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23. DIVADELNÍ BÁL ANEB BLÁZNIVÁ DVACÁTÁ - Divadelní spolek bratří Mrštíků vás zve na tradiční divadelní bál, 

který se uskuteční v sále městyse Boleradice. K poslechu i tanci bude hrát oblíbený Salónní orchestr z Brna. 
Vstupenky na divadelní bál můžete rezervovat na e-mailu: akcedivadla@gmail.com nebo osobně v pokladně divadla 

11. února  sobota 19:30      
 

Vladislav Vančura: Rozmarné léto - "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným..." V poněkud zpustlých říčních lázních na 

břehu řeky Olše se denně setkávají tři postarší pánové: majitel lázní Antonín Důra, sečtělý abbé Roch a major ve výslužbě Hugo. 
Bylo, nebylo, jednou v létě, na jedné plovárně, v jednom malém městě. 

18. února  sobota 19:30     Rádobydivadlo Klapý 
 

Karolína Světlá: Kříž u potoka – místo, na němž je pochovaná žena, která proklela rod Potockých – kříž u potoka. Lidé se tam bojí 

chodit. Mlynářova Eva ne. Kletbu postihující všechny ženy žijící u Potockých se rozhodne zlomit a naplnit tak svou touhu po vyšším 
poslání. Bezhlavě se provdá a začne boj s okolím i sama se sebou. Vydrží mladistvé ideály zkoušku dospělosti? A je pocit vlastní 
výjimečnosti opravdovým důvodem k sebeobětování? Jak daleko je to k pýše? Co je to ctnost a jaký má smysl? Příběh o hledání správných 
životních cest. Příběh o hledání hranice mezi egoismem a obětavostí. Příběh o dospívání. Režie: Iva Kahounová 

19. února  neděle 15:00    DS bratří Mrštíků Boleradice 
25. února  sobota 19:30    
26. února  neděle 17:00    10. března  pátek    19:30 
 

Milan Klapetek, Jiří Merlíček: Jízlivý glosátor – Jubilantům Jiřímu Voskovcovi (1905) a Janu Werichovi (1905) bychom chtěli vzdát 

hold montáží předscén Osvobozeného divadla. S Jaroslavem Ježkem (1906) vytvořili nezapomenutelné, dodnes hrané divadelní kusy 
napsané tak nadčasově, že svojí aktuálností stále překvapují i dnešního diváka. Zvláště předscény silně promlouvaly k poválečné generaci 
svým originálním vtipem, aktuálností, slovním žonglérstvím a cílenou satirou Režie Iva Kahounová 

11. března  sobota 19:30    DS bratří Mrštíků Boleradice   
 

Michela Clémenta: Ani o den dýl - Domácnost ve třech nemůže fungovat... Někdo to vždycky nevydrží a odejde. Otázkou je jen, kdo 

to bude. Dva muži a jedna žena. Klasický manželský trojúhelník? NE! Podstatou není zdolat svého soupeře a získat ženu svých snů, ale 
naopak se ženy, za pomoci kamaráda, zbavit. A to rozhodně není snadné. 

25. března  sobota 19:30     DS Na štaci Němčice nad Hanou 
 

Pohádkový svět - Víte kdo je nejstarším vypravěčem pohádek na světě? No přece Kašpárek. Ten prošel svět křížem krážem a 

všude vyprávěl pohádky. A dnes přijel k vám. Copak bude mít v té velké krabici? 

26. března  neděle 15:00 a 17:00   Divadlo Bedřicha Kaněry Břeclav 
 

Karolína Světlá: Kříž u potoka – místo, na němž je pochovaná žena, která proklela rod Potockých – kříž u potoka. Lidé se tam bojí 

chodit. Mlynářova Eva ne. Kletbu postihující všechny ženy žijící u Potockých se rozhodne zlomit a naplnit tak svou touhu po vyšším 
poslání. Bezhlavě se provdá a začne boj s okolím i sama se sebou. Vydrží mladistvé ideály zkoušku dospělosti? A je pocit vlastní 
výjimečnosti opravdovým důvodem k sebeobětování? Jak daleko je to k pýše? Co je to ctnost a jaký má smysl? Příběh o hledání správných 
životních cest. Příběh o hledání hranice mezi egoismem a obětavostí. Příběh o dospívání. Režie: Iva Kahounová 

1. dubna  sobota 19:30    DS bratří Mrštíků Boleradice 
 

Zdeněk Kozák: Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy - V obci Paďousy probíhá mše a farář prosí 

vesničany, aby přispěli penězi na opravu cesty, po které bude jednoho dne nesen každý z nich. U vládce pekel Lucifera probíhá porada - 
všichni si mnou ruce nad světem, který je zaplaven lží, falší, přetvářkou, hrabivostí, lakotou, nenávistí, nesnášenlivostí, nevěrou, pýchou, 
kariérismem a radují se, že zatímco peklo vzkvétá, nebe je na tom zcela opačně. Pohádka pro dospělé a starší děti. Režie Alena 
Chalupová. 
7. dubna  pátek    19:30    DS bratří Mrštíků Boleradice 
 

Iry Levin: Veroničin pokoj - Studenti Susan a Larry se ocitnou v honosné usedlosti, jejíž správci tvrdí, že Susan je až nápadně 

podobná Veronice, mrtvé dceři jejich zaměstnavatelů. Susan přijme podivný návrh - proměnit se na jedno odpoledne v dávno mrtvou 
Veroniku. Jenže když se dveře, za kterými se Susan připravovala na svoji “roli”, posléze otevřou, všichni se k dívce chovají, jako by byla 
skutečně Veronikou… A navíc tvrdí, že je rok 1935… 

8. dubna  sobota 16:30 a 19:30    DS Kroměříž 
 

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy - klasická renesanční komedie o věčném milostném střetu ženského s mužským a 

mužského s ženským. Slavný dramatik svým mistrovským perem zachytil všechny podoby lásky i sváru mezi mužem a ženou. 
Režie: Zdenek Homolka 

22. dubna  sobota 19:30     Omladina Vídeň 
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Předplatné RODIČE S DĚTMI DO DIVADLA 
Jana Glozarová, Jaroslav Němeček: Princ Bajaja  
27. listopadu   neděle 15:00      Divadelní studio „V“ Brno 
 

Božena Němcová:     Kašpárek a drak 

29. ledna    neděle 15:00 a 17:00   Divadlo Koráb 
 

K. J. Erben, bratři Grimmové:    Pohádkový svět 
26. března   neděle 15:00 a 17:00   Divadlo Bedřicha Kaněry Břeclav  
  

    Případ Žlutý Robert, Pokračování příště 
21. května   neděle 15:00 a 17:00   Divadelní soubor Užvak Zličín 
 

 

JARNÍ PŘEDPLATNÉ 
 

RUSKÁ ZAVAŘENINA  
21.ledna  sobota 19:30    DS Krupka 
 

ROZMARNÉ LÉTO 
18.února  sobota 19:30    Rádobydivadlo Klapý 
 

ANI O DEN DÝL 
25.března  sobota 19:30    DS Na štaci Němčice n. H. 
 

VERONIČIN POKOJ 
8.dubna  sobota 16:30 a 19:30   DS Kroměříž 
 

MÁ VLAST 
13.května  sobota 19:30    Mimi Fortunae Brno 
 

Rezervace vstupenek a ceník 
Objednávky vstupenek posílejte na email rezervace@boleradice-divadlo.cz nebo telefonicky na 723 666 153 v době předprodeje. Využít 
můžete také naší on-line rezervace na webových stránkách www.boleradice-divadlo.cz 
Objednávky nad pět vstupenek je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v pokladně divadla v době předprodeje, nejpozději 
deset dnů před představením. Vstupenky je třeba vyzvednout nejpozději půl hodiny před představením, jinak budou dány do volného 
prodeje. V případě bezhotovostního převodu odešlete částku na číslo účtu 1382167379/0800 a použijte jako variabilní symbol číslo 
rezervace uvedené na Rekapitulaci zaslané vám emailem. Předprodej vstupenek v pokladně divadla bude zahájen v pátek 16. září a dále 
každý pátek od 18:00 do 19:00 a hodinu před každým představením. 
Základní cena vstupenky na představení: 120,- Kč. 
Základní cena vstupenky na dětská představení: 80,- Kč (pro děti i dospělé). 
Cena vstupenky pro Jarní předplatné (pět představení): 480,- Kč 
Cena vstupenky pro předplatné Rodiče s dětmi do divadla (čtyři představení): 240,- Kč 
Pro skupinové objednávky - od 30 účastníků - poskytujeme slevu. Cena vstupenky 100,- Kč. 
Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P poskytujeme slevu 50 % ze základní ceny. 
Na představení profesionálních souborů a koncerty bude stanoveno zvláštní vstupné.    

 

http://www.boleradice-divadlo.cz/

