
Divadelní průvodce

Sobota 23. června
v divadlech ABC a Rokoko

Červen 2018 • 12. ročník 2017/2018 • zdARmA10. číslo



 32

naposledy se setkáváte s časopisem měst-
ských divadel pražských v této formě. Pro-
tože, jak jistě mnozí z diváků zaznamenali, se 
od nové sezony vše zásadně změní. V kon-
kurzu na nové vedení městských divadel praž-
ských, který byl vypsán právě před rokem, vy-
hrála koncepce týmu daniela Přibyla, michala 
dočekala a davida drábka. To znamená, že 
dvanáctiletá éra pod vedením Ondřeje zajíce 
a Petra Svojtky se touto sezonou uzavírá. Po-
slední číslo časopisu je tedy logicky číslem bi-
lančním. Pro diváky, kteří sem v průběhu těch 
dvanácti let chodili, může být takové ohléd-
nutí zajímavé. Protože v rychlém uplývání času 
si už ani neuvědomíme to množství událostí, 
které se v obou divadlech staly. Od prvního 
mystifikačního projektu „Tunelem k sobě“, 
který na počátku této éry sugeroval, že divadla 
ABC a Rokoko jsou spojena podzemním tune-
lem (ne, opravdu nejsou!), přes množství čes-
kých premiér zahraničních titulů, kdy na pre-
miéře či repríze byli přítomni autoři – nejnověji 
Willy Russell, který přijel na 650. reprízu své 
hry Shirley Valentine. A nesmíme zapomenout 
ani na domácí: tvůrčí dvojice Jiří Janků a Petr 
Svojtka zde uvedla více než desítku původ-
ních her, včetně experimentálně laděných ti-
tulů, a dramaturgyně Věra mašková zase pro 
divadlo adaptovala množství známých i méně 

známých literárních předloh. Připomínku toho, 
co bylo, se dozvíte v rozhovorech, ale i v pře-
hledech v tomto čísle a následně i v knize Věry 
maškové, která bude mít křest na Posledním 
soirée 23. června.

možná vás zajímá, zda součástí nové kon-
cepce městských divadel pražských bude také 
nějaký časopis? Jedním slovem – ANO. Nic-
méně ambice je jiná než dosud, čemuž bude 
odpovídat rozsah, obsah i spektrum autorů. 
dnešní představa je taková, že časopis – pra-
covní název je Moderní divadlo – bude vychá-
zet 5x ročně jako příloha Lidových novin a na 
32 stranách novinového formátu budou na-
bídnuty materiály nadčasovější, spojené ne-
jen s programovou nabídkou městských di-
vadel a jeho herci, ale s divadlem a kulturou 
v obecnější rovině. Vzhledem k tomu, že nový 
tým městských divadel pražských chystá na 
příští sezonu 15 premiér na třech scénách 
(ABC, Rokoko a Komedie) a že mnozí z tvůrců 
jsou „psavci“, bude to bezpochyby zajímavé 
čtení. První číslo by mělo vyjít na počátku se-
zony 2018/19, tedy druhou zářijovou so-
botu 2018. x

Přeji všem příznivcům divadla hezké léto 
Jana Soprová, šéfredaktorka
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Foto: A. Hrbková

Máte za sebou poměrně dlouhou éru ve funkci 
ředitele Městských divadel pražských. Když se 
ohlédnete zpátky, co považujete za největší 
úspěch(y) tohoto období?
možná mi stále ještě plně nedochází, u jak veliké udá-
losti jsem mohl být přítomen. Vždyť kterému muži, 
divadelníkovi, se poštěstí právě v tom nejproduk-
tivnějším věku, v období, kdy je schopen se v plné 
síle vyvíjet a zpracovávat nové impulzy, mít šanci ří-
dit a tvořit významné tradiční divadlo v centru Prahy?! 
Spolu se svými kolegy jsme dostali příležitost dvanáct 
let budovat historii takového domu, jako jsou měst-
ská divadla pražská… Jedno divadlo – dvě scény, to 
byla vize, se kterou jsme vstupovali v roce 2005 do 
městských divadel, a myslím, že jsme v té chvíli stáli 
v bodě nula. Bylo zřejmé, že půjde o běh na dlouhou 
trať. dnes mohu konstatovat, a to považuji za úspěch 
nikoli svůj, ale celého velmi početného týmu, že se na-
ším uměleckým programem podařilo probudit a získat 
zájem diváků, a to naprosto zásadním způsobem. Vět-
šina inscenací, bez ohledu na dramaturgickou nároč-
nost, se dočkala alespoň 50 repríz, což je nejen důkaz 
diváckého zájmu, ale zároveň i klíčová zpětná vazba 
hereckému souboru. Spolu s uměleckými úspěchy se 
městským divadlům dařilo skvěle i ekonomicky. Toho 
je důkazem nejen dobrá soběstačnost, které jsme prů-
běžně dosahovali, ale hlavně další rozrůstání a budo-

vání divadel. Předáváme divadlo s úplně novým lo-
gistickým zázemím, jehož součástí nejsou pouze 
ohromné skladovací prostory, ale úplně nová kom-
fortní zkušebna, studovna a klidová zóna. zázemí od-
povídající skutečnému významu městských divadel 
pražských. Ve fondech je v tuto chvíli mnohamilionová 
rezerva, a pokud existuje správný moment, ve kterém 
má být úspěšně začleněna zpět do svazku městských 
divadel chátrající Komedie, pak je to právě tento. 

mluvil jsem o běhu na dlouhou trať. Budovat 
úspěšně velké divadlo v centru Prahy rozhodně není 
úkolem na dva nebo čtyři roky, ale v jedné věci člo-
věk štěstí mít prostě musí. A to je štěstí na dobré spo-
lupracovníky. Jestli si mohu troufnout tvrdit, že jsem 
byl v něčem ve svém působení v městských divadlech 
pražských úspěšný, tak bez tohoto štěstí na skvělé 
kolegy by to nebylo možné. Tým, se kterým se v tuto 
chvíli loučím, je plně profesionální, spolehlivý a oddaný 
své práci. Je to hlavní základní stavební kámen úspě-
chu naší společné dvanáctileté éry.

Je vám líto něčeho, co se nepodařilo realizovat?
mrzí mě – z mého pohledu zpackaný – poslední půlrok 
dvanáctiletého období. Stále ještě zpracovávám zkrat 
našeho zřizovatele, magistrátu hlavního města Prahy, 
který mě odvolal o půl roku dříve, než skončilo sku-
tečné funkční období, a já jsem tak nemohl důstojně 

dokončit rozdělanou práci. Chápu, že se mohla stát 
systémová chyba, ale je absurdní, že zřizovatel chybu 
nenapravil. Jen doufám, že v budoucnosti budou po-
dobné nepříjemné zkušenosti další odvolaní ředitelé 
příspěvkových organizací ušetřeni. Ale abych nebyl 
pouze negativní, je třeba říci, že spolupráce s magis-
trátem byla po celé předcházející období na vysoké 
úrovni, a právě i díky podpoře zřizovatele naše divadlo 
mohlo rozkvétat.

Souvisí s tím to, že se na závěr sezony neusku-
teční inscenace hry Stop Kiss, kterou jste měl 
režírovat v Divadle Rokoko?  
Částečně ano. Hlavním důvodem zrušení není mé 
předčasné odvolání, ale skutečnost, že jsme tento titul 
plánovali v době, kdy jsme ještě nevěděli nic o chys-
taném výběrovém řízení. V naší dlouhodobé strate-
gii mělo v tomto období dojít k zásadnímu omlazo-
vání souboru a do komorního, šestičlenného obsazení 
inscenace Stop Kiss měli být osloveni dva úplně noví 
mladí herci, posily souboru. To samozřejmě po pro-
hraném výběrovém řízení ztratilo smysl. Jsem rád, že 
jsem zde dostal prostor tuto kauzu našim divákům 
a zaměstnancům městských divadel vysvětlit.

V Městských divadlech pražských jste zanechal 
stopu i jako režisér. Kterou inscenaci (projekt) 
považujete ze svého pohledu za nejdůležitější?
Jsou dva typy divadelních ředitelů. Umělecký a ma-
nažerský. Já jsem původní profesí režisér, takže při-
rozeně inklinuji k tomu akcentovat umělecký přístup. 
Od prvopočátku jsem byl nejen ředitelem, ale zároveň 
aktivním členem uměleckého vedení a spolutvůrcem 
umělecké koncepce. Současně tedy i režisérem, který 
realizuje v každé sezoně dvě režie, a to jednu v divadle 
ABC a druhou v Rokoku. 

Vlastní inscenace se mi velmi těžko hodnotí. Ka-
ždá z nich je jako vaše dítě, a i když vidíte, jaké známky 
nosí domů ze školy, těžko je podle toho škatulkujete. 
Ve vývoji městských divadel byla určitě důležitá me-
galomanská inscenace indického eposu Mahábhárata, 

která po obtížných prvních čtyřech letech budování 
spojených městských divadel dala jasné mantinely 
v nereálných ambicích jak mně, tak uměleckému ve-
dení. A i díky tomuto projektu se završila obměna sou-
boru, který získal definitivní podobu. I když zkoušení 
bylo nesmírně náročné a soubor si prošel krizí vnitřní 
integrity, z mého pohledu se jednalo o zlomový mo-
ment. A dodneška jsem nikdy realizace tohoto kontro-
verzního projektu nezalitoval. 

dobře jsem se cítil například při práci na textu 
jemné psychologické hry Důkaz, u níž si myslím, 
že jsem byl schopen, ve spolupráci se skvěle 
připravenými a vstřícnými herci, zúročit své silné 
stránky. Ale tímto způsobem bych asi dokázal 
přemýšlet nad většinou svých režií… 

Velikou radost mám z ohromného režijního 
progresu uměleckého šéfa Petra Svojtky. 

mrzí mě, že jsme ještě více nemohli prohloubit 
spolupráci s Pavlem Khekem, u něj cítím obrovský 
další potenciál. Jeho inscenace Čapek – ve které 
autorsky dozrála dramaturgyně Věra mašková (autorka 
textu a zároveň velký tahoun umělecké koncepce 
městských divadel po celých dvanáct let) – je možná 
tím nejzásadnějším, co v naší éře vzniklo. 

A jestli jsem zde ocenil Petra Svojtku, nemohu 
opomenout ani jeho dramaturgické a autorské dvojče 
Jiřího Janků, který naše divadlo obohatil mimo jiné 
svou dramatickou tvorbou, která byla diváky veskrze 
pozitivně přijímána, což je v našem hlavním městě jev 
velice vzácný.

za sebe jsem rád, že se jako režisér loučím 
s městskými divadly inscenacemi Konkurz a Teror, 
které považuji za zdařilé hlavně proto, že se v nich 
snoubí výrazná dramaturgická ambice s diváckým 
zájmem.

Kam dál?
Těžko říci. Nic zásadního se neděje, jede se dál. 
myslím, že bude trvat tak další dva roky, než se mi 
podaří svléknout „ředitelskou kůži“, a pak snad začnu 
lépe tušit, kudy by se měl můj další život ubírat… x

Od roku 2005 byl Ondřej Zajíc ředitelem Městských divadel 
pražských. Společně s uměleckým šéfem Petrem Svojtkou, 
dramaturgy Věrou Maškovou a Jiřím Janků, a v posledních 
letech též s režisérem Pavlem Khekem, vytvářeli divadelní 
nabídku na dvou scénách v samotném srdci města – 
v divadlech ABC a Rokoko. V konkurzu vypsaném v loňském 
roce Magistrátem hl. m. Prahy zvítězil tým Daniela Přibyla, 
a tak se po dvanácti letech uzavírá jedna éra Městských 
divadel pražských. Pro Ondřeje Zajíce, který byl vystřídán ve 
funkci 1. ledna 2018, je to doba k bilancování, ohlédnutí za 
uplynulými dvanácti lety…

ohlédnutí ondřeje Zajíce 
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Věra Mašková:
V konečném součtu ke mně 
byl osud laskavý
Dvanáct let působila Věra Mašková 
v Městských divadlech pražských jako 
dramaturgyně. Za tu dobu se věnovala 
nejen dramaturgii, ale na scéně představila 
několik vlastních adaptací literárních děl. 

Za největší úspěch nás všech považuji to, že 
se nám podařilo vytvořit divadlo s dvěma 
scénami s aktuálním repertoárem, který rea- 
goval na potřeby doby srozumitelným způ-

sobem. Po dvanáct let jsme prostřednictvím nejrůzněj-
ších žánrů komunikovali s širokou diváckou obcí o pal-
čivých věcech, jako jsou stáří, umírání, vyloučenost, 
zavržení, rozpad rodiny, zneužívání moci, nástrahy kon-
zumní společnosti, tak, aby to diváci mohli akceptovat, 
přemýšlet o tom, inspirovat se tím. Podařilo se nám vy-
tvořit zcela unikátní divadlo, které bylo ryze české, čer-
palo z českých inspiračních zdrojů, rozvíjelo lokální 
tradice a které, ač nerezignovalo na svoje zásadní spole-
čenské poslání, nebylo elitářské, nebylo snobské. Jsem 
ráda, že jsem se mohla podílet na vzniku divadelního or-
ganismu, jehož základním pilířem byl herec, že jsem se 
mohla spolupodílet na rozvíjení celé řady velkých herec-
kých talentů a inspirovat zajímavé herecké osobnosti.

Práce dramaturga je vždy schovaná za práci reži-
séra a herců. Vy jste spolupracovala nejen s On-
dřejem Zajícem, ale i s dalšími režiséry. Je podle 
vás důležité, aby režisér a dramaturg pracovali 
v tandemu? Nakolik by měli mít stejné názory? 
Nad kterým dílem jste se nejvíce přeli?
domnívám se, že je důležité, aby režisér a dramaturg 
souzněli v tom základním – musí podobně nahlížet na 
svět a musí sdílet názor na smysl a vyznění díla, na němž 
spolupracují. Jsem ráda, že jsem po celou dobu své ka-
riéry měla „své“ režiséry, s nimiž jsem spolupracovala 

opakovaně, a znala jejich styl práce opravdu do hloubky. 
Ale jsem stejně tak ráda, když mám příležitost pracovat 
s někým novým, vnímat a učit se jiný styl práce a vydat 
se k výsledku po jiné cestě. Velký souzvuk jsem vždycky 
cítila s Peterem Gáborem a jeho emotivním, obrazivým 
vnímáním divadla. Ráda jsem pro něj psala scénáře, pro-
tože si rozumíme opravdu skoro beze slov, což mu 
ovšem nebrání opakovaně nadávat, že po něm chci ne-
možné… má pravdu, ale on obvykle nemožné uskuteční. 
Těšilo mě pracovat s Ondřejem zajícem na hluboké ana-
lýze textů, i když mě občas rozčilovala jeho nekonečná 
trpělivost a víra v herecký intelekt a v to, že herci sami 
najdou rozluštění cesty, kterou jim ukazuje. moc krásné 
bylo setkání s neopakovatelnou poetikou Arnošta Gold-
flama, s jeho neokázalou moudrostí, laskavostí koře-
něnou specifickým humorem. S ním jsem se nehádala 
nikdy. zvláštní byla spolupráce s dodo Gombárem, tvůr-
cem, jehož práce si velice vážím, za jehož divadelním vi-
děním jsem spíše klopýtala a který mě přiměl vnímat di-
vadlo novým pohledem. Je škoda, že jeho cesta byla pro 
naše publikum poněkud neschůdná, a tak jsem alespoň 
zůstala jeho věrným divákem. Potěšilo mě opětovné se-
tkání s precizností a elegancí Radovana Lipuse, křehkou 
neústupností Viktorky Čermákové a mnoha dalšími reži-
séry. za osudovou považuji spolupráci s Pavlem Khekem, 
kterého jsem si v městských divadlech tak trochu vytru-
covala. Už když jsem viděla jeho první představení (do-
stojevskij Něžná), byla jsem přesvědčená, že je nesmírně 
talentovaný, má svébytnou poetiku, energii a něco velice 
dojemně ryzího. Jsem ráda, že jsem se nezmýlila, a spo-

lupráce s ním pro mě byla převážně radost, i když jsem 
ho během přípravy většiny našich inscenací obvykle 
chtěla několikrát zabít. Spolu se hádáme hodně, větši-
nou po e-mailu, ale vždycky jen proto, že nám jde o co 
nejlepší výsledek. A vážím si toho, že se můžeme pohá-
dat a přitom dál spolupracovat ve vzájemném respektu. 
Když se ohlížím za těmi dvanácti lety, pociťuji velikou 
vděčnost, že jsem mohla spolupracovat se skvělými re-
žiséry, z nichž každý byl zároveň báječný člověk.

Kromě dramaturgie se věnujete také dramati-
zacím či adaptacím. Převodem literárního díla 
do dramatické formy vzniká zcela nový tvar a dá 
se tedy pokládat za zcela nové dílo. Jak to vní-
máte vy? 
Když jsem byla dramaturgem první rok, napsala jsem, že 
každé umění je jen zúročenou mírou naší schopnosti na-
slouchat věčnosti, světu a lidem. dramaturgie je v první 
řadě „nasloucháním“ autorovi, jeho příběhu a jeho po-
selství. A pokud v něm zaslechnete ozvuk věčnosti a zá-
roveň něco, co se vám zdá důležité pro současnost, 
zkoušíte se o ten zážeh podělit s ostatními. Na tom se 
nic nemění, ani když je inspirací beletrie nebo jiný inspi-
rační zdroj. U beletrie musíte jen volit přísnější selekci 
– nemůžete převyprávět příběh, ale právě jen to, co vás 
na tom příběhu inspirovalo. Co se týče formální stránky, 
čerpám v podstatě ze dvou zdrojů. Jedním je E. F. Burian 
a jeho syntetické divadlo. Třikrát jsem měla možnost 
pracovat na jeho textu a byla to obrovská škola, i když 
jeho kvalit zdaleka nedosahuji, on byl daleko všestran-
nější osobnost – básník, hudebník, režisér. další inspirací 
je pro mě film, jeho temporytmus, úspornost, střihy, pro-
línačky. Ale jakákoli volba prostředků je podmíněna tím, 
aby byl sdělen smysl původního díla.

Podařilo se vám splnit si během těch 12 let ně-
jaký sen?
Na plnění snů moc nevěřím, spíš se toho bojím. Víte, co 
se říká: „Když nás chce osud potrestat, splní nám naše 
sny.“ Navíc divadlo tu není od toho, aby nám plnilo naše 
sny, ale proto, abychom měli příležitost něčemu skvě-

lému sloužit. A někdy za tu službu přijde odměna – 
53 repríz Almodóvarovy hry Vše o mé matce, sto repríz 
Želar, dialog Aleše Procházky a milana Kačmarčíka ze zá-
věru Romula Velikého, Verunka Kubařová v Důkazu, Jirka 
Hána a jeho (náš) Čapek, inscenace Prolomit vlny, neče-
kaně vřelé přijetí Anny Kareniny, závěrečný monolog Jit- 
ky Smutné ze Sta roků samoty, uvedení první divadelní 
hry marka Epsteina… To je jen malý zlomek okamžiků, 
kdy jsem měla pocit, že na nás věčnost shlíží shovívavě. 
Leccos se samozřejmě také nepovedlo, ale myslím, že 
v konečném součtu ke mně byl osud laskavý.

Na závěr svého působení v Městských divadlech 
pražských jste napsala knížku. Můžete ji poten- 
ciálním čtenářům představit?
Kniha mapuje celé naše dvanáctileté tvůrčí období. Jak 
píšu v předmluvě, není a ani nemůže být objektivním 
hodnocením této éry, je spíše ohlédnutím někoho, kdo 
byl jejím přímým aktérem. Pokusila jsem se popsat jed-
notlivé sezony tak, jak šly po sobě, naše záměry, úspě-
chy i nezdary, postihnout vývoj našeho uměleckého 
programu, budování souboru a postupnou proměnu 
tváře městských divadel pražských do jejich dnešní po-
doby. Asi třetina knihy je věnována jednotlivým herec-
kým osobnostem a jejich významným výkonům během 
těchto dvanácti let. Kniha je doprovázena i četnými fo-
tografiemi, především z dílny naší dvorní fotografky 
Aleny Hrbkové. Vznik publikace Jedno divadlo, dvě scény 
byl motivován touhou zanechat po sobě komplexní po-
hled na určité, poměrně dlouhé a nikoli nevýznamné ob-
dobí městských divadel pražských, jimž odborné kruhy 
mnoho relevantní pozornosti nevěnovaly.

Kdy a kde bude křest knihy a kde si ji budou moci 
zájemci pořídit?
Křest knihy Jedno divadlo, dvě scény proběhne 
23. června v rámci Posledního soirée. Kromě tištěné 
verze, která je určena především zaměstnancům 
a přátelům městských divadel pražských, bude 
k dispozici také elektronická verze s rozsáhlejší 
fotopřílohou. x

Foto: A. Hrbková
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One woman show Shirley Valentine 
patří k titulům, na které ani po de-
seti letech neseženete lístky. Po-
ptávka diváků je stále ohromná. 

Simona Stašová, která si se Shirley „začala“ 
v roce 2008, je jedinou představitelkou bez al-
ternace a stále se na ni chodí. Když ji uváděla 
26. dubna 2008 na scénu divadla Rokoko, už 
podvědomě tušila, že to bude role osudová a že 
ji bude hrát hodně dlouho… Od té doby si se 
Shirley užila spoustu příběhů a zahrála si ji na 
pražských i mimopražských scénách v několika 
stovkách repríz. Při pětisté repríze řekla: „Shir-
ley Valentine už jsem dnes já sama. Ona se stala 
mnou a já jí. Zatím si sama sobě nelezu na nervy, 
naopak, čím víc stárnu, tím jsem sama k sobě 
tolerantnější, víc si odpouštím, víc se znám a víc 

se mám ráda. A tak je to i se Shirley Valentine. 
Určitě se mnou zestárne. Už to pro mě není jen 
role, ale život sám. To není divadlo. To je propo-
jení mé duše s divákem a naopak. Tento magický 
text, vtipný a hluboký, je veliký dar, který mě v ži-
votě potkal…“ 

Při příležitosti 650. reprízy, téměř na den od 
prvního uvedení v městských divadlech praž-
ských, se podařilo díky vytrvalé snaze Kate-
řiny Schauerové z Filmové a divadelní agentury 
přitáhnout do Česka i samotného autora Wi-
llyho Russella (*1947), který prý na představení 
svých her přijede málokdy. Tentokrát ale příto-
men byl a při tiskové konferenci nejen prozra-
dil zdroj své inspirace, ale také vysekl herečce 
poklonu: „Na otázku, kde přesně jsem vzal in-
spiraci pro hru Shirley Valentine, jsem nedoká-

zal nikdy zcela přesně odpovědět. Ale ty zdroje 
nějak tuším. Vyrůstal jsem jako jedináček v ro-
dině, kde bylo plno žen, takže jsem byl zcela pod 
vlivem ženského světa. A k tomu se přidalo i to, 
že moje první zaměstnání byl dámský kadeř-
ník. Myslím, že jsem nebyl nikterak skvělý kadeř-
ník, ale měl jsem jednu přednost – dokázal jsem 
být dobrý posluchač. Takže jsem celé dny po-
slouchal, o čem se ženy baví, jaké jsou jejich ra-
dosti i starosti. A nějak to ve mně zůstalo. A tak 
se stává, že i když zpočátku nikdy nechci cíleně 
psát o ženách, často to tak dopadne… Ale můžu 
nabídnout ještě jednu verzi… Možná, že ten sku-

tečný důvod byl, že jsem podvědomě tušil, že ně-
kde v České republice žije skvělá herečka, která 
bude pro roli Shirley Valentine ideální představi-
telkou. A proto jsem to napsal.“

Příběh obyčejné liverpoolské ženské středního 
věku, která se rozhodne změnit svůj život od zá-
kladu, žije vlastním životem v rozmanitých des-
tinacích světa. A Shirley Valentine, kterou nabízí 
Simona Stašová, si udržuje kouzlo pro divačky, 
z nichž některé ji prý už viděly patnáctkrát. 
Podle oficiální statistiky zhlédlo tuto komorní 
inscenaci už na 256 tisíc diváků (či spíše diva-
ček). A jak se zdá, budou stále přibývat… x

shirley, simona a Willy 

Foto: J. Macháček
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letem dvanácti sezonami 
pod vedením ondřeje Zajíce 
a Petra svojtky
▶ V období od září 2006 do června 2018 bylo uvedeno celkem 90 inscenací a dva koprodukční tituly 
Shirley Valentine a Vím, že víš, že vím…
▶ za 12 let navštívilo městská divadla pražská (včetně představení na zájezdech) bezmála 2 000 000 diváků.  
Uskutečnilo se 6262 představení na domácích scénách a 497 na zájezdech.
▶ městská divadla pražská uvedla v české premiéře 19 původních zahraničních dramatických titulů v české 
premiéře (+12 titulů v pražské premiéře), 12 původních českých novinek, 16 dramatizací vytvořených přímo 
pro městská divadla pražská. 

Na premiéru či reprízu své 
hry se ze zahraničí přijelo 
podívat celkem 9 autorů:
mayo Simon: Návod na přežití
Isabelle doré: César a Drana
Stefan Vögel: Dobře rozehraná 
partie
marius von mayenburg: 
Perplex
Vittorio Franceschi: Úsměv 
Dafné
Robert Fulghum: Drž mě 
pevně, miluj mě zlehka
Christian Giudicelli: Premiéra 
mládí
Hadar Galron: I♥MAMMA
Willy Russell: Shirley Valentine

Na scénách divadel ABC, Rokoka a Malé scény ABC se vystřídalo celkem 19 režisérů:
Viktorie Čermáková, Lída Engelová, Sergej Fedotov, Peter Gábor, Arnošt Goldflam, dodo Gombár, miroslav 
Hanuš, Ondřej Havelka, zdeněk Kaloč, Pavel Khek, Karel Kříž, Radovan Lipus, Nikolaj Penev, Janka Ryšá-
nek Schmiedtová, michal Spišák, Ondrej Spišák, Vladimír Strnisko, Petr Svojtka, Jiří Trnka, Ondřej zajíc 

V průběhu let 2006–2018 bylo realizováno 14 výstav, 
vytvořených převážně z archivních fotografií 
Městských divadel pražských:
Jaroslava Adamová (1925–2012)
Stanislav Fišer 80
Květa Fialová 80
60 let městských divadel pražských
Krása, talent... historie/současnost – doprovodný projekt 
výstavy muzea hl. m. Prahy „Praha a její dcery“
Současná česká dětská ilustrace po roce 1989 – doprovodný 
projekt stejnojmenné výstavy muzea hl. m. Prahy
Lubomír Lipský 90
Luba Skořepová 90
Ota Ornest 100
Alfréd Radok 100 – Génius Alfréda Radoka na jevišti mdP
100 let divadla Rokoko – série výstav v různých prostorách 
Prahy 1
Shakespeare 400
V+W
60 let divadla ABC

+ několik výstav reportážních fotografií mapujících zkoušení 
inscenací od Aleny Hrbkové

Alena Hrbková byla také autorkou cyklu Herci v Praze 
(fotografovala herce městských divadel pražských na 
různých místech Prahy, tyto portréty se staly nejen součástí 
webových stránek, ale také se objevily na putovní výstavě).

Nejvíce repríz dosáhly do konce sezony 2017/18 
tyto inscenace:
Shirley Valentine 656
Pan Kaplan má třídu rád 256
Hráči 200
Dobře rozehraná partie 171
Vím, že víš, že vím… 162
César a Drana 140
Holky z kalendáře 125
Lakomá Barka 124
Hra vášní 120
Monty Pythonův létající kabaret 117 
Bedřich Smetana: The Greatest Hits 116
+ Titulem, který vydržel nejdéle na repertoáru, je hra E. Kischona 
Oddací list v režii O. zajíce, který měl premiéru 18. 10. 1999 
a do konce sezony se odehrálo 297 repríz.

V průběhu let 2006 
až 2018 zemřeli herci, 
kteří byli v angažmá 
nebo zde pravidelně 
hráli:
Jaroslava Adamová, 
Vladimír Čech, Lubomír 
Lipský, Luba Skořepová 
a Květa Fialová

V OFF-PROGRAMU Městských divadel pražských se 
pravidelně pořádaly benefice či soirée herců. Nejprve 
se uskutečnily benefice věnované Lubomíru Lipskému 
a Stanislavu Fišerovi a v posledních letech probíhala 
pravidelně soirée jednotlivých členů souboru nebo 
celosouborová. Po Hudebním soirée Veroniky Gajerové 
a jejích hostů se představili: Jitka Smutná, Vasil Fridrich, 
Veronika Kubařová, Tomáš Novotný, Hanuš Bor, Henrieta 
Hornáčková, Jiří Hána, Lucie Pernetová, Stanislav Lehký a Nina 
Horáková. Kromě toho se uskutečnila soirée tematická: zpívajících 
činoherců aneb Rozloučení se sezonou v městských divadlech 
pražských, Trampské soirée aneb Potlach v osadě ROK OKO Jitky 
Smutné a Hanuše Bora, Soirée V+W aneb Co se do Revue nevešlo, 
The Best of Soirée, FotoSoirée Aleny Hrbkové, Opojné masopustní 
soirée, Shakespearovské soirée, Čarodějnické soirée aneb Lehce 
okultní seance čarodějek, které unikly dubnovému pálení, Soirée plné 
překvapení, Autorské soirée, Soirée Věry a Veroniky, Celosouborové 
soirée, Poslední soirée, Polské soirée. K výročí divadla Rokoko jsme 
připravili speciální program 100 let ve 100 minutách.

Uskutečnila se čtyři scénická 
čtení:
marek Epstein: Mléčné sklo
Florian zeller: Pravda a Lež
duncan macmillan: Lidé, místa, věci
Kristýna Šrolová: Ve foyer stojí ďábel

Od roku 2014 probíhají pod 
vedením režiséra Petra Haška 
Herecké kurzy pro neherce.
Od 15. října 2016 se pro děti 
pořádaly workshopy Divadelní 
ABCeda Henriety Hornáčkové 
a Petry Johansson.

Křest knihy 100 let Divadla Rokoko

Noc divadel 2017
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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 červen“.

V červnu soutěžíme o vstupenky na představení Kdo se bojí 
Virginie Woolfové? 27. 6. od 19 h v divadle Rokoko.

Poslední soirée aneb Mejdan na rozloučenou
Letošní červen bude ve znamení loučení s končící dvanáctiletou érou městských divadel 
pražských. Byla to epocha, v níž se pod sloganem „JEdNO dIVAdLO, dVĚ SCÉNY“ na jevištích 
divadel ABC a Rokoko znovu profiloval jediný soubor. Jako poděkování vám, našim milým 
divákům, i všem kolegům, kteří s námi v tomto období alespoň kus cesty prošli, chystáme na 
sobotu 23. 6. MEJDAN NA ROZLOUČENOU. 

Nejprve se od 17 hodin ve zhruba hodinovém POSLEDNÍM SOIRÉE složeném ze skečů a písní 
na téma „rekordy a kuriozity městských divadel pražských“ rozloučíme s divadlem Rokoko, od 
19 hodin pak s týmž programem s divadlem ABC. Poté asi od 20:30 bude na jevišti divadla ABC 
probíhat koncert k tanci a poslechu, v němž zazní naživo NEJVĚTŠÍ HITY MDP let 2006–18. 
Hrát a zpívat bude celý soubor a mnoho našich hostů, jeviště se promění v taneční parket.

Těšíme se na poslední setkání s vámi na našem POSLEdNÍm SOIRÉE,
loučící se umělecké vedení městských divadel pražských

O. zajíc (bývalý ředitel), P. Svojtka (umělecký šéf), P. Khek (režisér) a V. mašková a J. Janků 
(dramaturgové).

Poslední soirée 23. června od 17 hodin v Divadle Rokoko a od 19 hodin v Divadle ABC.

Derniéry v červnu
Vždy na konci každé sezony se musíme rozloučit s některými z našich inscenací, aby na jejich 
místo mohly nastoupit nové. V červnu se budou naposledy hrát tyto čtyři inscenace:

August August, august – Svět očima naivního klauna uvidí diváci naposledy 4. června 
v divadle ABC. 

V+W Revue – Hudební revue, která připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla, bude mít 
derniéru 6. června v divadle ABC.

Top Dogs – moderní groteska o rekvalifikaci manažerů propuštěných z vysokých funkcí se 
naposled odehraje 12. června v divadle Rokoko.

Molly Sweeney – Poslední reprízu psychologického dramatu o slepotě skutečné i domnělé 
uvedeme 20. června v divadle Rokoko.

Pokud jste inscenace ještě neviděli, pak máte poslední příležitost je zhlédnout!

Zahraniční host
V červnu u nás přivítáme dalšího zahraničního hosta, a to Záhřebské divadlo mladých 
(zagrebačko kazalište mladih) s jejich úspěšnou inscenací Velký sešit (Velika bilježnica). Tato 
jímavá adaptace románu Agoty Krisof o válce viděné očima dvou malých kluků získala několik 
ocenění na zahraničních festivalech a nyní ji mohou zhlédnout i čeští diváci v divadle Rokoko. 
Vstupenky jsou již v prodeji.

Nenechte si ujít 19. června v Divadle Rokoko Velký sešit Záhřebského divadla mladých!
Představení bude uvedeno s českými titulky.
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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 14–19 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

August August, 
august
V. Svojtková
a z. Kalina
derniéra

V+W Revue
B. Janatková
derniéra

Top Dogs
H. Hornáčková
derniéra

Kdo se bojí Virginie Woolfové?
A. Procházka a V. Gajerová

Molly 
Sweeney
V. Fridrich
a d. Batulková
derniéra

Proč muži 
neposlouchají 
a ženy neumí 
číst v mapách
H. doulová
a P. Klimeš

01. Pá 19h ▶ Listopad
02. So 19h ▶ D  Teror
03. Ne 19h ▶ deštivé dny*   Host Divadlo Ungelt

04. Po 19h ▶ August August, august   Derniéra

05. Út 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits   

06. St 19h ▶ V+W Revue    Derniéra

07. Čt 11h ▶ Tančírna 1918–2018   1. veřejná generálka

19h ▶ Holky z kalendáře
08. Pá 11h ▶ Tančírna 1918–2018   2. veřejná generálka

19h ▶ Ms Bouře*   Host DS Sumus

09. So 19h ▶ Tančírna 1918–2018   Premiéra

11. Po 19h ▶ V  Tančírna 1918–2018   
12. Út 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
13. St 19h ▶ Vím, že víš, že vím…
14. Čt 1930h ▶ 13. Výroční ceny OSA za rok 2017*   Host

15. Pá 19h ▶ Shirley Valentine   
16. So 19h ▶ Tančírna 1918–2018
17. Ne 19h ▶ Ondřej Havelka a jeho melody makers:

Rapsodie v modrém pokoji*   Host

19. Út 19h ▶ Listopad   
20. St 19h ▶ I♥MAMMA
21. Čt 19h ▶ Vím, že víš, že vím...
22. Pá 19h ▶ Tančírna 1918–2018
23. So 19h ▶ V  Poslední soirée aneb Mejdan na

rozloučenou   Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

2030h ▶ Největší hity Městských divadel
pražských   Party na jevišti

24. Ne 19h ▶ závěrečné představení 2018*
Host Taneční centrum Praha

25. Po 19h ▶ 60’s aneb Šedesátky   
26. Út 10h ▶ 60’s aneb Šedesátky   Pro školy

19h ▶ 60’s aneb Šedesátky
27. St 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách   
28. Čt 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách   
29. Pá 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách
30. So 19h ▶ Shirley Valentine   Akce cihla

02. So 19h ▶ Otec

04. Po 19h ▶ Otec      Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

06. St 19h ▶ Idiot

07. Čt 19h ▶ Kancl   

08. Pá 19h ▶ Hodina před svatbou

11. Po 19h ▶ Oddací list   

12. Út 10h ▶ Idiot   Pro školy

19h ▶ Top Dogs   Derniéra

13. St 10h ▶ Želary   Pro školy

19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Host   Derniéra

14. Čt 19h ▶ Konkurz

16. So 19h ▶ Premiéra mládí

19. Út 19h ▶ Velký sešit   Záhřebské divadlo mladých

České titulky

20. St 19h ▶ Molly Sweeney   Derniéra

21. Čt 10h ▶ Strýček Váňa   Pro seniory

19h ▶ Noc bláznů   

23. So 17h ▶ Poslední soirée aneb

Mejdan na rozloučenou

25. Po 10h ▶ Čapek   Pro školy

19h ▶ Čapek

27. St 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?



Repertoár Divadla ABC Repertoár Divadla Rokoko
J. Janků, P. Svojtka

60’s aneb Šedesátky
Příběh retrofila – hudební komedie o výletech do 
časů, kdy klukům rostly dlouhé vlasy a láska nebyla 
sprostým slovem.
HRAJÍ: H. Bor, V. Gajerová, L. Pernetová, 
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

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

H. Galron

I♥MAMMA
Tragikomedie o radostech a strastech spojených 
s údělem matek v dnešním světě.
HRAJÍ: R. Fidlerová, z. Kajnarová, H. Hornáčková, 
E. Pacoláková, L. Jurek, V. Janků, L. zbranková, 
T. Vítů, d. Pfauserová a E. zbranková
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:30

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

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 inscenace 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

B. a A. Peasovi/M. Hanuš

Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst 
v mapách
Hudební komedie, která vám poradí, 
jak předcházet partnerským krizím.
HRAJÍ: L. Jurek, z. Kalina, P. Klimeš,  
H. doulová, z. Velen, J. Smutná, 
L. Pernetová, J. Klem, R. Fidlerová, 
B. Janatková, 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

Théâtre du Campagnol

Tančírna 1918–2018
Tanečně hudební férie, která diváky 
provede moderními dějinami našeho 
národa.
HRAJÍ: d. Batulková, A. Bílík, H. Bor, 
V. dvořák, V. Gajerová, N. Horáková, 
H. Hornáčková ad.
REŽIE: Pavel Khek

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. Pernetová, R. Kalvoda, 
z. Kalina, H. Bor, V. Janků, P. Juřica, 
B. Janatková, V. Svojtková / 
N. Horáková 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:30

čapek
Inscenace sleduje poslední chvíle života 
velkého spisovatele a velkého člověka, 
který musí na sklonku života čelit zba-
bělosti, 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. Tenorová, 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 ‣ 2:40

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

E. Albee

Kdo se bojí Virginie 
Woolfové?
Jedna z nejlepších her druhé poloviny 
dvacátého století. Slavné komorní 
drama plné překvapivých zvratů i ab-
surdních 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 
vlastně 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 nadsáz-
kou 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. Novotný a m. Rošetzký  
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:15

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 jednom 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

J. Baron

Návštěvy u pana Greena
Legrační, dojemný příběh lásky a odpuštění.
HRAJÍ: S. zindulka a d. Tůma
REŽIE: V. michálek ‣ 2:00



 1918

11. září 2017
Uskutečnila se odložená premiéra původního mu-
zikálu 60‘s aneb Šedesátky

13. října 2017
městské divadlo Lublaň hostovalo v divadle Ro-
koko s hrou R. Schimmelpfenniga Zimní slunovrat

27. listopadu 2017
V Lublani se hrála inscenace divadla ABC 
Listopad

11. listopadu 2017
Premiéra Teroru v divadle ABC

4. a 6. listopadu 2017
Premiéra inscenace Otec v divadle Rokoko

3. října 2017
V divadle Rokoko scénické čtení hry Lidé, místa, 
věci v režii Pavla Kheka

26. září 2017
zemřela Květa Fialová

29. ledna 2018
Titul Komedie diváků získala na 18. ročníku 
GRANd Festivalu smíchu v Pardubicích hudební 
komedie 60‘s aneb Šedesátky

10. a 13. března 2018
Premiéra Idiota v divadle Rokoko

17. března 2018
Premiéra I♥MAMMA v divadle ABC za účasti au-
torky Hadar Galron

28. dubna 2018
650. repríza Shirley Valentine s účastí autora 
Willyho Russella

9. června 2018
Premiéra inscenace Tančírna 1918–2018 
v divadle ABC

21. září  2017
V divadle Rokoko slavnostní filmová premiéra 
dokumentárního filmu Otakara Faifra Sama 
o Lubě Skořepové

2. prosince 2017
Sedmý ročník Vánočního festivalu v obou 
divadlech

19. června 2018
Hostování záhřebského divadla mladých s insce-
nací Velký sešit v divadle Rokoko

14. června 2018 
Hostování v záhřebském divadle mladých 
(zagrebačko kazalište mladih) s inscenací 
Na miskách vah

18. listopadu 
Noc divadel v divadlech ABC a Rokoko. V Rokoku 
uvedeno scénické čtení hry K. Šrolové Ve foyer 
stojí ďábel, v ABC hudebně taneční retrovečer 
ve stylu 60. let

23. června 2018 
V divadlech ABC a Rokoko proběhne Poslední 
soirée aneb mejdan na rozloučenou

Co se dělo v sezoně 2017/2018
99

12 / Plato Ostrava
34 / Mistr Třeboňského oltáře
46 / Marxismus a teorie umění

12 /

34 /

46 /

99 Kč / 4,70 ¤05květen 2018

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

artcasopis.cz

Ohlédnutí
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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

Letní sezóna 2018
Přímé lety Praha - Záhřeb již od 3126 Kč*
Od 1.května do 27.října 2018 každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli

Praha - Split/Dubrovník/Zadar/Pula přes Záhřeb
*publikovaná cena včetně tax a palivového příplatku platná ke dni tisku,
 nezahrnuje servisní poplatek

NEW

Záhřeb
   již od 

croatiaairl ines.com

26Kč31

TZGZ/J. Duval

Zůstaňte fit v práci
Nebaví Vás nosit si zdravou svačinku plnou vitamínů do práce?

My Vám ovoce dovezeme přímo na stůl do kanceláře 
a nezapomeneme vzít také pro Vaše kolegy.

A co doprava? Po Praze pro Vás zdarma!

objednávat můžete na: +420 257 924 696, +420 257 910 531
www.gastrofresh.cz , gastrofresh@gastrofresh.cz



OBČERSTVENÍ NA 
VAŠE PORADY, 
PREZENTACE 
A DALŠÍ AKCE

OBJEDNÁVEJTE NA BBBOX.CZ

 

KINO LUCERNA 6/2018
PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN

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  1.6. 13:30 Tiché místo, USA 
PO  4.6. 13:30 Dámský klub, USA
ST  6.6. 13:30 Senior Art: Psí ostrov, USA/SRN
PÁ  8.6. 13:30 Dámský klub, USA
NE  10.6. 16:45 Bolšoj Balet: Coppélie - SENIOR. SLEVA 50,- KČ

PO  11.6. 13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
ST  13.6. 13:30 Senior Art: Neznámý voják, Finsko
PÁ  15.6. 13:30 Hastrman, ČR
PO  18.6. 13:30 Backstage, ČR
ST  20.6. 13:30 Senior Art: Zimní bratři, Dánsko/island
PÁ  22.6. 13:30 Escobar, Špa/Bul
PO  25.6. 13:30 Já, Simon, USA 
ST  27.6. 13:30 Senior Art: Kupředu, levá!, SRN
PÁ  29.6. 13:30 Debbie a její parťačky, USA• Projekce v malém sále

1. MS PÁ
13:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA 
14:00 • Na krátko, ČR
16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - ČT+AT
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:00 • Scream for Me Sarajevo, GB/Bosna a Herc.
20:30 Hastrman, ČR /ENGLISH FRIENDLY/

2. SO
13:45 Hastrman, ČR

14:00 • Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce, Dánsko
- ČESKÁ VERZE

16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - ČT+AT
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Do větru, ČR
18:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:00 • Scream for Me Sarajevo, GB/Bosna a Herc.
20:30 Hastrman, ČR /ENGLISH FRIENDLY/

3. NE
13:00 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel

14:00 • Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce, Dánsko
- ČESKÁ VERZE

15:15 Hastrman, ČR /ENGLISH FRIENDLY/
16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - ČT+AT
17:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Do větru, ČR
19:30 Upír Nosferatu, Německo - 1921
20:00 • Scream for Me Sarajevo, GB/Bosna a Herc.

4. PO
13:30 Dámský klub (Book Club), USA
16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - ČT+AT
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:00 • Be2Can Club: Následky lásky, Itálie
20:30 Hastrman, ČR /ENGLISH FRIENDLY/

5. ÚT
16:30 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
19:30 FuckUp Night Prague - Fandíme ženám Special Vol. II
20:30 • Hastrman, ČR /English Friendly/

6. ST
13:30 • Senior Art: Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
16:00 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:30 • Dámský klub (Book Club), USA
18:30 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:30 Cestovatelské kino: Japonsko
20:45 • Hastrman, ČR /English Friendly/

7. ČT
16:00 • Backstage, ČR
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko

18:45 Vezmeš si mě, kámo? (Épouse-moi mon pote), Francie 
- ČESKÁ VERZE

20:00 • Manifesto, Austr/SRN
20:30 Hastrman, ČR /English Friendly/

8. PÁ
13:30 Dámský klub (Book Club), USA
13:45 • Hastrman, ČR
16:00 • Backstage, ČR
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:45 Mezipatra Approved: Já, Simon (Love Simon), USA 
20:00 • Manifesto, Austr/SRN
20:45 Hastrman, ČR /English Friendly/

9. SO
12:00 Králíček Petr (Peter Rabbit), USA - ČESKÁ VERZE

14:00 • Pat a Mat znovu v akci, ČR
14:15 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
16:00 • Planeta Česko, ČR
16:30 Backstage, ČR
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:00 • Manifesto, Austr/SRN
20:45 Hastrman, ČR /ENGLISH FRIENDLY/

10. NE
12:00 Králíček Petr (Peter Rabbit), USA - ČESKÁ VERZE

14:00 • Pat a Mat znovu v akci, ČR
14:15 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
16:00 • Planeta Česko, ČR
16:45 Bolšoj Balet: Coppélie
17:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
19:45 • Manifesto, Austr/SRN
20:00 Dámský klub (Book Club), USA

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

22. PÁ
13:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
16:00 • Backstage, ČR
16:15 Hastrman, ČR 
18:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:30 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

23. SO

13:00 • Jurský svět: Zánik říše (Jurassic World: Fallen 
Kingdom),USA - ČESKÁ VERZE

16:00 • Backstage, ČR
16:15 Hastrman, ČR 
18:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:30 • Dej mi své jméno, USA/It/Fra/Braz
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

24. NE
13:00 • Jurský svět: Zánik říše, USA - ČESKÁ VERZE

15:30 • Hastrman, ČR 
17:45 • Dámský klub (Book Club), USA
20:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

25. PO
13:30 Já, Simon (Love Simon), USA 
16:15 Hastrman, ČR 
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

26. ÚT
16:00 • Backstage, ČR
16:15 Hastrman, ČR 
18:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:30 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - ČT+AT
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

27. ST
13:30 • Senior Art: Kupředu, levá! (Vorwärts immer!), SRN
16:00 Hastrman, ČR 
16:15 • Backstage, ČR
18:15 • Dámský klub (Book Club), USA
20:00 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:30 • Já, Simon (Love Simon), USA 

28. ČT
16:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:15 • Já, Simon (Love Simon), USA 
18:30 Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
20:30 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
20:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

29. PÁ
13:30 Debbie a její parťačky (Ocean‘s 8), USA
16:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:15 • Já, Simon (Love Simon), USA 
18:30 Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
20:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
20:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

30. SO
13:30 • Jim Knofl ík, Lukáš a lokomotiva Ema, SRN - ČESKÁ VERZE

14:00 Hastrman, ČR
16:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:15 • Já, Simon (Love Simon), USA 
18:30 Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
20:30 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

11. PO
13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:00 • Planeta Česko, ČR
16:30 Backstage, ČR
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 Čas, který zbývá (The Time That Remains), GB/It/Bel/Fra
20:00 • Be2Can Club: Začít znovu (L‘avenir), Francie
20:45 Dámský klub (Book Club), USA

12. ÚT
16:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:30 Backstage, ČR
18:00 • Manifesto, Austr/SRN

18:45 *Ladies Movie Night* Debbie a její parťačky
(Ocean‘s 8), USA

20:30 • Dámský klub (Book Club), USA
13. ST

13:30 • Senior Art: Neznámý voják (Tuntematon sotilas), Finsko
16:00 • Planeta Česko, ČR
16:30 Backstage, ČR 
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:00 • Manifesto, Austr/SRN
20:45 Hastrman, ČR /English Friendly/

14. ČT
16:00 Dámský klub (Book Club), USA
16:15 • Na krátko, ČR
18:00 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:30 • Já, Simon (Love Simon), USA 
20:30 Filmová přehlídka „Girls in Film“ - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

20:45 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
15. PÁ

13:30 Hastrman, ČR
14:00 • Já, Simon (Love Simon), USA 
16:00 Dámský klub (Book Club), USA
16:15 • Na krátko, ČR
18:00 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:15 • Filmová přehlídka „Girls in Film“
20:30 • Filmová přehlídka „Girls in Film“
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

16. SO
14:00 • Pat a Mat znovu v akci, ČR
16:00 Dámský klub (Book Club), USA
16:15 • Na krátko, ČR
18:00 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:15 • Filmová přehlídka „Girls in Film“
20:30 • Filmová přehlídka „Girls in Film“
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

17. NE
14:00 • Pat a Mat znovu v akci, ČR
16:00 Dámský klub (Book Club), USA
16:15 • Na krátko, ČR
18:00 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:15 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
20:15 • Já, Simon (Love Simon), USA 

18. PO
13:30 Backstage, ČR
16:00 • Já, Simon (Love Simon), USA 
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
18:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
20:00 • Be2Can Club: Naše malá sestra (Umimači diary), Jap
20:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

19. ÚT
16:00 • Já, Simon (Love Simon), USA 
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
18:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
20:00 • Hastrman, ČR /ENGLISH FRIENDLY/
20:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

20. ST
13:30 • Senior Art: Zimní bratři (Vinterbrødre), Dánsko/island
16:00 • Backstage, ČR
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
18:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:00 • Hastrman, ČR /ENGLISH FRIENDLY/
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

21. ČT
16:00 • Backstage, ČR
16:15 Hastrman, ČR 
18:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:30 • Plážoví povaleči (Beach Rats), USA
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 
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ze srdce děkujeme za přízeň, kterou jste nám v uplynulých 
12 letech projevovali, a za Vaši věrnost. Velice si toho 
ceníme a vážíme. Bylo nám ctí a radostí pro Vás každý 
večer hrát, každý den pro Vás vymýšlet, připravovat 
a zkoušet nové inscenace. zároveň děkujeme našemu 
týmu, všem našim skvělým kolegům a spolupracovníkům – 
bez Vás by naše snažení bylo marné.

Loučíme se a budeme se těšit na další setkání.

městským divadlům pražským přejeme do budoucna jen to 
nejlepší – nechť vzkvétají!

 S úctou Vaše odcházející umělecké vedení
Městských divadel pražských

Ondřej Zajíc, Petr Svojtka, Pavel Khek,
Věra Mašková, Jiří Janků

Vážení a milí diváci 
divadel ABC a RoKoKo!


