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Vážení diváci, 

toto číslo Divadelního průvodce Městských divadel pražských jsme se rozhodli celé věnovat nadcházející 
premiéře Divadla ABC, inscenaci Macbeth. Rádi bychom vám přiblížili tuto zásadní Shakespearovu hru v celé 
její šíři i s mystériem, které její inscenování provází. A nejen to, rádi bychom vás blíže zasvětili do zkoušení  
v Divadle ABC, které s sebou nese řadu příprav i mimo jeviště.

Jak jste si na obálce časopisu jistě všimli, důležitým znakem našeho Macbetha bude kachna, ale není to 
ledajaká kachna, ale Mackachna. Proto jsme pro vás připravili speciální akce a soutěže, jejichž hlavním 
představitelem bude právě naše Mackachna. Na Facebooku vás čeká cyklus Den s Mackachnou, v němž 
tvůrci inscenace dostanou Mackachnu na jeden den na hlídání a musí z tohoto dne udělat fotoreportáž. 
Jsme zvědaví, jak se s tímto úkolem popasují. Nejlepší fotografie otiskneme i v našem průvodci, avšak pro 
celé reportáže sledujte bedlivě naše facebookové stránky.

Soutěž Mackachna
Pro pozorné čtenáře tu máme soutěž o dvě vstupenky na premiéru Macbetha 18. března v Di-
vadle ABC. Vaším úkolem je napsat na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz, kolik Mackachen jste  
v tomto čísle našli. Pozor, někdy jsou skryté na místech, kde byste je nečekali! Uzávěrka soutěže je  
1. března a vstupenky vyhrává 15. správná odpověď, do předmětu e-mailu napište heslo „Mackachna“.

Najdi Mackachnu
Další soutěží, kterou jsme si pro vás připravili je „najdi Mackachnu“, obdobu oblíbené soutěže „najdi 
Ježka“, která provázela představení V+W Revue v rámci našeho Půl roku s V+W. 
na každé představení Macbetha budou schované ve foyer Divadla ABC dva obrázky Mackachen a vaším 
úkolem bude jednu z nich najít, vyfotit a vložit na náš Facebook. Každý, kdo tento úkol splní, získává po-
ukázku na 1+1 vstupenku zdarma do Městských divadel pražských.

Doufáme, že vás naše speciální číslo bude bavit 
a inspiruje vás k návštěvě naší nejnovější inscenace 
Macbeth v Divadle ABC.
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Máte na kontě, podle databáze Divadelního 
ústavu, celkem deset shakespearovských 
inscenací (včetně této). Na Janáčkově kon-
zervatoři v ostravě jste začínal Romeem. 
Proměnil se váš pohled na shakespeara  
v průběhu let?
Ano. Ovlivní vás životní zkušenosti, změna prio-
rit a touha – vzhledem k přibývajícímu věku – trá-
vit čas intenzivně a kvalitně. To je pro mě Shake-
speare. Ve dvaceti jsem tohle jistě neřešil. 

Máte vy sám nějakou oblíbenou shakespea-
rovu hru nebo postavu?
Teď už to mohu říci, neb mé sny odvál čas…. Byl 
to Hamlet. 

v roce 1989 jste si zahrál v Macbethovi  
v ostravském státním divadle roli mladého 
siwarda. Ta role je malá a v současné in-
scenaci chybí docela. Jak na tuhle divadelní 
zkušenost vzpomínáte? 

Vzpomínám na vše s úsměvem. Jak tam stojím se 
stromkem v ruce jako Birnamský les a jak moc to 
beru vážně a soustředím se na to, abych byl fakt 
dobrou větví. 

ve které shakespearově hře jste hrál nej-
častěji a ve které nejraději?
nejčastěji ve Snu noci svatojánské a nejraději 
jsem měl edmunda v Learovi, protože porušil jako 
první linii mých romantických, rozevlátých a dlou-
hovlasých „klaďasů“. 

Jak jste přijal nabídku zahrát si Macbetha? 
s radostí, nebo spíše s obavami?
Děs a krása v jednom okamžiku…

Některé role nelze hrát tak, aby člověka ne-
poznamenaly. Žít tři měsíce s člověkem pl-
ným rozporů a běsů, jako je Macbeth, musí 
být těžké. Jsou změny, jimiž se taková po-
stava otiskne do duše, nevratné a jsou to 

Milan Kačmarčík už na scénách 
Městských divadel pražských měl 
a má několik zajímavých rolí. Za-
hrál si v Markétě Lazarové, Vete-
ránovi a v současnosti ho můžete 
vidět v Evženu Oněginovi, Romu-
lovi Velikém, Hodině před svat-
bou či v hořké komedii August 
August, august. Nejnovější – ti-
tulní – role Macbetha však bezpo-
chyby znamená něco výjimeč-
ného… Proto jsme ho požádali  
o pár odpovědí k tématu „Shake-
speare a já“.

Milan Kačmarčík: 
Děs a krása v jednom okamžiku…
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změny pozitivní, nebo negativní? Je daň, 
kterou herec za takovou uměleckou pří-
ležitost platí, úměrná? Co vás vede znovu  
a znovu vstupovat do souboje s duševním 
peklem takovýchto mezních, rozervaných 
bytostí? 
Těžká otázka. Formulovala jste vlastně všechny 
atributy, jimiž se zabývám a které jsem se po uvě-
domění si toho všeho, co mě čeká, snažil z hlavy 
vymazat a zakázal si na ně myslet. Je těžké žít 
sám se sebou, když jste dobrovolně nuceni za-
obírat se – v rámci jevištní pravdy – duší rozpol-
cených, až paranoidních bytostí. Ale na druhou 
stranu… jistě je to ještě těžší pro vaše blízké, kteří 
s vámi tímto obdobím procházejí. Uvažuji, jestli 
jsem roli tak vzdálenou mým životním zásadám, 
jako je právě Macbeth, vůbec hrál? Anebo si sám 
sebe idealizuji, že jsem tak jiný? Ale asi je potřeba 
sáhnout si do očistce... Rozhodně bych se však 
nerad zbláznil. Herecký „Osud“ mi už dlouho při-
hrává takto rozervané charaktery – tak snad nade 
mnou drží ochrannou ruku? Kéž by. 

Jste pověrčivý? Ptám se proto, že právě 
Macbeth je hra spojovaná s řadou pověr…
Pověrčivý jsem. Mám své rituály, spojené s tím 
či oním představením. V případě Macbetha mě 
chrání, že jdu s „otevřeným hledím“ a talismany 

od mé ženy a od režiséra či čokoládou, kterou mi 
proti uřknutí nosí kolega Klimeš… a Diana Šoltý- 
sová jako Lady Macbeth. 

vyžaduje po vás tato role nějaké zvláštní 
dovednosti a výjimečnou fyzickou kondici? 
Můžete prozradit, zda je pro vás při zkou-
šení náročnější fyzická nebo psychická 
stránka?
Obě stránky jsou u mě, a v tomto věku, propo-
jené. Uvedu příklad z první pohybové zkoušky. Byla 
nám zadána hromadná etuda, kdy Macbeth jde 
bezohledně za svým cílem. Fyzicky jsem během 
tří až čtyř minut musel zvládnout patnáct lidí –  
a že někteří chlapi jsou zvlášť silní! A po psychické 
stránce? Jak zabít matce dítě? Samo o sobě dost 
děsivé… a k tomu se vám přidá fakt, že matka  
a syn v rolích jsou i matkou a synem ve skuteč-
nosti. Tudíž muka psychofyzická. Ale i v tomto 
rozpoložení vás může paradoxně soucit i láska ke 
všem, které mám tak rád jako Kačmarčík, ale vů-
bec ne jako Macbeth, obohatit.  

Jaký je podle vás Macbeth člověk? Nebo ho 
vnímáte více jako symbolickou postavu?
Každý máme „svého Macbetha“. 

Jak se vám pracuje s režisérem Pavlem 
khekem?
Dobrodružně. Intenzivně. Ve střehu. S důvěrou.  
V euforii, že někdo říká to, co si myslím i já. S mou 
zuřivostí, když ve mně vzbudí dojem, že ho zdržuji, 
neboť on už myslí na něco jiného. 
Spolupráce s Pavlem je vždy poctivá a chlap-
sky rovná. A zcela sobecky: dává mi krásné role  
a hlavně díky němu jsem potkal tolik nových, mně 
blízkých lidí.  Fo
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věděli jste, že... 
role Lady Macbeth je splnění hereckého 
snu Diany Šoltýsové.



1.    Kdo zabil 
Macbetha?
a/ Macduff
b/ Banquo
c/  Lady Macbeth
d/  Malcolm

2.   Kolik skotských 
králů se v Shakespea-
rově hře objevilo?
a/ 1
b/ 2
c/ 3
d/ 4

3.   Koho Lady Macbeth 
obvinila z vraždy 
krále Duncana?
a/  Malcolma a Donalbaina
b/ Duncanovy opilé sluhy
c/ Vrátného
d/  Macbetha

4.   Kdo zabil Banqua?
a/ Macduff
b/ Fleance
c/ Macbeth
d/ Skupina nájemných vrahů 
pověřených Macbethem

5.   Která charakteris-
tika nejlépe popisuje 
smrt Lady Macbeth?
a/ Umírá za scénou
b/ Při náměsíčné 
chůzi spadne ze zdi paláce
c/ Přiznává svou vinu a za-

píchne se dýkou
d/ zabije ji Macduff jako po-
mstu za zavraždění své ženy

6.  Kdo objevil 
Duncanovo tělo?
a/ Lennox
b/  Ross
c/  Macduff
d/  Donalbain

7.   Koho uviděl  
Macbeth sedět na 
svém místě po vraždě 
Banqua?
a/  Sebe samého
b/ Banquova ducha
c/ Duncanova ducha
d/  Lady Macbeth

8.   Jakou měl Macbeth 
vizi před tím, než byl 
zavražděn Duncan?
a/ Vidí hlavu plovoucí v krvi
b/ Vidí zakrvavenou sekyru 
vězící v Duncanově hlavě
c/ Vidí bledou dívku, která 
pláče za měsíčního svitu
d/ Vidí dýku plovoucí vzdu-
chem, ukazující směrem 
k Duncanově pokoji

9.   S kým bojují Sko-
tové na počátku hry?
a/ norsko
b/  Dánsko
c/ Polsko

d/ Finsko

10.   Která armáda 
přichází do Skotska 
na konci hry?
a/ norská
b/ Francouzská
c/ Anglická
d/ Finská

11.   Kdo je královnou 
čarodějnic ve hře?
a/ Afrodita
b/  Hekaté
c/ Minerva
d/ Mordred

12.   Kdo zabil 
Donalbaina?
a/ Macbeth
b/  Malcolm
c/ Skupina vrahů najatá 
Macbethem
d/  nikdo

13.   Co se stane Lady 
Macbeth, než umře?
a/  Je postižena náměsíč-
ností
b/ Straší ji duch krále Dun-
cana
c/ Vidí své děti zabité v bitvě
d/ Vidí své děti zabité 
Macbethem

14.   Kde jsou koruno-
váni skotští králové?

Co víte o TÉ skotské hře?
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a/ V edinburghu
b/ Ve Sconu
c/ V Londýně
d/ V Dunsinanu

15.   Proč je Macduff 
schopen Macbetha za-
bít navzdory předpo-
vědi čarodějnic, že jej 
nezabije muž zrozený 
z ženy?
a/  Protože nejdříve zabije ča-
rodějnice
b/ Protože od čarodějnic 
získá speciální kouzlo
c/ Protože je sám mocný ča-
roděj
d/  Protože se narodil císař-
ským řezem

16.   Kde je Duncan 
zavražděn?
a/ V bitvě s norským vojskem
b/ V ložnici Macbethova sídla
c/ Ve své ložnici ve Foressu
d/ V Birnamském lese

17.   Kdo uteče ze 
Skotska do Anglie?
a/ Donalbain
b/ Ross
c/ Macduff
d/ Lennox

18.   Jaké bylo počasí 
v tu noc, kdy byl 
zavražděn Duncan?
a/  Bouřlivé
b/ Klidné
c/ Mlžné a zachmuřené
d/ Podle Lennoxe to byla noc 
jako každá jiná

19.   Kdo zabil Lady 
Macbeth?
a/ Macbeth
b/  Macduff
c/ Lady Macduff
d/ Lady Macbeth

20.   Kdo uteče ze Skot-
ska bezprostředně 
po Duncanově smrti?
a/ Macbeth
b/ Malcolm a Donalbain
c/ Fleance
d/ Lennox

21.   Kdo vtipkuje, že 
pracuje u pekelné 
brány?
a/ Macbeth
b/ Macduff
c/ Vrátný
d/ Duncan

22.   Jaký titul získal 
Macbeth jako první po 
vítězství popisovaném 
v 1. dějství?
a/ Thén z Cawdoru
b/ Thén z Rossu
c/ Skotský král
d/ Prince z Cumberlandu

23.   Jak se Birnamský 
les dostane k Dunsi-
nanu?
a/ Kouzlem
b/ Díky zemětřesení
c/ nedostane se tam
d/ Vojáci Malcolmovy armády 
se pohybují k Duncinanu skryti 
za uříznuté větve stromů Řešení:

1. (A)

2. (C)

3. (B)

4. (D)

5. (A)

6. (C)

7. (B)

8. (D)

9. (A)

10. (C)

11. (B)

12. (D)

13. (A)

14. (B)

15. (D)

16. (B)

17. (C, D)

18. (A)

19. (D)

20. (B)

21. (C)

22. (A)

23. (D)
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Je pravda, že právě pro Městská divadla 
pražská jste přeložil první hru od Williama 
shakespeara?
Přiznám se, že jsem měl velkou radost, když diva-
dlo zavolalo, že se rozhodlo hrát Macbetha v mém 
překladu. Já jsem totiž právě v ABC poprvé mluvil 
před herci. Měl jsem takovou trému, že si to ne-
dovedete představit... Ale herci byli hrozně laskaví. 
nikdo mě tehdy neznal, protože do té doby jsem 
nepřeložil ani jednu Shakespearovu hru. Sen noci 
svatojánské byl první. Herci byli pro mě tehdy ne-
obvyklé publikum. Dnes už jsem na to zvyklý. Od 
premiéry v roce 1984 jsem za 32 roků přeložil  
32 her. Ale tomuto divadlu navždy zůstane pr-
venství. za všechno tehdy mohl režisér Karel Kříž  
(a jeho žena, dramaturgyně Vlasta Gallerová), pro-
tože ten mě oslovil a učinil objednávku. 

znamenala tato objednávka zlom ve vaší 
překladatelské práci?

Rozhodně. z hlediska pracovního života to byla 
osudová křižovatka. Protože pustit se do Shake-
speara znamená překročit na úplně jinou rovinu, 
dostat se do úplně jiného řádu. Proto jsem tak 
dlouho váhal. Tady v Divadle ABC se to stalo. Je 
to pro mě svým způsobem jedinečný divadelní 
prostor, protože inscenace byla velmi dobrá. A na 
svůj shakespearovský křest mohu těžko zapome-
nout. Shodou okolností je Pavel Khek žákem Kří-
žovým. Viděl jsem první shakespearovskou insce-
naci Pavla Kheka – Sen noci svatojánské – kterou 
ještě jako student nastudoval se spolužáky na 
hradě Loket. A byla skvělá. Od té doby jsme se se-
šli několikrát. například nad Zkrocením zlé ženy  
v Mladé Boleslavi, ale také v Ostravě na Mar-
lowově Faustovi, kterého jsem pro něho přeložil. 
Já věřím jeho přístupu a myslím si, že je to vzácné 
koření, když se najde mladý režisér, který hovoří  
o pokoře. To mi mluví z duše! On hru interpretuje, 
přijme Shakespearem hozenou rukavici, ale ne-

S Martinem Hilským, který má na kontě ne-
jen překlady všech Shakespearových her  
a sonetů, ale i řadu odborných publikací tý-
kajících se alžbětinského barda a jeho doby 
či rozhlasové i televizní pořady na téma 
Shakespeare, jsme se setkali na první čtené 
zkoušce Macbetha v Divadle ABC. Připo-
mněli jsme si, že právě toto místo předur-
čilo před více než třiceti lety nový směr 
jeho práce. A samozřejmě jsem se dozvě-
děla spoustu zajímavostí o hře Macbeth. Je 
to téma, které by vydalo na mnoho hodin. 
A protože vás nechceme o nic připravit,  
v příštím čísle se můžete těšit na pokračo-
vání rozhovoru.

S Martinem Hilským 
o jeho vztahu k Městským divadlům pražským a o Macbethovi
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podléhá svévoli, nedopisuje do Shakespeara cizo-
rodé texty. Věří, že Shakespeare byl dobrý divadel-
ník a že jeho texty mají smysl. V tom si rozumíme. 
Myslím, že je dobré být věrný Shakespearovi, pro-
tože jeho hry daleko lépe osloví současnost tak, 
jak jsou. Jsem tedy rád, že jsem se vrátil na místo 
činu, ale také za to, že můj překlad dělá režisér, 
kterého pokládám za velmi dobrého a jehož pří-
stup je mi blízký. 

obraťme se nyní k Macbethovi… kdo je to  
z vašeho pohledu? Jak byste jej charakte-
rizoval?
Macbeth je především tragická postava. řekl 
bych, že patří do galerie shakespearovských krá-
lovských vrahů, ale zároveň je to výrazně tragická 
postava. Protože zpočátku je to velmi čestný člo-
věk, hrdina. Moje zkušenost je, že ze shakespea-
rovských hrdinů se snáze stávají padouši než  
z obyčejných lidí, a to je přesně případ Macbetha.
Macbeth je ale také člověk schopný velké intro-
spekce. Díky neustálému zkoumání sama sebe, 
svých motivů, zvláště před první vraždou, potvr-
zuje pro nás základní téma zločinu a trestu a pří-
buznost s Dostojevského stejnojmenným romá-
nem. Díky němu se celá tato skotská hra stává 
shakespearovskou studií zla v absolutní podobě, 
což je velmi zajímavé. Macbeth je hrdina, který se 
stane vrahem. A pak se brodí v krvi, nemůže se 
zastavit před ničím, je polapen do pasti tragickou 
příčinou, kterou sám spustil. 
Je to nejen skotský bojovník, původně věrný pod-
daný svého krále, jehož poté zavraždí, ale je to 
také manžel Lady Macbeth, což je velmi důle-
žité. Protože ona sehraje důležitou roli a celý jejich 
vztah je velmi podstatný. 

Můžete její roli objasnit přesněji?
Té ženě se zpočátku Macbeth jeví jako příliš 
měkký člověk, dokonce jako zbabělec. Slovo svě-
domí je zde důležité, řekl bych – klíčové. Objevuje 
se v mnoha Shakespearových tragédiích v růz-
ných podobách. U Richarda III. se svědomí ob-
jeví až na závěr hry, Jago ho vůbec nemá. Jsou  
u Shakespeara situace, kdy si některé postavy dě-
lají ze svědomí legraci: Kde vlastně je? A co to je? 
Je dobré jen pro zbabělce… Richard III. ve chvíli, 
kdy se před ním objeví přízraky mrtvých, říká: „Jen 
zbabělci mají svědomí.“ Tady se shoduje s Lady 
Macbeth, která svému muži vyčítá, že je zbabělý. 
To mléko lidskosti, o němž mluví, je jeho změk-
čilost a zbabělost… on by tu korunu chtěl, ale ne-
chce se ušpinit. Lady ho úmyslně uráží, a tím ho 
motivuje. Protože urážky tohoto typu od vlastní 
ženy se dost těžko nesou. Čili její podstatnou 
funkcí v dramatu je, že se stane hybatelkou tra-
gického děje. Protože Macbeth sice korunu chce, 
ale otázkou zůstává, zda by to nakonec, nikoli 
ze zbabělosti, nevzdal. Pak by ale nebylo tragé-
die. Takže on na počátku začíná svůj boj s vlast-
ním svědomím, kdy se rozhodne k vraždě krále, 
který se k němu choval dobře. Tím popře své svě-
domí, odstraní ho, vytěsní a otevře cestu k hrůz-
nému činu, který rozruší celý řád. Spustí tak řetěz 
hrůz, protože překročí hranice člověka. Udělat víc, 
znamená nebýt člověkem. Stane se ne-člověkem, 
protože se chová bestiálně. Je to zrod zla nazí-
raný zevnitř. Macbeth je postava, která nejvíc ze 
všech shakespearovských hrdinů analyzuje vznik 
zla a demonstruje, jak se zlo rodí v původně velmi 
slušném, dobrém člověku. A právě to představuje 
ono velké drama.

 ..ROzHOVOR 9..

věděli jste, že... 
na vzniku inscenace Macbeth se aktivně podílí na 96 zaměstnanců a externích spolupracovníků 
Městských divadel pražských, včetně jevištních techniků, krejčovny, administativy či propagace.
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Jan Vlasák: Povídka Všechny sta-
rý převleky od Markéty Pilátové 
mi přišla docela napínavá s  děsi-
vým koncem.

Na Grébovku, kde se ode-
hrává, mám i  osobní vzpomínku. 
Tehdy jsem byl uondaný, neřkuli 

otrávený, ale dnes už to může znít vtipně. Před 
pár roky jsem tam absolvoval dlouhé pochodová-
ní po parku s fotografkou, která mi chtěla udělat 
portrét. Trvalo asi dvě hodiny, než se podařilo 
najít ten správný prostor, a nakonec jsme skončili 
v horní části parku v umělé jeskyni, kde se jí zdálo, 
že průhledy skrze kameny vše zajímavě zdefor-
mují. Další hodinu jsem se snažil vyhovět jí a všeli- 
jak se kroutil a  prohýbal, abych se vešel do těch 
mrňavých průlezů. 

Viktor Dvořák: Autor povídky 
Amatéři Štěpán Kopřiva si mě 
hezky vedl přesně tam, kde mě 
chtěl mít, takže mě dost překvapil 
nečekaným zvratem. Bál jsem se, 
jak dopadne zamilovaný hrdina. 
Líbil se mi rytmus vyprávění a taky 

popis Hostivaře – na malé ploše, v pár odstavcích, 
výstižný miniexkurz do její atmosféry i historie. 

V  hostivařských ateliérech jsem navíc vloni 
natáčel seriál Drazí sousedé. Po cestě z města na 
plac jsem měl z okolí stejný pocit. Ty zarostlé ne- 
udržované plochy a  bývalé dílny působí trochu 
smutným dojmem. O  to víc mě těší, že se opra-
vila nebo spíš nově postavila železniční zastávka 
Praha-Hostivař! Kousek od ní jsem málem bydlel.
 www.onehotbook.cz

Objevte magická zákoutí potemnělé Prahy plná 
kriminálních živlů a jen obtížně vysvětlitelných záhad. 
Čtrnáct povídek českých autorů, které se odehrávají  
na čtrnácti různých místech metropole, vypráví 
v audioknižní podobě čtrnáct interpretů a mezi nimi také 
dva herci našeho divadla – Jan Vlasák a Viktor Dvořák.  

Putování
temnou matkou měst

AK122

CD mp3
8 hodin 54 minut



 Jak se vybírá plakátová fotografie

V dnešní fotoreportáži vám ukážeme, jak vzniká finálová podoba plakátové fotky k inscenaci. 
Poté, co tvůrčí tým stráví ve fotoateliéru několik hodin, vznikne asi tisíc fotek, z nichž je potřeba 
vybrat a dotáhnout tu správnou.  Podívejte se, jak se postupovalo při focení Macbetha.

Ve fotoateliéru se fotí různé nápady a kompozice. Tyto nápady vznikaly při focení Macbetha, ke kaž-
dému máme tak dvě stě fotek s různými výrazy herců.

..12 FOTOGALeRIe .



Poté, co se režisér, výtvarník a fotograf domluví, který z nápadů nejvíce sedí na inscenaci. Přichází další 
fáze – vybrat z dvou set fotek tu se správným světlem a výrazem aneb najdete pět rozdílů?

Jakmile je fotografie vybraná, nastává fáze postprodukčních úprav. 
Dělají se potřebné retuše a hledá se barevnost. Fotky se zasazují i do grafiky Městských divadel 
pražských, aby plakát ladil.

Hotový 
vizuál

Nad výběrem správné varianty se 
schází režisér, výtvarník, umělecký 
šéf, ředitel divadla a PR manažer. Ti 
všichni společně vyberou finální po-
dobu fotky, kterou potom vy vidíte na 
našich plakátech a dalších propagač-
ních materiálech.

 .. FOTOGALeRIe 13..



Březen 2017

August August, august
z. Kalina

Středa 22. 3. od 19 h

Proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách

Čtvrtek 30. 3. od 19 h 

Bedřich Smetana: The Greatest Hits
R. říčař a n. Horáková
Pondělí 6. 3. od 19 h

MoŽNosTi RezeRvaCe

Na internetu na www.MestskaDivadlaPrazska.cz, on-line rezervace 
umožňuje vybrat si konkrétní místo v plánku hlediště
Telefonicky Divadlo ABC 222 996 115 / Divadlo Rokoko 222 996 185
e–mailem rezervace@m-d-p.cz 
skypem rezervace.abc.rokoko 
Faxem 224 232 275
Předplatné a hromadné objednávky telefonem 222 996 131

otevírací doba pokladen:

Divadlo aBC
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, pasáž U nováků
Po–Pá 11–14 a 14:30–19 hodin
sobota 14–19 hodin
Neděle hodinu před začátkem představení

Divadlo Rokoko
Václavské náměstí 38, 110 00 Praha 1, pasáž Rokoko
Po–so 14–19 hodin

Zájezdy

Na miskách vah
Trutnov, úterý 21. 3. od 19 h
listopad
Mělník, čtvrtek 23. 3. od 19 h

Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách
Kolín, pátek 31. 3. od 19 h

1. St 19h ▶ Romulus veliký
2. Čt 1830h ▶ Ondřej Havelka a jeho Melody Makers*

Zadáno 
3. Pá 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách
4. So 1030h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách
19h ▶ listopad

6. Po 19h ▶ Bedřich smetana: The greatest hits
7. Út 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka
8. St 19h ▶ vím, že víš, že vím...

10. Pá 19h ▶ shirley valentine
12. ne 19h ▶ Brouk v hlavě*   Pronájem

13. Po 19h ▶ august august, august
15. St 19h ▶ shirley valentine
16. Čt 10h ▶ Macbeth   1. veřejná generálka

19h ▶ Na miskách vah
17. Pá 11h ▶ Macbeth   2. veřejná generálka

18. So 19h ▶ Macbeth   Premiéra

20. Po 19h ▶ v  Macbeth
21. Út 19h ▶ |MS| Hra o lásce a smrti*   Pronájem Sumus 
22. St 15h ▶ august august, august   Pro KMD

19h ▶ august august, august
23. Čt 10h ▶ |MS| Pěna dní*   Pronájem Sumus

Pro školy

19h ▶ v+W Revue   
24. Pá 11h ▶ |MS| Tanec smrti   Pro seniory

19h ▶ vím, že víš, že vím...   
25. So 17h ▶ shirley valentine   
26. ne 19h ▶ Deštivé dny*   Pronájem Divadlo Ungelt

27. Po 19h ▶ Macbeth
28. Út 19h ▶ vím, že víš, že vím...
29. St 15h ▶ evžen oněgin   Pro KMD

19h ▶ evžen oněgin   
30. Čt 19h ▶ Proč muži neposlouchají 

a ženy neumí číst v mapách
31. Pá 19h ▶ shirley valentine   



Březen 2017

Upozorňujeme diváky, že místa ve 3. a 4.  
cenové zóně mají sníženou viditelnost 
na jeviště. změna programu vyhrazena. 
Vstupné se vrací pouze v případě zrušení 
představení. Vrácení vstupného uplatníte  
v místě zakoupení vstupenky. Vstupenky,  
na které byla vydána faktura, je možné 
vrátit pouze na obchodním oddělení  
Městských divadel pražských.

CeNy vsTuPeNek
Cenová zóna 1 2 3 4
Standardní 320 Kč 220 Kč 90 Kč 50 Kč

Pan Kaplan má třídu rád a Proč muži ne-
poslouchají a ženy neumí číst v mapách

450 Kč 350 Kč 90 Kč

Shirley Valentine a Vím, že víš, že vím... 590 Kč 490 Kč 90 Kč

Soirée 160 Kč

Malá scéna ABC 220 Kč

Premiéra mládí  – Novinka 
J. Smutná a D. Syslová 
Středa 1. 3. od 19 h

Molly Sweeney
V. Fridrich a D. Batulková

Pátek 17. 3. od 19 h
Setkání s tvůrci po představení

Top Dogs
M. Vykus

Úterý 14. 3. od 19 h

změna programu vyhrazena.
v  a  D  Označení předplatitelské skupiny. na tato 

představení je možné zakoupit vstupenky.
 Prohlídka zákulisí po představení.

* Tyto akce nejsou v režii Městských divadel pražských.
|MS|     Označení představení na Malé scéně ABC.
|ZV|     Označení akce ve zkušebně Vodičkova.

1. St 19h ▶ Premiéra mládí
2. Čt 19h ▶ hodina před svatbou

Za 90 Kč pro členy KD a předplatitele

3. Pá 19h ▶ kdo se bojí virginie Woolfové?
4. So 19h ▶ oddací list   
5. ne 19h ▶ zelňačka*   Pronájem Agentura Familie

6. Po 19h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci
7. Út 19h ▶ hráči
8. St 19h ▶ ředitelská lóže*   Pronájem

9. Čt 11h ▶ konkurz   1. veřejná generálka 

19h ▶ Noc bláznů
10. Pá 11h ▶ konkurz   2. veřejná generálka 
11. So 19h ▶ konkurz   1. premiéra  

13. Po 19h ▶ v  konkurz   2. premiéra

14. Út 19h ▶ Top Dogs   
15. St 19h ▶ kancl   Zadáno

16. Čt 19h ▶ Top Dogs    

17. Pá 19h ▶ Molly sweeney
Setkání s tvůrci po představení

18. So 17h ▶ konkurz

20. Po 19h ▶ Romantický víkend*   Pronájem

21. Út 10h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci   Pro školy

19h ▶ hodina před svatbou
22. St 19h ▶ Top Dogs   
23. Čt 10h ▶ strýček váňa   Pro školy

19h ▶ návštěvy u pana Greena*   Pronájem

24. Pá 19h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci
25. So 17h ▶ kdo se bojí virginie Woolfové?
26. ne 19h ▶ Jako Thelma & Louise*   Pronájem

27. Po 19h ▶ kancl   
28. Út 15h ▶ Želary   Pro KMD

19h ▶ koncert ondřeje Rumla
29. St 19h ▶ strýček váňa

Prvních 20 kupujících získává audioknihu ZDARMA

30. Čt 19h ▶ konkurz
31. Pá 19h ▶ Noc bláznů



Repertoár
P. Riera
Hodina před svatbou
Každá rodina je nemocná po svém...
Drama o tom, jak finanční a obchodní zájmy 
devastují rodinné vztahy.
: P. Štěpánek, M. Badinková /  
B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, L. Jurek,  
e. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková  
a M. Kačmarčík 
: Ondřej zajíc ‣ 2:00

 L. nowra
Noc bláznů
Divácky vděčná komedie o tom, kdo je 
vlastně blázen. 
: P. Juřica, M. Vykus, T. novotný, 
V. Gajerová, D. Šoltýsová, O. Vízner,
n. Horáková, A. Bílík ad.  
: Pavel Khek ‣ 2:20

J. Janků, P. Svojtka
Bedřich Smetana:
The Greatest Hits
Osm a půl opery za jednu cenu! Komický 
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase 
a Jiřího Janoucha získal na GRAnD  
Festivalu smíchu cenu Komedie diváků.
: V. Gajerová, R. říčař, P. Juřica, 
V. Kubařová / n. Horáková, M. Slaný /  
R. Hájek, V. Svojtková / L. Pernetová,  
I. Hlas ad.
hudbn n: I. Hlas a J. Janouch  
: Petr Svojtka ‣ 2:45

P. Kohout
August August, 
august
zápas krásného snu s neúprosnou realitou 
ve světě, kde krásky tančí na visutém laně, 
klauni dostávají kopance a v manéži se 
ozývá řev lvů.
: z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich,
D. Choděrová, V. Svojtková, S. Jachnická, 
M. Kačmarčík ad.
 : Ondřej zajíc ‣ 2:10 

R. Fulghum/M. Hanuš
Drž mě pevně,  
miluj mě zlehka
Vítejte v tančírně Century! To, co je 
důležité venku, zde není podstatné. Jde 
tu totiž o jediné – o argentinské tango. 
: J. Hána, J. Klem, T. novotný, 
z. Vencl, H. Hornáčková, S. Jachnická
: Miroslav Hanuš ‣ 2:20

D. Mamet
Listopad
Jak být znovu zvolen americkým 
prezidentem, když popularita klesá k nule? 
nekorektní politická fraška, která získala 
cenu Komedie diváků na GRAnD Festivalu 
smíchu v Pardubicích.
: M. Dlouhý, J. Hána, J. Vlach, 
L. zbranková, z. Vencl 
: Petr Svojtka ‣ 2:00

W. Shakespeare
Macbeth
Jedna z nejslavnějších tragédií 
o zhoubném pokušení.
: M. Kačmarčík, D. Šoltýsová, A. Bílík,  
P. Juřica, T. novotný, V. Udatný, J. Schwarz, 
M. Vykus, V. Dvořák ad.
: Pavel Khek

R. Harwood
Na miskách vah
Strhující drama o hledání pravdy a společen-
ské zodpovědnosti v totalitní společnosti. 
: V. Fridrich, J. Vlasák, J. Suchý  
z Tábora / M. Vykus, n. Horáková, P. Juřica, 
V. Janků
: Petr Svojtka ‣ 2:30

R. Gervais, S. Merchant
Kancl
První divadelní uvedení kultovního seriálu 
BBC, který je originálním a vtipným 
pohledem do zákulisí jedné zdánlivě 
obyčejné kanceláře. : V. Fridrich,  
J. Hána, z. Kalina, H. Hornáčková, 
V. Janků, S. Lehký / z. Dolanský,  
R. Hájek, R. Kalvoda, L. zbranková,  
J. Vlach 
: Petr Svojtka ‣ 2:20

A. S. Puškin
Evžen Oněgin
Slavný milostný příběh nenaplněné lásky, 
hledání smyslu a životního cíle.
 : J. Hána, P. Tenorová, 
H. Hornáčková, A. Bílík, J. Smutná, 
H. Doulová / V. Janků, J. Schwarz, 
J. Vlach, M. Kačmarčík ad.
: Pavel Khek ‣ 2:20

e. Albee
Kdo se bojí Virginie 
Woolfové?
Jedna z nejlepších her druhé poloviny 
dvacátého století. Slavné komorní 
drama plné překvapivých zvratů  
i absurdních krutých her je hlubokou 
sondou do partnerských vztahů. 
: V. Gajerová, A. Procházka,  
V. Kubařová, V. Dvořák 
: Petr Svojtka

J-C. Carrière
Konkurz
Všichni chtějí roli. A jsou pro to ochot-
ni udělat téměř vše. O jakou roli se 
jedná? To nikdo přesně neví. 
: D. Batulková, J. Hána, 
A. Procházka, J. Vlach, z. Dolanský, 
H. Hornáčková 
: Ondřej zajíc

B. Friel
Molly Sweeney
Česká premiéra psychologického 
dramatu vynikajícího irského 
dramatika o slepotě skutečné i domnělé, 
a opravdových zázracích života.
: D. Batulková, V. Fridrich, 
A. Procházka 
: Ondřej zajíc ‣ 2:20

n. V. Gogol
Hráči
Tragikomedie z atraktivního prostředí 
falešných hráčů. „V kartách neexistuje 
předstírání, karban nešetří nikoho, karty 
jsou velmi demokratické.“ 
: M. Dlouhý, V. Fridrich, 
A. Procházka, L. Jurek, z. Dušek, 
M. Písařík ad. 
: Petr Svojtka ‣ 2:15



R. Sonego, R. Giordano
Vím, že víš, že vím...
Hra, ve které se snoubí všechno, co  
v dobré komedii nesmí chybět. 
: S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daňková, 
V. Fridrich / P. Vančura  
: Vladimír Strnisko ‣ 2:20

F. Dürrenmatt
Romulus Veliký, 
komedie antických rozměrů
Tak takhle vypadá největší hrdina 
všech dob, nebo ne? 
: A. Procházka, M. Delišová, 
n. Kouklová / P. Tenorová, z. Dolanský,  
V. Dvořák ad.  
: Ondřej zajíc ‣ 2:20

 
e. Kishon
Oddací list
řada komických situací s jemnou 
nadsázkou a chytrou ironií provokuje  
k zamyšlení: vzali bychom si svého 
partnera i po dvaceti letech společného 
soužití? : T. Medvecká, J. Vlasák, 
R. Fidlerová, M. Procházková, J. Hána / 
M. Hofmann / T. novotný a M. Rošetzký  
: Ondřej zajíc ‣ 2:15

 
A. P. Čechov
Strýček Váňa
„Život člověka utahá!“ Tragikomedie  
o velkých touhách a nenaplněných snech. 
: V. Fridrich, A. Procházka, 
z. Kajnarová, n. Horáková, z. Dolanský, 
R. Fidlerová, z. Vencl, V. Janků ad. 
: Petr Svojtka ‣ 2:30

K. Legátová

Želary
Adaptace nejvyhledávanějšího 
bestselleru posledních let. 
: e. Pacoláková, V. Fridrich, 
J. Smutná, O. Vízner, L. Jurek, 
V. Dvořák ad. 
: Pavel Khek ‣ 2:30

K. Čapek/A. Goldflam 
Věštkyně, vraždy  
a jasnovidci
Česká premiéra svérázné adaptace  
Čapkových povídek. : J. Vlasák,  
V. Fridrich / J. Hána, H. Doulová 
D. Batulková, V. Marek / z. Dolanský,  
A. Theimerová, J. Vlach, P. Klimeš ad. 
: Arnošt Goldflam ‣ 2:00

B. a A. Peasovi/M. Hanuš
Proč muži neposloucha-
jí a ženy neumí číst  
v mapách
Hudební komedie, která vám poradí, jak 
předcházet partnerským krizím.
: L. Jurek, z. Kalina, P. Klimeš,  
H. Doulová, z. Velen, J. Smutná, L. Perne-
tová, J. Klem, R. Fidlerová, B. Janatková,  
M. Písařík ad.
: Miroslav Hanuš ‣ 2:40

W. Russell
Shirley Valentine
Bravurní komedie o hledání sebe sama je 
určena nejen ženám středního věku, 
ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. 
Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA. 
  zdeňka Kaloče 
e: Simona Stašová ‣ 2:50

J. Janků, P. Svojtka
V+W Revue
Hudební revue, která připomíná 
slavnou éru Osvobozeného divadla 
a jeho dva legendární protagonisty 
Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 
: V. Fridrich, V. Gajerová, R. říčař, 
L. Pernetová, R. Kalvoda, z. Kalina,  
H. Bor, V. Janků, P. Juřica, 
B. Janatková, V. Svojtková  
: Petr Svojtka ‣ 2:30

  - Divadlo ABC
  - Malá scéna ABC
  - Divadlo Rokoko

A. Strindberg

Tanec smrti
Vrcholné dílo kontroverzního švédského 
dramatika o dlouholetém soužití 
manželského páru. : R. Fidlerová, 
J. Schwarz a O. Vízner
:  Viktorie Čermáková ‣ 1:50

Hostující představení

J. Godber
Romantický víkend
Komedie o náhlém vytržení ze stereo-
typu života v soužití v dlouhodobého 
manželství.
: P. Špalková a J. novotný 
: V. Štěpánek ‣ 2:00

Ch. Giudicelli
Premiéra mládí
Bláznivá komedie o dvou mimořádných 
ženách a jednom velkém dobrodružství. 
: D. Syslová a J. Smutná
: Janka Ryšánek Schmiedtová 
‣ 2:00

U. Widmer
Top Dogs
Moderní groteska o rekvalifikaci mana-
žerů propuštěných z vysokých funkcí.
: H. Hornáčková, D. Batulková,  
L. zbranková, J. Hána, R. Kalvoda,  
z. Vencl, L. Jurek, M. Vykus 
a z. Dolanský
: Petr Svojtka ‣ 2:20

A. Goldflam
Ředitelská lóže
Příběh přátelství dvou herců, kteří 
spolu tráví čas a vzpomínají na své 
lásky, úspěchy i prohry, na prchavý čas 
divadelního života.
: S. zindulka a A. Švehlík 
: Arnošt Goldflam

J. Baron
Návštěvy u pana Greena
Legrační, dojímající příběh lásky  
a odpouštění. : S. zindulka  
a D. Tůma 
: V. Michálek ‣ 2:00



Jak to pojmenovat?
Jedním z pravidel, když se zkouší Macbeth, je zásadně 
nevyslovovat jeho jméno a tedy název hry. Místo toho 
se používá „Skotská hra“ nebo „Bardova hra“ – první 
název odkazuje k místu děje, druhý k Shakespearově 
přezdívce. Jestliže zazní název hry uvnitř divadla, pak 
existuje několik verzí očistného rituálu. Osoba, která 
inkriminované jméno vysloví, by měla opustit divadelní 
budovu, odplivnout si, zaklít a oběhnout třikrát divadlo. 
Teprve poté se může vrátit dovnitř. Jiná verze praví, že 
by provinilý člověk měl recitovat verše z jiné Shake-
spearovy hry, přitom pantomimicky ze sebe oprášit 
kletbu, třikrát proti směru hodinových ručiček oběh-
nout divadlo a současně se poklepávat na levém ra-
meni.

Kde se to vzalo?
existuje několik verzí, jak tato pověra vznikla. Jed-
nou z nich je víra v čarodějné síly a obava před je-
jich působením. Podle pověsti prý sám Shakespeare 
pochytil některá slova, která použil ve scéně čaroděj-
nic, na sabatu. Čarodějnice, které se přišly na před-
stavení podívat, byly údajně nepříjemně zaskočeny, 
jak autenticky je dokázal zachytit. Jiná verze mluví  
o tom, že rekvizitář, který obstarával inventář pro in-
scenaci, ukradl kotel z opravdového sabatu. Což se 
čarodějnicím pochopitelně nelíbilo. A do třetice, sa-
motný Shakespeare prý uvalil na hru kletbu, že nikdo 
než on sám, nedokáže hru zrežírovat správně. Další 
originální vysvětlení udává, že v této hře je více šer-
mování nežli v jakékoli jiné Shakespearově hře, což 
znamená více příležitostí, kde se mohou herci (ale i 
diváci sedící poblíž jeviště) zranit. Ale nejpravděpo-

Macbethovské prokletí
Není snad na světě hry, která by byla spojena s tolika předsudky a pověrami jako Shake-
spearův Macbeth. Můžeme nad tím mávnout rukou, ale přece jen nějaké pochybnosti zů-
stávají. Prostě se stává, že při zkoušení a hraní dochází k podivné shodě okolností nebo nej-
různějším nevysvětlitelným neštěstím. Režisér Pavel Khek na první čtené Macbetha všem 
hercům dal talisman pro štěstí. Jistota je jistota. 
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dobnějším vysvětlením bude, že vzhledem k popula-
ritě hry byla často uváděna v divadlech, která byla za-
dlužená, jako poslední pokus o vzkříšení souboru. Což 
se většinou nepodařilo a divadla stejně zbankrotovala. 

Neštěstí, která se stala v souvislosti 
s uváděním Macbetha
Historie praví, že k první nešťastné shodě okolností 
došlo už při prvním uvedení. Při premiéře 7. srpna 
1606 chlapec Hal Berridge, který hrál Lady Macbeth, 
dostal horečku a ještě téhož dne zemřel v záku-
lisí divadla. Jeho role se následně musel ujmout sám 
Shakespeare. Když se za čas přišel na představení po-
dívat anglický král Jakub I. Stuart, velký milovník di-
vadla i fanoušek Shakespeara, překvapivě pak uvá-
dění Macbetha na pět let zakázal. Připomeňme, že král 
se bál čarodějnic, napsal knihu Daemonologie (1597), 
která podporovala hon na čarodějnice. nejspíš se prý 
cítil odborníkem na problematiku čarodějnic a kletby v 
Macbethovi se mu nelíbily. V každém století od té doby 
došlo nejméně k jednomu neštěstí, které bylo spojo-
váno s uvedením hry. Při představení v roce 1703 se v 
Londýně strhla jedna z největších bouří v historii Ang-
lie, během níž se z londýnských střech zřítilo na 2000 
komínů, a při záplavách utonuly stovky lidí. 

Když v roce 1794 Patrik Kemble znovu vzkřísil hru  
v londýnském Drury Lane Theatre, představitel  
Macbetha málem zemřel na bodnou ránu při jednom  
z představení. Pro autenticitu soubojů totiž byly použí-
vány skutečné zbraně. Tehdy sice nikdo nezahynul, ale 
při souboji přišel o palce na rukou představitel Mac- 
duffa. V roce 1849 alternovali v Astor Place Opera 
House roli Macbetha dva rivalové, Angličan W. Ch.  
Macready a Američan edwin Forrest. Fanoušci Forresta 
začali házet na Macreadyho během představení shnilé 
ovoce a židle, v hledišti se rozpoutala rvačka a přivo-
laná policie začala do rozvášněného davu střílet. ze-
mřelo tehdy 20 lidí a víc než 30 jich bylo zraněno. 

Při přípravě londýnské inscenace v roce 1937 v Old 
Vic Theatre při autonehodě málem přišel o život re-

žisér a představitelka Lady Macbeth, představitel  
Macbetha Laurence Oliviere ztratil hlas a při zkoušce 
se utrhlo těžké závaží a spadlo jen kousek od něj. Po 
této nehodě zakladatelka divadla Lilian Baylis dostala 
infarkt a v den premiéry zemřela. O pět let později bě-
hem uvádění hry s anglickým hercem Johnem Gielgu-
dem v hlavní roli postupně zemřeli tři herci a scénograf 
spáchal sebevraždu. V lednu 1947 v divadle Oldham 
Coliseum Theatre Haroldu normanovi v roli Macbe-
tha v bojové scéně odpadl kryt meče, ale nikdo si toho 
nevšimnul, až norman uklouzl a byl zasažen jeho os-
třím. Publikum tleskalo povedené scéně, a netušilo, že 
krev je skutečná. normanovi se do rány dostala infekce  
a o měsíc později zemřel v nemocnici na zánět pobřiš-
nice. 

V roce 1948 Diana Wynyardová při scéně, kdy chodí 
Lady Macbeth se zavřenýma očima v náměsíčném 
stavu, spadla z okraje jeviště do hloubky 4,5 metru.  
V roce 1953 utrpěl americký herec Charlton Heston 
popáleniny v divadle St. Catherine na Bermudách při 
příliš realistické inscenaci pod širým nebem. V roce 
1954 znovu hráli Macbetha v Old Vic, během  přípravy 
inscenace si manažer divadla zlomil obě nohy při auto-
nehodě, elektrikář si odnesl několik velkých popálenin 
a dvě herečky potratily. V roce 1961 během Shake-
speare Festival Stratford v Connecticutu srazilo auto 
jednoho z herců jedoucího na kole. Když ho vezli do 
nemocnice, vzali rovnou představitelku jedné z ča-
rodějnic, která mezitím spadla do propadla. Když na 
konci této smolné sezony hrál Franklin Clover Macbe-
tha v Bílém domě před J. F. Kennedym, utrpěl několik 
bodných zranění, která mu rozjela nádorové onemoc-
nění. A tím to nekončilo! Jeden z jeho mladších kolegů 
byl nalezen ubodán, stejně jako o něco později produ-
cent inscenace. Jejich úmrtí nebyla nikdy objasněna. 

Je jisté, že pokud by si novináři dali práci, 
podařilo by se jim vypátrat podobné ta-
jemné nešťastné náhody k jakékoli hře. Za 
všechny to ale odnesl Macbeth. Tak raději 
opatrně…
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Urs Widmer
TOP DOGS
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 5. 11. 2016
Moderní groteska o rekvalifikaci manažerů 
propuštěných z vysokých funkcí.

Christian Giudicelli
PREMIÉRA MLÁDÍ
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Premiéra: 28. 1. 2017
Bláznivá komedie o dvou mimořádných 
ženách a jednom velkém dobrodružství.

Jean-Claude Carrière
KONKURZ
Režie: Ondřej zajíc
Premiéra: 11. 3. 2017
Všichni chtějí roli. A jsou pro to ochotni 
udělat téměř vše. O jakou roli se jedná? 
To nikdo přesně neví.

Věra Mašková, Pavel Khek
ČAPEK
Režie: Pavel Khek
Premiéra:  3. 6. 2017
Inscenace sleduje poslední chvíle života 
velkého spisovatele a velkého člověka, 
který musí na sklonku života čelit zbabělosti,
malosti a nenávisti národa, který tolik miloval
a pro nějž tolik udělal.

Pavel Kohout
AUGUST AUGUST, AUGUST
Režie: Ondřej zajíc
Premiéra: 12. 11. 2016
zápas krásného snu s neúprosnou realitou 
ve světě, kde krásky tančí na visutém laně, 
klauni dostávají kopance a v manéži se 
ozývá řev lvů.

William Shakespeare
MACBETH
Režie: Pavel Khek
Premiéra: 18. 3. 2017
Road movie do pekel, hra o svědomí, 
která řeší, co je „za koncem“. 
Co tam nalezne Macbeth? 
A co tam najde divák?

Jiří Janků, Petr Svojtka
60‘s aneb ŠEDESÁTKY
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 10. 6. 2017
Hudební komedie o časech, kdy láska, 
mír a svoboda nebyly sprostými slovy.

Dramaturgický plán Městských divadel 
pražských na sezonu 2016/2017



www.MestskaDivadlaPrazska.cz

Ondřej 
Ruml
One man show

28. 3. 2017 od 19 h
v Divadle Rokoko
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Na Carrièrově textu jste nepracovala po-
prvé. Před časem Městská divadla pražská 
uvedla jeho adaptaci eposu Mahábhárata. 
Co je pro vás na Carrièrových textech lá-
kavé?
Carrière byl svého času nejlepším scenáristou na 
světě. Pracoval na zásadních filmových výpově-
dích své doby. Dalo by se říci, že svou dobu utvá-
řel, protože v éře vrcholné postmoderny byl film 
dominantním médiem. Je ale také svědkem pádu 
tohoto uměleckého směru, jenž vyjadřoval umě-
leckými prostředky ideály liberalismu. Carrière 
je dítětem moderního věku, který ho formoval  
a proti němuž se od samého počátku vymezoval – 
není náhodou, že jeden z jeho prvních režisérů byl  
surrealista Buñuel. Věk modernity označil člověka 
za pouhou biologickou entitu a poté, co celý exis-
tující svět označil za poznatelný a zařadil ho do ka-
tegorií, atlasů a seznamů, došel až k velkým spole-
čenským experimentům a možnostem deratizovat 
lidstvo po milionech. není tedy divu, že po 2. svě-

tové válce zvítězil liberalismus, důraz na indivi-
dualitu, nedotknutelnost lidského života a bou-
rání veškerých mezí a hranic. Krásné ideály, které 
se, bohužel, zvrhly v další demagogickou ideo-
logii, uplatňovanou bez ohledu na zdravý rozum  
a životní realitu. A Carrière, jako poctivý tvůrce, 
mapuje tuto cestu nemilosrdně, do hloubky, s ve-
likou tvůrčí odvahou. Mahábhárata přinášela pal-
čivé otázky v okamžiku, kdy ještě byla naděje. 
Konkurz je jakousi bilancí postmoderní éry.

Jak jste objevila hru Konkurz a co vás na ní 
zaujalo? o čem je?
Hru Konkurz jsem viděla v Liberci při jejím uvedení 
v prostoru studiové scény. Velice mě zaujala. na-
víc vím, že Ondřej zajíc je velkým ctitelem a mi-
lovníkem tohoto autora – před lety režíroval jeho 
Terasu a v Divadle ABC Mahábháratu, takže jsem 
tušila, že by se pro Konkurz mohl nadchnout. Hra 
také tematicky nasedá na to, co nás už po několik 
sezon znepokojuje – úzkost současného člověka 

Podruhé se objevuje 
na repertoáru dra-
matický text Jeana-
-Clauda Carrièra, 
mj. spolupracovníka 
Louise Buñuela, Pe-
tera Brooka nebo 
Miloše Formana. Na 
to, čím Carrièrovo 
dílo fascinuje tvůrce, 
n á m  o d p ově d ě l a 
dramaturgyně Věra 
Mašková.

Věra Mašková: 
Konkurz je jakousi bilancí postmoderní éry
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ze stavu světa a stále těžší hledání nějakého smy-
sluplného naplnění života.

Čím chcete nalákat diváky? Je pro vás hra 
aktuální?
Lákat diváky do divadla je úkol obchodního a PR 
oddělení, nikoli dramaturga. Přesto věřím, že se 
mezi naším publikem najde dost lidí, kteří si kla-
dou podobné otázky jako my. Lidí, kteří nejsou 
spokojeni s pouhým přežíváním a chtějí svůj ži-
vot naplnit něčím, co dává smysl. Ale kde to 
objevit? Stejnou otázku si kladou i hrdinové  
Konkurzu. Všichni tři touží po roli, která dá jejich 
životu smysl. Problém je, že nikdo z nich neví, po-
dle jakých pravidel se hraje. Agentura Svět je ne-
přehledná, pravidla se mění za pochodu, co platilo 
před chvílí, je za pár minut minulostí. Všechno vy-
padá jako jeden velký zmatek, proti němuž je oby-
čejný člověk zcela bezmocný. A má vůbec cenu o 
něco usilovat, když nevíme, jestli je tam nahoře 
někdo, kdo se na nás dívá? Jestli je vůbec ně-
kdo, kdo se dívá? A nejspíš ani není… Odpověď 
však zní – díváme se na sebe navzájem. A pokud 
se dokážeme doopravdy uvidět, nejen očima, ale 
celou duší a celým srdcem, pokud dokážeme po-
cítit vzájemnost, blízkost, pokud si dokážeme být 
bližními, nejsme ztraceni. V tom je obrovská Ca-
rrièrova síla – ani v nejtěžších chvílích neztrácí 
laskavost a naději.

Po prvním přečtení na mě hra působí tro-
chu jako stylové cvičení pro herce. Postavy 
i dialogy se mi zdají hodně abstraktní. záleží 
tedy na scénickém pojetí. Jak to vidíte vy?
To je opravdu pouhé zdání. Konkurz je pre-
cizně vystavěná hra, která je důmyslnou metafo-
rou. Je to hra iniciační – mladý herec přichází na 
svůj první konkurz, mladý muž vstupuje do života 
proto, aby byly jeho ideály vystaveny zkoušce. Ale 
možná je to naopak, možná jeho ideály podrobují 
zkoušce tento svět. Vzájemná interakce čistoty  
a idealismu s pragmatickým, cynickým prostředím 

je konfrontací původního liberálního idealismu  
s konci, ke kterým ho společnost dovedla. Carrière 
nesoudí, neodsuzuje, nestaví se ani na jednu 
stranu. To, že si ke své metafoře zvolil prostředí 
umělecké agentury, tedy světa, který důvěrně zná, 
mu umožňuje rozehrávat situace nejen v jejich 
metafyzické rovině, ale i v tragikomické a drama-
tické konkrétnosti.

Počítali jste už při výběru hry s konkrétním 
obsazením rolí?
Ondřej zajíc je výsostně herecký režisér. Obsazení 
je pro něho klíčovou záležitostí. Výběr interpretů 
vždy zvažuje dlouho, velmi pečlivě a nikdy nejde 
do inscenace, pokud nemá obsazení, jemuž ab-
solutně důvěřuje. Podstatné je pro něj, aby herec 
souzněl s tématem role. To považuje za důležitější 
než veškeré vnější atributy, v tom je naprosto ne-
kompromisní, protože jeho režijní styl je založen 
na hlubokém ponoru do nitra postavy. není re-
žisérem okázalých vnějších gest, vždy hledá to, 
čemu režisér Macháček říkal „život lidské duše na 
scéně“.

scénograf Michal syrový v rozhovoru mlu-
vil o tom, že ve hře se scéna dělí na „reálný 
prostor čekárny“ a na „místo, kde se mohou 
plnit sny“. znamená to, že je pro vás tato 
hra o snech či naději?
Scénografie vystihuje naše zdání světa. Žijeme  
v čekárně a věříme, že za horizontem je nějaký jiný 
lepší svět, kde se naše životy naplní. nevím, jestli 
by bez této vize člověk vůbec mohl být člověkem. 
A otázka, co leží za horizontem, je tou nejpod-
statnější lidskou otázkou. Ale nespočívá odpověď  
v tom, jak naplníme čas v čekárně?

věděli jste, že... 
do inscenace Macbeth bylo použito 50 židlí 
z fundusu Městských divadel pražských.
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PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
(50%, není-li uvedeno jinak):

PO  1.3. 13:30 Mlčení, Mex/Tchaj-wan/USA
(SENIOR ART)

PÁ  3.3. 13:30 Bába z ledu, ČR
PÁ  17.3. 13:00 Masaryk, ČR/SR

NE  19.3. 15:45 Bolšoj Balet: Večer současných 
choreografi í - SENIORSKÁ SLEVA 50,- KČ

PO  20.3. 11:00 Masaryk, ČR/SR
PO  20.3. 13:30 Masaryk, ČR/SR
ST  22.3. 13:30 Sámská krev, Šv/Dán/Nor (SENIOR ART)
PÁ  24.3. 13:30 I dva jsou rodina, Fra/GB

NE  26.3. 16:45 Světové malířství na plátnech kin:
Renoir - SENIORSKÁ SLEVA 50,- KČ

PO  27.3. 13:30 Masaryk, ČR/SR
ST  29.3. 13:30 Jeden německý život, Rak (SENIOR ART)

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

1. MS ST
13:30 • Mlčení (Silence), Mex/Tchaj-wan/USA (SENIOR ART)

zadaná představení
2. ČT

15:45 • Moonlight, USA
16:00 Masaryk, ČR/SR 
18:00 • Masaryk, ČR/SR

18:30 9. Bulharský fi lmový festival: Sláva
- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

20:30 • Lion, Austr./GB/USA
21:00 Masaryk, ČR/SR

3. PÁ
13:30 Bába z ledu, ČR
15:45 • Moonlight, USA
16:00 Masaryk, ČR/SR 
18:00 • Masaryk, ČR/SR

18:30 9. Bulharský fi lmový festival: Výletníci 
(Letovniczi)

20:30 • Lion, Austr./GB/USA
21:00 Masaryk, ČR/SR

4. SO
13:15 • Bába z ledu, ČR
13:30 Masaryk, ČR/SR
15:45 • Sámská krev (Sameblod), Šv/Dán/Nor
16:00 Masaryk, ČR/SR
18:15 • Masaryk, ČR/SR
18:30 9. Bulharský fi lmový festival: Lůzři (Karatsi)
20:30 Masaryk, ČR/SR
20:45 • Lion, Austr./GB/USA

5. NE
13:30 • Bába z ledu, ČR
14:00 Masaryk, ČR/SR
15:45 • Sámská krev (Sameblod), Šv/Dán/Nor
16:30 Anthropoid, GB/ČR/FRA

18:30 • 9. Bulharský fi lmový festival: Dvojník 
(Dvoynikat)

19:00 Masaryk, ČR/SR
20:30 • Moonlight, USA

6.-15.3.      JEDEN SVĚT 2017 - WWW.JEDENSVET.CZ

16. ČT
16:00 • I dva jsou rodina, Fra/GB
16:30 Masaryk, ČR/SR
18:30 • Masaryk, ČR/SR
19:00 The Rolling Stones Olé! Olé! Olé!, GB
21:00 • Masaryk, ČR/SR

17. PÁ
13:00 Masaryk, ČR/SR
15:45 Masaryk, ČR/SR
16:00 • I dva jsou rodina, Fra/GB
18:15 Masaryk, ČR/SR
18:30 • La La Land, USA
20:45 Masaryk, ČR/SR
21:00 • Rocco, Francie

18. SO
13:15 • Kráska a zvíře 3D, USA - ČESKÁ VERZE

13:30 Bába z ledu, ČR
15:45 Masaryk, ČR/SR
16:00 • I dva jsou rodina, Fra/GB
18:15 Masaryk, ČR/SR
18:30 • La La Land, USA
20:45 Masaryk, ČR/SR
21:00 • Rocco, Francie

FOREING FILMS ARE IN ORIGINAL VERSION WITH CZECH
SUBTITLES  (EXCEPTIONS ARE MARKED IN THE FILM SYNOPSIS)

26. MS NE
10:00 Pohádkový víkend
11:00 • Masaryk, ČR/SR
12:00 Pohádkový víkend
13:15 • Bába z ledu, ČR
14:00 Pohádkový víkend
15:30 • Masaryk, ČR/SR
16:45 Světové malířství na plátnech kin: Renoir
18:00 • Život (Life), USA
18:45 Masaryk, ČR/SR
20:30 • La La Land, USA

27. PO
13:30 Masaryk, ČR/SR
15:30 • Masaryk, ČR/SR
17:30  Adele: Live at the Royal Albert Hall
18:00 • Masaryk, ČR/SR

20:00 Jeden německý život (A German Life), Rak
- PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

20:30 • Život (Life), USA
28. ÚT

16:00 • Jeden německý život (A German Life), Rak
16:30 Masaryk, ČR/SR
18:15 • Jeden německý život (A German Life), Rak

19:00 Filmové legendy v Lucerně: Amadeus
- DIRECTOR‘S CUT, USA - 1984

20:30 • Masaryk, ČR/SR
29. ST

13:30 • Jeden německý život (A German Life), Rak 
(SENIOR ART)

16:00 • Jeden německý život (A German Life), Rak
16:30 Masaryk, ČR/SR
18:15 • Jeden německý život (A German Life), Rak
20:30 • Masaryk, ČR/SR

30. ČT
15:45 • Masaryk, ČR/SR
18:15 • Jeden německý život (A German Life), Rak
20:30 • Masaryk, ČR/SR

31. PÁ
kino nepromítá

• Projekce v malém sále

19. MS NE

13:00 • Kráska a zvíře 3D (Beauty and the Beast), 
USA - ČESKÁ VERZE

13:15 Masaryk, ČR/SR

15:30 • I dva jsou rodina (Demain tout commence), 
Fra/GB

15:45 Bolšoj Balet:
Večer současných choreografi í

18:00 • La La Land, USA
19:30 Masaryk, ČR/SR
20:30 • Rocco, Francie

20. PO
11:00 Masaryk, ČR/SR
13:30 Masaryk, ČR/SR
15:30 • Bába z ledu, ČR
16:00 Masaryk, ČR/SR
18:00 • La La Land, USA
20:30 • Masaryk, ČR/SR

21. ÚT
15:45 Masaryk, ČR/SR
16:00 • Bába z ledu, ČR
18:45 *Ladies Movie Night*
20:45 • Masaryk, ČR/SR

22. ST

13:30 • Sámská krev (Sameblod), Šv/Dán/Nor 
(SENIOR ART)

15:30 Masaryk, ČR/SR
16:00 • Bába z ledu, ČR
17:45 Masaryk, ČR/SR
18:15 • Krkonoše, ČR

20:30 Cestovatelské kino - Transsibiřská 
magistrála

20:45 • Masaryk, ČR/SR
23. ČT

15:45 • Bába z ledu, ČR
16:00 Masaryk, ČR/SR
18:15 • Masaryk, ČR/SR

19:00 FuckUp Night
- VSTUPENKY NA WWW.FUCKUPNIGHTS.CZ

20:45 • Život (Life), USA
24. PÁ

13:30 I dva jsou rodina (Demain tout commence), 
Fra/GB

16:00 • Bába z ledu, ČR
17:00 Masaryk, ČR/SR
18:15 • La La Land, USA
20:00 The Czech Bodybuilding - Cinema Story 
20:45 • Masaryk, ČR/SR

25. SO
10:00 Pohádkový víkend
11:00 • Masaryk, ČR/SR
12:00 Pohádkový víkend
13:30 • Bába z ledu, ČR
14:00 Pohádkový víkend
15:45 • Masaryk, ČR/SR
16:00 Pohádkový víkend
18:00 Masaryk, ČR/SR
18:15 • Krkonoše, ČR
20:30 Život (Life), USA
20:45 • La La Land, USA
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Premiéry v březnu
na březen připravují Městská divadla pražská dvě nové insce-
nace. Jako první bude mít premiéru Konkurz. Hra slavného 
filmového scenáristy nejen o hercích, kteří jsou ochotni pro 
roli udělat téměř vše, ačkoliv nikdo neví, o jakou roli se jedná. 
Režie se ujal Ondřej zajíc. Premiéry se budou konat 
11. a 13. března v Divadle Rokoko.
Druhou premiérou bude jedna z nejslavnějších tragédií  
Williama Shakespeara Macbeth v režii Pavla Kheka. 
Premiéra bude 18. března v Divadle aBC.

Přijďte se podívat na některé z následujících repríz!

 

Setkání s tvůrci po představení
Diváci si velmi oblíbili naše pravidelná setkávání s tvůrci po představení. V březnu se můžete se-
tkat s týmem, který má na svědomí inscenaci Molly Sweeney. Po jejím zhlédnutí se můžete tě-
šit nejen na Danu Batulkovou, Aleše Procházku a Vasila Fridricha, ale i na režiséra a dramaturgyni, 
kteří vám prozradí pozadí zkoušení a mnoho dalšího.

Setkání s tvůrci po představení Molly Sweeney 17. března 
v Divadle Rokoko.

Najdete nás na sociálních sítích
Sledujte, co se u nás děje!
na Facebooku najdete nejnovější události obrazem i slovem. Hledejte stránku s názvem Městská 
divadla pražská. na Instagramu uvidíte exkluzivní a nejnovější fotky ze zákulisí, hledejte abcaro-
koko. Pod stejným jménem nás najdete i na Twitteru a na Youtube. Obsahy těchto stránek se od 
sebe liší, proto doporučujeme sledovat všechny a budete informováni o tom, co je u nás nového.

Audiokniha ke vstupenkám ZDARMA
V březnu máte jedinečnou příležitost získat k nákupu dvou vstupenek na představení Strýček 
Váňa audioknihu z vydavatelství onehotBook. Kniha Praha NoiR obsahuje 14 povídek, z nichž 
dvě načetli herci z Městských divadel pražských, a vy ji dostanete od nás jako dárek, pokud si 
koupíte dvě vstupenky na představení 29. března na pokladně Divadla ABC. nabídka je omezená 
pro prvních dvacet kupujících, proto neváhejte a přijďte na pokladnu!

..26 nOVInKY z MěSTSKýCH DIVADeL PRAŽSKýCH..



Soutěž Dvojice o 2x2 vstupenky 
V této soutěži nás zajímá, jak dobře znáte herecké dvojice z našich insce-
nací. Každý měsíc vám nabídneme utrženou fotografii a vaším úkolem je  
určit herce (včetně názvu role), který na fotografii chybí, tak aby s postavou 
na fotce vytvořil herecký pár.  Vyhrává 1. a 15. správná odpověď. 

Napište nám, koho miluje a komu líbá ruce Strýček Váňa alias 
Vasil Fridrich ze stejnojmenné inscenace.

Své odpovědi posílejte na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz 
a do předmětu napište heslo „dvojice březen“.

V březnu soutěžíme o vstupenky na představení Evžen Oněgin 
29. 3. od 19 h v Divadle ABC.

 

 ..SOUTěŽ 27..
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12 / Jan Merta v Městské knihovně
28 / Rozhovor s Janem Tichým
40 / Le Corbusier a Československo

12 /

28 /
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art+antiques
měsíčník o umění, architektuře, 
designu a starožitnostech
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