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Komedie - Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se 
vdát. Řízný komediální zmatek plný omylů a nevinných 
léček, lehkosti a nonšalantní elegance ve vtipných dialozích 
a v bláznivých, originálně vypointovaných situacích.  

Sobota 27. listopadu 2021

Hrají: Betka Stanková, Ivana Andrlová/Olga "Háta" 
Želenská, Václav Jiráček/Filip Tomsa, Pavel Nečas/Martin 
Sobotka, Juraj Bernáth/Roman Štolpa, Petr Gelnar/Marcel 
Vašinka, Lukáš 
Pečenka/Jaroslav 
Slánský
a další.
 
Režie: 
Jaroslav Slánský

DS Háta Praha

Tak já letím
One-woman show Anny Polívkové. Neuvěřitelně 
upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne 
oslavit své narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se tak 
zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami před 
čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, … 

Peter Quilter Jean-Claude Islert

 Jean Girault, Jacques Vilfrid

Alain-Reinard Fourton

Pátek 21. ledna 2022

Hrají:  Anna Polívková 
Režie:  Petr Svojtka Režie:  Petr Hruška

Režie:     Jan Novák

ADF Praha

Rukojmí bez rizika

Jo, není to jednoduché

Komedie  - Francouzská komedie s kriminální příchutí. 
Dva letití kamarádi si vzájemně svěří stejný úmysl spáchat 
sebevraždu  Plán jim překazí trojice prchajících 
amatérských lupičů s plným pytlem peněz.  Při pohledu na 
pytel plný bankovek dostávají oba hrdinové znovu chuť do 
života... 

  

Francouzská konverzační komedie -   jak může 
dopadnout doučování matematiky. Tato komedie stojí na 
vynikajícím hereckém výkonu Jiřího Langmajera. Postarší 
profesor se snaží 
ukončit románek 
se svou žačkou, 
která by jej zase 
ráda „dohnala k 
oltáři“.

13. února 2022

březen 2022

Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana 
Boušková/Jana Malá/Marcela Peňázová, Martin 
Zahálka/Martin Davídek, Lenka Zahradnická/Barbora 
Petrová/Kateřina Petrová, František Skopal

Hrají: Jiří 
Langmajer, 
Adéla Gondíková, Monika Timková, Jakub Slach a další

Agentura Harlekýn Praha

Divadlo Palace Praha



Předprodej probíhá v kavárně SK Rabštejn:
Pondělí, úterý          8-12
Středa, 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 2021/22 
v SK Rabštejn jsou tato představení:

Svatba bez obřadu - DS Háta Praha
Tak já letím  - Ag. ADF Praha
Rukojmí bez rizika - Ag. Harlekýn Praha
Jo, není to jednoduché - Divadlo Palace
Pusťte mě ven!  - Divadlo Kalich Praha 

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:

  - 50% sleva na zábavný pořad k ukončení divadelní 
sezóny

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 a ONLINE vstupenky: www.skrabstejn.cz

Dana Syslová
Milena Steinmasslová

a Jiří Hána

červen 2022

Pusťte mě ven!

Komedie -  Herecká 
legenda Iva Janžurová si 
jako inscenaci ke svému 
významnému životnímu 
jubileu příhodně vybrala 
výtečnou francouzskou 
komedii, která nabízí 
opravdu mimořádnou 
hereckou příležitost v 
podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu 
Joce de Guérande. Ta se doma chystá na odjezd do 
televizního studia, neboť na programu bude přímý přenos 
galavečera na její počest. Už je vlastně na odchodu z bytu, 
téměř všechno připraveno, jen ještě musí spustit novou 
bezpečnostní roletu na terasu… a z vteřiny na vteřinu 
může být všechno jinak!

Joce má najednou nekonečně prostoru pro mnohem 
otevřenější a sarkastičtější bilanci, než jakou jí 
předepisoval scénář pořadu. Před očima jí defilují 
všechny důležité okamžiky jejího života, a to zdaleka nejen 
ty zalité sluncem. A pozor, autor připravil pro Joce a 
hlavně pro diváky této chytré komedie skutečně překvapivý 
konec! 

Jean-Marie Chevret
květen 2022

Hrají: Iva Janžurová a Sabina Remundová

Režie: Sabina Remundová

Hudba: Zdeněk Dočekal,
              Igor Orozovič Divadlo Kalich Praha ADF Praha

...závěr divadelní sezóny

Sleva 50% na klubový pořad

KLUBOVÝ ZÁBAVNÝ POŘAD

KŘESLO PRO HOSTA
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