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Nejčerstvější novinky z městských divadel 
pražských najdete na sociálních sítích:

Krásná místa na zemi Hanuše Bora

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

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři ostatní partneři

Pohled Hanuše Bora na cestování je mi blízký, asi i tím, že sdílíme vášeň jak pro hřbitovy, 
tak pro kavárny kdekoli na světě… A těch neuvěřitelných historek a legend, které ke 
každému místu zná. Bylo těžké to vše vměstnat do pouhých pár řádků!

Jsem městský člověk. Přírodu mám sa-
mozřejmě rád, ale těžko rozhodnout, 
jestli se mi líbí víc v Jizerkách, v Bes-
kydech, nebo na Šumavě. Tak jsem 

to pojednal trochu jinak. mám rád hřbitovy. Ně-
kdy jsou nečekaně originální. První fotografie je 
z Lisabonu. Dojedete tam legendární tramvají 
č. 28, která vás proveze celým starým městem. 
Na tomhle hřbitově bych chtěl být hrobníkem, 
protože nemusí moc kopat. místo náhrobků jsou 
domečky uvnitř s palandami a na nich leží rakve. 
Druhá fotka je ze hřbitova na montmartru v Pa-

říži. Šel jsem tam hlavně kvůli Offenbachovi, 
ale je to pestrá společnost: Heine, zola, Offen-
bach, adolphe Sax, vynálezce saxofonu, ale taky 
François Truffaut nebo Edgar Degas. Třetí foto-
grafie je z kavárny, pravděpodobně v Budapešti. 
Nevím to jistě, protože kavárny mám rád a kam-
koli přijedu, tam zkouším, kde mají nejlepší 
kafe. Poslední fotka je z tržnice v Barceloně. To 
je stejný zážitek jako Gaudí, miró a Dalí dohro-
mady… ale upřímně řečeno, jak to říká mozart 
v Amadeovi: „Přiznejte se, že si více rozumíte se 
svým kuchařem než s Herkulem.“ x

Obsah Krásná místa

Lisabonský hřbitov

Tržnice v BarceloněPaříž: Hrob A. Saxe

Budapešťská 
kavárna
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Dramatička, herečka a režisérka Hadar Galron přijela na premiéru své hry I♥MAMMA 
v Divadle ABC. Ovšem náš časopis se chystá hodně dopředu, a tak tento rozhovor 
vznikal na dálku na přelomu února a března, kdy byly ještě přípravy inscenace v plném 
proudu, ale nikdo netušil, jak premiéra dopadne… 

Pro izraelská divadla jste vytvořila dvě 
verze hry I♥MAMMA. Jednou se jednalo 
o školní divadlo, podruhé o profesionální. 
Jaké byly hlavní rozdíly mezi těmito ver-
zemi?
Hlavní rozdíl byl v posílení příběhu, díky kte-
rému celek držel pohromadě. V první verzi pro 
inscenaci na akademii dramatických umění 
Beit zvi veškeré náčrtky scén a monology vy-
plývaly z principu, že všechny matky jsou vrs-
tevnice, chodily spolu do školy. V té pozdější 
profesionální produkci jsem měla možnost vy-
tvořit postavy různého věku (a taky jsem na to 
měla více času), takže jsem se rozhodla propo-
jit je v jednu velkou vícegenerační rodinu.

Byl rozdíl taky ve formě? Četla jsem, že se 
jednalo o komické drama nebo kabaret.
Forma zůstala v podstatě stejná. Byl to koncept 
pro osm hereček a jediného herce, který 

hrál všechny mužské role. Žánrově se jedná 
o komedii s kabaretními prvky, není to tedy 
realistická hra.

Kde jste hledala inspiraci pro konkrétní 
postavy a situace? Je nějaká postava, 
do níž jste vložila svou vlastní osobní 
zkušenost? 
Inspiruju se vždycky životem – jak svým, 
tak lidí, kteří mě obklopují, se kterými se 
setkávám. Takže jsou tam určité prvky a scény 
týkající se různých osob, které znám ze svého 
života. I když ani s jednou postavou bych se 
stoprocentně neztotožnila. Pokusím se tu 
inspiraci demonstrovat na jedné konkrétní 
situaci. Tali, matka s úspěšnou kariérou, zažije 
záchvat paniky, když procitne z hlubokého 
spánku. Je přesvědčena, že zapomněla své 
děti v autě. a právě něco takového jsem prožila 
i já. Vrátila jsem se z představení opravdu 

hodně pozdě. Trvalo mi dlouho, než se mi 
podařilo usnout. Po deseti minutách jsem se 
ale vzbudila a byla jsem si stoprocentně jistá, 
že jsem zapomněla děti v autě. začala jsem 
se třást a potit a v té nervozitě jsem nemohla 
najít klíčky od auta. Byly dvě hodiny v noci, 
ale já jsem se rozhodla, že půjdu k sousedovi 
a požádám ho, aby mi pomohl rozbít dveře 
auta. Cítila jsem se strááášlivě provinilá. Nohy 
mi úplně zrosolovatěly, nebyla jsem schopna jít. 
a když se mi konečně podařilo dojít ke dveřím 
domu, vzpomněla jsem si, že Daniel (můj 
manžel) přijel to ráno z ciziny a odvezl děti ke 
svému otci. Nějak jsem se dopotácela zpět do 
postele, ale jasně si vybavuju ten pocit, že mi 
srdce tlouklo tak silně, až mi vyskočilo z těla na 
matraci. ale nakonec se z té matrace odrazilo 
zpět do mého těla… Teprve další den jsem 
pochopila, že to byl záchvat paniky. 

Domníváte se, že postavy jsou natolik 
univerzální, že jim mohou rozumět na ce-
lém světě?
myslím, že mateřství má určité charakteristické 
rysy, které jsou stejné u žen kdekoli na světě. 
Okamžitě po prvním porodu si žena uvědomí, že 
se jedná o událost, která jí definitivně změní ži-
vot. Fyzicky, emocionálně, mentálně a nakonec 
i prakticky. Uvědomuji si ovšem, že Židé a další 
minority berou téma týkající se rození dětí více 
ideologicky, protože u nás existuje (v kolektivní 
paměti) podvědomý strach z toho, že můžeme 
být zlikvidováni jinými lidmi. Kvůli tomu – ať už 
vědomě, či podvědomě – ženy u nás mají sil-
nější potřebu dávat život. a zároveň je tu sil-
nější pocit selhání, jestliže žena nemůže mít 
z jakýchkoli důvodů děti. S tím souvisí i to, že 
v Izraeli ženy neplatí za léčbu neplodnosti, která 
by je v jiných zemích stála majlant. z tohoto 
pohledu je možná pochopitelnější postava jmé-
nem Lea, která sice nechce manžela, ale chce 

dítě. Protože žena, která nechce děti, je u nás 
považována za divnou, nějakým způsobem po-
dezřelou. I když konflikty mateřství a kariéry 
jsou asi všude podobné – je to tělo a duše ženy.   

Změnila se situace žen v izraelské společ-
nosti od doby, kdy jste napsala Mikve?
změnila se k lepšímu, především v ultraor-
todoxní společnosti. ale stále je hodně da-
leko od rovnosti mezi muži a ženami. Jak řekl 
Churchill: „Tohle není konec. Tohle není do-
konce ani začátek konce, ale je to konec za-
čátku.“ Hra Mikve společně s jinými knihami, 
filmy a dokumenty vytvořenými ženami tuto si-
tuaci reflektují a myslím, že díky tomu způsobily 
ve společnosti malou revoluci, v jejímž důsledku 
došlo ke zlepšení. 

Do Čech se vracíte opakovaně a víme, že 
k naší zemi máte vřelý vztah. Můžete říci 
proč?
Jsou věci, které nedokážu vysvětlit, protože 
se odehrávají na nevědomé úrovni. ale cítím 
se propojena s českými lidmi a vaší republi-
kou od chvíle, kdy jsem zemi navštívila poprvé. 
Prostě jsem se zamilovala. Bylo to něco in-
tuitivního a hlubokého. myslím, že Češi a Židi 
jsou solidární, existuje mezi nimi hluboké spo-
jení. a takové přátelství se samozřejmě utužuje 
prací. Takže k tomu vrchovatě přispěla insce-
nace Mikve, která měla v pražském Národním 
divadle premiéru před deseti lety a hraje se do-
dnes. Naše přátelství a spojenectví se tak stále 
prohlubuje. Přiznám se, že mám v Čechách přá-
tele, kteří jsou pro mě opravdu srdeční záleži-
tostí a ani jazyková bariéra na tom nic nemění.

Revidovanou verzi I♥MAMMA jsem tedy 
upravila speciálně pro Českou republiku. Takže 
je to svého druhu světová premiéra. Jsem sku-
tečně vzrušená a trochu napjatá, jak tahle ko-
medie bude u vás fungovat. x

Hadar Galron
Mezi Čechy a Židy funguje hluboké spojení



 76 Rozhovor Rozhovor

Aleš Bílík 
a kníže Myškin
Nejnovější inscenací Divadla Rokoko 
je Dostojevského Idiot. Titulní roli 
svěřil režisér Pavel Khek Aleši Bílíkovi. 
O inspiraci, herectví a knížeti Myškinovi 
jsme si povídali krátce před premiérou.

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvě-
děl, že budete hrát knížete Myškina? Potěšilo 
vás to, nebo naopak vyděsilo?
ze začátku jsem nebyl schopen slova, a to z radosti 
a upřímného štěstí. Dozvěděl jsem se to přímo od 
Pavla a vážil jsem si především toho, že do mě vkládá 
svou důvěru. Idiot je má sedmá divadelní spolupráce 
s Pavlem během dvou let a pracovat s ním je pro mě 
opravdu výjimečné. Těšil jsem se, že se na této roli 
utkáme, ostatně v mnohém to opravdu zápas je. Byl 
jsem také nesmírně rád za herecké obsazení, všichni 
se dobře známe, slyšíme na sebe a rozumíme si. zkou-
šení tak pro mě představovalo nejen vyvrcholení toho, 
co jsme zažili s Pavlem, ale také s Jirkou Hánou, Ninou 
Horákovou, Petrou Tenorovou a milanem Kačmarčíkem. 

Zajímalo by mě, jak spolupráce funguje. Má re-
žisér svou přesnou představu, do které se 
vás snaží napasovat, nebo vám dává prostor 
k vlastní interpretaci?
Pavel je velmi připravený režisér. Vše má důkladně ro-
zepsáno a od počátku má o všem jasnou představu. Je 
to zralý a sečtělý člověk, který chápe, že jedna věc je 
představa a druhá realizace. Samozřejmě je třeba ně-
kdy ustoupit a přizpůsobit situaci tomu, co nabízí he-
rec. ale právě tato jevištní komunikace může původní 
představu posunout dál, někdy snad i překvapivým 

směrem. Pavel se našim podnětům nebrání. ale může 
se také jednat o iluzi – nakonec nás dovede tam, kam 
původně chtěl, aniž bychom to tušili. I to je kouzlo dob-
rého režiséra.

Takže je schopný naslouchat, což nemusí být 
u režiséra běžné…
Stoprocentně. Jinak by ta spolupráce ani nefungo-
vala. Je otevřený, poslouchá, vnímá a nebrání se kon-
struktivní debatě. my si naopak uvědomujeme, jak 
hluboce mají s dramaturgyní Věrou maškovou věc na-
studovanou. Tvoří tak pro nás cenný základ, ze kte-
rého vycházíme a snažíme se jej herecky využít. To, že 
do hry přinášíme i něco svého, je přirozené. zároveň si 
ale troufám říct, že si nás Pavel obsadil právě proto, že 
v nás jakožto v lidech, nachází něco, co může postavy 
obohatit.

Když pracujete na roli, přistupujete k ní intui-
tivně, nebo racionálně? 
Dříve jsem hodně sázel na intuici, kterou by měl mít 
do jisté míry každý herec. ale u role knížete myškina by 
to rozhodně nestačilo. Tak komplikované dílo je třeba 
zvlášť dobře promyslet a nastudovat mnoho pramenů. 
Člověk se tomu neubrání, přemýšlí o tom ve dne v noci. 
Žije s tím a všechno, co se okolo něj v reálném životě 
děje, podvědomě porovnává se světem postavy.

Je to tak i u Myškina? Vstupuje vám do života?
mám pocit, že mě tato role skutečně prostoupila. a je 
příjemné, že se jedná o postavu tak krásnou, láskypl-
nou, přívětivou, soucitnou a ideál hledající. Někdy jsem 
se v myškinovi nacházel, jindy mě inspiroval. Přiměl mě 
přemýšlet o spoustě věcech. začal jsem opět číst Bibli 
a mnohem více vnímat lidi a svět okolo sebe.

Máte pro Myškina v reálném světě nějaký vzor?
Hodně jsem přemýšlel nad tím, zda někdo takový exi-
stuje. ze začátku jsem měl pocit, že ne, ale teď vím, že 
pár takových lidí rozhodně je. možná je to dáno i tím, 
že ve svém okolí, po tak intenzivním zkoušení, dobro 
nějakým způsobem vidím. myškin je taky jen člověk, 
protože kdyby se jednalo pouze o abstrakci, která svádí 
boj se zlem, nebylo by to divácky reálné ani tolik zají-
mavé. Před vstupem na jeviště myslím na svého dě-
dečka, syna a přítelkyni.

Je asi nejtěžší úkol představit ho na scéně tak, 
aby byl uvěřitelný.
Hodnoty, kterých je kníže myškin nositelem, jsou tak 
lidské, až jsou téměř nelidské. Nastavuje společnosti 
i každému jedinci zvlášť to nejčistší zrcadlo. Bohu-
žel je takový ideál v reálném životě zjevně předurčen 
k záhubě. Společnost se s ním neumí vyrovnat, stejně 
jako se on ztrácí v běžné mezilidské komunikaci, natož 
v drásavém soukolí, do něhož je – i vlastním přičiněním 
– vtažen. Výsledkem jsou směšné, nechtěně komické 
výstupy, ale i fatální, nezměnitelné důsledky.

Souvisí to i s názvem – Idiot. K takovému typu 
člověka mají ostatní rozporuplný vztah. Na jedné 
straně jím tak trochu pohrdají, na druhé straně 
je ta čistota v něm láká. Chtějí se jí dotknout 
a toho člověka ochránit.
S takovým pocitem jsem taky bojoval, moje představa 
na začátku byla jiná, možná trochu zkreslená. měl jsem 
pocit, že se jedná o všeobjímajícího dobráka. Časem 
jsem pochopil, že má pouze jiný způsob myšlení. Na-
chází se v něm jistá naléhavost, chce prosadit postoje, 

které sám zastává. zároveň nepostrádá důraznost, 
díky níž se dokáže velmi radikálně postavit proti špat-
nostem, které se dějí. Označení „idiot“ je věcí diskuse. 
Jistá sociální inteligence mu asi opravdu chybí, jak vli-
vem nemoci, tak povahy a jinak nastavenými hodno-
tami. Navenek to může vypadat jako dětinskost, ale 
jedná se o čistou upřímnost, kterou zasahuje své okolí. 
Čelí tak jejich nepochopení. zatímco mnozí lidé nosí 
masku, přetvařují se, on společenskou masku nemá, 
a proto je tak zranitelný. Bohužel tím, co dělá, nepůsobí 
jen dobro, ale i mnohá nedorozumění.

a čím lidi přitahuje? Je pravdou, že lidi kolem sebe 
ovlivňuje, protože jim ukazuje něco, co neznají. Snaží 
se v každém otevřít nepoznanou stránku dobra, což 
člověka potěší. Když v nás někdo nachází něco dob-
rého, důvěřujeme mu.

Všechny muže přitahuje fatální žena Nastasja 
Filippovna. Řekněte mi z pohledu muže, proč 
přitahují právě takové problematické ženy?
Nevím… mám pocit, že jsem byl nějakou dobu taky při-
tahovaný podobným typem žen. ale čím jsem starší, 
tím více si uvědomuji důsledky, které to s sebou při-
náší. Snad ono vzrušení, že vedle sebe máte někoho, 
kdo je žádaný? Na druhé straně mám pocit, že možná 
podvědomě hledáme naopak svou aglaju. Tu, se kterou 
lze žít normálně, hezky. 

Dramatizace Idiota, kterou uvedou Městská di-
vadla pražská, pracuje s rychlými, až filmovými 
střihy. Je to pro herce obtížné, když se musí ve 
vteřinových intervalech proměnit, naskočit do 
jiné situace?
Je to určitě adrenalin, v mnohém i extrémně obtížný 
úkol. Jedná se o disciplínu, kterou je třeba zvládnout 
především technicky. V naší inscenaci pracujeme 
s hlubokou emocionalitou, kterou je třeba čitelně 
proměňovat. Jde o to, přivyknout principu okamžitého 
střihu, přenastavení se a vymazání předešlého. 
zvládneme-li to dobře, může to být i velký zážitek 
pro diváky. x
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Představení odehrávající se v jednom 
prostoru, kudy ovšem prochází ev-
ropské dějiny. Představení, kde neza-
zní ani slovo, ale prostřednictvím typů 

a jednání postav se v sále, kde se pouze tančí, 
dozvídáme vše, co se děje venku. Vlastně jed-
noduchý nápad, u jehož zrodu stál francouz-
ský komediální herec Jean-Claude Penche-
nat. Společně se svými kolegy realizovali v roce 
1981 v pařížském Théâtre du Campagnol pan-
tomimické představení pod názvem Le Bal. 
Hrálo se jednu sezonu a snad by upadlo v zapo-
mnění. ale nestalo se tak. Italský režisér Ettore 
Scola dostal nabídku v italsko-francouzské ko-
produkci natočit film. Na scénáři se podílel  
Jean-Claude Penchenat a do Scolova filmu byli 
obsazeni mnozí z původního divadelního před-
stavení, včetně Penchenata. Film spatřil světlo 
světa v roce 1984, okamžitě získal velkou po-
zornost a na mFF v Berlíně Cenu za režii.

Jean-Claude Penchenat 
Jean-Claude Penchenat se narodil poslední 
den roku 1937. Koncem 50. let vystudo-
val konzervatoř v Nice, v roce 1960 se se-
tkal s univerzitním divadlem a.T.E.P. a přede-
vším jeho režisérkou ariane mnouchkine. V roce 
1964 společně s ní a několika dalšími spříz-
něnými divadelníky založili v Paříži Théâtre du 
Soleil. Po deseti letech Penchenat odešel, aby 
založil divadlo vlastní. Bylo to v roce 1975 a di-
vadlo se jmenovalo Théâtre du Campagnol, 
jeho existence trvala až do roku 2002 (mezitím 
se soubor mnohokrát stěhoval a jako každá ne-
závislá scéna měl problémy se získáváním fi-
nancí na činnost). Penchenat si nikdy nemohl 
stěžovat na nedostatek příležitostí, uplatňoval 
se nejen jako herec malých scén, ale také jako 
režisér. Navzdory tomu, že je mu dnes osmde-
sát let, je stále činný. V Théâtre du Soleil se na-
učil jednu užitečnou věc – pracovat kolektivní 

metodou (dnes bychom to mohli nazvat devi-
sing theatre) a právě tu uplatnil i při přípravě in-
scenace Le Bal (Tančírna).

Z historie Le Bal
způsobem tanečního vyprávění beze slov, které 
se odehrává v jednom proměňujícím se pro-
storu tančírny, zobrazil Penchenat dějinné udá-
losti od 20. do 80. let minulého století. Vešla 
se mu sem první i druhá světová válka, fran-
couzská Lidová fronta osvobození, válka v al-
žíru, studentské bouře v Paříži v květnu 1968. 
V tomto jediném prostoru se odehrávají osudy 
jednotlivců na pozadí velkých dějinných udá-
lostí, přicházejí sem lidé, aby utekli před vírem 
dění venku, aby si zatančili, aby se společně ra-
dovali, aby zapomněli na smutek. Doba se pro-
měňuje, tančírna zůstává. Proměňuje se také 
móda i charaktery (převlékání kabátů), ale lidé 
jako by byli stále titíž. Když se Tančírny ujal ital-
ský režisér, vnesl do ní prvky z italského pro-
středí. a od té doby každý, kdo přijme tento 
formát, ať je to v jakékoli zemi, představí ta-
neční sál i dějinné události konkrétní země. 
Tím se každá Tančírna stává jedinečnou. 

Tančírna v Čechách
I u nás se od 90. let objevila Tančírna v několika 
verzích. Poprvé v interpretaci Divadla 7 a půl 
Brno pod názvem Tančírna 96 (1996), poté 
v Kongresovém centru Praha (2003), v morav-
ském divadle Olomouc (2009). V roce 2010 se 
objevily hned dvě verze, v brněnské Redutě to 
byla Stanice: Tančírna a dlouho hrálo svou verzi 
pražské Divadlo Radka Brzobohatého. Nejno-
věji pak měla Tančírna premiéru v březnu 2018 
ve Východočeském divadle Pardubice. Na zá-
věr sezony 2017/18 představí projekt ke 
stému výročí republiky pod názvem Tančírna 
1918–2018 tým městských divadel pražských 
ve verzi Jiřího Janků a Pavla Kheka. x

Tančírna 1918–2018 Foto ze zkoušek s choreografem Martinem Šimkem
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Tvář mladé herečky Denisy Pfauserové 
bude divákům povědomá spíše z filmu 
a televize. V nedávné době se objevila 
například v pohádce Řachanda, komedii 
Prázdniny v Provence či v seriálech Ohnivé 
kuře nebo Single Man. Má za sebou ale 
i několik zajímavých divadelních rolí. Tou 
nejnovější je postava Riki v inscenaci 
I♥MAMMA, která měla v březnu premiéru 
v Divadle ABC. Chcete vědět, kdy si 
poprvé zahrála na jevišti a co ji čeká 
v tomto roce? A jaká je její nejnovější 
postava? Přečtěte si náš rozhovor.

Vzpomínáte na své první vystoupení na je-
višti?
Je těžké říct, jaké bylo vlastně první.  Na Praž-
ském vajíčku, v dramaťáku na gymplu, na škol-
ním představení na VOŠH? Nejzásadnější asi byla 
moje první regulérní pracovní příležitost. a to byla 
rovnou velká zkouška ohněm, jednalo se o před-
stavení Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou v Di-
vadle pod Palmovkou, která je jednak tematicky 
a psychologicky poměrně těžká, a „druhak“ se v ní 
svlékám do naha a následně jsem odvedena jako 
Židovka do plynu. Byla jsem nervózní asi nejvíc 
ve svém životě. Přitom většinou nebývám, ani na 
premiérách. Spíš se těším.

Právě na zážitky s touto rolí jsem se chtěla 
zeptat… 
Kateřina je jednou z mých nejmilejších rolí. mám 
štěstí, že se mě i po letech pořád drží, inscenace 
se totiž stále hraje, i když jen v létě na vlakových 
nádražích, pro které byla vymyšlená. Byla to ob-
rovská zkušenost. Práce v profesionálním divadle, 

všechny jeho principy, zákony, ale i legrácky. Na 
druhou stranu i sonda do mého sebevědomí, he-
rectví. Jaká budu? Co na to řeknou? Celá se od-
haluju! aby mi bylo rozumět... Tady se musím do-
opravdy rozbrečet! Spousty obav, které mi běžely 
hlavou. ale stejně. Byla jsem tam. můj sen se stal 
skutečností. Teď už jsem doopravdy herečka.

Je to tedy vaše nejoblíbenější role?
Určitě. Její příběh mě dojímá, dospívající dívka 
plná čistoty a lásky zasažená hrůzami války a kon-
centračních táborů. Její touha po záchraně ro-
diny, normálním životě, objevování ženství a další 
vrstvy z ní dělají jedinečnou postavu. Naprostým 
rozdílem je role ve hře Dědicové, která měla ne-
dávno derniéru v Divadle Na Jezerce. Hrála jsem 
tam sexy dvacítku, naprostou pipinu, ale velmi, 
velmi komediální. Krásně jsem se na ní vyblbla. 
Některé kolegy paradoxně komedie děsí, bývá 
často těžké vytvořit fór, aby byl skutečně vtipný. 
mě tento žánr asi baví a naplňuje nejvíce. z části 
komediální je i Riki, kterou teď zkouším  

v I♥MAMMA a myslím, že má dobře našlápnuto na 
to, stát se mou třetí nejoblíbenější rolí. Opravdu.

Jaká je Riki? 
Riki je mladá maminka s laktační psychózou či 
poporodní depresí. V poslední době je pod tímto 
termínem uváděna každá prkotina, ale v této hře 
jde o skutečně vážný problém, o skutečné one-
mocnění. zpočátku to s sebou ale nese spoustu 
vtipných situací a celé téma je v této inscenaci 
odlehčené. Jen je chvíli vtipné a chvíli z něj tro-
chu mrazí...

Ve hře se z různých stran zkoumá ryze žen-
ské téma, které asi muži až tak neřeší. Tedy 
nutnost skloubit kariéru a rodinu. Jak tento 
problém vidíte vy? 
Hra není jen o tématu emancipace, ale spíš o ma-
teřství vůbec. Třeba Riki kariéru neřeší ani trochu. 
Jde spíše o to, jak vyvážit mateřství a sebe sama, 
aby jedno nezastiňovalo druhé. Takhle to vidím já. 
ale co se týče mého pohledu na kariéru vs. mateř-
ství, je nějaký teď, a může být úplně jiný, až budu 
matkou. V posledních pár letech cítím, že jsem 
hodně zapracovala na osobním růstu, sama sebe 
si vážím, jsem rozvážnější, ctím priority, poslou-
chám samu sebe. Jsem na volné noze, takže je 
jasné, že i jako matka se budu muset brzy do ně-
jaké práce vrátit. O to spíš, že budou i vyšší fi-
nanční nároky. Nebudu ale brát vše za každou 
cenu a budu věřit, že projekty, které za to stojí, 
ke mně přijdou. měli by si to uvědomit i všichni 
zadavatelé práce a automaticky nevyškrtávat čer-
stvé maminky. Většina hereček chce po porodu 
brzy zase začít hrát, stačí se jen zeptat. ☺

Hrajete na různých scénách (Dlouhá, Je-
zerka ad.). Je pro vás při rozhodování, zda 
roli vezmete, důležité, jaká je to role, nebo 
spíše s kým pracujete?
asi spíše to, o jakou roli a celý projekt jde. Na dru-

hém místě je pro mě důležitý režisér. a pak je 
často příjemným překvapením, s jakými kolegy se 
setkám. Neumím si ale představit, že bych něja-
kou roli odmítla z důvodu nějaké nesympatie vůči 
dalšímu herci. Naopak bych to brala jako výzvu. 
Věřím, že nic se neděje náhodně. Je to třeba pří-
ležitost se udobřit. a kdyby to nešlo, asi se mám 
dozvědět něco sama o sobě. Třeba v Ábíčku jsem 
znala jen pár hereček, a to vlastně docela málo. 
a myslím, že v rámci zkoušení jsem našla nové 
kamarádky (úplně čekám, jak si teď ze mě začnou 
dělat srandu☺). Nejsem konfliktní typ, vždycky si 
ke každému cestu najdu. Vlastně ani nevím, jestli 
existuje někdo, s kým bych se vysloveně nesná-
šela.

Objevujete se ve filmu i v televizi. Je to 
velký rozdíl oproti divadelnímu herectví? 
Samozřejmě. To je patrné na první pohled. Na je-
višti musí být herec daleko výraznější, hlasitější, 
větší gesta, výrazná mimika... Každý, byť niterný 
prožitek musí vidět i pán ve čtrnácté řadě. Je 
zde ale pro mě patrnější právě to kouzlo herectví, 
kumštu, řemesla. Na kameru je člověk daleko ci-
vilnější, přirozenější, jako z běžného života. Obě 
disciplíny mám ráda stejně a nevyzdvihovala bych 
jednu nad druhou. 

Co kromě premiéry I♥MAMMA máte v nej-
bližší době před sebou? 
V Divadle Na Jezerce budeme od dubna zkoušet 
hru Saturnin, hraju postavu Barbory. V aBC ji chvíli 
hrála Henrieta Hornáčková, která se mnou hraje 
v I♥MAMMA, tak doufám, že mi řekne, jak na to. 
Režie se ujme Petr Vacek, se kterým jsme na Je-
zerce v jiných představeních i herečtí kolegové. 
Takže věřím, že o to víc bude zkoušení probíhat 
v přátelské atmosféře. mám i nějaké nabídky na 
natáčení, ale zatím nic nemá pevné kontury, tak to 
nechci zakřiknout. Kdyby mi ale někdo chtěl něja-
kou roli nabídnout, tak si určitě čas udělám! ☺ x

Denisa 
Pfauserová

Foto: Iwona 
Navrátilová
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Shirley Valentine oslaví 650. reprízu
monodrama Simony Stašové oslaví neuvěřitelnou 
650. reprízu. Oblíbená inscenace měla premiéru 
v dubnu 2008 a za tu dobu ji navštívilo přibližně 
325 000 diváků. Tento jubilejní večer připadá na 
28. dubna, a dokonce si jej nenechá ujít ani autor hry 
Willy Russell.

Přejeme Simoně Stašové stále stejný 
neutuchající entuziasmus, se kterým Shirley 
hraje, a ještě jednou tolik repríz!

Dámská jízda
Dámy, přijďte si odpočinout k nám do divadla!
V sobotu 7. dubna se bude konat další z našich oblíbených večerů 
pro dámy, tentokrát s komedií Noc bláznů.

Poté bude následovat módní přehlídka, na které uvidíte herečky 
a zaměstnankyně městských divadel pražských v rolích modelek. 
V kavárně Divadla Rokoko bude v rámci programu znít živá hudba 
a můžete zde také navštívit stánek kosmetiček firmy GERnétic, 
využít služeb vizážistky, výživové poradkyně anebo si nechat 
vyložit budoucnost od kartářky anny Červené. Na závěr večera na 
vás čeká tombola s lákavými cenami (kosmetické balíčky, poukazy 
do aquacentra Šutka, ošetření v kosmetickém centru GERnétic, 
poukázky na drink v Prague Fear Housu a mnoho dalších).

Těšíme se na vás na Dámské jízdě v Divadle Rokoko 7. dubna od 17 hodin! 

Želary oslaví stovku
Divadelní adaptace slavného českého knižního 
bestselleru Želary bude mít stou reprízu. Tato 
inscenace je první úspěšnou režií Pavla Kheka pro 
městská divadla pražská. V hlavní roli doktorky Elišky 
neboli Jozovy Hanule uvidíte Evellyn Pacolákovou. 
Přejeme inscenaci ještě jednou tolik repríz 
i spokojených diváků!

Želary po sté zažije Divadlo Rokoko 28. dubna 
od 17 hodin.

Pražský rodák z rodiny architekta se po 
studiu na gymnáziu přihlásil na DamU 
a hned po absolutoriu v roce 1952 
získal první angažmá v mladé Bole-

slavi, kde hrál s přestávkou vojenské prezenční 
služby do roku 1956. Po krátké epizodě v Praž-
ském estrádním souboru se společně s Dar-
kem Vostřelem a Jiřím Šaškem rozhodli obnovit 
předválečnou slávu Divadla Rokoko. Bedrna pak 
s nimi setrval v souboru po celou dobu jeho exi-
stence, a dokonce si v Rokoku našel svou dru-
hou ženu Laďku Kozderkovou. Vzhledem k tomu, 
že hrál v podstatě v každé inscenaci (mnohdy 
jako klaun či mim), objevoval se na scéně Ro-
koka téměř denně. Pamětníci té doby si jistě 
vzpomenou na některé ze slavných inscenací, 
jako Bapopo, Vzhůru po Rio Botičo, Vykradeno, 
Rajský ostrov, Filozofská historie, Kat a jeho my-
dlář, Balada z hadrů, Rokokokoktejl, Drak je drak 
či Tartuffe II. V Rokoku působil až do odchodu 
Darka Vostřela a rozprášení stávajícího souboru 
na počátku 70. let. 

Poté přešel do Divadla Na zábradlí, kde hrál až 
do roku 1995. Od kabaretního repertoáru se po-
sunul k vážnějším, groteskně laděným rolím pod 
vedením režisérů jako E. Schorm, J. Grossman či 
P. Lébl. Hrál mj. v inscenacích Macbeth, Hamlet, 
Don Juan, Revizor, Hlučná samota či Bratři Ka-
ramazovi. Po odchodu z divadla byl až do úrazu 
v roce 2003 v angažmá v Divadle pod Palmov-
kou, kde hrál např. v představeních Návrat domů, 
Výstřely na Broadwayi, Figarova svatba nebo 
Kočka na rozpálené plechové střeše. 

Už od 60. let byl hojně využíván v menších ro-
lích ve filmu, měl jich na kontě více než sto. Pro-
slul také jako zdatný dabér, včetně nejrůznějších 
animovaných postaviček. Jeho charakteristický 
hlas si bezpochyby připomenou fanoušci seriá- 
lu Simpsonovi, kde daboval dvanáct sezon Ho-
mera Simpsona. Teprve těžké onemocnění ho 
přinutilo vzdát se herectví a odejít do ústraní. 
Po mozkové mrtvici v roce 2005 tři roky pobýval 
v motolské nemocnici a konec života trávil v do-
mově seniorů v pražské Krči. x

Vzpomínka

Vlastimil Bedrna 
(8. 2. 1929 – 6. 3. 2018) 

J. Verner: U pokladny stál, 
Divadlo Rokoko 1971 / V. Bedrna 
a J. Šašek / R.: J. Josek; F.: autor 
neuveden / Fotografický fond IDU

Vykradeno – „Vykradené“ úseky her vybraných 
dramatiků, Divadlo Rokoko 1958 / J. Lír, O. Žebrák, 
V. Bedrna (Pachatelé) / R.: D. Vostřel; F.: K. Drbohlav, 
AHMP / Divadlo Rokoko, NAD 1307

M. Skála – V. Fux – V. Pantůček: Drak je drak, 
Divadlo Rokoko 1963 / J. Lír (Náčelník), A. Šůra 
(Purkmistr) a V. Bedrna (Magistr) / R.: J. Pleskot (j. h.); 
F.: J. Svoboda / Fotografický fond IDU
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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

Shirley Valentine
S. Stašová

650. repríza

I♥MAMMA
T. Vítů
Novinka

Noc bláznů
m. Vykus, 
D. Šoltýsová 
a m. Balcar
Dámská jízda

Idiot
a. Bílík
Novinka

Želary 
J. Smutná, 

E. Pacoláková 
a V. Fridrich
100. repríza

60’s aneb Šedesátky
H. Bor a V. Gajerová

02. Po 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits
03. Út 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách
04. St 19h ▶ Teror
05. Čt 19h ▶ Macbeth
06. Pá 19h ▶ 60’s aneb Šedesátky
07. So 11h ▶ Fíha tralala Rok*   Host

17h ▶ Fíha tralala Rok*   Host

08. Ne 11h ▶ Fíha tralala Rok*   Host

17h ▶ Fíha tralala Rok*   Host

09. Po 19h ▶ I♥MAMMA
10. Út 19h ▶ Holky z kalendáře
11. St 19h ▶ Na miskách vah   
12. Čt 930h ▶ Na miskách vah   Dopolední představení pro veřejnost

13. Pá 19h ▶ Teror
14. So 17h ▶ Shirley Valentine   

16. Po 19h ▶ V+W Revue   
17. Út 10h ▶ V+W Revue   Pro školy

19h ▶ I♥MAMMA
18. St 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách
19. Čt 10h ▶ Lakomá Barka   Pro školy

19h ▶ August August, august
20. Pá 19h ▶ Vím, že víš, že vím…   
21. So 10h ▶ Ms Herecký kurz pro neherce

14h ▶ ZV Divadelní ABCeda   Děti 3–7 let

17h ▶ Evžen Oněgin
22. Ne 19h ▶ Ondřej Havelka a jeho melody makers:

Rapsodie v modrém pokoji*   Host

23. Po 19h ▶ A  I♥MAMMA
24. Út 11h ▶ Ms Tanec smrti   Pro seniory

19h ▶ 60’s aneb Šedesátky
25. St 19h ▶ Vím, že víš, že vím…
26. Čt 19h ▶ Listopad   
27. Pá 19h ▶ Shirley Valentine
28. So 17h ▶ Shirley Valentine   650. repríza

29. Ne 19h ▶ Deštivé dny*   Host Divadlo Ungelt

30. Po 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád

02. Po 19h ▶ Čapek
03. Út 19h ▶ Otec   

04. St 19h ▶ Konkurz
05. Čt 19h ▶ Premiéra mládí   
06. Pá 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Host

07. So 17h ▶ Noc bláznů   Dámská jízda

08. Ne 19h ▶ Čas žít*   Host DS Slepýš

09. Po 10h ▶ Čapek   Pro školy

19h ▶ Idiot
10. Út 19h ▶ Kancl   
11. St 10h ▶ Idiot   Pro školy

19h ▶ Top Dogs
12. Čt 19h ▶ Molly Sweeney   Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

13. Pá 19h ▶ Oddací list   
14. So 17h ▶ Hodina před svatbou

16. Po 10h ▶ Želary   Pro školy

19h ▶ Premiéra mládí
17. Út 19h ▶ Čapek   

18. St 10h ▶ Čapek   Pro školy

19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?
19. Čt 19h ▶ Top Dogs
20. Pá 19h ▶ Otec
21. So 17h ▶ Otec
22. Ne 19h ▶ Rapper*   Host DS Frída

23. Po 15h ▶ Idiot   Pro KMD

19h ▶ Idiot
24. Út 19h ▶ Oddací list
25. St 19h ▶ Čapek
26. Čt 19h ▶ Noc bláznů   

27. Pá 19h ▶ Konkurz
28. So 17h ▶ Želary   100. repríza

30. Po 19h ▶ Strýček Váňa



Repertoár Divadla ABC Repertoár Divadla Rokoko
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. Jachnic-
ká, 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. Ja-
nouch  
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. Hor-
náčková, a. Bílík, J. Smutná, H. Dou-
lová / V. Janků, J. Schwarz, J. Vlach, 
m. Kačmarčík 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 nejodváž-
nějších 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 ‣ 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

H. Galron

I♥MAMMA
Tragikomedie o radostech a strastech spojených s údě-
lem 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

J. Werich

lakomá Barka
Rozverná pohádka pro děti každého věku o nejlakoměj-
ších ze všech 
lakomých obyvatel vesnice Dejvice.  
HRAJí: H. Doulová / z. mixová,  
L. Jurek / m. Večerka, J. Szymik,  
J. Hána / L. Homola, V. Fridrich / 
L. Jurek, K. Lojdová / L. zbranková ad. 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 1:40

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 zodpo-
vědnosti 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 origi-
nálním jevištním provedení plném písní, tance a půvabné-
ho 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

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. 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

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. Pernetová, 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
J. Baron

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

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 duben“.

V dubnu soutěžíme o vstupenky na představení Strýček Váňa 
30. 4. od 19 h v Divadle Rokoko.
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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



Rhapsódie v modrém pokoji

aneb

Jaroslav Ježek a George Gershwin

dva muži mezi nebem a jazzem

Divadlo ABC | neděle 22. dubna 2018 od 19.00

předprodej vstupenek v pokladně MDP 

sólový klavír Miroslav Lacko

melody makers
ondrej havelka
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Divadlo ABC • neděle 13. května 2018 od 19.00

rapsodie+Kraplavky 145x96,5.indd   1 27.02.18   14:42

 

KINO LUCERNA 4/2018
PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN

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):

PO  2.4. 13:30 Máří Magdaléna, GB/USA/Austr.
ST  4.4. 13:30 Senior Art: Můj syn, Francie
PÁ  6.4. 13:30 Tvář vody, USA - vítězný oscarový fi lm
NE  8.4. 16:45 Bolšoj Balet: Giselle - SENIORSKÁ SLEVA 50,- KČ

PO  9.4. 13:30 Dny evrop. fi lmu seniorům: Krásný únik, Itálie
ST  11.4. 13:30 Senior Art: Hora, Austrálie
PÁ  13.4. 13:30 Tátova volha, ČR
PO  16.4. 13:30 Ztratili jsme Stalina, GB/Fra/Bel
ST  18.4. 13:30 Senior Art: Ismaelovy přízraky, Francie
PÁ  20.4. 13:30 Příslib úsvitu, Francie
PO  23.4. 13:30 Hastrman, ČR
ST  25.4. 13:30 Senior Art: Foxtrot, Izrael/SRN/Francie
PÁ  27.4. 13:30 Hastrman, ČR
PO  30.4. 13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• Projekce v malém sále

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

15:45 • Hora (Mountain), Austrálie
16:00 Tátova volha, ČR
17:45 • Tlumočník, SR/Rak/ČR
18:00 Tátova volha, ČR
20:00 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:15 • Příslib úsvitu (La Promesse de l‘aube), Francie

2. PO
13:30 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
13:45 • Lucerna dětem: Králíček Petr, USA - ČESKÁ VERZE

16:00 Tátova volha, ČR
15:45 • Hora (Mountain), Austrálie
18:00 Tátova volha, ČR
17:45 • Tlumočník, SR/Rak/ČR
20:00 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.

20:15 • Be2Can Club: Ismaelovy přízraky
(Les fantômes d‘Ismaël), Francie

3. ÚT
16:00 • Tlumočník, SR/Rak/ČR
16:15 Tátova volha, ČR
18:15 Největší showman (The Greatest Showman), USA
18:30 • Hora (Mountain), Austrálie
20:15 • Příslib úsvitu (La Promesse de l‘aube), Francie
20:30 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.

4. ST
13:30 • Senior Art: Můj syn (Mon garçon), Francie
16:15 • Tlumočník, SR/Rak/ČR
16:30 Tátova volha, ČR
18:45 • Hora (Mountain), Austrálie
20:30 • Příslib úsvitu (La Promesse de l‘aube), Francie
20:45 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.

5. ČT
16:00 • Příslib úsvitu (La Promesse de l‘aube), Francie
16:45 Tátova volha, ČR
19:00 Dny evrop. fi lmu: Tichá noc, Pol, ZAHÁJENÍ - VSTUP. V PRODEJI

20:45 • DEF: Měsíc Jupitera (Jupiter holdja), Maďarsko/SRN
6. PÁ

13:30 ...and the Oscar goes to: Tvář vody, USA
14:00 • Hora (Mountain), Austrálie
16:00 ...and the Oscar goes to: Nejtemnější hodina, GB
16:15 • ...and the Oscar goes to: Uteč (Get Out), USA
18:15 • ...and the Oscar goes to: Já, Tonya (I, Tonya), USA
18:30 DEF: Děda nebezpečnější než počítač, Lotyšsko

20:30 ...and the Oscar goes to: Tři billboardy kousek za 
Ebbingem, USA

20:45 • DEF: Jsem tady! (Es esmu seit), Lotyšsko
7. SO

14:00 • ...and the Oscar goes to: Coco, USA - ČESKÁ VERZE

14:30 ...and the Oscar goes to: Nit z přízraků, USA/GB
16:00 • ...and the Oscar goes to: Tvář vody, USA
17:00 Tátova volha, ČR
18:15 • ...and the Oscar goes to: Dunkerk, GB/Niz/Fra
19:00 DEF: La Chana, Španělsko
20:30 • DEF: Prostředník (Fixeur), Rum/Fra
20:45 DEF: Láska a podsvětí (Ammore e malavita), Itálie

8. NE
13:00 • ...and the Oscar goes to: Nejtemnější hodina, GB
14:45 Tátova volha, ČR
15:30 • ...and the Oscar goes to: Dej mi své jméno, USA/It/Fra
16:45 Bolšoj Balet: Giselle
17:00 • ...and the Oscar goes to: Fantastická žena, Chile/SRN/Špa
19:00 • ...and the Oscar goes to: Blade Runner 2049, USA/GB/Maď
19:45 DEF: Hmyz ČR/SR

9. PO
13:30 Dny evropského fi lmu seniorům: Krásný únik, Itálie
16:15 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
16:30 Tátova volha, ČR
18:30 DEF: Tulipani - Láska, čest a kolo, Nizozemí
18:45 • Be2Can Club: Raw (Grave), Francie/Belgie
20:30 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
20:45 • DEF: Ptáci nad průlivem (Fuglene over sundet), Dán

10. ÚT
16:15 Tátova volha, ČR
16:30 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
18:30 DEF: Starý páky (Rusty Boys), Lucembursko
19:00 • Na tělo, ČR
20:30 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
20:45 • DEF: 1945, Maďarsko

11. ST
13:30 • Senior Art: Hora (Mountain), Austrálie
16:30 Tátova volha, ČR
18:15 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
18:30 DEF: Mary Shelleyová (Mary Shelley), Irsko/USA/GB
20:45 • DEF: Divoká myš (Wilde Maus), Rakousko
21:00 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel

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

23. PO
13:30 Hastrman, ČR
16:15 Hastrman, ČR
17:00 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.

18:30 Odborný dohled nad výkladem snu, ČR
- PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

19:30 • Be2Can Club: Victoria, SRN
20:30 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel

24. ÚT
16:00 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
17:45 Hastrman, ČR
18:30 • Azerbajdžán
20:00 Twisted Sister - ZÁZNAM KONCERTU

20:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
25. ST

13:30 • Senior Art: Foxtrot, Izrael/SRN/Francie
16:00 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
18:30 • Azerbajdžán
20:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel

26. ČT
16:00 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
16:30 • Bratři Lumiérové, Francie
18:15 SmartTalk: Jak vybudovat úspěšný byznys
18:30 • Hastrman, ČR

20:30 April Comedy Fest: Ženou z Boží vůle
- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, VSTUPENKY V PRODEJI

20:45 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
27. PÁ

13:30 Hastrman, ČR
16:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:45 • Bratři Lumiérové, Francie
18:00 Hastrman, ČR
18:45 • April Comedy Fest: Kupředu, levá!
20:00 April Comedy Fest: Gangsterdam
20:45 • April Comedy Fest: Profesoři zločinu

28. SO
12:45 • Lucerna dětem: V husí kůž, USA/Čína - ČESKÁ VERZE

14:00 Tátova volha, ČR
14:45 • Bratři Lumiérové, Francie
16:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:45 • April Comedy Fest: Knězovy děti
18:00 Hastrman, ČR
18:45 • April Comedy Fest: Abracadabra
20:00 April Comedy Fest: Naprostí cizinci
20:45 • April Comedy Fest: Profesoři zločinu - Masterclass

29. NE
12:30 • Lucerna dětem: V husí kůži, USA/Čína - ČESKÁ VERZE

14:00 Tátova volha, ČR
14:30 • Bratři Lumiérové, Francie
16:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:30 • April Comedy Fest: Ženou z Boží vůle
18:00 Hastrman, ČR
18:30 • April Comedy Fest: Máme papeže!
20:00 April Comedy Fest: Profesoři zločinu - Velké fi nále
20:45 • April Comedy Fest: Potvora

30. PO
13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:00 • Tátova volha, ČR
16:15 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
18:00 • Bratři Lumiérové, Francie
18:30 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
20:00 • Be2Can Club: Saulův syn, Maďarsko
20:30 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel

12. ČT
16:00 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
18:15 • Fakjů pane učiteli 3 (Fack ju Göhte 3), SRN - ČESKÁ VERZE

18:30 DEF: Žena (The Wife), Švédsko/USA
20:30 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
20:45 • DEF: Všemocný (Вездесъщият), Bulharsko

13. PÁ
13:30 Tátova volha, ČR
13:45 • Fakjů pane učiteli 3 (Fack ju Göhte 3), SRN - ČESKÁ VERZE

16:00 Tátova volha, ČR
16:15 • Hora (Mountain), Austrálie
18:00 Prague Jazz Spring
18:00 • Australský dokument
20:45 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel

14. SO

13:00 • Lucerna dětem: Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana 
času, Norsko/SRN - ČESKÁ VERZE

13:45 Fakjů pane učiteli 3 (Fack ju Göhte 3), SRN - ČESKÁ VERZE

15:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:15 Tátova volha, ČR
17:00 • Do větru, ČR
18:15 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
18:45 • Hora (Mountain), Austrálie
20:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
20:45 Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

15. NE

13:00 • Lucerna dětem: Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana 
času, Norsko/SRN - ČESKÁ VERZE

13:45 Fakjů pane učiteli 3 (Fack ju Göhte 3), SRN - ČESKÁ VERZE

15:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:15 Tátova volha, ČR
17:00 • Do větru, ČR
18:15 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
18:45 • Hora (Mountain), Austrálie
20:30 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

16. PO
13:30 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
16:00 • Hora (Mountain), Austrálie
16:30 Tátova volha, ČR
18:00 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

18:30 Poslední útěk Jeronýma Pražského
- SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

20:15 • Be2Can Club: Kmen (Plemja), Ukr/Niz
20:30 Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.

17. ÚT
16:15 • Hora (Mountain), Austrálie
16:30 Tátova volha, ČR
18:00 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
18:45 *Ladies Movie Night* Manžel na zkoušku, USA
20:30 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

18. ST
13:30 • Senior Art: Ismaelovy přízraky, Fra
16:15 • Hora (Mountain), Austrálie
17:30 Tátova volha, ČR
18:00 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:30 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

19. ČT
16:00 Tátova volha, ČR
16:15 • Hastrman, ČR
18:00 Archa světel a stínů, ČR
18:15 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
20:30 Cestovatelské kino: Severní Korea
20:45 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

20. PÁ
13:30 Příslib úsvitu (La Promesse de l‘aube), Francie
15:45 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.
16:00 Tátova volha, ČR
18:00 Hastrman, ČR
18:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
20:00 Filmové legendy s Expres FM: Čelisti (Jaws), USA 1975
20:45 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

21. SO
10:00 SLOW TRAVEL FESTIVAL

vstupenky na www.slowtravelfestival.cz
22. NE

13:30 • Lucerna dětem: Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana 
času, Norsko/SRN - ČESKÁ VERZE

14:00 Fakjů pane učiteli 3 (Fack ju Göhte 3), SRN - ČESKÁ VERZE

15:30 • Příslib úsvitu (La Promesse de l‘aube), Francie
16:30 Hastrman, ČR
18:00 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr.

18:45 Aj Wej-Wej: Human Flow, USA/SRN
- PŘEDPREMIÉROVÁ PROJEKCE

20:30 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie
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Festival výtvarného umění Národní galerie v Praze
Galerie Rudol� num
Galerie hl. města Prahy
Tranzit Display
Museum Kampa
Národní � lmový archiv
Galerie Václava Špály 

komentované 
prohlídky
workshopy
vernisáže
projekce
debaty
a jiné

Týden Umění
23—29/4/2018

tydenumeni.cz

DOX
Villa Pellé
Futura
TrafoGallery
Karlín Studios
MeetFactory
a další


