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Nejčerstvější novinky z městských divadel 
pražských najdete na sociálních sítích:

Krásná 
místa 
na zemi 
Michaela 
Vykuse

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

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři ostatní partneři

studio
Štajner

O Michaelu Vykusovi víme, že kvůli divadlu cestuje po Čechách docela dost. Kromě 
Městských divadel pražských si ještě sem tam zahraje v Městském divadle v Mostě 
a v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Kam ale cestuje ve dnech volna?  

M ým oblíbeným místem na zemi je 
Velká Británie. Po dobu osmi let 
jsem tam každé léto jezdil za ses-
třenicí do Exeteru v Anglii v hrab-

ství Devon, kde jsem chvíli studoval a pak taky 
pracoval. Exeter je město, které má asi 120 ti-
síc obyvatel a leží cca 20 km od moře. Opravdu 
jsem si ho zamiloval. Angličané byli strašně 
milí a přátelští – ochotní cizinci pomoct. z Exe-

teru jsme jezdili na výlety k moři do městečka 
Exmouth (kde měli mimo jiné vynikající čerstvé 
mořské plody) a do Národního parku Dartmoor. 
Navštívil jsem také Cornwall, kde je nejzápad-
nější bod Anglie zvaný „Land‘s End“ a divadlo 
na útesu The minack Theatre. Cestovali jsme 
také do Walesu, kde jsem vylezl na nejvyšší horu 
Snowdon. moc se těším, až prozkoumám Skot-
sko a Irsko. x

Obsah Krásná místa

Land´s End

Exeter Snowdon Exmouth 
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Příběh Tančírny zná většina diváků asi spíše 
z filmové verze Ettoreho Scoly, i když variací na 
původní pantomimický projekt Jeana-Clauda 
Penchenata z roku 1981 se u nás objevilo ně-
kolik. Zůstává formát, ale tvůrci vždy do před-
stavení vkládají konkrétní okamžiky z histo-
rie konkrétní země. Nejnovější verze se jmenuje 
Tančírna 1918–2018, proto předpokládám, že 
se bude týkat hlavně našich „osudových osmi-
ček“. Jak probíhala příprava? 
Od začátku jsme na přípravě projektu spolupraco-
vali s Pavlem Khekem. Inscenace je specifická v tom, 
že se v ní opravdu vůbec nemluví. Snažíme se, aby 
od herců nepadlo ani slovo, maximálně nějaká ci-
toslovce, výkřiky. Naše výpověď by měla být opřena 
o tanec, scénický obraz a případně i o dobové auten-
tické zvukové záznamy, např. projevy prezidentů.

Mám si to tedy představit jako multimediální 
show?
Tak bych to neviděl. Nemáme ambici dělat multime-
diální show, ale podat sugestivní obraz o letech, která 
máme za sebou. Když jsme hledali titul k stému vý-
ročí vzniku samostatné Československé republiky, 
napadla nás právě Tančírna. Film nás před časem 

všechny uchvátil a na českých jevištích už se objevila 
celá řada inscenací, které se filmem inspirovaly. my 
jsme se rozhodli nevytvářet žádné krkolomné kon-
strukce – chtěli bychom prostě prostřednictvím po-
hybových a obrazových metafor zmapovat uplynulých 
sto let naší vlasti. Od tohoto záměru se pak odvíjela 
spolupráce nejen s Pavlem, ale také s dramaturgyní 
Věrou maškovou, choreografem martinem Šimkem 
a s muzikantem Jirkou Janouchem. Takže je nás 
vlastně pět spoluautorů. 

Začínalo to tedy tzv. brainstormingem? Poříze-
ním seznamu událostí?
Nejprve jsme si udělali základní kostru. Pro nás mají 
naše moderní dějiny obrovskou výhodu v tom, že 
jsou samy o sobě nesmírně dramatické. za těch sto 
let se toho událo tolik – tolik zásadního a tolik dra-
matického – že to vytváří opravdu velice silný pří-
běh. Jako premisu jsme si vytyčili jisté optimistické 
vyznění. máme totiž pocit, že dnešní „blbá nálada“ 
vede k tomu, že všichni nadávají na všechno, ve spo-
lečnosti se projevují sebemrskačské sklony a je tady 
zřejmá tendence tvrdit, že vše, co jsme udělali, je 
špatně. my se chceme na těch sto let podívat z tro-
chu jiného úhlu. zapomíná se na to, že v naší his-

Rozhovor Rozhovor

Za dobu svého působení v Městských 
divadlech pražských se Jiří Janků jako autor 
podílel na desítce inscenací uvedených na 
scénách divadel ABC a Rokoko. Poslední 
titul této éry je pro autora, zabývajícího se 
slovem, neobvyklý. Proč? Na to naleznete 
odpověď v rozhovoru, který se týká 
Tančírny 1918–2018 a odehrál se na samém 
počátku zkoušení.

torii je skutečně spousta hrdinů, často bezejmen-
ných, kteří pro tenhle národ hodně udělali. Určitě tedy 
není od věci připomenout, že Češi na tom nejsou tak 
špatně, jak by to snad mohlo z dnešního pohledu vy-
padat. Už to, že existujeme 100 let, by v nás mělo 
vzbuzovat určitou národní hrdost.

Jakým způsobem do hry tyto okamžiky vstu-
pují? Mnohdy lidi chodili a chodí tancovat 
právě proto, aby zapomněli, co se „děje venku“. 
A existují u nás vůbec takové tančírny?
Samozřejmě, že kultura tančíren je úplně jiná u nás 
než třeba ve Francii nebo Itálii. Tady možná něco ta-
kového bylo za první republiky, ale časem se to pro-
měnilo v nějaké čaje o páté a později diskotéky. Tako-
vou klasickou tančírnu, jakou najdete v Paříži dodnes, 
u nás nemáme. Ale můžeme si hrát na to, že tady exi-
stuje prostor, kam si chodí lidé oddychnout. Jsme 
věrni filmu v tom smyslu, že začínáme jakoby v sou-
časnosti a každá z postav si přináší do tanečního sálu 
nějakou svou typickou vlastnost, charakteristickou 
danost, kterou si nese celým příběhem. A po tomhle 
krátkém představení protagonistů pak postupujeme 
chronologicky od roku 1918 přes klíčové okamžiky, 
většinou osmičkové roky, až po dnešek. 

Znamená to, že herci neztvárňují konkrétní, ale 
spíše abstraktní postavy?
Je tam asi 16 postav, každý z herců ztvárňuje určitý 
prototyp člověka v české společnosti. Takže jsou tam 
například manželé, člověk, který je za všech okolností 
a režimů vítězný, poskok, který na něm parazituje, je 
tam studentka, voják, intelektuálka, umělec. Je to 
kaleidoskop postav, které si nesou určitou svou da-
nost a v té které době se jejich vlastnosti nějak pro-
jeví. A samozřejmě, že je tady také výrazná vztahová, 
milostná linka.

Vzhledem k tomu, že se teprve začíná zkou-
šet, je asi těžké odpovědět na otázku, jak bu-
dou zkoušky probíhat. Není tu textový základ, 

takže to bude asi hodně rozdílné oproti běž-
nému zkoušení…
Bude to určitě nová zkušenost. Nějaké neprostorové 
zkoušky budou, budeme si o naší vizi povídat, pus-
tíme si film. Ale času na takový projekt není mnoho, 
takže budeme tančit a budovat situace už od prv-
ního týdne. máme vytvořené modelové situace, které 
budeme dotvářet během zkoušek. Účast nás dra-
maturgů tak bude daleko důležitější než u jiných in-
scenací. Budeme zapisovat situace, které vznikly na 
zkouškách, a ty se budou nějak kodifikovat. Chceme 
postupovat chronologicky, aby se to lépe pamatovalo. 
V každém případě bude tohle zkoušení velký svéráz.

Můžete prozradit některé z historických oka-
mžiků, které budou reflektovány?
Bude to takový historický kaleidoskop dotýkající se 
různých oblastí: rok 1938, zabrání Sudet, mnichovská 
dohoda, okupace, heydrichiáda, osvobození, 1968, 
upálení Jana Palacha, normalizace, 1989. Ale máme 
tam různé drobné odbočky k nepolitickým událos-
tem, jako bylo vítězství Emila zátopka v roce 1952 na 
olympiádě v Helsinkách nebo hokejové Nagano.

Inscenace má název Tančírna 1918–2018. 
Z pohledu dnešních „naštvaných lidí“ rok, na 
jehož počátku jsme, moc optimisticky nevyz-
nívá. Jak to pojmete vy?
Jak už jsem řekl, chceme jít proti náladě doby. rádi 
bychom sdělili, že těch 100 let je úžasná věc. Že jsme 
možná na další křižovatce a bude záležet na nás, jak 
si poradíme s budoucností. A chtěli bychom to tak 
trochu nechat i na divácích, aby si touhle reflexí prošli. 
Aby si uvědomili i chyby, které se v historii staly (ně-
které situace se ve spirále opakují a povětšinou jsme 
se v důležitý moment rozhodli špatně). Je to o tom, 
že se chceme dívat na dnešní dobu pozitivně. Dát na-
jevo, že máme šanci zabojovat o svou budoucnost 
a že svým chováním můžeme zásadně určit směr, 
kterým se naše republika bude ubírat ve druhém sto-
letí své historie. x

Jiří Janků:
Jsme možná na další 
křižovatce

Foto: A. Hrbková
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Martin 
Šimek:
Každý v sobě 
máme tanečníka

Jméno tanečníka a choreografa Martina Šimka se objevilo v souvislosti s divadlem 
díky projektu Roztančené divadlo, jakési scénické verzi StarDance. Martin Šimek 
je ovšem kromě toho doktorandem a pedagogem na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy a jeho rozsáhlé aktivity míří mnoha směry. A proto se hodí jej 
jako jednoho ze spolutvůrců Tančírny 1918–2018 v Městských divadlech pražských 
představit zevrubněji. 

Můžete se představit?
Jmenuji se martin Šimek, je mi 25 let. Pocházím 
z mladé Boleslavi. V současnosti studuji doktor-
ské studium na UK v Praze, filmografii a historio-
grafii a zároveň tento obor i učím. Věnuji se taneč-
nímu sportu, i když už ne závodně. S partnerkou 
vyučuji taneční kurzy, máme různé taneční pro-
jekty, taneční na divadelních prknech, benefiční ta-
neční večery. Takový větší projekt, který jsme roz-
jeli v mladé Boleslavi v roce 2016, je Roztančené 
divadlo aneb Když herci tančí. Úplně zjednodušeně 
řečeno, je to taková divadelní StarDance. Koncept 
spočívá v tom, že vedle profesionálního tanečníka 
stojí herec, který se má za nějakou časovou lhůtu 
naučit dva tance, jeden standardní a jeden latin-
skoamerický, pro exkluzivní předvedení na finálo-
vém večeru. Vedle toho pokračuji v rodinném pod-
niku, což je kynologie, tj. dostihy chrtů a výstavy 
psů. To proto, že můj taťka zakládal v 70. letech 
v mladé Boleslavi areál, který dodneška patří k nej-

modernějším v České republice. Jako jediná dráha 
v Čr disponuje tzv. nekonečným zajícem. Táta tam 
pořádal v roce 2005 mistrovství světa. Takže i to-
muto se věnuji. A vedle toho moderování, učení, 
lektorství a choreografii…

To je skutečně velmi zevrubná a šíří překva-
pivá prezentace vašich aktivit. Mě nejvíce 
zajímají ty spojené s divadlem… K tomu jste 
se patrně dostal v Boleslavi?
začalo to v době, kdy jsem nastoupil na mladobo-
leslavské Gymnázium Dr. Josefa Pekaře. Dělali tam 
nábor do divadelního představení Sen noci svato-
jánské v režii Jana Kačera. mně bylo tehdy 14 let 
a dostal jsem roli elfa. A protože inscenace byla 
úspěšná, oslovili dva roky nato některé z nás do 
muzikálového představení Dědeček automobil v re-
žii radka Balaše. Pak jsem dostal nabídku do Se-
maforu, kde jsme dělali představení Sedmero kr-
kavců v režii Pavla Ondrucha.

Jaký byl první pocit, když vás oslovili ke spo-
lupráci na takovém velkém projektu, jako je 
Tančírna? Znal jste ho?
znal jsem titul, ale není to úplně žánr, kterému 
bych se věnoval. V té době už jsme ovšem měli 
rozjeté Roztančené divadlo, takže práce s herci na 
společenském tanci mi známa byla. Samozřejmě 
dodneška cítím určitý respekt. Jsem realista, ale 
snažím se věci vidět spíše optimisticky, takže 
věřím, že vše správně pochopíme a uchopíme. A že 
to dobře dopadne. 

Jak spolupráce probíhá? Jste to vy, kdo 
navrhuje konkrétní tance do konkrétního 
období? 
Nejprve jsme se sešli s Pavlem Khekem, pak s Jir-
kou Janků. Probíhalo to tak, že každý hodil něco do 
ringu, a vždycky z toho něco vzešlo. Já jsem samo-
zřejmě brán jako odborník na taneční část. Usnad-
ňuje se mi to tím, že jsem historik soudobých dějin. 
V Tančírně se samozřejmě nevyhnete – podobně 
jako u filmu – nějaké stylizaci. Tudíž nejdeme po 
historické rovině tance. Jednak není v našich silách 
ukázat vývoj jednotlivých tanců a kromě toho tan-
cování třeba před sedmdesáti lety by dnes mohlo 
působit na diváky až komicky. Takže stylizace je ur-
čitě nutná, podobně jako u příběhu, protože zachy-
tit celistvě dějiny českého národa ve dvou hodinách 
je stejně nemožné. Bude to tedy spíše vyjádření 
příběhu skrze pohyb, paralela k pohybu dějin. 

Jak vím, už delší dobu mají herci taneční 
tréninky. Které konkrétní tance se museli 
naučit?
základní tanec, o kterém jsme původně nevě-
děli, jestli ho zařadíme (protože je spojovaný s ra-
kousko-Uherskem), je vídeňský valčík. Dále by-
chom chtěli zařadit českou polku. Je to takový náš 
tradiční tanec, byť je u něj sporné, jestli je opravdu 
český. První republika je spojena s foxtrotem, 
50. a 60. léta, to je rock´n´roll, jive nebo cha-cha 

(ča-ča). Jde o tance, které člověk, co projde taneč-
ními, zná. Ale tady by je měl vidět v mnohem lepší 
podobě a zároveň výrazně stylizované.

Jak to hercům jde? Co je pro ně nejtěžší?
Já bych řekl, že u herců se celkem předpokládá 
jisté pohybové nadání, při studiu projdou pohybo-
vými zkouškami. málokdy se stane, aby byl herec 
„dřevo“. Na druhou stranu s mou taneční partner-
kou razíme motto, že i dřevo se dá naučit tancovat. 
Nicméně když člověk tancuje léta a má to pod kůží 
(já tančil 12–13 let), je to jiné, než když trénujete 
s herci dva měsíce hodinu denně. Protože sklou-
bit koordinaci různých složek – hudbu, paže, nohy, 
práci těla, propojení jednotlivých prvků, a k tomu 
výraz – je hrozně těžké, a navíc je ta aktivita fy-
zicky náročná. Takže náš trénink je spíše takový di-
gest: rychle do sebe něco uložte, máte dva měsíce 
na trénink a potom dva měsíce na zkoušení… Tady 
mají herci výhodu a nevýhodu zároveň, že se učí 
všechno nazpaměť. Řeknete jim raz – dva – ruku 
dáte doprava – doleva – nahoru a oni se to naučí. 
Takhle fungují třeba v muzikálu. Nepotřebují hudbu 
cítit, dělají to tak, jak se jim řekne. Což je super, 
když je nastavíte do nějaké pozice, řeknete jim, co 
a jak, a oni to udělají skvěle. Ovšem pro náš tanec, 
kdy to znamená vyjadřovat hudbu, a ne do hudby 
cvičit aerobik, je to vlastně nevýhoda. můj cíl je, aby 
se herci snažili hudbu cítit, vyjadřovat dané věci 
pohybem, ale tak, aby to vycházelo z nich. Aby pro 
diváka herec nebyl hercem, který předstírá taneč-
níka, ale aby byl hercem, který v sobě má tanečníka. 
Protože každý v sobě máme tanečníka. Je to vidět 
na malých dětech. Když se pustí nějaká hudba, za-
čnou poskakovat, hýbat se, byť je to někdy velmi 
neestetické. Je vidět, že v těle pohyb mají a nějak 
se vyjadřují. Kdežto dospělí už v sobě mají ostych. 
mají zrcadlo, znají nějaký obraz, jak by měl tanec 
vypadat. Naším úkolem je proto skloubit stylizova-
nou formu tance a zároveň se pokusit, aby herci vy-
cházeli ze sebe. x
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Jste od počátku – tedy od roku 2016 – sou-
částí projektu Divadelní ABCeda, tedy herec-
kých kurzů pro děti.
Já bych to spíše nazvala interaktivní dílničkou. Pro-
tože každý díl je vlastně malé představení, na kte-
rém se děti podílejí. zároveň se naučí a dozvědí něco 
o světě divadla, neboť do ABCedy zveme hosty z růz-
ných divadelních profesí. Ne herce, protože za he-
rečky jsme tam vlastně my. A jelikož se tam vždy 
vytváří něco společně, napadl mě název interak-
tivní dílnička.

Jak se vyrovnáváte s tím, že děti jsou různě 
staré?
my máme dvě kategorie – malé děti s rodiči a větší 
děti samy. Každý přístup je pochopitelně jiný. Je to 
napasované tak, aby si rodiče s dětmi zahráli. Starší 
děcka se snažíme něco učit, posouvat je dál. Nemám 
s tím problém, protože mám kluky ve věku starší ka-
tegorie, a navíc mám kromě jiného i pedagogické 
vzdělání. Takže říkám, že učím všechny od tří do de-
vadesáti devíti let. 

Jak funguje vaše spolupráce s Henrietou Hor-
náčkovou?
Když se vymyslí téma, necháme si to projít hlavou, 
sejdeme se a diskutujeme. mě vždycky napadají ob-

razy, hesla, okamžitě popisuju a Henrieta na to rea- 
guje. Já udělám jeden krok, Henrieta to posune 
o kousek dál a pak to zase přeberu já, až dojdeme 
ke konečnému tvaru. Je dobré, že jsme dvě, protože 
každá vidíme věci jinak. Scházíme se, voláme si, há-
zíme nápady a nové téma dáme tak na čtyři zkoušky. 
Na místě pak máme scénář, podle kterého jedeme. 
Samozřejmě, že musíme reagovat na vzniklou situaci, 
pokud něco nefunguje, utnout to, pokud naopak ano, 
rozpracováváme to dál. Když se stane nějaká tech-
nická chyba, musíme se přizpůsobit. Improvizace je 
na prvním místě. 

U dospělých hereckých kurzů chodí účastníci 
na celý běh. Jak je to u vás?
Každý díl je ucelený příběh, proto nevadí, když se děti 
účastní jednorázově. Nicméně je stále více těch, které 
chodí opakovaně. máme tam dokonce jednoho chla-
pečka, který chodí úplně na všechno, na velký i na 
malý… Takže člověk může přijít i jednorázově, akorát 
se potká jen s jednou profesí. Když někdo chodí pra-
videlně, setká se s mnoha divadelními profesemi. 

Máte ambice objevovat mladé talenty?
Naše ambice jsou spíše takové, aby se svět divadla 
a diváků propojil. Aby vznikl most. Představujeme dě-
tem a vlastně i dospělým svět divadla. Teď v posled-

ním díle jsme například přivítali dramaturgyni. A byla 
tam mj. babička jedné holčičky, která se divila, že ta-
ková profese existuje, že to nevěděla. Takže nejen 
dětem, ale i rodičům a dalším dospělým představu-
jeme divadlo, jak ho neznají. Naše ABCeda funguje 
jako spojování diváků a divadla. mluvíme samozřejmě 
také o tom, co se hraje tady v divadle, a pro ně je pak 
jednodušší sem na něco přijít, protože už o tom sly-
šeli, znají to tu a cítí se tu víc „doma“.

Máte dostatek zájemců? Proměnilo se to nějak 
během existence workshopu?
máme čím dál víc dětí, pravidelně „přešvihujeme“ 
kapacitu. Každým dílem dílničku vylepšujeme a obje-
vujeme chybičky,  když srovnám první díl a ten zatím 
poslední, tak naše cesta pokusu a omylu přinesla ci-
telné zlepšení. rodiče se čím dál tím víc zapojují. mi-
nule jsme měli detektivku a babičky si navlíkly pa-
ruky a hrály s námi. Baví mě, když vidím, že to lidi 
nadchne a stanou se součástí. Je prima vidět, že je 
to baví a užívají si hraní s dětmi.

Dnešní doba, kdy se dětem v televizi servírují 
instantní příběhy, je podle mých zkušeností na 
úkor rozvoji fantazie. Jakou máte zkušenost 
s dětmi v tomto směru?
Děti nechtějí číst, to je známá věc a potýkám se s tím 
i doma. Ale v naší dílničce se málokdy stane, že by 
děti nevěděly, jak příběh rozvíjet a ukončit. možná 
k tomu přispívají ty dvě společné hodiny, kdy se fan-
tazie otevře. Snad jen jednou se stalo, že si některé 
z dětí neumělo poradit. Teď z poslední doby si vzpo-
mínám na případ, kdy děti vymyslely opravdu origi-
nální závěr. Jednalo se o pohádku Boudo budko, kdo 
v tobě přebývá a děti dotvořily opravdu zajímavý ko-
nec. Když na budku zabuší medvěd, myška vystrčí 
hlavu a řekne, že ho tam nepustí, a medvěd odpoví: 
„Dobře, tak my jedeme na dovolenou do Itálie.“ ☺

Jak jste nakousla, práci s dětmi se věnu-
jete dlouhodobě. Vaše příjmení nasvědčuje 

tomu, že máte zkušenost i mimo Česko. 
Existuje ve Švédsku, kde jste žila, něco ta-
kového jako naše ZUŠ?
Ano, jmenuje se to Kulturní škola. Já jsem tehdy 
učila souběžně na konzervatoři a na téhle Kulturní 
škole, kde jsem zavedla kurzy divadla pro malé 
děti s rodiči. Nazvala jsem to Divadelní hrátky. 
Tehdy se mi narodil syn Tadeáš a mě napadlo, že 
něco takového by ho bavilo. Tak jsem to zreali-
zovala na Kulturní škole. Holčičky a chlapečkové 
měli radost, že s nimi maminky blbnou. měli jsme 
tam třeba takovou hru, kdy maminky byly figuríny, 
na které děti postupně navlékaly množství růz-
ného oblečení. Vypadalo to legračně. Další úkol 
byl postupně ty kusy oblečení svlékat a ke kaž-
dému si vymyslet příběhy. 

Skočme ještě na chvíli zpět do Městských 
divadel pražských, kde se před časem ode-
hrálo představení s dětmi z dětského do-
mova. Vy jste byla spolutvůrce. Jaké 
byly ohlasy?
musím říci, že úplně úžasné. Představení jsem 
považovala za dobré a mnozí kolegové z branže 
mi to spontánně potvrdili. Já jsem nechtěla, aby 
vyznělo jako besídka, ale aby bylo o tom, co je 
baví, co je trápí. měla jsem radost, že se to po-
vedlo. Ale tím naše přátelství neskončilo. Děti mi 
stále píšou, mnohé z nich mám na Facebooku. 
Hodně mě potěšilo, když jsem se dozvěděla, že 
inspirace přetrvává i dál. Jedním z čísel byl tzv. la-
vičkový tanec na melodii Give me love o tom, jak 
v parku svádí boj o dívku drsňák a romantik, ale 
ukáže se, že oba dva jsou vlastně jeden, protože 
v každém z nás je vícero tváří. Je to pojato po-
hybově. Dozvěděla jsem se, že dvě holčičky, tří-
letá Klementýnka a pětiletá Nikolka, si části této 
choreografie zkoušely samy na pokoji! Toto číslo 
se také stalo zlatým hřebem plesu, který dět-
ský domov v Tuchlově pořádal. Takže je to pro mě 
velká radost. x

O dětském projektu Divadelní ABCeda, který 
probíhá na půdě Městských divadel pražských, 
stejně jako o charitativním představení dětí 
z dětského domova, jsme už v našem časopise 
psali. Ke slovu se většinou dostala herečka 
Henrieta Hornáčková. Jak celý projekt vidí Petra 
Johansson, která je s ním od počátku nerozlučně 
spjatá? To se dozvíte v následujícím rozhovoru…

Petra Johansson: 
Děti jsou rády, když si s nimi 
rodiče hrají
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Petr Kostka 
(*11. června 1938)

Felix le Breux  
(5. dubna 1918 –
4. února 1974)

Koncem března byly rozděleny Ceny 
Thálie za loňský rok a Cenu za celoži-
votní mistrovství v oboru činohra si od-
nesl i herec Petr Kostka, který bude mít 

v červnu osmdesátiny. Herec ve své děkovné řeči 
prohlásil: „Děkuji všem, kdo si na mě ještě vzpo-
mněli, zvedli svůj hlas a způsobili, že tu dnes sto-
jím a přebírám toto krásné ocenění, kterého si ne-
smírně vážím. Ani tomu nevěřím. Když jsem šel 
k divadlu, tak mi tatínek dal jednu radu. Řekl: ‚Pe-
tře, nikdy se nesnaž dělat umění. Seč to půjde, 
nauč se to naše herecké řemeslo a to dělej poctivě, 
pilně a vždy s velkou pokorou vůči dobrým auto-
rům. A jestli se ti podaří za život jednou nebo dva-
krát toho umění s velkým U se dotknout, bohatě to 
postačí. Ale to nech na posouzení jiným. Ty se o to 
nestarej.‘“ Při této příležitosti bychom rádi při-
pomněli, že část své kariéry strávil herec v měst-
ských divadlech pražských a hrál tu ve čtyřiceti in-
scenacích (mj. Lišák Pomet, Královské vraždění, 
Jako by den nechtěl odejít, Rozhodně správná kou-

pel, Já k čertu žiju rád, Lov na kachny, Poslední, 
Čokoládový hrdina, Anna Kareninová, Království 
boží na zemi, Naše městečko, Páni Glembayové, 
Viktor aneb Dítka u moci ad.). 

Připomeňme si při této příležitosti jeho kariéru. 
Petr Kostka má kořeny ve starém divadelnickém 
rodě, ale původně se chtěl věnovat spíše exakt-
ním vědám. Nakonec začal studovat herectví na 
DAmU (1957–60), ale studia nedokončil. V roce 
1960 získal angažmá v městských divadlech 
pražských, kde působil až do roku 1974, a v ná-
sledujících dvaceti letech účinkoval v Národním 
divadle. V roce 1994 odtud odešel do Divadla na 
Vinohradech, jehož členem je dosud. Kromě toho 
hraje i na dalších scénách, například v Divadle Na 
Jezerce, v Hybernii či v divadle Ungelt. za svou 
uměleckou kariéru ztvárnil na 140 divadelních rolí 
a nejméně stejný počet rolí filmových a televiz-
ních. Petru Kostkovi gratulujeme a pro naše čte-
náře přidáváme pár fotografií z rolí, které si zahrál 
v městských divadlech pražských. x

Uběhlo právě sto let od narození jed-
noho z herců městských divadel praž-
ských, který ve zdejším angažmá strá-
vil dvanáct let a sehrál tu na dvacet 

rolí. Felix le Breux se narodil v Plzni, a pokud jde 
o jeho jméno, které napovídá cizokrajný šlechtický 
původ, zdědil ho skutečně po šlechtickém pradě-
dečkovi, který utekl do Čech za Velké francouzské 
revoluce a oženil se zde s hraběnkou z Ploskovic. 
Felixe přitáhlo divadlo už v Plzni, kde spoluzaklá-
dal ve 30. letech Studentský avantgardní kolek-
tiv Optimisté, ve kterém se mj. objevili i budoucí 
herci miroslav Horníček a Oldřich musil. V roce 
1941 absolvoval na Pražské konzervatoři. za 
války vystupoval u Jindřicha Honzla v Divadélku 
pro 99, poté v Nezávislém divadle a v divadle 
Uranie. Na začátku 40. let si zahrál i v Národním 
divadle. Hned po válce působil v Divadle 5. května 
(1945–1948), v Divadle Státního filmu (1948–
1951) a v D 34 E. F. Buriana (1952–1959). Pak 
si vyzkoušel scénu Divadla ABC (1959–1962) 
a do konce života působil v městských diva-
dlech pražských (1962–1973). Své nejlepší role 
vytvořil právě v pozdějším věku, kdy vynikl jeho 
střídmý herecký projev a dokonalá dikce. zahrál 
si mj. Starostu v Návštěvě staré dámy (1959), 
G. B. Shawa v Drahém lháři (1962), Neznámého 
v Eurydice, Karenina v Anně Kareninové (1970) či 
barona Krüga v Bílé nemoci (1973). Felix le Breux 
byl také hojně využíván ve filmu i v televizi, kde 
má na kontě několik desítek rolí. Asi nejznámější 
je postava Giacoma Casanovy ve filmu Poslední 
růže od Casanovy z roku 1966. Felix le Breux ze-
mřel předčasně 4. února 1974 v Praze ve věku 
nedožitých padesáti šesti let. Jeho smrtí vymřel 
francouzský šlechtický rod le Breux po meči. x

T. Williams: Království 
boží na zemi, Komorní 

divadlo 1969 / P. Kostka 
(Kuře) / R.: O. Ornest; 
F.: autor neuveden / 

Archiv Městských divadel 
pražských

E. Braginskij: Rozhodně 
správná koupel, Komorní 

divadlo 1973 / P. Kostka 
(Evžen Lukašin), L. Švormová 

(Naděžda Ševeljevová) 
a O. Budín (Hipolit) / 

R: F. Miška; F.: M. Tůma / 
Archiv Městských divadel 

pražských

K. Čapek: Bílá nemoc, Komorní 
divadlo 1973 / V. Voska (Doktor 
Galén) a F. le Breux (Baron Krüg) / 
R.: I. Weiss; F.: M. Tůma  / Archiv 
Městských divadel pražských

M. Frisch: Horká půda (Pan 
Biedermann a žháři), Divadlo ABC 
1961 / F. le Breux (Schmitz) /
R.: E. Sadková (j. h.); F.: J. Svoboda /
Archiv Městských divadel pražských 

J. Kilty: Drahý lhář, Divadlo ABC 
1962 / F. le Breux (G. B. Shaw) 

a A. Myšková (Lady Cambellová) / 
R.: O. Ornest; F.: L. Dittrich / Archiv 

Městských divadel pražských 

A. Ayckbourn: Aby bylo 
jasno, Divadlo Komedie 

1970 / P. Kostka (Greg) / 
R.: K. Svoboda; F.: M. Tůma / 

Archiv Městských divadel 
pražských



 1312

Derniéry v květnu 
Vždy na konci každé sezony se musíme rozloučit 
s některými z našich inscenací, aby na jejich 
místo mohly nastoupit nové. V květnu se 
naposledy v Divadle ABC odehrají Macbeth 
a Tanec smrti.
Slavná Shakespearova tragédie o zhoubném 
pokušení moci Macbeth bude mít poslední 
reprízu 17. května. A na malé scéně ABC 
bude mít derniéru Strindbergův Tanec smrti 
19. května.

Pokud jste je ještě neviděli, nebo je chcete 
vidět znovu, máte poslední příležitost!
V červnu se Divadlo ABC rozloučí s inscenacemi 
August August, august a V+W Revue. Divadlo 
rokoko naposledy uvede Molly Sweeney 
a Top Dogs.

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 Kristof 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.

Kulaté reprízy
V květnu máme mezi inscenacemi dva oslavence. Nekorektní politická fraška Listopad 
s michalem Dlouhým v roli amerického prezidenta oslaví 21. května v Divadle ABC stou reprízu.

A v Divadle rokoko se 26. května odehraje po padesáté Noc bláznů. Komedie o tom, kdo je 
vlastně blázen.

Děkujeme všem, kteří se na nich podíleli, a přejeme oběma inscenacím alespoň ještě 
jednou tolik repríz!

Novinky

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 květen“.

V květnu soutěžíme o vstupenky na představení Teror 
31. 5. od 19 h v Divadle ABC.

Macbeth

Tanec smrti



Květen 2018 Květen 2018

MOŽNOSTI REZERVACE

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

Otevírací doba pokladen:

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

Divadlo Rokoko
Václavské náměstí 38, 110 00 Praha 1, 
pasáž rokoko
Po–So 16–19 hodin

změna programu vyhrazena. /  V  A  D   Označení předplatitelské skupiny. Na tato představení je možné zakoupit vstupenky. /   Prohlídka zákulisí po představení. / 
* Tyto akce nejsou v režii městských divadel pražských. / Ms Označení představení na malé scéně ABC. / ZV Označení akce ve zkušebně Vodičkova.

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

CENy VSTUPENEK

Cenová zóna 1 2 3 4

Standardní 320 Kč 220 Kč 90 Kč 50 Kč

Pan Kaplan 
má třídu rád 
a Proč muži 
neposlouchají 
a ženy neumí číst 
v mapách

450 Kč 350 Kč 90 Kč

Shirley Valentine 
a Vím, že víš, že 
vím...

590 Kč 490 Kč 90 Kč

Soirée 160 Kč

malá scéna ABC 220 Kč

Macbeth
D. Šoltýsová 

a m. Kačmarčík
Derniéra

Tanec smrti
r. Fidlerová 

a J. Schwarz
Derniéra

Noc bláznů
50. repríza

Kancl
H. Hornáčková, r. Kalvoda a z. Kalina

Idiot 
A. Bílík
a m. Vykus

Evžen Oněgin
J. Hána

01. Út 19h ▶ Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách

02. St 19h ▶ Teror   
03. Čt 19h ▶ Forlana – Collegium marianum*   Host

04. Pá 19h ▶ Holky z kalendáře   
05. So 10h ▶ Ms Herecký kurz pro neherce

17h ▶ D  I♥MAMMA
06. Ne 19h ▶ Deštivé dny*   Host Divadlo Ungelt

07. Po 19h ▶ Shirley Valentine   
09. St 19h ▶ Na miskách vah   
10. Čt 10h ▶ V+W Revue   Pro školy

19h ▶ V+W Revue   Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

11. Pá 15h ▶ Evžen Oněgin   Pro KMD

19h ▶ Evžen Oněgin
12. So 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits
13. Ne 19h ▶ Ondřej Havelka a jeho melody makers

První křaplavky jazzové*   Host

15. Út 19h ▶ I♥MAMMA
16. St 19h ▶ Vím, že víš, že vím…   
17. Čt 19h ▶ Macbeth   Derniéra

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

19. So 19h ▶ Ms Tanec smrti   Derniéra

21. Po 19h ▶ Listopad   100. repríza

22. Út 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád
23. St 19h ▶ 60’s aneb Šedesátky
24. Čt 19h ▶ Evžen Oněgin
25. Pá 19h ▶ Holky z kalendáře
26. So 14h ▶ Ms Naše cesta Vesmírem*   Host

19h ▶ Shirley Valentine

28. Po 19h ▶ I♥MAMMA
29. Út 19h ▶ Vím, že víš, že vím…
30. St 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách
31. Čt 19h ▶ Teror

01. Út 19h ▶ Otec   

03. Čt 10h ▶ Želary   Pro školy

19h ▶ Hodina před svatbou
04. Pá 19h ▶ Kancl
05. So 19h ▶ Premiéra mládí

07. Po 19h ▶ Top Dogs
08. Út 19h ▶ Čapek   

09. St 10h ▶ Čapek   Pro školy

10. Čt 10h ▶ Čapek   Pro školy

19h ▶ Oddací list   
11. Pá 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Host

12. So 19h ▶ Želary

14. Po 19h ▶ Molly Sweeney
15. Út 10h ▶ Idiot   Pro školy

19h ▶ A  Idiot
17. Čt 19h ▶ Kancl   
18. Pá 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?

21. Po 19h ▶ Premiéra mládí   
22. Út 19h ▶ Top Dogs
23. St 19h ▶ Konkurz
24. Čt 19h ▶ Otec
25. Pá 19h ▶ Idiot
26. So 19h ▶ Noc bláznů   50. repríza

28. Po 19h ▶ Ředitelská lóže*   Host

29. Út 19h ▶ Čapek
30. St 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?
31. Čt 19h ▶ Strýček Váňa



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

J. Janků, P. Svojtka

Bedřich smetana:
The Greatest Hits
Osm a půl opery za jednu cenu! Komický 
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase 
a Jiřího Janoucha získal na GrAND  
Festivalu smíchu cenu Komedie diváků.
HRAJí: V. Gajerová, r. Říčař, P. Juřica,  
V. Kubařová / N. Horáková, m. Slaný / 
r. Hájek, L. Pernetová, I. Hlas ad.
HUDEBNí ARANŽE: I. Hlas a J. Janouch  
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:45

A. S. Puškin

Evžen oněgin
Slavný milostný příběh nenaplněné lásky, 
hledání smyslu a životního cíle.
HRAJí: J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáčková, 
A. Bílík, J. Smutná, H. Doulová / 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 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 spoje-
ných 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

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 společen-
ské 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 ins-
cenace 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

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 nasto-
luje 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

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

S Hello bank! je jízda
na rekolech dostupnější.
Svezte se s námi.

I tady na vás myslíme a snažíme se vám ulehčit každodenní cestování
po městě. Proto je Hello bank! hrdým partnerem bikesharingového
projektu Rekola a každou jízdu do 15 minut máte díky nám zdarma.

www.hellobank.cz
Hello bank! by Cetelem je obchodní značkou banky BNP Paribas Personal Finance.

145x192_MDP_rekola.indd   1 6.4.2018   17:03:04
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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 17. června 2018 od 19.00

předprodej vstupenek v pokladně MDP 

sólový klavír Miroslav Lacko

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

rapsodie+Kraplavky 145x96,5.indd   2 27.02.18   14:42

POBĚŽTE S NÁMI 
PRO PARAPLE!

Zveme Vás na 19. ročník tradičního 
Běhu pro Paraple do parku Ladronka 
na Praze 6, kde je pro Vás kromě závo-
du na 5,1 km a běhů na 100 m připraven 
bohatý doprovodný program.

Centrum Paraple poskytuje lidem 
s poškozením míchy služby sociální 
rehabilitace a odborného sociálního 
poradenství a pomáhá tak  jim a jejich 
blízkým zorientovat se v nové životní 
etapě. 

Výtěžek z akce bude použit přímo 
na činnost Centra Paraple.

www.behproparaple.cz

BĚH PRO PARAPLE
10. 6. 2018 | 13–21 h
PARK LADRONKA, PRAHA 6

Zahájí Zdeněk Svěrák
Závod na 5,1 km /  běhy na 100 m / 
doprovodný program

Support Lesbiens, Circus Brothers, 
Ondřej Ruml, Pavel Horejš, Ester 
Kočičková, Kovy, Bé Hà Stylewithme, 
Magdalena Reifová, Petr Vacek, 
Loutky bez hranic

 

KINO LUCERNA 5/2018
PROGRAM NA MĚSÍC KVĚTEN

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):

ST  2.5. 13:30 Senior Art: Ženou z boží vůle, Švýcarsko
PÁ  4.5. 13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
PO  7.5. 13:30 Kluci z hor, ČR
ST  9.5. 13:30 Senior Art: Až na dno, USA/SRN/Fra
PÁ  11.5. 13:30 Souboj pohlaví, USA/GB
PO  14.5. 13:30 Tátova volha, ČR
ST  16.5. 13:30 Senior Art: Bratři Lumiérové, Francie
PÁ  18.5. 13:30 Gauguin, Francie
ÚT  22.5. 13:30 Gauguin, Francie
ST  23.5. 13:30 Senior Art: Lekce, Francie
PÁ  25.5. 13:30 Půlnoční láska, USA
PO  28.5. 13:30 Na krátko, ČR
ST  30.5. 13:30 Senior Art: Pod jedním stromem, Island

• Projekce v malém sále

1. MS ÚT
13:45 Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
14:00 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie
16:15 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA - PŘEDPREMIÉR. PROJEKCE

20:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra
2. ST

13:30 • Senior Art: Ženou z boží vůle (Die göttliche Ordnung), Švý
16:15 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:15 Já, Tonya (I, Tonya), USA
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
20:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra

3. ČT
16:15 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
17:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
18:30 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra

19:30 Přehlídka němých fi lmů F. W. Murnaua s živým 
hudebním doprovodem: Upír Nosferatu/E. Martins

20:30 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
4. PÁ

13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
14:30 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
16:15 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:15 Hastrman, ČR
18:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra
20:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

5. SO
13:45 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
14:30 • Lucerna dětem: V husí kůži, USA/Čína - ČESKÁ VERZE

15:45 Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:15 Hastrman, ČR
18:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra
20:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

6. NE
14:30 • Lucerna dětem: V husí kůži, USA/Čína - ČESKÁ VERZE

15:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
17:00 Hastrman, ČR
18:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra

19:30 Přehlídka němých fi lmů F. W. Murnaua s živým 
hudebním doprovodem: Fantom/Tara Fuki

20:45 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
7. PO

13:30 Kluci z hor, ČR
16:00 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra
16:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
18:00 • Be2Can Club: Western, SRN/Bul/Rak
18:30 Zer (Zer: Kimin Aşkı?), Turecko/SRN/USA
20:30 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie
20:45 Tiché místo (A Quiet Place), USA

8. ÚT
14:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
14:15 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra
16:00 Neznámý voják (Tuntematon sotilas), Finsko
16:15 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:30 • Hastrman, ČR
19:00 Jerusalem The East Side Story
20:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

9. ST
13:30 • Senior Art: Až na dno (Submergence), USA/SRN/Fra
16:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:15 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:00 Hastrman, ČR
18:15 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie
20:30 Cestovatelské kino: Černobyl
20:45 • Tiché místo (A Quiet Place), USA

10. ČT
16:00 • Měsíc Jupitera (Jupiter holdja), Maď/SRN
16:45 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:30 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
19:30 Koncert Prague Cello Quartet & Křest CD „Happy“
20:30 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

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

23. ST
13:30 Senior Art: Lekce (L‘Atelier), Francie
16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
17:45 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:00 • Human Flow, USA/SRN
20:30 Cestovatelské kino: Kanada
20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

24. ČT
kino nepromítá

25. PÁ
13:30 Půlnoční láska (Midnight Sun), USA
13:45 • Dámský klub (Book Club), USA
16:00 • Na krátko, ČR
17:00 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:15 • Dámský klub (Book Club), USA
19:30 No Wave Back (vstupenky na www.nowaveback.com)
20:30 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
20:45 No Wave Back (vstupenky na www.nowaveback.com)

26. SO
13:30 • Solo: Star Wars Story, USA - ČESKÁ VERZE

14:00 Na krátko, ČR
16:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
16:15 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:15 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:15 • Solo: Star Wars Story, USA - ENGLISH FRIENDLY

20:45 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
27. NE

13:30 • Solo: Star Wars Story, USA - ČESKÁ VERZE

14:30 Dámský klub (Book Club), USA
16:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
16:45 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:15 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island

19:30 Přehlídka němých fi lmů F. W. Murnaua s živým hudeb. 
doprovodem: Poslední štace/Clarinet Factory

20:15 • Solo: Star Wars Story, USA - English Friendly
28. PO

13:30 Na krátko, ČR
16:00 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
16:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
19:30 FuckUp Night Prague Vol. XXV
20:15 • Be2Can Club: Reality Show, It/Fra

29. ÚT
16:00 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
16:15 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
20:15 • Solo: Star Wars Story, USA - English Friendly
20:30 Dámský klub (Book Club), USA

30. ST
13:30 • Senior Art: Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
15:45 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
16:00 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
18:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:15 SmartTalk
20:15 • Solo: Star Wars Story, USA - ENGLISH FRIENDLY

20:30 Dámský klub (Book Club), USA
31. ČT

16:00 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
16:15 • Dámský klub (Book Club), USA
18:30 • Gangsterdam, Fra/Niz
19:30 Prague Jazz Spring: Walter Attanasi / F-dur Jazzband
20:30 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

11. PÁ
13:30 Souboj pohlaví (Battle of the Sexes), USA/GB
13:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
16:00 • Měsíc Jupitera (Jupiter holdja), Maď/SRN
16:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA
18:15 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra
18:30 Crème de la Crème: Gauguin, Fra - SLAV. ZAH., VSTUP. V PRODEJI

20:30 • Crème de la Crème: Mezipřistání, Fra/Řecko
20:45 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

12. SO

12:00 Lucerna dětem: Coco + Ledové království:
Vánoce s Olafem - ČESKÁ VERZE

14:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
15:30 Crème de la Crème: Rodin, Fra/Bel
16:15 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:00 Crème de la Crème: Gangsterdam, Fra/Niz
18:30 • Crème de la Crème: Ohrožené druhy, Fra/Bel
20:15 Crème de la Crème: Příslib úsvitu, Francie
20:45 • Crème de la Crème: Darebák a závodnice, Bel/Fra

13. NE

12:00 Lucerna dětem: Coco + Ledové království:
Vánoce s Olafem - ČESKÁ VERZE

14:30 • Crème de la Crème: Můj syn (Mon garçon), Francie
15:00 Crème de la Crème: Gauguin, Francie
16:30 • Crème de la Crème: Bratři Lumiérové
18:30 • Crème de la Crème: Ismaelovy přízraky, Francie
19:30 Koncert Pražského fi lmového orchestru
20:45 • Crème de la Crème: Obávaný (Le Redoutable), Francie

14. PO
13:30 Tátova volha, ČR
16:00 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra
16:15 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
18:15 Crème de la Crème: Odysea (The Odyssey), Francie
20:00 • Crème de la Crème + Be2Can Club: 120 BMP, Francie
20:30 Crème de la Crème: Někdo to rád zahalené, Francie

15. ÚT
16:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra
18:45 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

16. ST
13:30 • Senior Art: Bratři Lumiérové, Francie
16:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Fra
18:45 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

17. ČT
16:30 • Lekce (L‘Atelier), Francie
18:45 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

18. PÁ
13:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
15:45 • Půlnoční láska (Midnight Sun), USA
16:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
17:45 • Lekce (L‘Atelier), Francie
18:30 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
20:00 • Human Flow, USA/SRN
20:45 Tiché místo (A Quiet Place), USA

19. SO
14:00 • Lucerna dětem: Hledá se princezna, Ukr. - ČESKÁ VERZE

14:15 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
15:45 • Půlnoční láska (Midnight Sun), USA
16:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
17:45 • Lekce (L‘Atelier), Francie
18:30 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
20:00 • Human Flow, USA/SRN
20:45 Tiché místo (A Quiet Place), USA

20. NE
13:30 • Lucerna dětem: Hledá se princezna, Ukr. - ČESKÁ VERZE

14:30 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
15:15 • Půlnoční láska (Midnight Sun), USA
16:45 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
17:15 • Human Flow, USA/SRN

19:30 Přehlídka němých fi lmů F. W. Murnaua s živým 
hudebním doprovodem: Faust/I. Bittová & M. Sinan

20:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
21. PO

16:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:15 • Lekce (L‘Atelier), Francie
19:00 Koncert: Magda Malá & Bohuš Matuš a hosté
20:15 • Be2Can Club: Na druhé straně kopců, Rum/Fra/Bel

22. ÚT
13:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
16:15 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:00 • Human Flow, USA/SRN
18:45 *Ladies Movie Night* Půlnoční láska, USA
20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
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Festival výtvarného umění Národní galerie v Praze
Galerie Rudol� num
Galerie hl. města Prahy
MeetFactory
Museum Kampa
Národní � lmový archiv
Galerie Václava Špály 

komentované 
prohlídky
workshopy
vernisáže
projekce
debaty
a jiné

Týden Umění
23—29/4

DOX
Villa Pellé
Futura
Trafo Gallery
tranzitdisplay
Karlín Studios
a další

tydenumeni.cz

generální partner hlavní partneři


