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Nejčerstvější novinky z městských divadel 
pražských najdete na sociálních sítích:

Krásná místa na zemi 
Zuzany Kajnarové

Divadlo aBC je vybaveno bezdrátovými mikrofony Sennheiser s podporou společnosti Panter, s. r. o.

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři ostatní partneři

Zuzana Kajnarová se svým manželem Romanem Říčařem jsou vášniví cestovatelé. 
Ale dá se vybrat jedno jediné místo? Asi ne, a tak jich Zuzana nabídla hned několik… 

Na světě existuje tolik krásných míst – 
u nás i v zahraničí. Navíc když někde 
trávíte hezký čas s lidmi, které máte 
rádi, stávají se i z docela obyčejných 

míst ta nejhezčí. miluju hory – Tatry, Beskydy. 
Ráda bych se podívala do Pyrenejí. Nejsilnější zá-
žitek mám z Himálaje, kde jsem se svým nyněj-
ším manželem v oblasti zvané Ladakh strávila asi 
měsíc na naší cestě po Indii. Do Himálaje bych se 
chtěla vrátit…

moc ráda jezdím k moři. Taky mám slabost pro 
stará města. V posledních letech se mi tyto dvě 

záliby podařilo spojit, a to hned dvakrát. Při cestě 
na maltu, kam jsme jeli s manželem na pár dní bez 
dětí, a mohli jsme si užívat tyrkysové moře a zá-
roveň obdivovat toto krásné místo s ohromně bo-
hatou historií. Loňské léto jsme se zase společně 
s dětmi vypravili na chorvatský ostrov Hvar, kon-
krétně do města Stari Grad. Tento malý přístav je 
opravdu kouzelný. Je to takový třetinový Český 
Krumlov, který místo Vltavy omývá Středozemní 
moře. Opravdu dobře je mi ovšem na zdánlivě do-
cela obyčejném místě, na chalupě asi 60 km za 
Prahou, kde trávím čas hlavně s rodinou. x

Obsah Krásná místa

V Himálaji

Na chalupěMalta

Stari Grad



 54 Rozhovor Rozhovor

Březen 2018 je v Divadle Rokoko ve znamení Dostojevského. Režiséru Pavlu Khekovi 
se tak podařilo splnit si další profesní sen. Společně s dramaturgyní Věrou Maškovou 
vytvořili původní adaptaci románu. A diváci se budou moci od 10. března, kdy se 
odehraje premiéra, přesvědčit o tom, že Dostojevskij je i dnes stále aktuální. Mezi 
zkouškami Pavel Khek odpověděl na pár otázek.

Dostojevskij je pro divadelní tvůrce stále 
lákavý. Vy jste se poprvé s tímto autorem 
setkal před deseti lety (Něžná). Proč jste 
tentokrát zvolil Idiota, co vás na něm za-
jímá? 
Pro mne je Dostojevskij dramatik, byť nenapsal 
ani jednu divadelní hru. zachycuje v románech 
ty nejdramatičtější situace a podává je čtenáři 
v maximální plasticitě a uvěřitelnosti. a takové 
by mělo být i ideální divadlo – trojrozměrné – 
dramatické, pravdivé a mnohovrstevnaté. Idiota 
jsem chtěl dělat, protože je romantik, dítě, Don 
Quijote – všechno to, co člověk věkem postrádá.

Existuje spousta různých adaptací a dra-
matizací. Bylo od počátku jasné, že vy-
tvoříte novou dramatizaci? Proč? Co v ní 

akcentujete? Jaké téma vás zajímá přede-
vším?
Ty dramatizace jsou si vlastně dost podobné 
a naše není zase tak odlišná – snad jen, že jsme 
si trochu rozvázali ruce a existenci postav na 
jevišti neovlivňují takové prkotiny jako zákony 
času, fyziky či pravděpodobnosti. Ve své mysli 
se můžete setkat i s Nastasjou, která už je 
mrtvá. Tím spojníkem je banální téma LÁSKY. 
V románu jí je tolik, že se dere na povrch z každé 
stránky.

Jde spíše o témata, nebo vás zajímají jed-
notlivé postavy – lidské charaktery?
Témata a postavy jsou neoddělitelné. Idiot je ro-
mán, který je napsán schematicky. Dostojevskij 
neměl prachy, platilo se za otištěnou stránku. 

On hotové části posílal ze Švýcar, aniž měl ko-
pie – tudíž děj asi nebude to hlavní, co román 
povyšuje. Jeho zápletka by se dala odvyprávět 
několika větami. To, co je fascinující, je hloubka 
citů uvnitř jednajících postav.

Dostojevskij v postavě Myškina chtěl 
ztvárnit ideálního „božího“ člověka. My-
slel jste při přípravě inscenace i na nábo-
ženské konotace, nebo tuto inspiraci po-
míjíte?
Náboženské ne, ale na otázky víry ano. Ten ro-
mán, myslím, potvrzuje existenci Boha – pokud 
si tedy nebudeme představovat nějakého vše-
mocného dědka na obláčku, ale to, že v pomoci 
bližnímu, v lásce, v otevřenosti je odlesk božího 
světla, které náš život posvěcuje.

Je vám postava Myškina blízká? Pokud 
ano, čím? Nebo vás více baví další charak-
tery, které jsou barvitější a rozporuplnější?
ale myškin není bezbarvá postava – je v něm 
spousta rozporů – on svou dobrotou dožene 

lidi kolem sebe k smrti… On je tak dobrý, až je 
směšný, on ani není JÁ – z filozofického hle-
diska je NE-JÁ, který není schopen navazovat 
sociální vazby v reálném světě. z druhého úhlu 
pohledu mY dnes nejsme připraveni na takovou 
dobrotu a bezelstnost, neumíme ji přijímat, příliš 
nám ukazuje naši podlost – ať už myškina, nebo 
Krista – oba bychom ukřižovali podstatně dřív 
než za časů Piláta.

Pokud jde o herecké obsazení, je drama-
tizace dělaná na tělo konkrétním hercům, 
tedy bylo jasné už předem, kdo bude hrát 
jednotlivé postavy, nebo aspoň Myškina?
U těchto postav musíte mít dost jasno ještě 
předtím, než vůbec začnete reálně myslet na in-
scenaci. Já si je dokonce na ty role nenápadně 
připravoval – což ale není vůbec záruka úspě-
chu. Hrát Dostojevského znamená se vysvléci 
do naha, obnažit i to, co kryje kůže, a je otázka, 
zda jsme toho schopni. Dostojevskij pokouší 
hranice herectví… Stojíme nyní na hranici a za-
číná to pálit. ☺ x

Idiot je 
romantik
Rozhovor s režisérem 
Pavlem Khekem

Foto z první čtené zkoušky Idiota pořídila Alena Hrbková

Foto z první čtené zkoušky Idiota
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Přední herečka souboru Městských divadel pražských Dana Batulková slaví 16. března 
významné životní jubileum. O stálém zájmu o její herecké umění svědčí statistické 
údaje: má na kontě na sto divadelních rolí a stejně tak filmových a televizních (z toho 
téměř polovinu v seriálech). Před pár lety ji proslavilo vítězství v taneční soutěži 
StarDance, kde prokázala jak svou kondici, tak pohybové dovednosti a půvab. 
Nejobvyklejší charakteristika jejího herectví zní – na pohled křehká, ale vnitřně silná 
žena. Protože právě takové postavy ztvárňuje nejčastěji, a to jak v dramatických, tak 
i komických rolích. A pro nás je důležitým faktem, že značnou část svého profesního 
života strávila na scénách Městských divadel pražských.

Dana Batulková se narodila v okrajové části 
Prahy, v Kolodějích, kde žije dodnes. Do-
konce se zde zapojila i do komunální po-
litiky. ale tahle odvaha projevovat se ve-

řejně přišla až později. Jako malá byla spíše introvert, 
divadlo k ní vlastně přišlo samo. začalo to u básniček 
a profesora češtiny, který ji přiměl k tomu, aby repre-
zentovala školu na různých recitačních soutěžích. Byl 
to také on, který jí poradil, aby se přihlásila na DamU. 
Ke studiu činoherního herectví ji přijali na první pokus, 
přes pochybnosti o sobě samé tak nastoupila cestu 
k herectví, kde jí byl dobrým hereckým rádcem profe-
sor miloš Nedbal. Upozornila na sebe už rolemi v di-

vadle DISK. „Měla jsem štěstí: v inscenaci motýli jsou 
volní jsem hrála hlavní roli s Tondou Navrátilem a pak 
jsem dostala skvělou roli v takovém muzikálku, který 
napsal Honza Vedral: Polly v západní Indii. Dostala 
jsem ještě Anděla v Dalskabátech, prostě samé krásné 
role,“ zavzpomínala v rozhovoru.

Hned po absolutoriu se naskytlo několik nabídek – 
do Olomouce, do Ostravy a do Kladna. zvolila Kladno 
a šla tady z role do role… Hrála i přes třicet předsta-
vení měsíčně, ale tohle závratné tempo bylo moc i na 
mladou herečku. Takže po dvou letech, kdy odešla 
na mateřskou, se rozhodla už se do divadla nevrátit. 
Dala se dohromady se svými vrstevníky, kteří vytvo-

řili Volné sdružení režisérů s cílem dělat divadlo podle 
svého na netradičních místech. To obnášelo i samo-
zřejmou povinnost herců podílet se na stavbě a sklí-
zení scény, starost o kostýmy a další úkoly.  
Čerstvá energie lidí, kteří si rozuměli v názorech na 
divadlo i na život, zanechala trvalou vzpomínku nejen 
u umělců, kteří toho byli součástí, ale i u diváků.

Není tedy divu, že na tohle období vzpomíná Dana 
nejraději: „Vznikla spousta skvělých inscenací: Kdo se 
skrývá za zdí Lucky Bělohradské, Ó, velký Buddho, po-
moz nám! Janka Uhrina. To bylo kultovní představení. 
Hráli jsme to v kulturáku Delta blízko letiště a jezdila 
na to celá Praha. Na tomtéž místě se hrála skvělá in-
scenace Kuřecí hlavy v režii Honzy Borny. To všechno 
skončilo revolucí. Některá ta představení vypovídala 
o totalitě a nemělo už smysl je hrát… Lidi si užívali 
svobody, cestovali, vydělávali, nakupovali. Divadlo ni-
koho nezajímalo. Přemýšlela jsem co dál, chtěla jsem 
divadla nechat a jít ještě studovat psychologii.“ 

Nicméně v 90. letech se Daně podařila další za-
jímavá éra v Divadle Komedie pod vedením michala 
Dočekala a Jana Nebeského, která trvala sedm let. 
„Pak Michal odešel do Národního divadla a vzal s se-
bou kluky (to je vždycky nedostatkové zboží), s hol-
kama je to vždycky horší, takže jsme s Alenou Štréblo-
vou, Zdenou Hadrbolcovou a Vaškem Marešem přešli 
do Rokoka ke Zdenku Potužilovi.“ Dana Batulková se-
trvala v angažmá i po Potužilově odchodu a věrná 
městským divadlům pražským zůstala do dneška. Po 
krátkém období Rokoka pod vedením Tomáše Svo-
body se znovu propojily soubory městských divadel 
v jeden na dalších deset let pod vedením Ondřeje za-
jíce. Právě pod jeho režijní taktovkou si Dana zahrála 
Bess v Marvinově pokoji a následně další dramatické 
role, mnohdy v komorních titulech – jako v trojdialogu 
o osudu slepé dívky Molly Sweeney, absurdní hříčce 
Konkurz nebo komedii o osudech propuštěných ma-
nažerů Top Dogs (zmíněné tituly můžete dosud vidět 
na scéně Divadla Rokoko). 

a jak vnímá Dana Batulková svět divadla? V roz-
hovoru pro Divadelní noviny přiznala: „Nikdy jsem ne-
měla touhu se předvádět a to mi zůstalo: můj přístup 
k herectví byl a je takový, že divadlo vnímám jako in-
timní zkoumání, takový uzavřený výzkum života. Proto 
je pro mě nejdůležitější, s jakými lidmi v tom uzavře-
ném prostoru pracuju, a pokud to mezi námi nefun-
guje, ztrácí to pro mě cenu.“ Popřejme tedy Daně Ba-
tulkové k narozeninám hodně zdraví, krásných rolí 
a životního optimismu. x

Dana 
Batulková 
slaví 
jubileum

P. O. Enquist: Obrázkáři, Divadlo 
Komedie 1999 / D. Batulková (Tora 
Tejová), herečka / R.: M. Dočekal /
F.: Fotografický fond IDU

Molly B. Friel: Molly 
Sweeney, Divadlo 
Rokoko 2013 / 
D. Batulková (Molly 
Sweeney) / R.: O. Zajíc; 
F.: A. Hrbková / Archiv 
Městských divadel 
pražských

I. Klestilová: Má vlast, 
Divadlo Rokoko 2006 / 
D. Batulková (Vlast) 
a K. Hádek (Radovan 
Krejčíř) / R.: T. Zielinski, 
T. Svoboda; F.: P. Svoboda / 
Archiv Městských divadel 
pražských

P. O. Enquist: V hodině 
rysa, Divadlo Rokoko 
2003 / Z. Hadrbolcová 
(Starší žena), D. Batulková 
(Mladší žena) a A. Novák 
(Chlapec) / R.: Z. Potužil / 
F.: V. Kronbauer / Archiv 
Městských divadel 
pražských
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Lenka a Eliška Zbrankovy jsou herečky. Taky je to máma s dcerou. Hrají spolu 
v inscenaci I♥MAMMA mámu a dceru. Není to pro ně tak úplně nová situace, premiéru 
společného hraní si už zažily před lety v kladenském divadle. Ale samozřejmě, že je to 
pokaždé jiné…

Jak se stalo, že budete hrát 
v I♥MAMMA společně? 
Lenka: S tím přišel Petr Svojtka. Já jsem byla 
velmi překvapená.
Eliška: To já taky, ale myslím, že dobře udělal. 
my jsme s mámou super dvojka! Tak snad si to 
myslí i on a nelituje. ☺

Pokud vím, není to vaše první společná 
inscenace – hrály jste spolu ve hře Lucre-
zia Borgia. Jaké to pro vás bylo tenkrát 
a jaké je to dnes?
Lenka: Hrály jsme spolu už ve více kusech, ale 
dialog jsme nikdy neměly. V I♥MAMMA máme 
a za mě je to zábavné a inspirativní.
Eliška: To je pravda. Pro mě osobně je to roz-
díl velký, hlavně v přístupu k divadlu. Když jsem 
s mámou hrála Lucrezii, bylo mi devět. Žila jsem 
ve světě, kdy jsem divadlo dělala s dětskou leh-
kostí a intuicí, dneska už je to o něco „zatí-

ženější“. Hlavně mojí hlavou, která občas nad 
vším přemýšlí víc, než by měla. 

Připravujete se společně, nebo každá 
zvlášť a setkáváte se až v divadle?
Lenka: Každá se připravujeme zvlášť. ale dost si 
o hře a o herectví povídáme. 
Eliška: Dohromady by to snad ani nešlo. ale je 
pravda, že divadlo je naše velké téma. Často se 
i shodneme a řekla bych, že na kulturu máme 
dost podobný vkus. 

Pomáhá vám při zkoušení, že jste matka 
a dcera, nebo je to naopak na překážku?
Lenka: Překážka to určitě není. Jsme navzájem 
dost kritické a já připomínky od Ely vždycky vy-
slechnu ráda. 
Eliška: Já to mám taky tak. Je to vlastně 
strašně super. máme s mámou velmi blízký 
a kamarádský vztah, takže se často smě-

jeme stejným věcem, nebo stačí jeden pohled 
a víme, co si která myslí. Umím si představit, 
že jsem s mámou v angažmá v jednom divadle 
a pracujeme spolu. Teda, dokud nebudu potře-
bovat hlídat děti.☺
Lenka: Takže mi Ela naznačuje, že za pár let pů-
jdu do důchodu.☺

Můžete charakterizovat své hrdinky? Jak 
je vidíte jako postavy a jak vidíte jejich 
vztah? Mají s vámi něco společného?
Lenka: moje postava je nadmíru zaměstnaná 
právnička, která nezvládá rodinu a domác-
nost. Je lehce zahleděná do sebe, do své práce 
a doma spíš rozdává úkoly, bez šance na dis-
kuzi. můj opak. Já občas rozdám úkoly a pak je 
jdu udělat sama. Nicméně u nás se vždy hodně 
diskutovalo, někdy možná až moc. 
Eliška: moje postava je její dcera, která dost 
odnáší to, že je její máma víc právnička než 
maminka. a ona je přesně v tom „nejhorším“ 
věku, kdy potřebuje pozornost, ale zároveň svo-
bodu. Dost se odráží její psychika na jejím fy-
zickém zdraví a už se jí to vymyká z rukou. Já 
už jsem sice o nějaký ten pátek starší než po-
stava, kterou hraju, ale přesně si vybavuju, jak 
je všechno v těch 15 těžší. Hormony, stra-
chy, depky, nikdo vám nerozumí, rodiče jsou 
trapný... Všichni to asi známe. U nás se opravdu 
vždycky dost diskutovalo a myslím, že to je dů-
vod našeho skvělého vztahu s mámou. 

Jak vnímáte problematiku hry – nutnost 
skloubit rodinu či mateřství a kariéru? Li-
šíte se v názoru?
Lenka: No, v dnešní době to docela problém 
je. Doba je náročná na vše a strašně rychlá... 
a dnes snad ještě víc, než když jsem byla tou 
plnohodnotnou mámou já. Ela už je dospělá 
a moje úloha vychovávat je pryč. Když vidím 
své kamarádky, jak se snaží stíhat kroužky dětí, 

školky, školy, domácnost a ještě práci, vzpo-
menu si na dětství Ely. zdá se mi, že to bylo 
pomalejší, klidnější. ale možná to bylo tím, že 
jsem byla samoživitelka a peníze na víc než je-
den kroužek nebyly. Před nynějšími matkami 
smekám! 
Eliška: zase souhlasím. Tahle doba je šílená. 
mně je 21 let a už teď mám potřebu si tak ně-
jak plánovat v hlavě, jak to budu dělat, až budu 
mít děti, když současně chci mít úspěšnou ka-
riéru, která mě bude bavit, a hlavně nás uživí. 
Když jsem byla dítě já, rozhodně svět nebyl 
ještě tak materialistický. a nátlak na děti, co 
„musí mít“, a tím pádem, co rodiče „musí“ ku-
povat, nebyl takový. Nehledě na to, že já jako 
dítě ještě víc lezla po stromech a hrála si na 
písku, než koukala do obrazovek mobilů, tab-
letů, počítačů a televizí. 

Máma 
s dcerou, 
dcera 
s mámou

Foto z první čtené 
zkoušky I♥MAMMA 
vyfotil M. Tomeš  

Eliška a Lenka 
Zbrankovy 

v roce 2009
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Můžete prozradit, jaký je váš vzájemný 
vztah – shodnete se ve všem, tolerujete 
se, hádáte? 
Lenka: Já mám tu nejbáječnější dceru, ja-
kou můžu mít. Je neuvěřitelný parťák. Jedna 
z mých nejlepších kamarádek. mluvíme o všem. 
Neshodneme se ve všem, tolerujeme a respek-
tujeme se většinou a hádáme jen občas. 
Eliška: Už jsme to na sebe práskly v předešlých 
odpovědích. Já mám zase tu nejlepší mámu. 
Je to asi i hodně tím, že je tak mladá a máme 
k sobě tedy blíž i věkově. Její názor je pro mě 
ten nejdůležitější a je naprosto přirozené, že 
tomu tak nebylo celý život. Dřív jsme se i dost 
hádaly, ale to ke vztahu matky a dcery podle mě 
patří. Teď jsme parťačky a nejlepší kamarádky.

Pokud mám správné informace, máte 
ještě adoptivního člena rodiny. Můžete 
o tom prozradit více?
Lenka: měla jsem adoptivní dceru v Keni. Celá 
adopce však vznikla už na Kladně, kdy jsme se 
celý soubor v čele s Petrem Svojtkou a Jirkou 
Janků dohodli, že by bylo fajn udělat něco pro 
druhé. Odehrálo se představení a výtěžek šel na 

adopci. Nějakou dobu to fungovalo, ale po od-
chodu kluků do městských divadel pražských to 
začal být problém, tak jsem si to vzala na sta-
rost já. Lydie nakonec vystudovala základku, 
střední i vysokou školu. Teď už je samostatná, 
vydělávající, vzdělaná žena. a je pravda, že 
v kontaktu jsme dodnes.
Eliška: Není co dodat. Byl to moc krásný 
nápad a Lydii teď můžeme už obdivovat 
i na Facebooku, jaká je to krásná, 
emancipovaná žena.

Kdybyste měly doporučit divákům 
I♥MAMMA, jakými slovy byste je nalákaly?
Lenka: Už jen proto, aby podpořili muže? Ve hře 
vystupuje jen jeden na devět žen. Na zkouš-
kách je sice režisér a občas i dramaturg, což je 
ale pořád značná převaha estrogenu. a samo-
zřejmě téma mateřství, o kterém hra je, je taky 
nevyčerpatelné. 
Eliška: Je to jedinečná příležitost pro muže 
nahlédnout do hlav svých žen, matek a dcer. 
a pro ženy se zasmát, dojmout, jak je to 
všude stejné. I když je hra napsaná izraelskou 
autorkou. a budu tam já a moje máma! x

Foto: Archiv L. Zbrankové

Hadar Galron
Půvabná a sympatická žena, matka tří 
dětí a všestranná umělkyně – herečka, 
režisérka, textařka, dramatička a také 
trochu novinářka. To všechno má v sobě 
izraelská dáma Hadar Galron. 

Narodila se v roce 1970 v ortodoxní ži-
dovské rodině v Londýně, kde otec 
v té době pracoval. Když jí bylo tři-
náct, odjeli do Izraele. Proti vůli ro-

dičů pracovala tři roky v armádě jako učitelka. 
Když pak studovala divadelní obor na univerzitě 
v Tel avivu, začala psát a profesionálně vystupo-
vat na malých scénách. Poprvé se proslavila ko-
medií, kterou vytvořila společně s jinou věřící he-
rečkou Bidur Kahalacha. Bylo to poprvé v historii 
Izraele, kdy dvě ženy z ortodoxního prostředí vy-
stoupily na profesionální scéně a dovolily si tro-
pit posměch z ortodoxního světa, jehož byly 
součástí. V roce 2001 vytvořila Hadar one wo-
man show, satirickou stand-up komedii o žen-
ském údělu, zakotveném v židovských záko-
nech (Pulsa). Břitký, chytrý a velmi kritický pohled 
na ortodoxní židovskou komunitu a její zákony 
vzbudil hněv na mnohých náboženských fórech, 
kde hru okamžitě zakázali a rovněž zakázali pří-
slušníkům svých komunit něco takového sledo-
vat. Navzdory tomu se obecenstvo (včetně mužů 
a žen z náboženského sektoru, dokonce ultraor-
todoxní ženy) na představení hrnulo. Pulsa vydr-
žela na scéně téměř deset let a derniéra byla po 
700 představeních v Israeli Cameri theatre. Její 
dosud nejslavnější hrou se stala Mikve (2005), 
celovečerní drama z prostředí posvátných očist-
ných lázní. I když pro místní byla opět velmi kon-
troverzní, byla nominována na šest národních 
cen a získala dvě z nich. Právě Mikve se obje-
vila na různých světových scénách, vedle izra-

elské Yiddishpiel například v Národním divadle 
v mexiku, v Národním divadle v Praze a nedávno 
v městském divadle v mladé Boleslavi, v buda-
pešťském Vígszínház či v bratislavské aréně. Po 
úspěchu Mikve napsala Hadar scénáře ke dvěma 
filmům: Tajemství (společně s režisérem avi Ne-
sherem získali několik mezinárodních cen za scé-
nář), druhým filmovým dílem byl snímek Bruriah, 
kde hrála hlavní roli. V průběhu dalších let na-
psala několik her, často zaměřených na ženskou 
tematiku, v některých z nich hrála či je režírovala. 
mezi ně patří např. Ima-Ma (o moderním mateř-
ství), Fakulta, Paprsek světla (hudebně-taneční 
show), Musrara (o izraelských Černých pante-
rech), Passion Killer / Utěšitelka (satirická one 
woman show o silných biblických ženách, které 
zachránily svou chytrostí a ženskostí židovský 
národ). Hadar také píše pro televizi a vystupuje tu 
jako herečka i moderátorka, učí na několika diva-
delních školách a je rovněž profesionální lektor-
kou srovnávacích studií hebrejštiny a angličtiny. 
Jejím manželem je Daniel Feuerstein, který pra-
cuje jako mediátor. 

Hadar Galron má ráda Česko i Prahu, kde byla 
poprvé před lety, když její tchán prof. Feuerstein 
získal čestný doktorát na Karlově univerzitě. Poté 
navštívila Česko ještě třikrát a viděla zde všechny 
tři inscenace Mikve (dvě profesionální a jednu 
amatérskou). Do Prahy se vrátí u příležitosti pre-
miéry I♥MAMMA a na konci této sezony by měla 
v mladé Boleslavi režírovat svůj text Tajemství 
(jako film The Secrets byl uveden v roce 2007). x
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Premiéry v březnu
Na březen připravují městská divadla pražská dvě nové 
inscenace. Jako první bude mít premiéru Idiot. Novou adaptaci 
slavného románu F. m. Dostojevského zrežíruje Pavel Khek 
a v hlavní roli se můžete těšit na aleše Bílíka. Premiéry se 
budou konat 10. a 13. března v Divadle Rokoko.
Druhou premiérou bude I♥MAMMA, hra o radostech a strastech 
moderního mateřství, kterou speciálně pro jeviště Divadla aBC 
upravila izraelská dramatička Hadar Galron. 
Premiéra se odehraje 17. března v Divadle ABC.
Přijďte se podívat na některé z následujících repríz! 

Herecký kurz pro neherce
Jednodenní herecká dílna, která se zabývá základy a principy 
fungování divadla. Účastníci formou praktických cvičení 
prozkoumávají úplnou prapodstatu divadelního umění. Dalším 
tématem divadelních cvičení je týmová spolupráce, vnímání 
partnera a živá komunikace. Účastníci se zabývají stavbou, 
principy a definicí dramatické situace, bez které není žádného 
divadla. Dílna nestaví na hereckém talentu účastníků, ale na jejich 
chuti a odhodlání vyzkoušet si divadlo, je tudíž otevřena komukoliv 
v jakémkoliv věku. K hereckému kurzu patří i návštěva divadelního 
představení a následná beseda s herci.

V březnu se Herecký kurz pro neherce bude konat 24. 3. od 10 hodin. 
Registrace a více informací na e-mailu vilem.havranek@m-d-p.cz.

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 
abcarokoko. Pod stejným jménem nás najdete i na YouTube. Obsahy těchto stránek se od sebe liší, 
proto doporučujeme sledovat všechny a budete informováni o tom, co je u nás nového.

Městská divadla pražská 
na GRAND Festivalu smíchu
Letos v lednu získala naše nová inscenace 60‘s aneb Šedesátky ocenění Komedie diváků.

Pardubický GRAND Festival smíchu, který se orientuje na komediální tvorbu divadel po 
celé České republice, byl pro Městská divadla pražská v průběhu let dosti úspěšný. 

2009
Poprvé bodovala klasická komedie Nikolaje Vasil-
jeviče Gogola Hráči v režii Petra Svojtky. Hra byla 
uváděna v Divadle Rokoko od 21. června 2008 
a derniéru měla v březnu 2017. Na GRaND Festi-
valu smíchu získala Cenu odborné poroty. 

2010
Hudební komedie Pan Kaplan má třídu rád 
v režii miroslava Hanuše získala jak diváckou cenu 
Komedie roku 2009, tak i Cenu odborné poroty. 
muzikál Pan Kaplan má třídu rád v nastudování 
Divadla aBC měl premiéru 24. ledna 2009 a hraje 
se dosud.

2013
Titul Komedie diváků získala hudební komedie Ji-
řího Janků a Petra Svojtky Bedřich Smetana: 
The Greatest Hits v režii Petra Svojtky. Hra měla 
premiéru 17. března 2012 v Divadle aBC a stále 
se hraje.

2013
Podruhé v historii festivalu byla vyhlášena Cena 

Genia smíchu, která je oceněním za mimořádný 
přínos v oblasti komediálního divadla. Jejím lau-
reátem se stal devadesátiletý Lubomír Lipský.

2015
Inscenace Listopad v režii Petra Svojtky zís-
kala cenu Komedie diváků a michal Dlouhý obdr-
žel Cenu za nejlepší mužský herecký výkon. In-
scenace měla premiéru v Divadle aBC 7. června 
2014 a hraje se dosud.

2017
Komedií diváků se stala inscenace Proč muži 
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách 
režiséra miroslava Hanuše. Tato hudební kome-
die měla premiéru 19. března 2016 a v první den 
předprodeje se ji vždy podaří vyprodat do posled-
ního místa.

2018
Od diváků získala titul Komedie roku hudební ko-
medie 60’s aneb Šedesátky. Původní hra Ji-
řího Janků a Petra Svojtky měla premiéru 11. září 
2017 v Divadle aBC a stále se uvádí.
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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 16–19 hodin

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.

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 
neposlouchají 
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

Macbeth
N. Horáková
a m. Kačmarčík

Na miskách vah
V. Fridrich a m. Vykus

Premiéra mládí
D. Syslová a J. Smutná

Top Dogs
J. Hána
a R. Kalvoda

Molly Sweeney
D. Batulková

August August, august
V. Svojtková a z. Kalina

01. Čt 19h ▶ Teror
02. Pá 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits
03. So 14h ▶ ZV Divadelní ABCeda

19h ▶ Evžen Oněgin
04. Ne 19h ▶ Ondřej Havelka a jeho melody makers:

První křaplavky jazzové*   Pronájem

05. Po 19h ▶ Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách 

06. Út 19h ▶ Vím, že víš, že vím...
07. St 19h ▶ Macbeth
08. Čt 19h ▶ Listopad
09. Pá 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád
10. So 19h ▶ Shirley Valentine
11. Ne 19h ▶ Deštivé dny*   Pronájem Divadlo Ungelt

12. Po 19h ▶ 60’s aneb Šedesátky
13. Út 19h ▶ Holky z kalendáře
14. St 19h ▶ Na miskách vah
15. Čt 11h ▶ I♥MAMMA   1. veřejná generálka

19h ▶ V+W Revue
16. Pá 11h ▶ I♥MAMMA   2. veřejná generálka

19h ▶ Ms Hra o lásce a smrti*   Pronájem DS Sumus

17. So 19h ▶ I♥MAMMA   Premiéra

19. Po 19h ▶ V  I♥MAMMA
20. Út 19h ▶ August August, august
21. St 19h ▶ Teror   
22. Čt 19h ▶ Vím, že víš, že vím...   
23. Pá 19h ▶ Hradišťan a Jiří Pavlica   Novoroční koncert

24. So 10h ▶ ZV Herecký kurz pro neherce
1430h ▶ Jedeme dál – Studio Oáza*   Pronájem

19h ▶ Shirley Valentine
25. Ne 1030h ▶ Smejko a Tanculienka*   Pronájem

15h ▶ Smejko a Tanculienka*   Pronájem

26. Po 19h ▶ 60’s aneb Šedesátky
28. St 11h ▶ Ms Tanec smrti

19h ▶ I♥MAMMA
29. Čt 19h ▶ Evžen Oněgin
30. Pá 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
31. So 14h ▶ Ms Strach z vesmírného doprovodu*   Pronájem

17h ▶ Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách   

01. Čt 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Pronájem

02. Pá 19h ▶ Premiéra mládí
03. So 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?
04. Ne 19h ▶ Peklo v hotelu Westminster*   Pronájem

05. Po 19h ▶ Otec   
06. Út 19h ▶ Noc bláznů      Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

07. St 19h ▶ Kancl
08. Čt 11h ▶ Idiot   1. veřejná generálka

19h ▶ Molly Sweeney
09. Pá 11h ▶ Idiot   2. veřejná generálka

10. So 19h ▶ Idiot   1. premiéra

13. Út 19h ▶ V  Idiot   2. premiéra

14. St 19h ▶ Hodina před svatbou
15. Čt 19h ▶ Konkurz
17. So 17h ▶ D  Čapek   
18. Ne 10h ▶ airy Fairy*   Pronájem

19. Po 19h ▶ Idiot
20. Út 19h ▶ Top Dogs
21. St 19h ▶ Strýček Váňa
22. Čt 15h ▶ Želary   Pro KMD

19h ▶ Želary   Zadáno

23. Pá 10h ▶ Želary   Pro školy

19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?
24. So 17h ▶ Konkurz
25. Ne 19h ▶ Rapper*   Pronájem DS Frída

26. Po 19h ▶ Premiéra mládí   
27. Út 15h ▶ Čapek   Pro KMD

19h ▶ Čapek   
28. St 19h ▶ Idiot
29. Čt 19h ▶ Ředitelská lóže*   Pronájem

30. Pá 19h ▶ Oddací list
31. So 17h ▶ Otec



J. Janků, P. Svojtka

60’s aneb Šedesátky
Příběh retrofila – hudební komedie o vý-
letech do časů, kdy klukům rostly dlouhé 
vlasy a láska nebyla sprostým slovem.
HRAJí: H. Bor, V. Gajerová, L. Perne-
tová, R. Kalvoda, V. Fridrich, P. Juřica, 
N. Horáková, z. Velen, z. Kalina, R. Říčař, 
E. Pacoláková, V. Janků
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:40

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.
HRAJí: z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich,
D. Choděrová, V. Svojtková, S. Jachnická, 
m. Kačmarčík ad.
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:10

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.
HRAJí: V. Gajerová, R. Říčař, P. Juřica,  
V. Kubařová / N. Horáková, m. Slaný / 
R. Hájek, L. Pernetová, I. Hlas ad.
HuDEBNí ARANŽE: I. Hlas a J. Janouch  
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:45

A. S. Puškin

Evžen oněgin
Slavný milostný příběh nenaplněné lásky, 
hledání smyslu a životního cíle.
HRAJí: J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáč-
ková, a. Bílík, J. Smutná, H. Doulová / 
V. Janků, J. Schwarz, J. Vlach, m. Kač-
marčík ad.
REŽIE: Pavel Khek ‣ 2:20

T. Firth

Holky z kalendáře
Něžná a jímavá komedie o ženách, které 
jsou pro dobrou věc ochotny udělat to, co 
by je nenapadlo ani v těch nejodvážnějších 
snech.
HRAJí: V. Gajerová, D. Batulková, 
R. Fidlerová, J. Smutná, K. macháčková, 
L. Termerová, H. Doulová, D. Choděrová ad. 
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:50

čapek
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.
HRAJí: J. Hána, m. Kačmarčík, 
m. málková, S. Jachnická, V. Dvořák, 
J. Smutná, H. Doulová, J. Vlasák, P. Te-
norová, a. Bílík, m. Vykus, P. Klimeš, 
J. Řezníček 
REŽIE: Pavel Khek ‣ 2:20

P. Riera

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

F. M. Dostojevskij 

Idiot
Nová adaptace jednoho z nejvý-
znamnějších světových románů.
HRAJí: a. Bílík, J. Hána, m. Kačmarčík, 
N. Horáková, S. Jachnická, P. Tenorová, 
a. Theimerová, T. Krippnerová ad. 
REŽIE: Pavel Khek

R. Gervais, S. Merchant

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

H. Galron

I♥MAMMA
Tragikomedie o radostech a strastech spojených 
s údělem matek v dnešním světě.
HRAJí: R. Fidlerová, V. Janků, L. zbranková, 
E. Pacoláková, z. Kajnarová, D. Pfauserová, 
H. Hornáčková, T. Vítů, E. zbranková a L. Jurek
REŽIE: Petr Svojtka

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.
HRAJí: m. Dlouhý, J. Hána, J. Vlach, 
L. zbranková, z. Vencl 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:00

W. Shakespeare

Macbeth
Jedna z nejslavnějších tragédií 
o zhoubném pokušení moci.
HRAJí: m. Kačmarčík, D. Šoltýsová, a. Bílík,  
P. Juřica, T. Novotný, V. Udatný, J. Schwarz, 
m. Vykus, V. Dvořák ad.
REŽIE: Pavel Khek ‣ 2:45

R. Harwood

Na miskách vah
Strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti v totalitní společnosti. 
HRAJí: V. Fridrich, J. Vlasák, J. Suchý  
z Tábora / m. Vykus, N. Horáková, P. Juřica, 
V. Janků
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:30

L. Rosten/M. Hanuš

Pan Kaplan má třídu rád
Oblíbená kniha o záludnostech vyučování cizí 
řeči v originálním jevištním provedení plném 
písní, tance a půvabného humoru. Tato inscena-
ce získala ocenění Komedie roku 2009 a cenu 
odborné poroty  
na GRaND Festivalu smíchu v Pardubicích. 
HRAJí: O. Vízner, J. Vlach, S. Fišer /  
J. Novotný, J. Klem, D. Klapka, H. Bor,  
J. Szymik, m. Písařík, J. Smutná,  
J. Drbohlavová / R. Fidlerová /  
L. Termerová, H. Doulová, V. Nerušilová,  
V. Gajerová ad. 
REŽIE: miroslav Hanuš ‣ 2:50

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. 
HRAJí: V. Gajerová, a. Procházka,  
V. Khek Kubařová, V. Dvořák 
REŽIE: Petr Svojtka

J-C. Carrière

Konkurz
Všichni chtějí roli. a jsou pro to ochotni udělat 
téměř vše. O jakou roli se jedná? To nikdo 
přesně neví. 
HRAJí: D. Batulková, J. Hána, 
a. Procházka, J. Vlach, z. Dolanský, 
H. Hornáčková 
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:10

B. Friel

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

L. Nowra

Noc bláznů
Divácky vděčná komedie o tom, kdo je vlast-
ně blázen. 
HRAJí: P. Juřica, m. Vykus, T. Novotný, 
V. Gajerová, D. Šoltýsová, O. Vízner,
N. Horáková, a. Bílík ad.  
REŽIE: Pavel Khek ‣ 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?
HRAJí: T. medvecká, J. Vlasák, R. Fidlerová, m. 
Procházková, J. Hána / m. Hofmann / T. Novot-
ný a m. Rošetzký  
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:15

B. a A. Peasovi/M. Hanuš

Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách
Hudební komedie, která vám poradí, jak před-
cházet partnerským krizím.
HRAJí: L. Jurek, z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulo-
vá, z. Velen, J. Smutná, L. Pernetová, J. Klem, 
R. Fidlerová, B. Janatková / P. Tenorová, m. 
Písařík ad.
REŽIE: 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.
HRAJí: Simona Stašová
REŽIE: zdeněk Kaloč ‣ 2:50

A. Strindberg

Tanec smrti (Ms)
Vrcholné dílo kontroverzního švédského 
dramatika o dlouholetém soužití 
manželského páru.
HRAJí: R. Fidlerová, J. Schwarz a O. Vízner
REŽIE: Viktorie Čermáková ‣ 1:55

F. von Schirach

Teror
Interaktivní drama, jež doslova obletělo celý 
svět. Soudní přelíčení, které nastoluje mravní 
rozpory současného světa, má tu zvláštnost, 
že se diváci stávají přímými aktéry děje.
HRAJí: m. Kačmarčík, z. Kalina, T. Novotný, 
J. Smutná, L. Jurek a E. Pacoláková
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:30

R. Sonego, R. Giordano

Vím, že víš, že vím...
Hra, ve které se snoubí všechno, co  
v dobré komedii nesmí chybět. 
HRAJí: S. Stašová, m. Dlouhý, a. Daňková, 
V. Fridrich / P. Vančura
REŽIE: Vladimír Strnisko ‣ 2:20

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.
HRAJí: V. Fridrich, V. Gajerová, R. Říčař, L. Per-
netová, R. Kalvoda, z. Kalina, H. Bor, V. Janků, P. 
Juřica, B. Janatková, V. Svojtková / N. Horáková 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:30

F. Zeller

otec
Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom 
smutném fenoménu naší doby – alzheimerově chorobě. 
HRAJí: J. Vlasák, V. Gajerová, a. Procházka, T. Vítů, 
z. Vencl a L. zbranková
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:00

Ch. Giudicelli

Premiéra mládí
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jed-
nom velkém dobrodružství. 
HRAJí: D. Syslová a J. Smutná
REŽIE: Janka Ryšánek Schmiedtová ‣ 2:00

A. P. Čechov

strýček Váňa
„Život člověka utahá!“ Tragikomedie  
o velkých touhách a nenaplněných snech. 
HRAJí: V. Fridrich, a. Procházka, 
z. Kajnarová, N. Horáková, z. Dolanský, 
R. Fidlerová, z. Vencl, V. Janků ad. 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:30

u. Widmer

Top Dogs
moderní groteska o rekvalifikaci manažerů propuštěných 
z vysokých funkcí.
HRAJí: H. Hornáčková, D. Batulková,  
L. zbranková, J. Hána, R. Kalvoda,  
z. Vencl, L. Jurek, m. Vykus 
a z. Dolanský
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:20

K. Legátová

Želary
adaptace nejvyhledávanějšího 
bestselleru posledních let. 
HRAJí: E. Pacoláková, V. Fridrich, 
J. Smutná, O. Vízner, L. Jurek / a. Bílík, 
V. Dvořák ad. 
REŽIE: Pavel Khek ‣ 2:40

Hostující představení

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

Repertoár Divadla ABC Repertoár Divadla Rokoko
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soutěž Plakát
o 2x2 vstupenky
V této soutěži nás zajímá, jak dobře znáte plakátové fotky 
k našim inscenacím, a protože nechat vás hádat celé fotografie 
by bylo moc jednoduché, rozhodli jsme se ukázat vám pouze 
výřez. Napište nám jméno inscenace, z jehož plakátu 
je tento kousek. Vyhrává 1. a 15. správná odpověď. Své 
odpovědi posílejte na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz 
a do předmětu napište heslo „plakát březen“.

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

Vzpomínka

Prvorepublikový elegán a krasavec s do-
konalým vystupováním, tak si patrně pa-
matuje herce Svatopluka Beneše vět-
šina milovníků filmů pro pamětníky – však 

jich také natočil od roku 1934 mnoho desítek. Své 
kouzlo ovšem mělo pro fanoušky osobní setkání 
s ním, na divadelní scéně. I divadelních rolí si užil vr-
chovatě – jen v městských divadlech pražských strá-
vil čtyřicet let! Už v 16 letech se jako student gym-
názia objevil na scéně. zalíbilo se mu to tak, že 
z kvarty utekl na konzervatoř. Jako absolvent kon-
zervatoře pak v roce 1937 dostal hned dvě nabídky 
najednou – do Bratislavy a do Brna. Do třetice při-
šla nabídka do pražského Divadla na Vinohradech 
a mladý herec neváhal... Když se tato scéna v 50. le-
tech proměnila v Divadlo Čs. armády, Beneš spo-
lečně s dalšími odešel do tehdy založených měst-
ských divadel pražských, kterým řediteloval Benešův 
spolužák z konzervatoře Ota Ornest. V knize Ornes-
tinum (vyšla 2001) zapsala marie Valtrová Benešovu 
vzpomínku na vstup do městských divadel takto: 
„Dnes vidím, že přesadba báječných herců, kteří ode-
šli z Vinohrad do Komorního a k nimž se připojili herci 

z Realistického, byla riskantní. Všechny nás od po-
čátku spojovala důvěra v ředitele Ornesta, který při-
pravil zajímavý repertoár. Všude kolem nás byli lidé, 
kteří nám nepřáli a toužili po tom, aby Městská diva-
dla pražská zkrachovala. A ona nejenže nezkracho-
vala, ale přitahovala nové a nové tváře. Ať už to byli 
herci z Prahy, nebo z venkova, kterými Ornest prů-
běžně doplňoval soubor. Já jsem Otovi říkal: ‚Prosím 
tě, nezapomeň, že chci hrát charakterní role. A také 
jsem je hrál.‘“ Role to byly opravdu různorodé a Be-
nešovi bylo dopřáno spolupracovat s několika le-
gendárními režiséry. „Asi nejvíc jsem se naučil od Mi-
roslava Macháčka a Alfréda Radoka. I když jsem se 
s Radokem rozkmotřil, nikdy jsem mu neupíral jeho 
velikost a všude jsem mu dělal reklamu…“ 

V městských divadlech pražských si během 
čtyřiceti let zahrál na osmdesát rolí. V rozhovoru 
prozradil roli nejmilovanější: „Z divadla považuji 
Higginse z Pygmalionu za postavu, která mi byla 
nebližší a které jsem jako herec nezůstal nic dlu-
žen. Pro můj divadelní vývoj je Higgins stejně důle-
žitý jako ve filmu nadporučík Lukáš z Osudů dob-
rého vojáka Švejka.“ x

svatopluk Beneš – 
100 let od narození
(24. února 1918 – 27. dubna 2007)

K. Čapek: Bílá nemoc, 
Komorní divadlo 1973 / 

S. Beneš (Prof. Dr. Sigelius) 
a V. Voska (Doktor Galén) / 

R.: I. Weiss; F.: M. Tůma / 
Archiv Městských divadel 

pražských

J. Jurandot: 
Taková už je 
doba, Divadlo 
komedie 1954 / 
S. Beneš 
(Julián Svatoň, 
spisovatel) / 
R.: K. Svoboda; 
F.: K. Drbohlav / 
Archiv 
Městských 
divadel 
pražských

A. P. Čechov: Švédská 
zápalka, Komorní 
divadlo 1961 / Záběr 
ze zkoušky: zleva: 
O. Sklenčka, J. Kemr, 
S. Beneš / R.: A. Radok; 
F.: M. Tůma / Archiv 
Městských divadel 
pražských

O. Wilde: Ideální manžel, Divadlo ABC 
1986 / P. Trávníček (Vikomt Goring) 
a S. Beneš (Hrabě z Cavershamu) /
R.: N. Snítil; F.: M. Poš / Archiv 
Městských divadel pražských
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Florian Zeller
oTEC
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 4. 11. 2017
Dojemná a současně vtipná tragikomedie 
o jednom smutném fenoménu naší doby – 
alzheimerově chorobě.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
IDIoT
Režie: Pavel Khek
Premiéra: 10. 3. 2018
Nová adaptace jednoho z nejvýznamnějších 
světových románů.

Ferdinand von Schirach
TERoR
Režie: Ondřej zajíc
Premiéra: 11. 11. 2017
Ojedinělý divadelní počin, 
angažovaný společenský 
čin, jehož cílem je 
aktivizovat publikum 
a učinit ho spoluviníkem, 
spolupachatelem 
a spolutvůrcem 
předváděného děje.

Hadar Galron
I♥MAMMA
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 17. 3. 2018
Originální hořkosladká revue 
s nadhledem a nadsázkou 
nahlíží na velmi intenzivní 
fáze života žen, které 
s sebou přinášejí radost 
a štěstí, ale také bolest 
a starosti.

Jiří Janků / Pavel Khek
TANčíRNA 1918–2018
Režie: Pavel Khek
Česká premiéra: 9. 6. 2018
Tanečně hudební férie, 
která diváky provede 
moderními dějinami našeho 
národa.

Dramaturgický plán 
Městských divadel pražských

na sezonu 2017/2018



 

KINO LUCERNA 3/2018
PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz
www.facebook.com/kinolucerna. Pokladna, rezervace:  736 431 503, 224 216 972-3 Projekce v malém sále v programu označeno symbolem „•“

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
(50%, není-li uvedeno jinak):

PÁ  2.3. 13:30 S láskou Vincent, GB/Polsko
NE  4.3. 15:45 Bolšoj Balet: Plameny Paříže (SENIORSKÁ SLEVA 50,-)
PO  5.3. 13:00 Padesát odstínů svobody, USA (začátek 13:00!!!)
ST  7.3. 13:30 Senior Art: Tak pravil Bůh, Dánsko
PÁ  9.3. 13:30 Věčně tvá nevěrná, ČR
PO  12.3. 13:30 Akta Pentagon: Skrytá válka, USA
ST  14.3. 13:30 Senior Art: Darebák a závodnice, Bel/Fra
PÁ  16.3. 13:30 Jiří Menzel 80.: Tlumočník, SR/Rak/ČR
PO  19.3. 13:30 Tátova volha, ČR
ÚT  20.3. 13:30 Tátova volha, ČR
ST  21.3. 13:30 Senior Art: Mečiar, SR/ČR
PÁ  23.3. 13:30 Tátova volha, ČR
PO  26.3. 13:30 Máří Magdaléna, GB/USA/Austr.
ST  28.3. 13:30 Senior Art: Planeta Česko, ČR
PÁ  30.3. 13:30 Nejtemnější hodina, GB
PO  2.4. 13:30 Máří Magdaléna, GB/USA/Austr.

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA• Projekce v malém sále

1. MS ČT
16:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:15 Prezident Blaník, ČR
18:00 • Jiří Menzel 80.: Tlumočník, SR/Rak/ČR - PŘEDPREMIÉRA

20:30 • Nit z přízraků (Phantom Thread), USA
20:45 Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB

2. PÁ
13:30 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
14:00 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
16:30 • Tlumočník, SR/Rak/ČR - PŘEDPREMIÉRA

16:45 Prezident Blaník, ČR
19:00 PLAYSTATION NOC REKLAMOŽROUTŮ

3. SO
13:00 • Lucerna dětem: Alenka v zemi zázraků, ČR
13:30 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
15:15 • Michail Baryšnikov: Prostor
15:30 Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
16:00 • Jiří Menzel 80.: Tlumočník, SR/Rak/ČR - PŘEDPREMIÉRA

18:00 Prezident Blaník, ČR
18:30 • Lady Bird, USA
20:00 SEX PISTOLS - záznam koncertu
20:30 • Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post), USA

4. NE
12:30 • Lucerna dětem: Alenka v zemi zázraků, ČR
13:15 Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
14:45 • Michail Baryšnikov: Prostor
15:30 • Jiří Menzel 80.: Tlumočník, SR/Rak/ČR - PŘEDPREMIÉRA

15:45 Bolšoj Balet: Plameny Paříže
18:00 • Lady Bird, USA
18:45 Prezident Blaník, ČR
20:00 • Nit z přízraků (Phantom Thread), USA

5. PO
13:00 Padesát odstínů svobody (Fifthy Shades Freed), USA
16:30 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 • Be2Can Club: Nikdys nebyl, GB/Fra
20:30 • Nit z přízraků (Phantom Thread), USA

6. ÚT
16:00 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:30 • Hora (Mountain), Austrálie
18:30 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
20:45 • Tvář vody (The Shape of Water), USA

7. ST
13:30 • Senior Art: Tak pravil Bůh (Gud taler ud), Dánsko
16:15 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:15 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
20:30 • Tvář vody (The Shape of Water), USA

8. ČT
16:30 • Tátova volha, ČR
18:30 • Tátova volha, ČR
20:30 • Vítězný oscarový fi lm

9. PÁ
13:30 Věčně tvá nevěrná, ČR
14:30 • Tátova volha, ČR
16:00 Tátova volha, ČR
16:45 • Hora (Mountain), Austrálie
18:45 • Tátova volha, ČR
20:45 • Vítězný oscarový fi lm

10. SO
12:00 • Lucerna dětem: Pračlověk, GB/Francie - ČESKÁ VERZE

13:45 • Tátova volha, ČR
15:45 • Michail Baryšnikov: Prostor
16:30 • Tátova volha, ČR
18:30 • Tátova volha, ČR
20:30 • Vítězný oscarový fi lm

11. NE
12:00 • Lucerna dětem: Pračlověk, GB/Francie - ČESKÁ VERZE

13:45 • Tátova volha, ČR
15:45 • Michail Baryšnikov: Prostor
16:30 • Tátova volha, ČR
18:30 • Tátova volha, ČR
20:30 • Vítězný oscarový fi lm

12. PO
13:30 Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post), USA
16:00 Tátova volha, ČR
16:30 • Hora (Mountain), Austrálie
18:15 • Tátova volha, ČR
20:15 • Be2Can Club: Nemilovaní (Nelyubov), Rusko/Fra/SRN

13. ÚT
16:30 • Tátova volha, ČR
18:30 • Tátova volha, ČR
20:30 • Vítězný oscarový fi lm

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

24. SO
12:00 Čertoviny, ČR
13:30 • Lucerna dětem: Cesta za králem trollů, Nor - ČESKÁ VERZE

14:30 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
15:30 • Manifesto, Austr./SRN
16:30 Tátova volha, ČR
18:00 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
18:30 Prague Fashion Week: Zac Posen - House of Z
20:30 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:45 Tátova volha, ČR (ENGL. SUBT.)

25. NE
12:00 Čertoviny, ČR
13:30 • Lucerna dětem: Cesta za králem trollů, Nor - ČESKÁ VERZE

14:00 Tátova volha, ČR
15:30 • Planeta Česko, ČR
16:00 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
17:30 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
18:30 Tátova volha, ČR
20:00 • Manifesto, Austr./SRN

26. PO
13:30 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
16:00 • Planeta Česko, ČR
16:30 Tátova volha, ČR
17:45 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
19:30 FuckUp Night Prague Vol. XXIII
20:15 • Be2Can Club: Po bouři, Japonsko

27. ÚT
15:30 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
17:15 Tátova volha, ČR
18:00 • Manifesto, Austr./SRN
20:00 Ivo Toman: Kurvítka v hlavě - PŘEDNÁŠKA

20:30 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
28. ST

13:30 • Senior Art: Planeta Česko, ČR
16:00 • Planeta Česko, ČR
16:15 Tátova volha, ČR
18:00 • Manifesto, Austr./SRN
18:15 Největší showman (The Greatest Showman), USA
20:15 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:30 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra

29. ČT
15:45 • Planeta Česko, ČR
16:00 Tátova volha, ČR
17:45 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
18:00 Tátova volha, ČR
20:00 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:15 • Manifesto, Austr./SRN

30. PÁ
13:30 Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
13:45 • Lucerna dětem: Králíček Petr, USA - ČESKÁ VERZE

15:45 • Planeta Česko, ČR
16:00 Tátova volha, ČR
17:45 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
18:00 Tátova volha, ČR
20:00 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:15 • Manifesto, Austr./SRN

31. SO
13:30 Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
13:45 • Lucerna dětem: Králíček Petr, USA - ČESKÁ VERZE

15:45 • Planeta Česko, ČR
16:00 Tátova volha, ČR
17:45 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
18:00 Tátova volha, ČR
20:00 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:15 • Manifesto, Austr./SRN

14. ST
13:30 • Senior Art: Darebák a závodnice (Le Fidèle), Bel/Fra
16:30 • Tátova volha, ČR
18:30 • Tátova volha, ČR
20:30 • Vítězný oscarový fi lm

15. ČT
16:15 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:30 Tátova volha, ČR
18:15 • Mečiar, SR/ČR
18:30 Festival bulharských fi lmů: Všemocný (Вездесъщият)
20:15 • Darebák a závodnice (Le Fidèle), Bel/Fra
20:45 Tátova volha, ČR (ENGL. SUBT.)

16. PÁ
13:30 Jiří Menzel 80.: Tlumočník, SR/Rak/ČR
14:30 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:00 Tátova volha, ČR
16:30 • Mečiar, SR/ČR
18:00 Festival bulharských fi lmů: Mimo cestu (Извън пътя)
18:30 • Tátova volha, ČR
20:30 • Darebák a závodnice (Le Fidèle), Bel/Fra
20:45 Fest. bulhar. fi lmů: Sběratel mrtvol (Събирач на трупове)

17. SO
13:15 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
13:30 • Lucerna dětem: Včelka Mája: Medové hry, SRN - ČES. VER.
15:15 • Tlumočník, SR/Rak/ČR 
15:30 Tátova volha, ČR
17:30 Festival bulharských fi lmů: Vyvýšení (Възвишение)
17:45 • Michail Baryšnikov: Prostor
18:30 • Tátova volha, ČR
20:30 • Nikdys nebyl (You Were Never Really Here), GB/Fra
20:45 Festival bulharských fi lmů: Opice (Маймуна)

18. NE
13:00 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
13:30 • Lucerna dětem: Včelka Mája: Medové hry, SRN - ČES. VER.
15:00 Tátova volha, ČR
15:15 • Tlumočník, SR/Rak/ČR
17:00 Špindl, ČR
17:45 • Michail Baryšnikov: Prostor
18:30 • Festival bulharských fi lmů: Rybka Lily (Лили Рибката)
19:00 Tátova volha, ČR
20:30 • Nikdys nebyl (You Were Never Really Here), GB/Fra

19. PO
13:30 Tátova volha, ČR
16:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:15 Tátova volha, ČR
18:00 • Lady Bird, USA
18:15 Špindl, ČR
20:00 • Be2Can Club: Čtverec (The Square), Švedsko/SRN/Fra
20:15 Tátova volha, ČR (ENGL. SUBT.)

20. ÚT
13:30 Tátova volha, ČR
16:00 • Lady Bird, USA
16:15 Tátova volha, ČR
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:45 *Ladies Movie Night* Tátova volha, ČR
20:00 • Tlumočník, SR/Rak/ČR 

21. ST
13:30 • Senior Art: Mečiar, SR/ČR
16:00 Tátova volha, ČR
16:15 • Tlumočník, SR/Rak/ČR 
18:00 Tátova volha, ČR
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 Cestovatelské kino: Nový Zéland
20:45 • Lady Bird, USA

22. ČT
16:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:15 Tátova volha, ČR
17:45 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
18:15 SmartTalk: Jak nízkonákladově cestovat
20:15 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:30 NO MANIFESTO: A Film About Manic Street Preachers 

23. PÁ
13:30 Tátova volha, ČR
14:00 • Planeta Česko, ČR
16:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:30 Tátova volha, ČR
18:00 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
18:30 Prague Fashion Week: Zac Posen - House of Z
20:30 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:45 Tátova volha, ČR (ENGL. SUBT.)
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VYUŽÍVEJTE VÝHODY 
NA KAŽDÉM KROKU

30 %

5 %

1994

Zaregistrujte svůj email na www.sphere.cz 

a získejte top nabídky, novinky, soutěže 

a 2x měsíčně eNEWS se zajímavými tipy.

9 až 13 %

10 %

10 %

10 %

10 %

3 %

14 až 45 %

7 %

10 %

5 %

Ze zajímavých partnerů z celé ČR vybíráme:

dalších 10.000 obchodních míst v ČR a SR najdete na www.sphere.cz
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14 / Diplomky na AVU 1969–1989
28 / Rozhovor s Jiřím Thýnem
40 / Obraz

14 /

28 /

40 /
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art+antiques
měsíčník o umění, architektuře, 
designu a starožitnostech

artcasopis.cz


