
53KŘÍŽOVKA O CENYPÁTEK 15.6.

 5.59 Dobré ráno                                 
 8.30 Kouzelná školka                           
 9.00 Maroko z výšky (1/2)                      
  Francouzský dokument
 9.45 Cestománie                                    
  USA - Florida - Rozkvetlá louka
 10.15 Islandská peříčka                               
  Okouzlené postřehy ze země ohně a 
        ledu (1993). 
 10.40 Krásy evropského pobřeží:  
  Norské fjordy 
 10.50 Střídavka po deseti letech                
  Co na střídavou péči říkají samy děti, 
        dnes již dospělé? 
 11.45 Postřehy odjinud                        
  Champagne očima Jana Šmída
 11.50 Bohuslav Hasištejnský z  
  Lobkovic                
  Cyklus portrétů významných osobností
 12.00 Georgius (Jiří) Agricola                        
  Cyklus portrétů významných osobností
 12.15 Království divočiny: Amazonie                  
  Dokumentární cyklus BBC
 12.45 Chcete mě?                        
 13.15 GEN - Galerie elity národa              
  Jiří Gruntorád
 13.30 Ztráta paměti (3/5)                             
  Dokumentární tetralogie představující 
  neokázalé hrdiny třetího odboje, aby 
  neslavné kapitoly české historie   
  neupadly v zapomnění (2000
 14.30 Odplata pro Luftwaffe:   
  Utajené Spitfi ry               
  Britský dokument
 15.25 Slavné bojové akce 
  2. světové války (5/6)                
  Britský dokumentární cyklus
 16.15 Sousedé                                 
  Otevření jedinečného Muzea česko- 
  německého porozumění v Odrách,  
  návštěva kolonie Bedřiška i řeckých  
  stop na hradě Veveří v sousedském  
  magazínu. 
 16.40 Příběhy moderní medicíny  
  - Život s Fabryho nemocí  
 17.00 Báječné krajiny (2/5)                     
  Skotsko - Po stopách Harryho Pottera
  Francouzský dokumentární fi lm
 17.45 S kuchařem kolem světa:  
  Vanuatu                
  Francouzský cyklus
 18.45 Večerníček    Tarbíci  
 18.55 Evropa dnes                               
 19.20 Příběhy domů: Vila Sibiř                     
 19.40 Postřehy odjinud                         
  Baleáry očima Jaroslava Skalického
 19.50 Zprávy v českém znakovém  
  jazyce           
 20.00 Zázračná planeta: Dramatické
  příběhy z divočiny (4/5)           
        Slůně
  Cyklus z kolekce BBC Earth
 21.00 Příběh Egypta: Faraon   
  válečník            
  Německé dokudrama
 21.50 Komplicové (2/4)                           
  Čtyřdílná britská minisérie (2012). 
 22.45 Císař                                           
  Americký fi lm z poválečného Japonska 
 0.30 Rybí legendy Jakuba 
  Vágnera: Francie I. 
 0.55 Před půlnocí                                    
 1.25 Designtrend                                     
 1.35 Z očí do očí                                   
 2.05 Postel s výhledem                       
 2.35 Skrze Futra na Horňácko                         
 2.55 Na moll                                           
 3.40 Spravedlnost a mír                          
 4.05 Spirituálové                                    
 4.25 Moudrost                                        
 4.45 Případ pro ombudsmana                           
 5.05 Putování za vínem        
 5.30 Zašlapané projekty                        
 5.50 Postřehy odjinud 
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Vstupenky zakoupíte v pokladně
Divadla U22, K Sokolovně 201,

Praha 22 - Uhříněves.
Pokladna je otevřena Po, St od 17.00 do
19.30 hodin, Út od 15:00 do 19:30 h.,

1 hodinu před představením.
Rezervace i informace o představeních

vám rádi poskytneme v pokladně divadla
nebo na tel.: 725 936 914 a 222 767

900, informace@divadlou22.cz,
vstupenky@divadlou22.cz

www.divadlou22.cz
Vstupenky je možné zakoupit také

v internetové prodejní síti Ticketportal.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

LISTOPAD 2017

úterý 7. 11. v 19.30
NÁVŠTĚVA U PANA GREENA

autor: Jeff Baron
režie: Vladimír Michálek
hrají: Stanislav Zindulka, Daniel
Tůma 

Legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění
Náhodná automobilová nehoda přivádí do
styku dva muže, kteří by se jinak nikdy
nesetkali a navždy změní jejich život.
Rozdělují je dvě generace a co začíná jako
komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vy-
hrocený příběh o riziku osamělosti, před-
sudků a netolerance. Jak týdny plynou,
vytváří se přátelství, prověřují se lidské
vztahy a odhalují se tajemství.
délka představení 2 hod. včetně přestávky
cena vstupenky: 350,-

úterý 14. 11. 2017 v 19.30
CHVILKOVÁ SLABOST 
Divadlo v Rytířské

autor: Donald Churchill
režie: Petr Hruška
hrají: Petra Špalková, David
Matásek, Sandra Černodrinská 

Tony a Audrey manželé dvacet let,
dvě děti, dva roky po rozvodu. On,
úspěšný kameraman z reklamky, čer-
stvě oženěný s podstatně mladší dív-
kou, s níž právě čeká dítě. Ani ona
na první pohled nestrádá - od svatby
s jejím novým partnerem ji dělí už
jen tři dny.
Bývalí manželé přijíždějí na venkov-
skou chalupu, kterou spolu kdysi sdí-
leli a která se má nyní prodávat, aby
se podělili o nábytek a jiné cennosti.
Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní
a smíření, s nadějnou vyhlídkou na
své nové životy. Navíc jejich společné
setkání s odstupem času jenom potvr-
dí, že se nemohou vystát. 

délka představení 2 hod. včetně pře-
stávky
cena vstupenky: 390,- / balkon
350,-

Vstupenky zakoupíte v pokladně
Divadla U22, K Sokolovně 201,

Praha 22 - Uhříněves.
Pokladna je otevřena Po, St od 17.00 do
19.30 hodin, Út od 15:00 do 19:30 h.,

1 hodinu před představením.
Rezervace i informace o představeních

vám rádi poskytneme v pokladně divadla
nebo na tel.: 725 936 914 a 222 767

900, informace@divadlou22.cz,
vstupenky@divadlou22.cz

www.divadlou22.cz
Vstupenky je možné zakoupit také

v internetové prodejní síti Ticketportal.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

LISTOPAD 2017

pátek 24. 11. 2017
VŠE O MUŽÍCH
Studio DVA divadlo 

autor: Miro Gavran
režie: Jana Janěková
hrají: Filip Blažek, Maroš
Kramár, Michal Slaný

Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se ne-
stydí i stydí. A jak to dopadá, když se tes-
tosteron smíchá s city a striptýzem. Trojice
herců předvede, že i muži mají své dny,
že dokážou být upřímní, čestní, citliví, pa-
novační, egocentričtí, metrosexuální… 
A zábavní.
Komedie o mužích pro ženy, aby je opět
nepochopily.

délka představení 2 hod. 40 min. včetně
přestávky
cena vstupenky: 400,-

čtvrtek 30. 11. 2017 v 19.30
MANŽELSTVÍ V KOSTCE /
Divadlo Komediograf

autor a režie: Luboš Balák
hrají: Zuzana Kronerová,
Oldřich Navrátil

Všichni víme, co je kostka. A všichni víme,
co je manželství. Dovedete si však před-
stavit manželství v kostce? Stlačené a
zhuštěné jen na ty nejzásadnější momen-
ty? Jde to? Notabene manželství, které tr-
vá sto let? 
Neboť Emil a Marcela museli žít spolu
dlouho, než jim došlo, že je jim skvěle.
Naštěstí se toho dožili. Projdou naší do-
bou, celým staletím a budou hrát dvaceti-
leté, když se v roce 1987 seznámí na vo-
dě u jezu na Berounce, a budou hrát i sto
dvacetileté, když budou na lavičce v
Beskydech v budoucnosti vzpomínat na to,
kdo koho chtěl vlastně zavraždit.

délka představení 90 minut bez přestávky
cena vstupenky: 390,- / balkon 340,-


