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STŘEDA 16.5.

 5.45 Myš, která řvala 
  Britská komedie (1958)
 7.10 Odložené případy V (1) 
 8.00 Odložené případy V (2)
  Americký kriminální seriál (2007)
 8.55 Tělo jako důkaz II (13) 
 9.45 Tělo jako důkaz II (14) 
 10.35 Tělo jako důkaz II (15) 
  Druhá řada amerického detektivního  
  seriálu (2012) 
 11.55 Smrtící léčba 
  Americký thriller (1996) 
 14.30 Kopí osudu 
  Německý dobrodružný fi lm (2010)
 16.45 Policajtem proti své vůli 
  Americká akční komedie (2005)
 18.15 Eastonská soukromá 
  Americké drama (2010)
 20.00 Pokání 
  Malá Briony Tallisová sní o tom, že z 
  ní jednoho dne bude slavná spisovatelka.
  Má až příliš bujnou fantazii a to zaviní
  jedno velké nedorozumění. Vinou vlastní 
  nezralosti a série nedorozumění nařkne 
  mladého zahradníka Robbieho ze znásilnění 
  nezletilé sestřenice. Nadaný chlapec, který 
  původně mířil na lékařskou fakultu,
  končí ve vězení. Toto obvinění ale ničí 
  život i její sestře Cecilii, která Robbieho 
  bezhlavě milovala... 
  Britsko-francouzské drama (2007)
 22.20 Bezcitní lidé  
  Americká krimi komedie (1986)
 0.10 Bojové nasazení 
  Americký akční fi lm (1986)
 2.20 Porotce 
  Americký fi lm (1996)

 6.20 Leinster Rugby - Racing 92  
  Záznam ragbyového utkání fi nále   
  evropského poháru Champions Cup
 8.05 Kobra 11 VI (10,11) 
 9.45 Kobra 11 VI (12,13) 
  Šestá řada německého krimi seriálu  
 11.45 Arrow V (17) 
 12.30 Arrow V (18) 
  Pátá řada amerického akčního seriálu  
 13.45 Válka skladů VII (11,12) 
 14.35 Válka skladů VII (13,14) 
  Sedmá řada americké reality show  
 15.25 Mistři zastavárny XIV (3,4) 
 16.10 Mistři zastavárny XIV (5,6) 
  Čtrnáctá řada americké reality show  
 16.55 Kobra 11 VI (14,15) 
  Šestá řada německého krimi seriálu  
 18.40 Válka skladů VII (15,16) 
  Sedmá řada americké reality show  
 19.30 Mistři zastavárny XIV (7,8) 
  Čtrnáctá řada americké reality show  
 20.20 Kriminálka Miami X (8) 
  Desátá řada kanadsko-amerického  
  kriminálního seriálu (2011)
 21.05 Kriminálka Miami X (9) 
  Desátá řada kanadsko-amerického  
  kriminálního seriálu (2011)
 21.55 Mrtvý bod (4) 
  Americký seriál (2015)
 22.45 Kriminálka Miami X (6)
 23.30 Kriminálka Miami X (7)
 0.20 Kriminálka Miami X (8)
 1.00 Kriminálka Miami X (9) 
  Desátá řada kanadsko-amerického  
  kriminálního seriálu (2011)
 1.40 Mrtvý bod (3) 
 2.20 Mrtvý bod (4) 
  Americký seriál (2015)
 3.00 Cardiff Blues - Gloucester  
  Rugby  
  Záznam ragbyového utkání fi nále   
  evropského poháru Challenge Cup
 4.45 K.O.Night 2018  
 5.10 Element 2018

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,-


