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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.

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

ZÁŘÍ 2018

po 17. 9. 2018 v 19.30

KOČIČÍ HRA / 
Klicperovo divadlo, 
Hradec Králové

autor: Istvan Örkeny

režie: Tereza Karpianus

hrají: Pavla Tomicová, Zora 
Valchařová-Poulová, Sára 
Venclovská, Jakub Tvrdík, 

Martina Nováková, Petra 
Výtvarová Krausová, Jan Bílek, 
Marie Kleplová, 

Petr Matyáš Cibulka / Karel Pešek

 „Taková jsi byla vždycky. Samé zmatky  
a komplikace!“

Proslulá tragikomedie, hubatá, Eržina je 
živelná a svérázná hrdinka, prožívá svá 
každodenní dobrodružství v komunis-
tickém Maďarsku, její elegantní a klidná 
sestra Gizela žije zase už šestnáct let   
upoutaná na své kolečkové křeslo v Mni- 
chově ve svobodném západním Ně- 
mecku a nezbývá jí než po telefonu  
a v dopisech často marně usměrňovat 
sestřiny eskapády. Je tu totiž Pavla, 
Eržina nová kamarádka, která má na ni 
„báječný vliv“ a samozřejmě Viktor 
Molnár, obžerný, kdysi slavný operní 
pěvec, jehož způsoby u stolu jsou sice 
mimořádně nesnesitelné, ale Erži mu  
s radostí každý čtvrtek vaří večeře… 

Oblíbený maďarský prozaik a dramatik 
István Örkeny napsal svou Kočičí hru  
v roce 1963 nejprve jako novelu a teprve 
o několik let později ji zadaptoval do di-
vadelní verze, se kterou slavil úspěchy na 
mnoha světových jevištích, včetně 
pražského Národního divadla, kde v roce 
1974 vznikla legendární inscenace  
s Danou Medřickou a Vlastou Fabiá- 
novou. 

cena vstupenky: 390,-
délka představení 2h.35 min. 
s přestávkou.


