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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.

PROSINEC 2017

úterý 7. 12. v 19.30
RŮŽE PRO ALGERON
Divadelní Spolek Kašpar

autor: Daniel Keyes
režie Jakub Špalek. Hudba Petr
Malásek
hrají: Jan Potměšil, Barbara
Lukešová / Eva Elsnerová /,
Markéta Coufalová, Tomáš
Stolařík / Petr Lněnička /,
Jakub Špalek, Lukáš Jůza /
Míla Tichý.

Tragikomický příběh dementního
muže, který chce být chytrý.
Nejúspěšnější inscenace spolku
Kašpar.

"Fascinující herecký výkon Jana
Potměšila v tragickém příběhu
mentálně postiženého mladíka
Charlieho, jenž se po operaci sta-
ne géniem, aby se později proti
své vůli stal opět tím, kým byl na
začátku. Jan Potměšil obdařil
Charlieho bezmeznou vírou 
v lepší budoucnost, vírou v sama
sebe ….
délka představení 1 hodina 40
minut / bez přestávky
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.

PROSINEC 2017
LEDEN 2018

čtvrtek 14. 12. 2017
SHIRLEY VALENTINE

režie: Zdeněk Kaloš
hrají: Simona Stašová

Shirley Valentine je jméno dívky,
kterou ta současná, čtyřicetiletá
matka rodiny a manželka
počestného občana, už dávno ne-
ní. Přestože se musí starat hlavně
o to, aby život její rodiny žijící v
Liverpoolu běžel ve vyježděných
kolejích, sny a touhy dívky, kte-
rou kdysi byla, v ní zůstávají.
Snad proto podlehne návrhu své
kamarádky a udělá něco, co se
od ní neočekává - odjede na do-
volenou do Řecka, zamiluje se
tam a začne nový život...
Možná jí chybí ten člověk, kterým
byla, než se vdala. Možná jí chy-
bějí sny, které jako mladá holka
měla, ale netroufla si je zrealizo-
vat. Možná jí chybí docela obyčej-
ný cit, který manželstvím okoral.
Možná si potřebuje jenom s ně-
kým popovídat a ono není s kým. 

délka představení 2 hod. 25 min.
včetně přestávky
cena vstupenky: 450,-

úterý 16. 1. 2018 v 19.30
NA ÚTĚKU
Divadlo Ungelt

autor: Pierre Palmade a
Christophe Duthuron
režie: Ladislav Smoček
hrají: Jana Štěpánková, Zlata
Adamovská

Nezdolnou energií a nadějí nabitá
komedie o náhodném setkání
dvou obyčejných žen vydávajících
se na cestu za svobodou, dobro-
družstvím a životem prožitým na-
plno. Hra se s humorným nadhle-
dem dotýká i témat nelehkých. 

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


