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Komedie - Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve 
Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend do 
Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na 
víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit 
kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu, 
jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou 
sousedkou Marianne.

pátek 26. října 2018

Hrají: Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Viktor Limr, Mahulena 
Bočanová/Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Olga 
Želenská, Pavel 
Nečas, Zbyšek 
Pantůček 
a další

Režie: 
Roman Štolpa

DS Háta 

Caveman

One man show - Slavné představení o 
tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o 
rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlavi.

Rob Becker

Michael Parker

Yasmine Reza
pátek 23. listopadu 2018 

Hrají:  Honza Holík nebo Jakub Slach

Režie:  Patrik Hartl Režie:     Karel HeřmánekPoint Production

ART

Rapper

Komedie  -  Kolik 
pravdy, upřímnosti a 
tolerance unese přátelství?
Solidní vztah tří přátel se ocitá na tenkém ledě ve chvíli, 
kdy si jeden z nich pořídí velmi drahý obraz. Co Marka, 
Borise a Ivana vlastně spojuje? Tahle otázka dokáže ty tři 
zavést pěkně daleko. Až téměř 
na konečnou jejich dlouholetého 
přátelství. Zdánlivě banální 
estetický spor se zvrhne v 
nesmírně vtipnou hádku o 
hodnotách života a podstatě 
skutečného přátelství.

  

Komedie k zamyšlení -   „Miloval hudbu. Rozuměl 
jí a cítil se být mladý. Jednoho dne zjistil, že nic z toho už 
neplatí. Ale odmítal se vzdát. Příběh učitele, který po 
bypassu začal 
rapovat, a měl pro 
to dobrý důvod, 
tomu věř!!!“ 
Kam až dostala 
učitele chemie a 
hudební výchovy 
láska k hudbě a 
touha učit se? 

22. února 2019

leden 2019

Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk Žák

Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Dominika 
Červinková, Julie Šurková

Režie: Jakub Nvota

Divadlo Bez zábradlí Praha

Divadelní spolek Frída Brno



Předprodej probíhá v kavárně SK Rabštejn:
Pondělí, středa        8-12  13-16 
Úterý, čtvrtek          8-12  13-15 
Pátek              8-12            

a dále 1 hodinu před představením či promítáním kina.

Změna programu vyhrazena

Součástí předplatného na divadelní sezónu 2018/19 
v SK Rabštejn jsou tato představení:

Zamilovaný sukničkář - DS Háta Praha
Caveman  - Point Production
Rapper   - Divadelní spolek Frída Brno
Art   - Divadlo Bez zábradlí Praha
Chlap na zabití  - Pantheon Production Praha
Drobečky z perníku - Harlekýn

Zakoupením předplatného si zajistíte:
  - Vaše oblíbené místo v hledišti, 
  - cenově výhodnější vstupné na divadelní představení,
  - nezapomenutelné večery v hledišti divadla.

Bonus a dárek pro všechny předplatitele:

  - 100 Kč sleva na koncert k zahájení divadelní sezóny
  - 50% sleva na zábavný pořad k ukončení divadelní 
sezóny

                                        Cena abonentky: 1300 - 1500 Kč
                                                    Studentská abonentka: 1150 Kč 

SK Rabštejn může na jím pořádaných veřejných akcích 
v rámci oprávněného zájmu pořizovat fotografie pro 
dokumentační účely.

Informace a předprodej

Abonmá
... něco navíc pro držitele abonentky

Sdružený Klub Rabštejn
Palackého náměstí 36
517 41 Kostelec nad Orlicí

tel.:   774 697 209, 494 320 288, 
e-mail:  pokladna@skrabstejn.cz
web:   www.skrabstejn.cz

Bob Klepl

Hradišťan a Jiří Pavlica

červen 2019

pátek 12. října 2018

Drobečky z perníku

Chlap na zabití

Tragikomický příběh s nadějeplným koncem  
Několik běžných životních situací, které musí řešit 
alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospělá 
dcera a stále neúspěšný herec, čekající na příležitost, která 
nepřichází. 

Simona Stašová – 
cena THÁLIE 2007 
za mimořádný 
ženský jevištní 
výkon za roli Evy 
Mearové.

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s 
vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem vycházejícím 
z moravské lidové hudby..

Komedie -  Francouzská komedie 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... 

Neil Simon

Francis Veber

duben/květen 2019

březen 2019

Hrají: Simona Stašová, Radka Filásková / Andrea 
Daňková, Helena Karochová, Čestmír Gebouský, Ernesto 
Čekan / Filip Cíl, Vojtěch Záveský

Režie: Milan Schejbal

Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Alžbeta Stanková, 
Michal Slaný, Zdeněk Rohlíček, Milan Šimáček

Režie: Jakub Nvota

Agentura Harlekýn

Pantheon Production Praha

Sleva 100 Kč na koncert k zahájení 
divadelní sezóny

Sleva 50% na klubový pořad
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