
58 BYDLENÍ A KANCELÁŘ

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.

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A .

ÚNOR 2019

čtvrtek 7. 2. 2019 v 19.30

SKLENĚNÝ STROP / Divadlo 
Ungelt

autor: David Hare
režie: Vít Vencl
hrají: Tatiana Vilhelmová, Jiří 
Langmajer, Vincent Navrátil / 
Vladimír Pokorný
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a 
jeden společný pocit viny, kterého se nejde zbavit. 
Fascinující střet dvou silných osobností, které se ne-
dokáží přestat milovat, ačkoli je všechno proti. 

Příběh Kyry, učitelky problémových dětí žijící v sociálně 
vyčleněné londýnské čtvrti, a bohatého majitele sítě 
londýnských restaurací Toma, je založený na protikladu 
jejich životních postojů a citu, který je k sobě přitahuje.

Hra označována za vrchol Hareovy tvorby a ověnčena 
řadou cen včetně americké Tony Award.

délka představení: 2 hodiny a 30 min. 
s přestávkou
cena vstupenky: 550,-

pondělí 25. 2. 2019 v 19.30

CHLAP NA ZABITÍ / 
Divadelní agentura 
Pantheon

autor: Francis Veber
režie: Jakub Nvota
hrají: Filip Blažek, Miroslav 
Vladyka, Michal Slaný, Jaroslav 
Šmíd (Zdeněk Rohlíček)
Betka Stanková, Milan Šimáček

Tady by se tak krásně vraždilo, kdyby se vedle  nesebev-
raždilo...

Francouzská komedie nabitá slovním a situačním hu-
morem o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí 
sebevraha.

Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s 
nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat 
sebevraždu, může to na první pohled vypadat, jako 
snadná práce. Opak je však pravdou... Precizně 
připravenou akci mu však začne narušovat dotěrný 
soused z vedlejšího hotelového pokoje. Po 
neúspěšném pokusu se oběsit, chce hotelový poslíček 
zavolat policii, což se zabijákovi vůbec nehodí, proto se 
rozhodne, že situaci vyřeší sám. Netuší však, že zbavit 
se toho dotěrného chlapa bude nad jeho síly…

Komedie doslova výrazně francouzského stylu, 
která se aktuálně hraje na mnoha světových 
jevištích a která se dočkala i tří filmových zpra-
cování.
délka představení 2 hod. včetně přestávky
cena vstupenky: 400,- / balkon 350,-
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