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 6.15 Powerpuff Girls (13)        
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.30 Transformers: Roboti v   
  utajení (22)        
  Americký animovaný seriál (2014) 
 6.50 M*A*S*H (219)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 7.30 M*A*S*H (220)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).                
 7.55 Přírodní vesmír (8)        
        Páni lesa: Divočina za humny
  Rakouský dokumentární seriál (2013)  
 9.05 Prima ZOOM SVĚT    
  To nejzajímavější ze světa. 
 9.40 Motorsport        
        Rychlá kola, burácení motorů a   
  adrenalinové situace na Primě 
 10.10 Teď vaří šéf!        
        Zdeněk Pohlreich a jeho podzimní 
  lehká menu! Spousta zdravých
        chutných receptů, po kterých 
  neztloustnete, a přesto vás nasytí.
 11.00 Partie  
 11.55 Receptář prima nápadů        
  Oblíbený magazín pro pěstitele, chovatele, 
  chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí
        pěkně a pohodlně bydlet, příjemně 
  relaxovat či zdravě žít. 
 12.50 Vychytávky Ládi Hrušky        
  Triky, rady, vychytávky, ale i nejcennější 
  rodinné recepty přímo z vašich domovů  
 13.30 Vychytávky Extra          
 14.20 Vraždy v Midsomeru I          
        Smrt staré dámy
        Badger´s Drift je idylická anglická 
  vesnička, kde každý zná každého. 
  Pouze pachatele několika vražd zatím 
  nikdo nezná...
        Britský kriminální seriál (1998). 
 16.40 Po stopách krve           čb    
        Major Kalaš pátrá po sexuálně úchylném 
  vrahovi dětí, u něhož pohled na krev 
  probouzí skrývanou agresivitu. Český 
  kriminální fi lm podle skutečného 
  případu (1969). 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR    
 20.15 Tátové na tahu (11)      
        Gábinu překvapí příjezd mámy, která 
  uniká z rozpadajícího se manželství. 
  Alena s Markem už nechtějí další dítě, 
  rozhodnou se pro vasektomii, čehož 
  Alena hned vzápětí lituje. Gábina
        s Luborem kvůli miminku málem 
  zapomenou na Týniny narozeniny,
        snaží se vše dohnat oslavou v parku. 
  Ukáže se ale, ža na to samé datum 
  už jedna oslava plánovaná je, tatínci 
  tedy musí vynaložit veškeré úsilí, aby 
  Týnina oslava byla nejlepší. 
 21.25 Sport Star         
        Vše, na co jste se chtěli o sportovcích  
  zeptat! 
 22.15 Sbal prachy a jeď   
         Bankovní lupič si najme jako řidičského 
  instruktora bývalého šampiona Formule 1. 
  Když pak gangster během jedné lekce 
  vyloupí banku, nemá instruktor jinou 
  možnost než se stát komplicem a dát
        se společně na útěk před policií... 
  Australská akční komedie (2014). 
 0.05 Přírodní vesmír (8)        
  Rakouský dokumentární seriál (2013)  
 1.15 Vraždy v Midsomeru I     
  Britský kriminální seriál (1998). 
 3.30 Spravedlnost v krvi VIII (14)          
  Americký krimiseriál (2017). 
 4.35 Jak se staví sen

22.15
Sbal prachy a jeď

akční komedie
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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,-


