
Christopher Durang     LASKAVÁ TERAPIE 
Kamil si poprvé v životě podá seznamovací inzerát. Květa poprvé v životě na seznamovací inzerát odpoví. Když se to 
dozví Květin psychiatr, ztropí žárlivou scénu. To Kamilova psycholožka seznamování podporuje, pouze zapomněla, že je 
Kamil už několik let zadaný. Kdo z tohoto propletence ztřeštěných situací a poblázněných postav nakonec najde štěstí   
v náručí toho pravého? A kdo je v téhle bláznivé komedii zralý na terapii? Ve veselé psychiatrické ordinaci, jež znamená 
svět, defilují následující postavy: neurotický žárlivý psychiatr, excentrická psycholožka, bisexuální namachrovaný 
pacient s tendencí plakat, emocionálně narušená pacientka s potřebou lásky, a k tomu šílená tchýně na  telefonu!
Terapie aneb Láska je fata morgána - komedie o tom, že každý je tak trochu blázen.

Hrají: V. Hybnerová, M. Etzler, M. Pechlát,  V. Záveský, S. Černodrinská / K.Leichtová     Režie: Vanda Hybnerová
www.divadlopalace.cz                Délka představení: 110 minut

Ne 16. 10. v 17:00 h.

ŘÍJEN
Jakub Zindulka  MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK   

Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve stejné mateřské školce, Míra       
a Radim jsou inženýry ve stejném výrobním podniku. Proto není divu, že se jako každý rok chystají společně oslavit 
Silvestra. Alkohol teče proudem, a tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži neschopní, negalantní, líní, a jak se s nimi 
nedá žít, a stesky mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede k neobvyklé výměně 
manželů. Jak to dopadne...?!?!

Hrají: M. Badinková,  D. Homolová , M. Kraus, D. Rous     Režie: Jakub Zindulka
www.fannyagentura.cz           Délka představení: 110 minut

So 1. 10. v 19:30 h.

ZÁŘÍ
  Peter Nichols    HRA VÁŠNÍ 

Námět příběhu je vesměs banální a stokrát obehraný. Manželská krize a starší muž si najde mladší milenku. Čím je ale 
tato hra obohacena, to je přítomnost andělů strážných doprovázejících dvě hlavní postavy. Komedie, která se stane 
tragédií, tragédie, která je komedií s jedinečnou koncentrací kumštu a herectví. Hra vášní je lidský příběh, v němž se 
pozná většina diváků. Která žena v životě nebyla nejdřív milenkou ženatého muže, aby se z ní pak stala manželka, 
sama podváděná mladší milenkou?

Hrají: M. Málková, O. Vízner, D. Syslová,  S. Jachnická, O. Brousek ml., D. Batulková, K. Pleyerová, D. Deylová
Režie: Lída Engelová
www.harlekyn.cz            Délka představení: 130 minut

So  10. 9. v 19:30 h.
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Jean Robert-Charrier    PRO TEBE COKOLIV 
Francouzská komedie o tom, že i lež pronesená z čisté lásky zůstává pořád lží a jako taková má krátké nohy...

Hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa, P. Vojáčková-Rychlá, L. Hampl, R. Hájek, S. Lewandowska  
Režie: Petr Kracik
www.divadlokalich.cz             Délka představení: ? minut

So 26. 11. v 19:30 h.

LISTOPAD
  Viktorie Hradská    COMMEDIA FINITA

Velice úsměvné povídání s autentickými ukázkami světových árií operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo české  
povahy. Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie 
Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen, učitelky hudby, 
uklizečky, placené společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání známých 
hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty...                                        

Hrají: V.Zawadská, K. Macháčková/ I. Bredlová, L. Kožinová, A. Kulovaná, K. Soukup     Režie: René Přibil
www.sophia-art.cz               Délka představení: 120 minut

Čt  10. 11. v 19:30 h.
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 Vážení a milí diváci,
 chtěla bych Vám, kteří jste podpořili sbírku na topení, mnohokrát poděkovat jménem svým, ale                
i jménem celého divadla. Za dobu tří let, kdy se sbírka konala, bylo vybráno 127 084 Kč. Celková výše opravy 
topení činila 433 180 Kč včetně DPH. Je to velká pomoc a velmi si ji Vážím. Sbírka byla ukončena v červnu        
a byla dána k vyúčtování na Krajský úřad Zlín. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
 Pokud bude někdo chtít divadlo podpořit i nadále, klidně může na účet vedený u ČSOB, který je uveden 
na webových stránkách. Vystavíme i smlouvu na jakoukoliv finanční částku. Děkuji.
         Marie Chovanečková

 Vážení a milí diváci, 

 těšíme se na setkání s Vámi u nás v divadle.
Permanentky, tak i volné vstupenky, si můžete objednat či rezervovat na níže uvedených kontaktech.
 Přejeme Vám krásný podzim nejen ve společnosti divadla.

 Za sebe a divadlo zdraví            Marie Chovanečková
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