


BOSÉ NOHY V PARKu        Neil Simon
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová,  
Rudolf Hrušínský. Režie: Kateřina Iváková  

Romantická komedie nejen o lásce.  I to nejšťastnější manželství prochází 
občas zkouškou ohněm.

Líbánky skončily a mladí novomanželé se vydávají na dlouhou trať  
každodenní rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Jde  
o to, jak přežít první společnou noc v nezařízeném bytě. A následně 
si odbýt setkání s její konzervativní matkou a exotickým sousedem. 
Skvělá podívaná na první trable novomanželů, kde to s vtipem  
a nadhledem zkrátka správně jiskří, ať už se hádají či milují.

DROBEČKY Z PERNÍKu        Neil Simon
Hrají: Simona Stašová (cena Thalie), Andrea Daňková,  
Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl,  
Vojtěch Záveský. Režie: Milan Schejbal 

Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem.

Barová zpěvačka Evy je člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu 
a své přátelé z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. 
K jejímu životu patří i o deset let mladší milenec a nedospělá dcera, 
která je dospělejší než její matka a svojí kurážnou povahou jí ukáže 
správnou cestu, jak žít.

HERCI JSOu uNAVENI        Eric Assous
Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Naďa Konvalinková / Jana 
Boušková, Václav Vydra / Jan Čenský, Simona Postlerová / Vendulka 
Křížová, Malvína Pachlová / Tereza Vágnerová / Lenka Zahradnická. 
Režie: Jan Novák  

Komedie s pověstným francouzským humorem a šarmem.

Na hereckém večírku se rozjíždí zábava a na programu jsou obvyklá 
témata ze zákulisí: scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví… Přátelské  
setkání? Není to tak jisté, neboť masky velice rychle padají! A finále?  
Velmi, velmi pikantní!

RuKOJMÍ BEZ RIZIKA       Alain Reynaud Fourton
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný / Svatopluk Skopal, Jana Boušková / 
Jana Malá / Marcela Peňázová, Martin Zahálka / Martin Davídek,  
Lenka Zahradnická / Barbora Šťastná Petrová, František Skopal /  
Martin Zahálka ml. / Režie: Jan Novák

Francouzská komedie s kriminální příchutí. 

Ženami obdivovaný spisovatel Marc a jeho přítel Luck chtějí společně 
spáchat sebevraždu. Překazí jim to trojice prchajících amatérských lupičů, 
která si je vezme za rukojmí a vyhrožuje zabitím. Ale pytel uloupených 
peněz dokáže dokonale oživit i sebevraha. Jenže policii taky.



HRA VÁŠNÍ        Peter Nichols
Hrají: Oldřich Vízner, Dana Syslová, Máša Málková, Dana Batulková, 
Otakar Brousek ml., Stanislava Jachnická, Kateřina Pleyerová / Daniela 
Deyelová. Režie: Lída Engelová

Manželská krize v lehkém komediálním duchu.

Námět je vesměs banální a stokrát obehraný - starší manžel si najde 
mladší milenku. Lidský příběh, v němž se pozná většina diváků. Která 
žena v životě nebyla nejdřív milenkou ženatého muže, aby se z ní pak 
stala manželka, sama podváděná mladší milenkou? Převzatá komedie  
z Divadla Rokoko s jedinečnou koncentrací kumštu a herectví.

LO StuPENDO       Ken Ludwig
Hrají: Václav Vydra, Martin Zahálka, Simona Postlerová, Svatopluk  
Skopal, Jana Malá/Eva Janoušková, Gabriela Vránová, Jana Boušková /
Lenka Skopalová, František Skopal. Režie: Jan Novák   

Úspěšná fraška v duchu feydeauovských situačních komedií. 

Bláznivý příběh talentovaného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, 
který čeká na svoji životní příležitost. Dojemné okamžiky se střídají  
s výbuchy slovní a situační komiky a svižný sled zápletek vyústí v bláznivý 
kolotoč záměn osob a omylů. Převzaté představení Divadla na Vinohradech.

DRAHÁ MAtHILDA         Israel Horovitz
Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová, Luboš Veselý. Režie: Otakar Kosek

Herecký koncert v příběhu osudové lásky.

Mathilda, šaramantní francouzská dáma, a její dcera Chloé, učitelka jazyků, 
žijí v pařížském bytě s výhledem na Lucemburské zahrady. Jejich život se 
změní v okamžiku, kdy do jejich uzavřeného vesmíru vstoupí Američan 
Mathias Gold, kterému otec odkázal jedinou věc: právě tento luxusní byt  
v Paříži. Začíná nevšední herecký koncert s téměř detektivní zápletkou, která 
nenechá publikum v průběhu celé hry chladným a divákům se mnohdy  
objeví v očích slzy, ale s nimi i úsměv na tváři. Představení Divadla U Valšů.

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC         tennessee Williams
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek, Filip Cíl, Kamila Trnková, Andrea 
Daňková, Zdeněk Piškula, Adam Vacula. Režie: Vladimír Strnisko.
Slavná tragikomedie, při které se smějeme i pláčeme sami nad sebou.

Skleněný zvěřinec napsal proslulý americký autor se silně autobiografickými 
prvky ze své vlastní rodiny. S humorem i dojetím a s tou největší upřímností 
líčí život opuštěné matky, jejího syna a dcery. Je to hra o nás! O každém z nás! 
Zrcadlo nastavené naší době. 
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NEBYLA tO PÁtÁ, BYLA tO DEVÁtÁ    
Aldo Nicolaj
Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda. Režie: Jiří Menzel 

Manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním. 

Přilepí se na vás vdaná ženská, organizuje vám život a nakonec rafinovaně 
plánuje věci, až mrazí v zádech. Ale může to dopadnout i šťastně. A to 
právě autor moc dobře vymyslel. V komedii Nebyla to Pátá, byla to Devátá 
(rozuměj: nikoli Beethovenova “Osudová” symfonie, ale poslední “Devátá”  
s Ódou na radost) objevil možnost vskutku originální, ba přímo senzační.

POLIB tEtIČKu aneb Nikdo není bez chyby        
Simon Williams
Hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleštilová, Pavel Nový / Karel Vlček, Eliška 
Jansová / Hana-Marie Maroušková. Režie: Jan Novák

Brilantně napsaná anglická komedie.
Nesmělý statistik Leonard žije po rozvodu s pubertální dcerou a se svým 
svérázným otcem. Aby si přivydělal, pod ženským pseudonymem tajně 
píše milostný román pro atraktivní vydavatelku Harrietu, která vydává  
pouze díla od žen a s ,,úspěšnou autorkou“ se chce setkat. Dokonale se 
tím rozehrává děj plný převleků, svěžího humoru i nezbytného milostného 
motivu. Představení Divadla U Valšů.

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ       
Neil Simon
Hrají: Petr Nárožný a Simona Stašová (trojrole). Režie: Zdeněk Kaloč

Komedie, při které se smějí diváci bez rozdílu věku a tu a tam i zaslzí.

Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po letitém spořádaném 
manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije.
Roztoužený “svůdník“ si do bytu své maminky postupně pozve tři různé 
typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých 
situací s ještě komičtějšími výsledky.

V PAŘÍŽI BYCH tĚ NEČEKALA, tAtÍNKu        
Jean Barbier
Hrají: Petr Nárožný, Simona Postlerová / Miroslava Pleštilová, Jana Malá 
/ Týna Průchová, Jan Šťastný / Jan Čenský, Jarmila Švehlová, František 
Skopal / Martin Sochor, Barbora Šťastná Petrová / Malvina Pachlová. 
Režie: Jan Novák

Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického 
venkovana. 

Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho 
dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec 
s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale 
pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém 
se rázem ocitá i on.



VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ tEČE VODA      
Robert Anderson
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konvalinková,  
Libuše Švormová, Jiří Ptáčník, Dana Morávková / Eva Janoušková.  
Režie: Pavel Háša

Věčný divácký evergreen. Tři, příběhy jsou velice směšné, ale velice lidské.  
V jistých obměnách mohou potkat každého z nás.

První z nich - to je zdrcující touha uplatnit se, dosáhnout úspěchu stůj 
co stůj; druhá je o tom, jak veškeré vžité představy o “posvátném svazku 
manželském” mizí, jakmile více než zralému muži přeběhne přes cestu  
půvabné mládí; a konečně třetí - dialog starých manželů, jimž se vzpomínky 
na minulý život a lidé, s nimiž měli co dělat, pletou až k absurditě.

PŘÍBuZNÉ SI NEVYBÍRÁME       Eric Assous
Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra / Jan Čenský, 
Eva Janoušková, Simona Postlerová / Eva Režnarová, Jana Boušková 
/ Lenka Skopalová, Lenka Zahradnická / Jana Pidrmanová / Malvína 
Pachlová. Režie: Jan Novák

Rodinnou oslavu dokonale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky.

Na rodinném večírku se sejdou tři bratři a švagrové, které k sobě právě 
neplanou horoucí láskou. Oslavu dokonale okoření příchod mladé 
vyzývavé sekretářky. Rozmařilým vyprávěním vyvolá u mužů paniku  
a podezření u jejich manželek. Čí je to milenka?

ŘÍMSKÉ NOCI       Franco D´Alessandro
Hrají: Simona Stašová a Oldřich Vízner. Režie: Gregory Abels    

Dojemný životní příběh dvou slavných lidí.

Příběh slavné italské herečky Anny Magnani a amerického dramatika 
Tennessee Williamse. Jedinečné a brilantní herecké výkony, přitažlivý děj 
plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče, nezkrotného temperamentu  
a velkých zvratů, to všechno jsou „Římské noci“. Tento pravdivý příběh 
vám určitě rozproudí krev v žilách a ještě dlouho po představení bude 
ve vás žít.

PŘÍBĚH COCO CHANEL       Jiří Just
Hrají: Michaela Dolinová, Libuše Švormová, Jan Čenský, Filip Sychra. 
Režie: Jiří Adamec

Osudové lásky ženy, která se stala legendou.

Královna módy, jedna z nejbohatších žen světa, sebevědomá paní  
kapitalistka s břitkým až cynickým humorem, nepřestala být nikdy 
nešťastnou naivní švadlenkou, toužící mít to, co většina žen - manžela  
a dítě. Měla ale „štěstí v kartách a smůlu v lásce“. A jsou to lásky napříč 
spektrem národů i bankovních kont: následník ruského trůnu, anglický 
lord, chudý francouzský básník, německý nacistický důstojník...



S tVOJÍ DCEROu NE        Antonín Procházka
Hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Týna Průchová, Pavel  
Kikinčuk / Martin Zahálka, Antonín Procházka / Viktor Limr / Antonín 
Procházka ml., Vilém Dubnička, Zuzana Slavíková / Dagmar Novotná.  
Režie: Antonín Procházka 

Jak snadno spadnout do manželské krize a jak těžko z ní ven.

Příběh docela obyčejných manželských párů, snažících se předejít možné 
manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova 
gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění 
dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, 
zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, co se kolem něj děje.

tuRECKÁ KAVÁRNA        Robert thomas
Hrají: Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Jana Boušková, Matěj Hádek / 
Martin Kubačák / Martin Davídek. Režie: Pavel Háša

Václav Vydra v hlavní roli komických detektivních příběhů z Paříže. Zejména 
Zlatý pan ministr ťal přímo do žhavé současnosti.

Záměr autora je jasný a působivý - pobavit diváka a dát mu překvapivou 
kriminální zápletku s vtipnou pointou a špetkou fantazie. Zdánlivě všední 
situace ze zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské  
kavárničce. Postavy jsou napsané brilantně a s velkou láskou. Ať už patří 
na stranu dobra či zločinu, jsou plné humoru a člověčenství v duchu  
typické pařížské komedie.

NOVECENtO        Alessandro Baricco
Hrají: David Prachař (cena Thálie 2006), Emil Viklický.  
Režie: Lucie Bělohradská

Strhující příběh geniálního klavíristy. 

Hra vypráví o jednom výjimečném lidském osudu. Odložené novorozeně 
námořníci objevili v podpalubí zámořské lodi. V průběhu let se chlapec 
naučil hrát na piáno tak „že i Bůh tančil, pokud se nikdo nedíval“.  
Představení pražské Violy.

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...   
Renato giordano a Rodolfo Sonego
Hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková,  
Vasil Fridrich / Petr Vančura. Režie a úprava: Vladimír Strnisko.  
Filmové dotáčky: Khalil Baalbaki 

Hořko sladká komedie o tom, jak si udržet živé manželství. 

Rodinný život Fabia a Livie Bonettiových a jejich dospívající dcery  
se pohybuje v každodenní jednotvárnosti až do chvíle, kdy si Fabio  
od soukromého detektiva přehraje omylem natočený film s manželkou. 
Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě všedních dní manželského páru?



StARÁ DÁMA VAŘÍ JED       
Jitka Škápíková, Lída Engelová
Tři mladé hejsky, starou dámu a řadu dalších postav hrají:
Naďa Konvalinková, Lilian Malkina, Jan Zadražil. Režie: Lída Engelová

Vdova po chrabrém plukovnikovi přejde pod tlakem událostí z ustrašené 
a vydírané osoby do protiútoku.  Rozhodne se pro osvědčený a elegantní 
způsob - jed. Sled událostí nebere konce a mrtvoly úctihodně přibývají. 
Černý humor, scény jako z grotesky a překvapivé zvraty. Představení 
Divadla Viola.

VRÁtILA SE JEDNOu V NOCI     
Eduardo Rovner
Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Martin Zahálka,  
Libor Hruška, Marcela Peňázová / Kateřina Seidlová, Ladislav Trojan.  
Režie: Radovan Lipus 

Komedie úspěšně obletěla celý svět a dočkala se mnoha prestižních ocenění.

„Maminko, budu se ženit“,  svěří se jednoho dne starý mládenec  
Manuel u hrobky své maminky. A doma ho čeká “milé“ překvapení.  
Starostlivá matka po deseti letech „odpočinku v pokoji“ vstane z hrobu, 
aby na situaci osobně dohlédla a nevěstu si proklepla. Protože maminky 
jsou tu od toho, aby svým dětem pomáhaly ukazovat správnou cestu.  
Převzaté představení z Divadla na Vinohradech.

... VStuPtE !        Neil Simon
Režie: Pavel Háša Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský, 
Libuše Švormová. Režie: Pavel Háša

Lidsky dojímavá komedie o nekončících patáliích dvou klaunů na penzi.

Willie Clark a Al Lewis - slavné komické duo 
“
The Sunshine Boys” z éry 

vaudevillu. Po jedenácti letech se mají zase sejít a natočit pro televizi  
nejzdařilejší číslo - je to vlastně jejich labutí píseň. Staří páni se ale nemohou 
stále dohodnout, ačkoliv se v podstatě mají rádi, vzájemně se jen dráždí  
a vůbec není jisté, jak to s oběma tvrdohlavci nakonec dopadne.

FILuMENA MARtuRANO      Eduardo De Filippo
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava 
Pokorná /Jaroslava Tvrzníková, Andrea Daňková / Malvína Pachlová 
/ Anna Fialová, František Skopal, Karel Heřmánek ml. / Jan Ťoupalík, 
Petr Srna / Michal Čeliš, Libor Hruška / Zdeněk Hruška, Petr Vančura /  
Václav Legner. Režie: Zdeněk Kaloč 

Manželství po italsku s dojetím a komikou. 

Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého 
boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Příběh o nekonvenčním vztahu 
bývalé prostitutky Filumeny a bohatého neapolského obchodníka  
Domenica oslovil milióny diváků po celém světě. 



ZÁBAVNÉ POŘADY, FIREMNÍ AKCE, KONFEROVÁNÍ
Naše společnost má zkušenosti s pořádáním akcí v oblasti zábavy přes 25 let. 

Orientujeme se zejména na produkci vlastních divadelních představení a jejich uvádění po celé České republice, 
na Slovensku i v zahraničí. Pro klienty realizujeme kompletní servis v oblasti zábavy při pořádání společenských 
a firemních akcí. Zastupujeme přední české herecké osobnosti, moderátory a baviče. Spolupracujeme s dalšími 
agenturami při výběru účinkujících. Zajišťujeme celý zábavný program nebo samostatně umělce a soubory podle 
přání a představ klienta. 

AgENtuRA HARLEKÝN s.r.o. 
Jarníkova 1875/14, 148 00 Praha 4      www.harlekyn.cz

Jana Hanzlíčková, tel.: 606 422 104, e-mail: jhanzlickova@harlekyn.cz
Václav Hanzlíček, tel.: 602 339 731, e-mail: vhanzlicek@harlekyn.cz                                   

OZVUČENÍ A OSVĚTLENÍ AKCÍ, NABÍDKA PODIÍ, DOPRAVA
Aleš Hanzlíček, tel.: 606 709 805, e-mail: ahanzlicek@tiscali.cz

typo  Renáta Štefková  reklama-az.cz  2017,  tisk  prvnireklamni.cz

MILAN PItKIN       šumař, herec a komediant

Samostatná vystoupení, vstupy do programů.

Jeden z našich nejoblíbenějších humoristů, sverázný vypravěč historek a vtipů  
v samostatném komediálním vystoupení s písničkami.  
Pro akce v divadlech, kulturních domech, klubových scénách, na firemních akcích, 
festivalech, bálech, městských slavnostech, motosrazech aj.

PERLIČKY VÁCLAVA POStRÁNECKÉHO
Nejen z divadelního zákulisí a nevinně o víně.

Humorně laděný celovečerní pořad předního českého herce a režiséra je zárukou  
k vytvoření příjemné nálady na společenských a firemních akcích. Proslulé historky  
z divadelního zákulisí o velikánech českého divadla a filmu, co zažil ve společnosti 
skvělého herce a moudrého člověka Vladimíra Menšíka, nezapomenutelné příběhy  
z natáčení filmů a seriálů (komedie století S tebou mě baví svět, Zlatíčka aj.) a ze  
života vůbec. Atmosféru navodí poutavým povídáním „Jak se dělá divadlo“.




