
ŠALDOVO DIVADLO
režie Kateřina Dušková
hrají Karolína Baranová, Veronika Korytářová, Martin Polách, 
Tomáš Impseil, Tomáš Váhala, Zdeněk Kupka, Václav Helšus 
a další.

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL 
a 8. a 9. ročníky ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z literatury: „po-
vinná“ literatura tou nejpřitažlivější formou, výborná příležitost 
k setkání s kouzlem divadla. 
O čem se dozvíte víc: klasika světové dramatiky. Díky bezpro-
střední oboustranné divadelní komunikaci a přesvědčivému 
hereckému umění studenti poznají klasickou literaturu zblízka 
a zjistí, že je živá a zábavná a dotýká se jejich dnešního života. 
Co vás bude bavit: trable zamilovaných, které všichni mladí 
dobře znají: tolik se mi líbí, ale kamarádi o ní říkají... čemu 
věřit? Aktuální břitká komedie se svěžím dechem, plnokrevné 
komediální herectví s prvky akrobacie.
 
Nejslavnější dramatik oslavil v roce 2016 čtyřsté výročí své ne-
smrtelnosti. Přijďte se přesvědčit, že jeho dílo na jevišti opravdu 
stále žije, a jak čile! Na repertoáru žádného velkého divadla 
nesmí nikdy chybět klasická shakespearovská komedie. Režisér-
ka Kateřina Dušková je umělecká šéfka Divadla Na Fidlovačce 
a v Liberci ji známe ze stále vyprodaného nastudování Královy 
řeči. Povyk se pochopitelně tropí kolem věčných milostných 
vztahů a kolem otázky „vzít se či nikoli“? Dva různé páry 
zamilovaných se jejich přátelé snaží spojit a nepřátelé rozdělit. 
Dva věční „singles“ Benedik a Beatricie se nerozlučně hádají 
a přou, zatímco mladší pár, Héra s Claudiem podléhá stejně 
lehce idylickému (sebe)klamu jako veřejně šířené pomluvě. 
I když ještě nebyl facebook, už byli mezi lidmi intrikáni a šířili 
pomluvy o tom, kdo s kým je tajně zapleten, aneb: lidská trápení 
se nemění. Třetí komický pár tvoří dvojice intrikánů, a ti svádějí 
trošku jiný souboj: zatrpklý, ostře nabroušený drsňák Don Juan 
splétá pasti, a proti němu čestný Don Pedro z přebytku čino-
rodosti neúnavně páchá dobro. Rozruch kolem návratu vojska 
a čest a slávu renesančních rytířů přebírá v Šaldově divadle ost-
rá banda akčních hrdinů jako vystřižených z amerických filmů. 

Skutečnou divadelní atmosféru zažijete jedině večer! 
I večer hrajeme pro školy. Ptejte se na tel. 485 107 836 nebo 
e-mailem info@saldovo-divadlo.cz na výhody večerní ná-
vštěvy divadla se studenty. Doprovodný program zdarma! 
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Slavná komedie o intrikách a pomluvě.


