
                                                  
 
 
   

                      PROGRAM DIVADLA KAMPA NA ÚNOR 2018 
 
 
Otevírací doba pokladny:  
po-čt 16:00-18:30 hod. 
pá 10:00-13:00 hod. 
a vždy hodinu před každým představením 
 
 
Kontakty: 

Pokladna – 776 44 77 44, rezervace@divadlokampa.cz 

Info – info@divadlokampa.cz 

Web – www.divadlokampa.cz 

FB - www.facebook.com/divadlokampa 

 

 

ÚNOR 2018 - VEČERNÍ PROGRAM 

 

čt 1.2. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Hrabě 2.15: Bez dechu  

Obyčejná zkouška kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzmanů koluje 

zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují, smějí se, chybují. A čekají na 

posledního z nich, na básníka. Pro všechny, kdo ve svých rukou nesou tento 

krásný ztřeštěný a jediný svět. 

mailto:rezervace@divadlokampa.cz
mailto:info@divadlokampa.cz
http://www.divadlokampa.cz/
http://www.facebook.com/divadlokampa
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/793?tmpl=component&Itemid=4


[250,- Kč] 

 

út 6.2. 19:30 divadelní představení Divadlo BLAMA  

Poslední Kachna 

Literárně-hudební pořad je volným navázáním na předchozí úspěšné uvedení jiných textů 

autorky v provedení stejných interpretů pod názvem „Brouk uprostřed mé duše“.  

[150,- Kč] 

 

st 7.2. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Čtyřhra 

Sarkastické vztahové komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky. 

[220,- Kč] 

 

čt 8.2. 19:30 divadelní představení IMPRO Samé vody  

IMPRO Samé vody: Karfiol v podpaží 

Totální divadelní improvizace. Jako vždycky, vždycky jinak. Hrají A+M Duškovi, 

S.Adamová a J.Kliment. 

[150,- Kč] 

 

pá 9.2. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Dokonalá pitomost 

Vyhnout se vlastnímu zasnoubení? Zařídit jedno cizí? Získat pro strýce vzácnou starožitnost? 

Zachránit tetičku před vězením? A nezmačkat si při tom všem sváteční oblek? Když máte 

správného sluhu, žádný problém. Slavná dvojice anglického humoru Bertie Wooster a jeho 

komorník Jeeves, doplněná o excentrickou služebnou v netradičním divadle na divadle. Držte 

si buřinky, jízda začíná! 

[220,- Kč] 

 

http://www.divadlokampa.cz/program-akci/tickets/3904?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1035?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/580?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/617?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1072?tmpl=component&Itemid=4


so 10.2. 19:00 divadelní představení Miriam Bayle  

IMPROVIZUJ 

Připoj se k Miriam a jejím vokálním improvizacím. Sobotní večer v uvolněné atmosféře, kde 

improvizují a zpívají úplně všichni. 

[220,- Kč] 

 

ne 11.2. 19:30 divadelní představení Jaroslav Dušek  

Malá Vizita 

Totální improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz'e pod světelným dohledem 

Viktora Zborníka.  

[250,- Kč] 

 

st 14.2. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Paralelní vesmíry  

Cenami ověnčená, svěží, vtipná i dojemná, ale hlavně chytře napsaná romance z pera jednoho 

z nejnadanějších mladých britských autorů. 

[220,- Kč] 

 

čt 15.2. 19:30 divadelní představení Nataša Burger  

Vlny 

Monodrama herečky Nataši Burger o mnoha polohách ženy. 

[200,- Kč] 

 

 

pá 16.2. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Anna Karenina  

http://www.divadlokampa.cz/program-akci/tickets/3921?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/113?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/703?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/954?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/86?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/131?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1029?tmpl=component&Itemid=4


Vášnivý příběh o niterné podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková. 

 

[250,- Kč] 

 

ne 18.2. 19:30 divadelní představení DS Pod Hanou  

Když se zhasne 

Mrazivá komedie Romana Vencla a Michaely Doležalové. Vánoční večírek se proměňuje v 

rozvodové bitevní pole, kde se bojuje zbraněmi nejtěžšího kalibru, a kde vítěz může být jen 

jeden... 

[250,- Kč] 

 

po 19.2. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Dokonalá pitomost 

Vyhnout se vlastnímu zasnoubení? Zařídit jedno cizí? Získat pro strýce vzácnou starožitnost? 

Zachránit tetičku před vězením? A nezmačkat si při tom všem sváteční oblek? Když máte 

správného sluhu, žádný problém. Slavná dvojice anglického humoru Bertie Wooster a jeho 

komorník Jeeves, doplněná o excentrickou služebnou v netradičním divadle na divadle. Držte 

si buřinky, jízda začíná! 

[220,- Kč] 

 

út 20.2. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Tonka Šibenice  

Pravdivý příběh známé prostitutky, v režii Jaroslava Duška. 

[200,- Kč] 

 

st 21.2. 19:30 divadelní představení Nataša Burger a Vladislava Kužílková  

Ty dvě, které obědvají 

Autorské představení Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové.  

http://www.divadlokampa.cz/program-akci/tickets/3928?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1072?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/337?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/132?tmpl=component&Itemid=4


[200,- Kč] 

 

čt 22.2. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Neskonalá /// PREMIÉRA 

Šibeniční humor Michela Fabera spolu s poetickou melancholiíí Jiřího Bulise. Kabaret o tom, 

jak tragické je najít životní lásku, protože ji dřív nebo později ztrácíme. "Kéž bych se dožil sta 

let, s Evou po boku, a nikdy nic takového nenapsal." Jenže co když všechno mění jediný její 

úsměv? 

[250,- Kč] 

 

pá 23.2. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

Budu všude kolem tebe  

Skutečné příběhy o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti.  

[200,- Kč] 

 

ne 25.2. 19:30 beseda Jaroslav Dušek  

Duše K - tentokrát o uzdravení z tinnitu a endometriózy 

Poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky.  

[250,- Kč] 

  

po 26.2. 19:30 divadelní představení Divadlo SoliTEAter  

Dostaví se Oscar Wilde 

„Snesu jakékoliv množství kritiky, pokud použijete slova chvály a obdivu.“ 

[180,- Kč] 

 

út 27.2. 19:30 divadelní představení Divadlo Cylindr  

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1115?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/896?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/113?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/73?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/158?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/program-akci/tickets/3919?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component


Anna Karenina  

Vášnivý příběh o niterné podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková. 

[250,- Kč] 

 

 

st 28.2. 19:30 divadelní představení Divadlo NaHraně  

Neskonalá 

Michel Faber - Jiří Bulis / Neskonalá 

Šibeniční humor Michela Fabera spolu s poetickou melancholiíí Jiřího Bulise. Kabaret o tom, 

jak tragické je najít životní lásku, protože ji dřív nebo později ztrácíme. "Kéž bych se dožil sta 

let, s Evou po boku, a nikdy nic takového nenapsal." Jenže co když všechno mění jediný její 

úsměv? 

[250,- Kč] 

 

 

ÚNOR 2018 – PROGRAM PRO DĚTI 

 

so 17.2. 15:00 pohádka Divadlo Cylindr  

O vodníkovi z Čertovky 

Pohádka inspirovaná legendami Malé Strany. Písničky a příběh tří vodníků o nejmocnějším 

kouzle na světě - o lásce. Vhodné pro děti od 5 let. 

[100,- Kč] 

 

ne 18.2. 16:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Děvčátko Momo 

Pohádkový příběh o nebezpečí naší civilizace - nedostatku "času". A o malém děvčátku 

Momo, které náš svět zachrání před Zloději času. Vhodné pro děti od 6 let.  

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1029?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/82?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/1115?tmpl=component&Itemid=4
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/252?tmpl=component&Itemid=434
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/148?tmpl=component&Itemid=434


[130,- Kč] 

 

so 24.2. 15:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Ronja, dcera loupežníka  

Dramatizace známé pohádky. Vypráví příběh o velikém přátelství Ronji a Birka. „Romeo a 

Julie pro děti“, tak by také mohl znít podtitul. Vhodné pro děti od 4 let. 

[120,- Kč] 

 

so 24.2. 18:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Škola Malého stromu 

Dramatizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý strom. 

Vhodné pro děti od 6 let.  

[150,- Kč] 

 

ne 25.2. 16:00 pohádka Divadlo Cylindr  

Země je placatá, jinak tě zabiju!  

Crazy komedie s písničkami o jedné výzkumné námořní výpravě, která se odváží až na samý 

okraj naší planety. Vhodné i pro děti od 10 let a všechny dospěláky. 

[150,- Kč] 

 

 

 

http://www.divadlokampa.cz/component/k2/item/81?tmpl=component
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