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nové termíny, nové hry…
pro větší přehlednost přikládáme chronologický seznam jak 
odložených a nahrazených, tak i nových inscenací: 

|A| VÝBĚROVÉ PŘEDPLATNÉ
|B| ODLEHČENÉ PŘEDPLATNÉ
|C| VYVÁŽENÉ PŘEDPLATNÉ
|DOPLŇKOVÁ| PRÉMIOVÁ PŘEDSTAVENÍ (sleva pro předplatitele)

úterý 22/9  RADIM VIZVÁRY: HEROES (původně V.I.P.)
  — Mime Prague

pondělí 5/10  ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH 
  — Divadlo Bolka Polívky Brno

úterý 6/10   MOJEHRA
  — Divadlo Kalich Praha

neděle 11/10 LADY OSKAR 
  — Divadlo Kalich Praha

pondělí 12/10   TESTIS — AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ
  — Švandovo divadlo na Smíchově

pondělí 19/10   BEZRUKÝ FRANTÍK 
  — Divadlo pod Palmovkou

pátek 23/10   KUTLOCH (původně POLIBEK) 
  — Studio Dva Praha

pondělí 26/10  BENÁTKY POD SNĚHEM 
  — Pantheon Production Praha

středa 11/11  ISOLE
  — Cirk La Putyka

čtvrtek 12/11  MÝCENÍ 
  — Divadlo Na zábradlí Praha

pátek 13/11  BAČKOROVÉ 
  — Jihočeské divadlo České Budějovice

pondělí 16/11  ŠPINAVÝ OBCHOD (původně A pak už…) 
  — Divadlo A. Dvořáka Příbram

středa 18/11  VZPOURA NEVĚST 
  — Divadlo Palace Praha

středa 9/12  SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
  — Divadlo ABC Praha

neděle 13/12  DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
  — Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Představení z Jarního předplatného 2020 Dokonalá svatba, 
Relativita a Trhni si, otče byla již odehrána v původním jarním 
termínu.

Vážení předplatitelé,
milí diváci a fanoušci divadla,

po dlouhé a nedobrovolné kulturní přestávce vám s radostí 
oznamujeme, že po prázdninách znovu hrajeme! 

V září oficiálně zahájíme novou divadelní sezónu, která tentokrát 
proběhne tak trochu v netradičním duchu, ale už teď jsme si jisti, že 
vás plánované inscenace jistojistě potěší.

Abyste nepřišli o skvělá představení z jarního předplatného, která se 
za daných okolností nemohla v původně plánovaných datech odehrát, 
vyjednali jsme pro vás jejich nové termíny na podzimní období.

Vzhledem k velmi nabitému programu některých divadelních souborů 
a občasnému nulovému průniku termínů jsme u dvou hostujících 
souborů museli zvolit jinou inscenaci, v jednom případě dokonce došlo 
k výměně celého divadelního ansámblu…

A tak se z jarního předplatného stalo mávnutím virového proutku 
předplatné podzimní. Ale abyste nepřišli o ten hřejivý pocit těšení 
se na nová představení, doplnili a obohatili jsme podzimní program 
o úžasné prémiové inscenace s výraznými hereckými osobnostmi 
a také novodobé a velmi populární akrobatické divadlo dnes již 
kultovního Cirku La Putyka. 

Vaše jarní abonentky tak zůstávají v platnosti i na podzim a navíc, 
po jejich předložení získáváte možnost zakoupit si na pokladnách 
CkmP vstupenky na výše zmíněná prémiová představení za 
zvýhodněné ceny. 

Přejeme Vám pevné zdraví, aby vám nic nebránilo vychutnat si naplno 
divadelní zážitky.

Těšíme se na viděnou v našem Divadle Fráni Šrámka…

MgA. Lenka Weberová, dramaturgyně 
& BcA. Tomáš Jiřík, vedoucí provozu



MIME PRAGUE............................................................................................................

HEROES
Radim Vizváry & Daniel Špinar

Autonehoda. Polytrauma. Narkóza… Co se odehrává ve vašem 
mozku, když ležíte v kritickém stavu na operačním sále a váš život 
je v cizích rukách? Utíkáte do svých fantazií a snů, nebo vedete lítý 
boj? Střet reálné operace a vnitřního světa poraněného. Je načase 
poznat své hrdiny a vydat se s nimi na vzrušující a dobrodružnou 
pouť svým tělem. Cíl mise je jediný: přežít!

Režie: Daniel Špinar
Účinkují: Radim Vizváry, Jindřich Panský, Matyáš Ramba, Vítězslav 
Ramba, Lukáš Macháček, Jiří Bělka, Mates Petrák, Jana Telcová, 
Kristýna Stránská, Martina Illichová, Nikola Kopáčová

úterý 22/9  

|A| VÝBĚROVÉ  

pondělí 5/10

|C| VYVÁŽENÉ

DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO............................................................................................................

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Richard Alfieri

Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději.

Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění a hledání společné řeči. Madame 
Lily Harrison si najímá Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, 
valčík, foxtrot, cha-chu a moderní tanec. Oba prochází těžkým životním 
obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic společného, nakonec 
najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou.

Lily: „Být sám je těžké. Ale pro mně je ještě těžší být s někým…“

Režie: Zdeněk Dušek
Hrají: Chantal Poullain & Martin Kraus



neděle 11/10

|B| ODLEHČENÉPRÉMIOVÉ

DIVADLO KALICH............................................................................................................

LADY OSKAR
Claude Magnier, Mélanie Guillaume, Jean Franco

Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, jeden ze skvostů 
ve filmografii Louise de Funése! Film byl natočen dle velmi úspěšné 
francouzské divadelní hry, která posloužila jako předloha i pro 
současnou komedii Lady Oskar, tedy modernizovanou verzi, která 
tentokrát dává velkou hereckou příležitost v hlavní roli ženě – komičce. 
Po podnikateli Bertrandovi tedy nyní přichází Clara Barnier, stejně 
rázná podnikatelka, matka, šéfová i manželka, jíž nic na světě nezlomí… 
kromě její vlastní rodiny!

Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se chopila jedna 
z nejpopulárnějších komediálních hereček u nás Jana Paulová, pro níž 
se Lady Oskar stane režijním debutem.

Režie: Jana Paulová
Hrají: Jana Paulová, Ladislav Hampl, David Suchařípa, Jan Kříž, 
Denisa Pfauserová / Leontina Hromádková, Vendula Fialová, 
Barbora Vyskočilová / Marie Křížová

DIVADLO KALICH............................................................................................................

MOJE HRA
Petr Abraham

Andělská komedie odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a 
především humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 
komnat. Současně fandí životu: za jeden vyhaslý nabídne jeden nový. 
Jedná se o zábavnou a vtipnou inscenaci s nezapomenutelnými 
hereckými výkony Jiřího Bartošky a Zuzany Bydžovské.  I beze slova 
stačí Bartoškovo pozdvižení obočí nebo zamítavé gesto rukou, aby 
vyvolal smích diváků. Nenechte si ujít dobrou českou komedii, která je 
originální, není vulgární a hezky se na ni dívá.

Hlavní hrdina, spisovatel Josef Jankulovski, hned na začátku hry umírá.  
Jeho posledním přáním, které má splnit jeho současná přítelkyně, je 
uspořádat na jeho počest skromnou soukromou slavnost. V jejich domě 
se tak schází šest žen různého věku, postavení i světonázoru, která každá 
nějakým způsobem významně zasáhla do života spisovatele. Sám Josef 
sešlost sleduje už v posmrtném životě a hovoří se svou poslední družkou 
o všem, co už by si normálně nestačili říct.

Režie: Jan Kačer
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková / Radana 
Hermanová, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, 
Adéla Koutná, Martin Kubačák

úterý 6/10

SLEVA PRO
 PŘEDPLATITELE

SLEVA PRO
 PŘEDPLATITELE



pondělí 12/10

|A| VÝBĚROVÉ

ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA............................................................................................................

TESTIS — AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ 
Martina Kinská a Radek Schovánek

I v těch nejsevřenějších rodinách existují tajemství, o nichž si myslíme, že 
je již dávno pohřbil čas. Ještě včera jsme si mysleli, že se známe. Dnes 
už ruku do ohně za své blízké zřejmě nedáme. Natož sami za sebe. 

Téměř detektivní drama prolínající časové roviny normalizace a 
dnešních dnů. Vynořování těžkých okamžiků i absurdit, které s sebou 
minulý režim a uhýbání v něm nesly. Zraněná blízkost a důvěra, a přece 
rodina jako jediný pevný bod. Co jsme to vůbec zač? Přestaňme se 
schovávat za tvrzením „taková byla doba“ a odkryjme karty, z nichž 
jsme si pečlivě zbudovali naše domečky z karet.

Režie: Martina Kinská  
Hrají: Klára Cibulková, Tomáš Pavelka, Ivan Řezáč, Viktor Kuznik

pondělí 19/10

|A| VÝBĚROVÉ  

DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA............................................................................................................

BEZRUKÝ FRANTÍK
Tomáš Dianiška a Igor Orozovič

Čáp, který ho nesl rodičům, mu před narozením ukousl ruce, a tak se 
Frantík narodil bez nich. Jeho upřímné nadšení je však naprosto 
nakažlivé. A to i v dobách, kdy je optimismus jediné bohatství, které mu 
zbývá. Nohama se naučil dělat vše, co dítě potřebuje — vzít kámen a 
přehodit kostel, pouštět draka, cvrnkat kuličky a taky se prát. Spolužačky 
nosí krátké sukně, přišla nabídka z obludária a z fronty se vrací další 
mrzáci. Černočerná komedie podle skutečného příběhu se soustřeďuje 
na vypjaté chvíle Frantíkova života, v nichž tvrdohlavý člověk usiluje 
o vymanění se z daného osudu i prostředí. 

Režie: F. X. Kalba
Hrají: Jakub Albrecht, Adam Vacula, Tomáš Dianiška, Tereza Dočkalová, 
Igor Orozovič, Nataša Mikulová, Jiří Řehák, Jindřich Batěk



STUDIO DVA PRAHA............................................................................................................

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
Kristof Magnusson

Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: 
I muži jsou v krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva a pozice 
neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních míst mužského sebevědomí 
a sebeurčení se nachází v kotelně pod supermarketem Happycentrum. Schází 
se zde každou sobotu čtyři stateční muži schovaní před svými shoppingujícími 
manželkami. Na pár hodin se stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a 
koukají se na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody? A jsou tu 
opravdu ještě sami sebou, nebo se tu jen zbaběle schovávají před faktem, že 
svůj boj o důstojné místo ve společnosti už prohráli? 

Režie: Jan Jirků
Hrají: Mojmír Maděrič / Bohumil Klepl, Václav Jílek / Kryštof Hádek  
Michal Slaný / Petr Bláha, Filip Blažek / Roman Štabrňák

pátek 23/10

|C| VYVÁŽENÉ |B| ODLEHČENÉ

pondělí 26/10

 PANTHEON PRODUCTION PRAHA............................................................................................................

BENÁTKY POD SNĚHEM
Gilles Dyrek

Brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků. 
Jedni mají před svatbou, druzí možná před rozchodem. Společné 
setkání může ale všechno převrátit. Jedno malé nedorozumění vede 
až k absurdním situacím.

Gilles Dyrek je znám jako tvůrce moderních komedií. Je oblíbený 
pro svou nadsázku a vtip. „Benátky“ vypráví příběh jedné „večeře 
s přáteli“, která konfrontuje dva mladé páry s opravdovostí a falší 
jejich lásky. Gilles Dyrek se satirickým úsměvem přitom odhaluje i 
naivitu některých z nás nad řešením problémů okolního světa.

Režie: Jiří Žák
Hrají: Veronika Arichteva, Míra Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl



čtvrtek 12/11

|A| VÝBĚROVÉ  

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ PRAHA............................................................................................................

MÝCENÍ 
Thomas Bernhard

Malý pokojíček napěchovaný obrazy a hosty se stává dusivě 
sevřeným dějištěm umělecké večeře, s jejímž začátkem se stále 
čeká na herce Národního divadla. Ze slavnostního setkání se stane 
hluboká, ironická i jízlivě zábavná sonda do života lepší společnosti. 
Přesné režijní vedení, herecká souhra a nápaditá scénografie 
přelévají divácké emoce od smíchu k pláči, od humoru a nadsázky 
k beznadějné zprávě o nás samých.

Režie: Jan Mikulášek
Hrají: Jakub Žáček, Magdaléna Sidonová, Honza Hájek, Johana 
Matoušková / Barbora Bočková, Jana Plodková, Václav Vašák, Dita 
Kaplanová, Petr Jeništa 

PRÉMIOVÉ

CIRK LA PUTYKA............................................................................................................

ISOLE
Moře ticha, ostrovy not a hudba jako dirigent

Vítejte v cirkuse, kde má hlavní slovo magická síla hudby. Nechte ji 
prostoupit do svého podvědomí a poškádlit vaše očekávání, radosti, 
smutky i obavy. 
 
Zdivadelněný koncert, oslava ladné kakofonie rytmů a zvuků, melodické 
krásy zpěvu a nápaditosti lidské fantazie. Hluk a zvuk. Ruch a melodie. 
Rytmus a hlas. Sólo a doprovod. Setkávají se a ztrácejí. Samy, a přece 
spolu. Tak jako hudebníci, tanečníci a akrobaté v představení Isole. I 
v hudbě nacházejí cirkusové přístupy, melodie a rytmy vznikají pod 
jejich rukama i nohama nejen díky virtuozitě s hudebními nástroji, ale i 
pohybem, akcí a reakcí, spoluprací, choreografií.

Režie: Maksim Komaro

středa 11/11

SLEVA PRO
 PŘEDPLATITELE



JIHOČESKÉ DIVADLO ČESKÉ BUDĚJOVICE............................................................................................................

BAČKOROVÉ
Miro Gavran

Hra o netradičním milostném čtyřúhelníku.

Učitelka Anna žije se svým druhým manželem v malém bytě. Peněz 
není nazbyt, ale jsou spolu šťastní. Jenže pak je z vězení náhle 
propuštěn Annin první manžel, který, jak se ukázalo, byl odsouzen 
omylem. Teď nemá kam jít, a tak se pochopitelně vrací do svého. 
Jenže v jeho pantoflích už se zabydlel manžel číslo dvě! 

Začíná absurdní soužití bez vyhlídky na změnu. Muži se mohou zabít 
nebo – skamarádit. A pak se objeví ještě jedna žena…

Režie: Jana Kališová
Hrají: Věra Hlaváčková, Martin Hruška, Tomáš Drápela, Dana Verzichová

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM............................................................................................................

ŠPINAVÝ OBCHOD
Robin Hawdon

Bláznivá komedie, ve které se od samého začátku vrší svízelné situace 
jedna na druhou. Dvě krásné tanečnice Mandy a Tania z londýnského 
nočního klubu se dostaly do potíží. Je v tom nová láska, jsou v tom 
špinavé peníze a řetězec nedorozumění. Velký šéf klubu Mack však 
nesmí zjistit nic. „Svoje“ děvčata i peníze si přísně hlídá a má na to 
drsné kumpány. Ale protože jsme v komedii, každá situace má svůj 
nečekaný komický zvrat. Ženy jsou krásné a chytré a na své straně 
mají ty správné hochy, co se nebojí nasadit život, i kdyby se kvůli tomu 
měli převléct za… Nechte se překvapit!

Režie: Milan Schejbal
Hrají: Eliška Nejedlá, Kryštof Grygar, Petr Florián, Lucie Valenová, 
Vladimír Senič, Petr Bednář, Robert Tyleček

|B| ODLEHČENÉ

pátek 13/11 pondělí 16/11

|C| VYVÁŽENÉ



DIVADLO PALACE PRAHA............................................................................................................

VZPOURA NEVĚST
Jana Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová

Pět žen ve věku od 19 do 70 let a jeden muž se sejdou ve svatební 
agentuře, aby se připravili na svůj velký Den. Jejich touhy, očekávání 
a životní osudy vytvářejí vynikající platformu pro bláznivou komedii 
na téma žena vs muž, manželství vs svoboda.

Komediální příběh o předsvatebním hledání sebeúcty napsaný 
ženami nejen o ženách a nejen pro ženy.

Režie: Michaela Doleželová
Hrají: Zuzana Slavíková, Kateřina Macháčková, Daniela Šinkorová, 
Lída Rašilovová, Miluše Bittnerová / Vendula Fialová, Michaela 
Sejnová Dittrichová / Natálie Tichánková, Richard Trsťan

|B| ODLEHČENÉ

středa 18/11

PRÉMIOVÉ

DIVADLO ABC PRAHA............................................................................................................

SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
Petr Abraham

Requiem za sen jednoho obyčejného člověka, který se probouzí 
z třpytivého snu do nemilosrdného rána reality. Snu o úspěchu, 
popularitě, ocenění, naplnění, rodině jako z reklamy na životní 
pojištění. Ale Willy Lohman je jenom obchodní cestující za volantem 
otřískaného auta. V rozpadajícím se domě s hypotékou a ledničkou 
na splátky. Kde skončí jeho jízda čím dál složitějším světem? Komu by 
ještě prodal vlastní důstojnost? Na sklonku života zjišťuje, že dosáhl 
jediného – pro všechny má větší cenu mrtvý než živý... 

Režie: Michal Dočekal
Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová, Viktor Dvořák, Martin 
Donutil, Jiří Štrébl, Aleš Bílík, Milan Kačmarčík, Michael Vykus, Evellyn 
Pacoláková, Sára Affašová, Kryštof Krhovják, Tereza Slámová

středa 9/12

SLEVA PRO
 PŘEDPLATITELE



PRÉMIOVÉ

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA............................................................................................................

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Cimrman / Smoljak / Svěrák

„Navrhuju sníst psy.“
„Nechci vypadat jako kverulant, ale já bych ze všeho nejdříve určil sever.“
„Domů! Do Prahy! Do Podolí! Do lékárny! Do prdele, to je mi smutno.“
„Mě to taky zmejlilo. Natožpak takovýho primitiva, jako je tady 
Frištenský.“ „Děkuji ti, náčelníku, že ses mě zastal.“
„Jdu na sever. A už jdu na jih!“
„No já tomu možná nerozumím, ale za sebe bych řek, že tu nic tak 
extrovního nevidím. Když to srovnám s tím naším výletem na Kokořín…“ 

Režie: Ladislav Smoljak
Hrají: Genadij Rumlena / Ondřej Vetchý, Zdeněk Svěrák, Marek Šimon, 
Petr Brukner / Petr Reidinger, Robert Bárta, Michal Weigel, Zdeněk 
Škrdlant / Václav Verner

neděle 13/12

HRY, SHOW A PŘEDNÁŠKY

a to není ještě všechno…
úterý 27/10 VČERA, DNES A ZÍTRA — aneb Felix Holzmann se vrací!

V celovečerním zábavném programu uvidíte to 
nejlepší z Holzmannova celoživotního díla a je to, 
dá se říct, jakýsi průřez jeho kariérou. Jedná se 
o “BEST OF” výběr z tvorby Felixe Holzmanna a 
o unikátní, zcela profesionální, znovu ztvárnění 
legendárních scének.

neděle 22/11 POHÁDKY PRO HURVÍNKA  (od 14:00)
  — Divadlo Spejbla a Hurvínka 

Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa 
pohádek. Na své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, 
Širokým a Bystrozrakým, ale i s dědem Vševědem 
a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si 
to užijí! Přijďte si to užít i vy! Představení je vhodné 
pro děti od 4 let.

úterý 24/11 CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA — Exotická diashow
Jeden z nejznámějších českých dobrodruhů vás 
prostřednictvím svých jedinečných fotografií 
provede všemi kouty světa s důrazem na unikátní 
přírodní úkazy, kompozice a roztodivné tváře 
domorodců s nádechem dobrodružství, poznání, 
exotiky a tajemna.

čtvrtek 26/11 TALK SHOW S TATIANOU DYKOVOU 
  VILHELMOVOU

Dvě krásné ženy, Tatiana Dyková a Klára 
Trojanová, skvělé herečky, manželky slavných 
mužů, matky velkých rodin, přítelkyně – jejich 
všední dny i sny, lásky i zklamání, kariéry a růžové 
brýle – prostě ženy s velkým Ž i služky s velkým 
S. Nadhled, humor, sebeironie a písně, to vše vás 
čeká v píseckém Divadle Fráni Šrámka.

pondělí 30/11 LADISLAV ŠPAČEK — Etiketa není věda 
Dvouhodinová one man show mistra etikety, ve 
které shrne vše, co bychom měli znát, abychom se 
nechovali jako slon v porcelánu. A navíc budete 
překvapeni, jak může být etiketa zábavná.

středa 2/12 IVO ŠMOLDAS — talk show 
Zábavný pořad filozofa, básníka, kulturního 
publicisty a scenáristy Ivo Šmoldase a jeho hostů  
— Václava Kopty a Marie Formáčkové.

únor 2021  MŮŽEM I S MUŽEM
Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí? Co 
vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné 
narozeninové párty? A po čem všichni touží? No 
přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat 
a být milován...Vtipná autorská feérie 4 žen s 
Vandou Hybnerovou, Kairou Hrachovcovou, Jitkou 
Sedláčkovou a Dášou Zázvůrkovou. 

SLEVA PRO
 PŘEDPLATITELE
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a trocha hudby na závěr…
komorní prostředí našeho divadelního sálu vybízí k tomu, aby se zde 
linuly melodie měkké, rytmy houpavé a konejšivé, opepřené trochou 
té akustické říznosti. Prostě takové, pro které by sál kulturního domu 
byl příliš velký a nálada málo intimní. Nejinak tomu bude i na podzim, 
kdy na vás čekají hudebníci známí i světoznámí, které snad ani 
není třeba představovat. (Zvlášť poté, co jsme některé v původních 
termínech, náhradních a náhradních náhradních termínech představili 
i třikráte za sebou…)

středa 9/9 VĚRA MARTINOVÁ 
  — Jubileum Tour 2020

Zpěvačka Věra Martinová se na svém turné 
zastaví v Divadle Fráni Šrámka v Písku, aby tu 
oslavila výročí svého narození. Představí i nové 
album, které si k narozeninám nadělila.

středa 7/10  DAVID KOLLER 
  — Acoustic Tour 2020

Jeden z nejúspěšnějších českých hudebníků David 
Koller zahraje svoje hity v unplugged aranžích.  
Během večera zazní například Chci zas v tobě 
spát, Troubit na trumpety by se nám líbilo, Gypsy 
Love, Amerika, Recidiva nebo Lovec střelec 
doktor&vědec.

středa 21/10 MALINA BROTHERS
  — 10 let na pódiu

Jak je zřejmé i z názvu, jsou Malina Brothers 
muzikantskou sestavou postavenou na blízkém 
příbuzenském svazku tří ze čtyř členů - banjistou 
Lubošem, kytaristou Pavlem a nejmladším Josefem 
(housle a zpěv), které doplnil kontrabasista Pavel 
Peroutka. V letošním roce oslaví 10 let existence 
a v rámci koncertů zavítají i do Písku.

pátek 30/10 PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY ENSAMBLE
  — Gypsy fire

Pavel Šporcl vystoupí se svým programem Gipsy 
Fire v Divadle Fráni Šrámka v Písku za doprovodu 
cimbálové skupiny Gipsy Way Ensemble. Jako 
hosta si pozval vynikajícího hráče na akordeon, 
Vojtěcha Szabó, který patří k evropské 
interpretační špičce.

pátek 4/12 DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
  — Zvířený prach Tour

Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, 
prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad 
tuzemský standard populární hudby ... Dan Bárta 
& Illustratosphere okouzluje posluchače napříč 
generacemi i hudebními žánry již dvacátým 
rokem! 

A pokud chcete ještě více informací, fotek nebo třeba i videí, 
pravidelně navštěvujte naše webové stránky a staňte se naším 
fanouškem na facebooku… Změna programu může nastat, aktuální 
informace najdete vždy na:


