
PF 2018
Leden 2018 • 14. ročník 2017/2018 • zdarma5. číslo

Divadelní průvodce



 32

obsah
leden 2018

Správná odpověď k soutěži o 2x2 vstupenky 
z prosincového čísla je: Plakát patří 
k inscenaci Proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách. Vstupenky vyhrály 
Alena Hráchová a Hana Křepelková.

Rozhovor 4–5

dramaturgyně Věra mašková o Teroru

Cestujeme 6–7

reportáže ze zájezdů do Izraele a Slovinska

Rozhovor 8–9

Kristýna Šrolová, autorka hry Ve foyer stojí ďábel

Jubileum 10–11

Jiří Fréhar, režisér

Premiéra 12

Chystáme novou inscenaci Idiot

Novinky 13

Lednové aktuality

Vzpomínka 18–19

Karel Štědrý

Pro vás 21

Soutěž, křížovka

Vydávají Městská divadla pražská
Zřizovatel: magistrát hlavního města Prahy 
registrováno mK Čr pod číslem E 16755
V Jámě 1, 110 00 Praha 1, 5. číslo / 13. ročník
Datum uzávěrky: 1. 12. 2017
Šéfredaktorka: Jana Soprová
Redakce: Kristýna Šrolová, Tereza Kochová
Redakční e-mail: kristyna.srolova@m-d-p.cz
Redakční rada: Jiří Janků, Věra mašková, 
Petr Svojtka, Ondřej zajíc, Kristýna Šrolová, 
Tereza Kochová
Tisk: Tiskárna astron
Neprodejné

Nejčerstvější novinky z městských divadel 
pražských najdete na sociálních sítích:

Krásná místa na zemi Zbigniewa Kaliny

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

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři ostatní partneři

Potřebujete cestovatelskou inspiraci? Naši herci vám ji poskytnou. A tak zatímco 
venku je sychravo a nevlídno, můžete už plánovat, kam se podíváte, „až bude 
tepleji“… K tomu vám určitě mohou posloužit doporučení dalšího cestovatele 
z hereckého ansámblu Městských divadel pražských Zbigniewa Kaliny. 

Poslal nám tři tipy z různých částí světa – z Čech, Evropy a Ameriky… Vyhlídka 
Máj nedaleko obce Teletín nad bývalými Svatojánskými proudy, Oceanárium 
v portugalském Lisabonu a New York – Ground Zero (nyní One).

Všechny tři fotografie reflektují mé 
prázdninové výlety. Jeden doma – 
vyhlídka máj. magické místo kou-
sek za Prahou. Pohled jako z fantasy 

filmu. druhý magický zážitek z Oceanária v Li-

sabonu. a třetí, pro mě srdcová záležitost, New 
York. Loni potřetí, doufám, že ne naposledy. 
Poprvé 2001. 11. září dopoledne tam ty mra-
kodrapy byly dva. Podruhé 2009. To tam začaly 
práce na Ground zero. a loni už hrdě stál One. x

Obsah Krásná místa
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Uvedení této hry je daleko 
více společenským než 
uměleckým činem

Rozhovor Rozhovor

Hra Ferdinanda von Schiracha Teror už má za sebou na scéně Divadla ABC několik 
repríz. Diváci přijali „hru“ na porotu, která má na konci rozhodnout o osudu pilota. 
Zajímá vás, jak hlasování dopadá? Můžete se stát jeho součástí – stačí přijít do 
divadla. V minulém čísle jsme vám představili názory na hru ze strany režiséra 
a některých herců a tentokrát jsme oslovili dramaturgyni Věru Maškovou, která se 
podílela na její přípravě od samého počátku.

Když jste hru Teror zařadili do dramatur-
gického plánu, jaké představy jste s jejím 
uvedením měli spojené?
Poprvé jsem se s tímto textem setkala 
v televizní verzi. Vůbec jsem netušila, že je to 
divadelní hra, nicméně mě tenhle interaktivní 
projekt na zásadní celospolečenské téma 
velmi zaujal. Teprve potom jsem zjistila, že se 
jedná o jednu z nejúspěšnějších německých 
divadelních her posledních let. Překvapilo mě, 
jak jednoznačného přijetí se tomuto textu 
dostalo od kolegů. Většinou jsme docházeli ke 
konsenzu na dramaturgickém plánu těžko, ale 
tady to bylo jednoznačné. Všichni jsme cítili, 
že nazrál čas na silnou a jednoznačnou aktuální 
výpověď o stavu tohoto světa.

Co vás osobně nejvíce na tomto textu za-
ujalo?
domnívám se, že uvedení této hry je daleko 
více společenským než uměleckým činem. Tím 
nikterak nesnižuji kvalitu textu. Hra je záměrně 
koncipována tak, aby působila maximálně au-
tenticky, forma je absolutně potlačena, důraz 
je položen na obsah, a to především na jeho 
racionální stránku, emoce probleskují velmi 
střídmě. Všechno je nastaveno tak, aby rozpor 
současného světa byl traktován v absolutní na-
hotě. Celá západní civilizace stojí na deklaraci 
lidských práv a svobod a na idejích demokratic-
kého právního státu. a kardinální otázka, kte-
rou klade tato hra, je, zda je to koncept živo-
taschopný a zda jsme schopni ho v současném 

světě uhájit. Tento koncept se zrodil jako ná-
hražka za západní křesťanství, které bylo dlou-
hou dobu dominantní ideologií Evropy. Křes-
ťanský koncept, který byl opuštěn, aniž by se 
naplnil, definoval morální hodnoty jasně, stejně 
jednoznačné byly politické i právní normy 
z něho vyplývající. Svatba v kostele, u soudu 
přísaha na Bibli, ve školní třídě kříž poukazovaly 
jednoznačně k vyšší autoritě, ke svorníku, který 
zastřešuje naše malé i velké životy, ke kom-
pasu, který nás směruje v bouřích i za bezvětří. 
Tento svorník jsme zavrhli, nahradili ho ústa-
vou, právním státem, ideou svobody a nyní se 
ptáme, zda je dostatečně pevnou oporou proti 
fundamentální ideologii a násilí. Hledat odpo-
věď je nesmírně těžké – celé dvacáté století 
přináší důkazy o opětovném selhání demokra-
tických právních států vůči diktaturám. anebo 
ne? Jsou to jen přechodná selhání, která nás 
nakonec vždy k demokracii vrátí? máme volit 
pragmatické řešení a bránit zuby nehty, nejen 
za cenu obětí, ale i za cenu, že zradíme vlastní 
ideály, to, co držíme? Či máme riskovat, dr-
žet se zásad, které jsme přijali, a věřit v zázrak, 
který jsme ale ze života škrtli spolu s křesťan-
stvím? Žádná jednoznačná odpověď neexis-
tuje.

Nakolik je pro vás modelovou hrou a na-
kolik osobním dramatickým příběhem?
Teror je především modelovou hrou. Cílem au-
tora není postihnout jeden silný osobní pří-
běh, ale prostřednictvím jednoho příběhu na-
stolit obecný problém, který se řeší na několika 
úrovních. Praktické, právní, morální a existen- 
ciální. Je to poprvé, co se setkávám ve své dra-
maturgické praxi s modelovou hrou. Byl to žánr 
hojně frekventovaný za minulého režimu, kdy 
nesnesitelná společenská situace proměňovala 
skoro každou divadelní produkci v politický akt, 
v protispolečenskou výpověď a právě mode-

lové hry byly uváděny tak často, že jsem se jim 
nakonec už vyhýbala. Velmi jsem doufala, že se 
s naléhavou potřebou politicky angažované hry 
už za svůj život nesetkám. Je mi z toho hořko. 
To, že jsou takovéto hry opět nutné, pociťuji 
jako selhání naší generace, selhání našich snů 
a snah. a zároveň cítím povinnost snažit se 
v aktuální situaci zaujmout stanovisko a poku-
sit se napravit, co se dá. Na druhou stranu je 
takové spontánní nadšené přijetí tohoto stro-
hého, minimalistického žánru zřejmě důkazem, 
že publikum je přesyceno přebujelostí post-
moderního manýrismu, který se postupně vy-
prázdnil na pouhou formu, a touha diváků po 
obsahu a smyslu skýtá jistou naději.

Máte zkušenost s nějakým podobným ty-
pem hry (tj. forma soudního procesu, ne-
řešitelné dilema, interaktivita)? Může di-
vákovi přinést jedinečný zážitek?
S modelovou hrou mám zkušenosti z let před-
revolučních. dramata ze soudních síní nejsou 
nikterak neobvyklá a vždycky jsou vzrušující 
a napínavá. Neřešitelné dilema přináší každá 
divadelní hra, pokud je dobře napsaná, ale to, 
že toto dilema musí řešit nejen hrdinové na je-
višti, ale též publikum, a to aktivním zapojením 
se do hry, to zažívám v případě dramatického 
díla poprvé. V komediálních produkcích se ta-
kové hry občas objeví, ale spojení interaktivity 
s naléhavým morálním dilematem, je skutečně 
naprosto originální nápad. Takže jedinečný zá-
žitek to nesporně bude a nesmírně mě zajímá, 
jak bude publikum reagovat.

Předpokládáte u diváka racionální, 
či spíše emocionální reakce?
Pevně doufám, že se diváci nechají našimi 
herci zlákat na cestu úvah, zvažování, argu-
mentací a nebudou se rozhodovat jen pod vli-
vem emocí. x

Věra Mašková
Foto: A. Hrbková
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Přehlídka izraelského 
divadla v Tel Avivu

listopad 
hostoval 
v Městském 
divadle lublaň

Izraelský divadelní institut Hanocha Levina 
pořádá ob rok prezentační přehlídku s ná-
zvem The International Exposure of Israeli 
Theatre. Cílem akce je prezentovat zahra-

ničním návštěvníkům novinky izraelské insce-
nační tvorby. díky nadstandardním vzájemným 
vztahům (za vše hovoří skutečnost, že máme 
na repertoáru dvě hry izraelských autorů – Od-
dací list a Happy End – a připravujeme třetí –  
I  MAMMA) byli na letošní ročník této přehlídky 
pozváni také režisér a umělecký šéf Petr Svoj-
tka a dramaturg Jiří Janků. 

Festival trvá pět dnů a je doslova nabitý di-
vadlem. Koná se zejména v Tel avivu, kde se 
účastníci přesouvají mezi jednotlivými divadly, 
a jedno z představení se odehrálo v Haifě na 
severu země. Každý den nabízí pět až šest di-
vadelních představení a s nimi spojené diskuse 
s tvůrci, prezentace a další doprovodné akce. 

V praxi to znamená, že jste na nohou od osmi 
od rána zhruba do půlnoci a jste doslova infiko-
váni divadlem. Nejedná se pouze o klasické či-
noherní produkce, ale prezentují se zde i před-
stavení alternativních divadel.

Naši zástupci využili návštěvu festivalu také 
k pracovním setkáním s významnou izraelskou 
dramatičkou Hadar Galron (v Čechách je známá 
zejména díky velmi úspěšné hře Mikve), je-
jíž hru I  MAMMA začneme zkoušet od ledna. 
Toto „komediální drama o výzvách současného 
mateřství“ píše autorka přímo „na míru“ na-
šemu divadlu. Během pracovních schůzek v Iz-
raeli došlo k posledním úpravám textu, který 
doznal ještě několika drobných, ale zásadních 
změn. Hadar Galron pak od našich zástupců 
obdržela pozvání k návštěvě naší premiéry, 
takže se s ní můžeme těšit na osobní setkání 
přímo v Praze. x

V letošní sezoně jsme v měst-
ských divadlech pražských zahá-
jili mezinárodní spolupráci s ev-
ropskými divadly, v jejímž rámci 

chceme Pražanům přiblížit zahraniční diva-
delní tvorbu a naopak zahraničním divákům 
představit inscenace divadel aBC a rokoko. 
Pilotním projektem pro nás bylo říjnové 
hostování městského divadla Lublaň v diva-
dle rokoko. V listopadu pak naši herci vyra-
zili do Slovinska. 

do městského divadla Lublaň jsme při-
vezli inscenaci Listopad s michalem dlou-
hým v hlavní roli. Nekorektní politická fraška 
davida mameta v režii Petra Svojtky, která 
komentuje stav současné vysoké poli-
tické scény, patří k našim nejprodávaněj-
ším představením. ač ji david mamet na-
psal už v roce 2007, diváky stále oslovuje 
svou aktuálností a úspěch sklidila i u publika 
v Lublani. Herci městských divadel pražských 
hráli před vyprodaným divadlem a dlouhý zá-
věrečný potlesk potvrdil, že některá témata 
jsou opravdu mezinárodní. V Lublani se nám 
dostalo vřelého přijetí a my se těšíme na 
další spolupráci.   

Na jih Evropy se plánujeme podívat i na 
jaře. záhřebské divadlo mladých (zKm) si vy-
bralo inscenaci Na miskách vah. Pražským 
divákům představí zKm oceňovanou insce-
naci Hinkemann. x

Petr Svojtka a Jiří 
Janků pracovali 
s Hadar Galron 
na nové hře pro 

Divadlo ABC

Před skvělým představením Aquarium 
v Městském divadle Haifa

Držitel Man Bookerovy ceny spisovatel 
David Grossman diskutuje před 
představením s Hadar Galron

Procházka tvůrčího týmu po krásách Lublaně

Kompletní Listopadový tým
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Sobota 18. listopadu patřila i v Městských divadlech pražských Noci divadel. 
Jedním z překvapení programu bylo scénické čtení hry Kristýny Šrolové Ve foyer 
stojí ďábel v režii Pavla Kheka. Zaplněné hlediště Rokoka se nepokrytě bavilo… Jak 
hra vznikla? A bude nějaké pokračování? To byly jen některé z otázek na autorku.

Pracujete v PR oddělení Městských divadel 
pražských, což je práce v zákulisí divadla. 
Méně lidí ale ví, že se věnujete i umělecké 
činnosti. Můžete prozradit, jaká je vaše do-
savadní umělecká zkušenost?
Na gymnáziu jsme s režisérem Petrem Haš-
kem zakládali studentské divadlo, z něhož ča-
sem vznikl divadelní soubor Geisslers Hofco-
moedianten. Tento soubor se postupem času 
profesionalizoval a v současné době hrajeme 
pravidelně ve VILE Štvanice. Vloni jsme osla-
vili 15 let. Pro Geisslery dělám kostýmy a scé-
nografii. Na základě této práce dostávám 
i nabídky na výtvarnou spolupráci do jiných 
menších divadel, za které jsem vždy vděčná. 
Pro práci v divadelním Pr je dobré vědět, jak 
divadlo vzniká. 

Vaše hra byla uvedena v premiéře jako scé-
nické čtení na Noci divadel v Rokoku. Jak 
hra vznikala? Jak dlouho to bylo od nápadu 
k dokončení textu?

Napsat hru z divadelního foyer mě napadlo už 
před lety, když jsem při studiu na VŠ dělala uva-
děčku v divadle v dlouhé a stala se mi podivná 
historka s podnapilým divákem, která je po-
psaná právě v mé hře. ale nějak mě ještě nena-
padalo, o čem by hra měla být. až vloni jsem se 
rozhodla chodit na kurz pro dramatiky a nápad, 
který jsem nosila v hlavě asi šest let, se za půl 
roku stal skutečností. Nakonec jsem posklá-
dala mnoho divadelních historek a hlášek, které 
jsem zažila či jen slyšela, do jednoho příběhu, 
který se ovšem nestal...

Podařilo se, že se na scéně objevili herci, 
kteří hráli „sami sebe“. Počítala jste už při 
přípravě s těmito konkrétními herci (pozn. 
red. Hána, Dvořák)?
Hra je napsaná tak, aby obsazením a scénogra-
fií odpovídala nejvěrněji divadlu, kde se právě 
hraje. mám dokonce ve scénických poznám-
kách, že by herci mohli mít svá vlastní jména, 
proto se mohlo zdát, že Jirka Hána hraje Jiřího 

Hánu a tak. Při psaní jednotlivých postav jsem 
se snažila zobrazit určité herecké typy, každá 
postava ve hře je kompilací několika reálných 
hereckých osobností, s nimiž jsem se setkala 
a jejichž chování a mluva mi uvízla v hlavě. ale 
rozhodně postavy nepředstavují nikoho kon-
krétního. abych se přiznala, velmi mě potěšilo, 
když při první čtené zkoušce herci na jednotlivé 
věty často reagovali slovy „to je přesný!“. Takže 
myslím, že kdo chce, tak se tam může najít.

Plně obsazené hlediště a bezprostřední 
ohlas byl až překvapivý na debutující au-

torku. Berete tu hru jako věc pro zasvěcené, 
nebo s ní máte další plány?
musím říct, že takový zájem a velký ohlas jsem 
nečekala a velmi mě to potěšilo. Hra je volně 
k užití a nemyslím, že by byla jen pro zasvě-
cené. ačkoliv asi nejvíce si ji užijí právě uvaděči 
a lidé, kteří vědí, jak to v divadle chodí. Je to 
spíše taková „hříčka“, jak rozsahem, tak i stav-
bou textu. Vzhledem k reakcím, které jsem na 
Foyer měla, začínám uvažovat o nenavazujícím 
druhém dílu… materiálu mám dost. ale mo-
mentálně mám v hlavě jiný námět, který se po-
kusím zpracovat. x

s Kristýnou 
Šrolovou o tom, 
jak stál ďábel 
ve foyer

Děkovačka na scénickém čtení

Hlavní roli uvaděčky si zahrála 
Veronika Khek Kubařová V rolích herců zářili Viktor Dvořák a Jiří Hána
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Jiří Fréhar slaví osmdesátku!
Režiséra Jiřího Fréhara, který se v těchto dnech dožívá osmdesátky (nar. 29. ledna 1938) 
znají v českém a moravském divadle prostě všude. Za svou dlouhou divadelní kariéru 
prošel spoustou divadel a vyzkoušel si všechno od komparsisty a technika až po ředitele. 
Vším byl rád, ale nejraději asi přece jen režisérem… V databázi Divadelního ústavu je 
u jeho jména 182 položek, inscenace her všech období, všeho druhu a všech žánrů. A to 
nepočítáme spolupráci s amatéry, kde rovněž zanechal silnou stopu. 

Na úvod si vypůjčím úryvek z textu La-
dislava Langera, který Jiřímu Fré-
harovi při letošní přehlídce amatér-
ského divadla FEmad v Poděbradech 

předal cenu za celoživotní přínos českému 
ochotnickému divadlu: „Jiří Fréhar. Nejenže jde 
o respektovaného divadelníka, ale je to také člo-
věk se širokým srdcem, který nikoho nezarmoutí. 
Navíc se v jeho přítomnosti člověk může cítit 
i velmi bezpečně, protože středoškolské vzdě-
lání překvapivě získal na vojenském gymná-

ziu v Kremnici. Totiž původně chtěl být vojen-
ským pilotem, tryskovým letcem. Ale pro české 
divadlo je určitě dobře, že nakonec v kokpitu ne-
skončil. A možná to bylo i tím, že už na gymná-
ziu hrál ochotnicky divadlo. Ovšem nikoliv proto, 
že by mu múza Thálie až natolik učarovala, ale 
zcela pragmaticky, že za to byly vycházky na-
víc. Ono to s tím divadlem ani v dětství zase až 
tak slavné nebylo. Je pravda, že na jevišti vy-
stoupil už jako jednoroční dítě s ochotníky z Vyš-
kova. Jeho maminka ho měla v náručí a měl use-

davě plakat. Ale protože neplakal nejen usedavě, 
ale vůbec, starostlivá matka ho silně štípala do 
zadečku. Později ho zase do hlediště divadla vo-
dil dědeček a občas se stávalo, že na hlavu po-
někud vzdorovitého diváka dopadal i nějaký ten 
pohlavek. Přesto ani tato traumata ho nepou-
čila a na základní škole se sám přihlásil, že bude 
hrát v pohádce. Ovšem důvod byl opět velmi pro-
zaický. Těšil se, že bude moci líbat děvčata. A to 
mu nakonec i s tím divadlem vydrželo celý život. 
Ale ještě jednu lásku měl Jiří Fréhar. Hrál velmi 
úspěšně dorosteneckou fotbalovou ligu. Naštěstí 
moc nehlavičkoval, takže si zásadním způsobem 
nepoškodil mozkovou kapacitu, a když ho nako-
nec mezi piloty nevybrali a měl pracovat jen jako 
pozemní technik, raději zběhl k divadlu. Chvíli dě-
lal technika v divadle v Šumperku a tam také 
hrál s ochotníky. Po neúspěšném pokusu o stu-
dium herectví byl následující rok přijatý na re-
žii. Po absolutoriu pak prošel divadly v Kladně, 
v Mladé Boleslavi, v Olomouci a tehdejšími 
dvěma pražskými scénami, Divadlem E. F. Bu-
riana a smíchovským Realistickým divadlem…“ 
Připomeňme, že v další Fréharově kariéře hrála 
významnou roli i městská divadla pražská. Po-
prvé zde režíroval v roce 1997 komedii Chci 
k filmu, ale opravdový divácký boom zažila další 
komedie Cizinec, inscenace z roku 1998 s Oldři-

chem Víznerem v hlavní roli. Ta totiž za velkého 
zájmu diváků vydržela na jevišti celých jede-
náct let! a jak Jiří Fréhar vzpomíná na okolnosti 
vzniku inscenace? „Nejkrásnější na tom je, že 
jsme v době, kdy jsme začali zkoušet, vůbec ne-
tušili, že ta hra vydrží na repertoáru tak dlouho. 
Přinesl nám ji dnešní děkan DAMU Jan Hančil 
s tím, že v Ypsilonce ji odmítli. Tehdejší drama-
turgyně Jana Paterová mi text dala k přečtení, lí-
bil se mi, ale neměli jsme hlavního představitele. 
Víc hlav, více rozumu – a tak jsme společně při-
šli na Oldřicha Víznera, který měl za sebou ten-
krát slavnou roli Saturnina. I když jsem se s ním 
znal už od školy, nikdy jsme spolu předtím ne-
dělali. Olda tehdy ještě hrál v Činoherním klubu 
a Charlie se nakonec stal jeho první rolí v ABC… 
Ta komedie byla křtěná olympiádou v Naganu. 
V době, kdy jsme zkoušeli, byl jeden zápas za 
druhým a my skoro vůbec nespali. A jako by nad-
šení z toho, jak jsme v cizině „dobří“, přešlo i na 
nás ve zkušebně divadla. Byla obrovská chuť do 
práce – jako by se do nás přelila od těch hokejistů 
obrovská vlna energie. Nepustilo nás to po celou 
dobu zkoušení, byla tam strašně příjemná atmo-
sféra, hodně jsme se nasmáli.“ a diváci se smáli 
také. Právě smích je jednou z deviz režiséra Ji-
řího Fréhara a věříme, že mu energie a dobrá ná-
lada vydrží ještě spoustu let! x

N. Simon: Chci k filmu, Divadlo ABC 1997, 
H. Doulová, M. Delišová, S. Stašová, O. Brousek ml. 
s režisérem  inscenace J. Fréharem / F.: K. Meister / 
Archiv Městských divadel pražských

F. von Schönthan – P. von Schönthan – 
J. Tuwim: Únos Sabinek, Divadlo ABC 
2003, J. Drbohlavová (Justýna) a L. Lipský 
(Pavel Karpíšek) / F.: I. Mičkal / Archiv 
Městských divadel pražských

Režisér Jiří Fréhar, 1997
F.: K. Meister / Archiv Městských 
divadel pražských

R. O. Hirson: Jsem špatná, špatná ženská, 
Malá scéna ABC 2002, J. Meduna (George) 
a V. Žehrová (Emily) / F.: I. Mičkal /
Archiv Městských divadel pražských
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F. M. Dostojevskij: Idiot
Z historie českých verzí

Městská divadla pražská připravují 
adaptaci dostojevského Idiota. Při 
té příležitosti je zajímavé si připo-
menout, že F. m. dostojevskij na-

vzdory tomu, že prakticky nikdy nepsal drama-
tické útvary (výjimkou je komedie Strýčkův sen), 
patří nejen na našich scénách k hojně frekvento-
vaným autorům. Jeho bohatá románová tvorba 
poskytuje tolik pozoruhodných plasticky vykres-
lených postav a tolik různorodých příběhů, že je 
pro inscenátory neustálou výzvou. mnohé z jeho 
románů a povídek se tedy dočkaly adaptací di-
vadelních i filmových, ať už jde o Bratry Karama-
zovy, Zločin a trest, Běsy či Idiota. 

dostojevského Idiot byl uveden na českých 
a moravských scénách celkem pětadvacet-
krát. Poprvé se objevil na scéně v roce 1957 
jako zájezdové představení divadla na Vinohra-
dech (tedy divadlo Čs. armády) v adaptaci Vla-
dimíra Horáčka a režii Jana Strejčka. Hlavní roli 
knížete myškina tehdy hrál Vladimír Šmeral. 
V roce 1961 následovala v pardubickém diva-
dle adaptace Georgije Tovstonogova v režii La-
dislava Vymětala, v roce 1964 se této adaptace 
ujalo realistické divadlo, režíroval Karel Pa-
louš. Vlastní adaptaci udělal pro ostravské di-
vadlo Petra Bezruče v roce 1968 zdeněk Poší-
val. Na vlastní adaptaci vsadil také režisér Oto 
Ševčík, který do plzeňské inscenace v diva-
dle J. K. Tyla v roce 1970 obsadil Petra Pavlov-
ského (jeho adaptaci pak nasadilo v roce 1999 
jihlavské Horácké divadlo). Hned třikrát vstou-
pil do stejné řeky zdeněk Kaloč, který původně 
připravil adaptaci pro Státní divadlo Brno, re-
dutu, o dva roky později tuto verzi uvedl ve zlíně 
a v roce 1981 v Národním divadle Praha. Pro 

moravské divadlo Olomouc připravil v roce 1979 
adaptaci Jaroslav Vostrý, režíroval Jan Novák 
(v roce 2000 tuto verzi hrálo Jihočeské divadlo 
České Budějovice). Po delší přestávce se vrá-
til Idiot na divadelní prkna v brněnském Hadiva-
dle v adaptaci Josefa Kovalčuka a režii arnošta 
Goldflama. Kovalčukovu adaptaci v roce 2001 
režíroval ve Stavovském divadle režisér Ivo Kro-
bot, s Vladimírem Javorským jako myškinem. 
a tato verze se též stala základem pro moráv-
kovu inscenaci v divadle na provázku pod ná-
zvem Kníže Myškin je idiot. V roce 1994 si v di-
vadle pod Palmovkou zahrál myškina Kamil 
Halbich v adaptaci martina Velíška a režii Pe-
tra Kracika. Ve stejném roce vlastní dramatizaci 
režíroval jako absolventské představení v diva-
dle dISK Ondřej zajíc a tato verze se pak od roku 
1996 hrála v obnovené premiéře na scéně diva-
dla rokoko. miroslav Krobot nejprve vlastní dra-
matizaci uvedl v roce 2008 v dejvickém divadle 
a následně v roce 2011 v divadle dISK (tuto verzi 
nazkoušeli také studenti ostravské konzervatoře 
v roce 2015 pod vedením Václava Klemense). 
V roce 2003 představil Idiota Sergej Fedotov 
v ostravském divadle Petra Bezruče, v roce 2009 
udělala adaptaci pro olomouckou scénu Blanka 
Fišerová a režírovala Jana Janěková. dramatizaci 
s otazníkem, tedy Idiot?, vytvořil pro Činoherní 
studio Ústí nad Labem Vladimír Čepek a v roce 
2009 režírovala Natálie deáková. V roce 2017 
uvedlo Idiota v dramatizaci Kateřiny menclerové 
a režii alexandra minajeva městské divadlo zlín. 

Nejnovější verzi připravují na březen městská 
divadla pražská, na dramatizaci se podílejí dra-
maturgyně Věra mašková a režisér Pavel Khek. 
Postavu myškina bude hrát aleš Bílík. x

Speciální akce pro členy Klubu diváků a předplatitele

lóže pro výherce
Výherce lednové soutěže dostane na jeden večer k dispozici lóži pro čtyři osoby v divadle aBC 
na představení podle vlastního výběru. Stačí správně odpovědět na otázku a být vylosován.

Otázka: Která inscenace oslavila v prosinci 2017 svou 250. reprízu?
Odpovědi posílejte do 25. 1. 2018 na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz a do předmětu 
napište heslo „lóže“.

Dámská jízda v Rokoku 
Dámy, přijďte si odpočinout k nám 
do divadla!
V sobotu 20. ledna se bude konat další 
z našich oblíbených večerů pro dámy, 
tentokrát s komedií Top Dogs.

Poté bude následovat módní 
přehlídka, na které uvidíte herečky 
a zaměstnankyně městských divadel 
pražských v rolích modelek. V kavárně 
divadla rokoko budou v rámci programu 
ochutnávky rakouských vín značky Vína 
daC, živá hudba, kosmetičky firmy 
GErnétic, vizážistka značky mary Kay, 
výživová poradkyně nebo kartářka anna 
Červená. Na závěr večera na vás čeká 
tombola s lákavými cenami (poukaz 

na kurz kreslení v ateliéru mozaika, kosmetické balíčky, poukazy do aquacentra Šutka, ošetření 
v kosmetickém centru GErnétic, poukaz na služby výživové poradkyně a mnoho dalších).

Těšíme se na vás na Dámské jízdě v Divadle Rokoko 20. ledna od 17 hodin!

Naši milí mecenáši, děkujeme!
rádi bychom poděkovali našemu zlatému mecenáši U zámku SE a Bronzové mecenášce 
Phdr. Lence Tomešové za podporu, kterou věnují městským divadlům pražským, a doufáme, 
že nám i nadále zachovají přízeň a nenechají si, jako doposud, ujít žádné představení!

Děkujeme!



leden 2018 leden 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

August August, august
z. Kalina a V. Svojtková

Macbeth
m. Kačmarčík a J. Klem

Kancl
V. Fridrich a J. Hána

Premiéra mládí
d. Syslová a J. Smutná

Hodina před svatbou
m. Badinková

Na miskách vah
J. Vlasák

04. Čt 19h ▶ Ms Hra o lásce a smrti dS Sumus*   Pronájem

08. Po 19h ▶ Holky z kalendáře   
09. Út 19h ▶ August August, august
10. St 19h ▶ Macbeth   
11. Čt 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách
12. Pá 19h ▶ Vím, že víš, že vím...   
13. So 10h ▶ Herecký kurz pro neherce I.

17h ▶ Evžen Oněgin
14. Ne 19h ▶ Obsluhoval jsem anglického krále*

Pronájem Divadlo Příbram

15. Po 19h ▶ A  Teror
16. Út 19h ▶ Hradišťan a Jiří Pavlica   Novoroční koncert 

17. St 19h ▶ Romulus Veliký
18. Čt 19h ▶ Listopad   Zadáno

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

20. So 17h ▶ Shirley Valentine   
21. Ne 19h ▶ Ondřej Havelka a jeho melody makers:

rapsodie v modrém pokoji*   Pronájem

22. Po 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits
23. Út 11h ▶ Ms Tanec smrti   Pro seniory

15h ▶ V+W Revue   Pro KMD

19h ▶ V+W Revue   Zadáno

24. St 19h ▶ Evžen Oněgin
25. Čt 19h ▶ Listopad   Zadáno

26. Pá 19h ▶ 60’s aneb Šedesátky
27. So 19h ▶ Vím, že víš, že vím...
28. Ne 18h ▶ Koncert pro rael*   Pronájem

29. Po 19h ▶ Na miskách vah
30. Út 19h ▶ Shirley Valentine
31. St 10h ▶ Teror   Pro školy

19h ▶ Teror

08. Po 19h ▶ Kancl   
09. Út 19h ▶ Kdo se bojí

Virginie Woolfové?
10. St 19h ▶ Premiéra mládí
11. Čt 19h ▶ Konkurz

Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

12. Pá 19h ▶ Noc bláznů
13. So 17h ▶ Otec

15. Po 19h ▶ Strýček Váňa
16. Út 15h ▶ Čapek   Pro KMD

19h ▶ Čapek
17. St 19h ▶ Oddací list   
18. Čt 15h ▶ Želary   Pro KMD

19h ▶ Želary
19. Pá 19h ▶ Konkurz
20. So 17h ▶ Top Dogs   Dámská jízda

22. Po 19h ▶ Happy End   
23. Út 19h ▶ Hodina před svatbou
24. St 10h ▶ Otec   Pro seniory

19h ▶ Oddací list
25. Čt 19h ▶ Molly Sweeney
26. Pá 19h ▶ Čapek
27. So 17h ▶ D  Premiéra mládí
28. Ne 19h ▶ rapper dS Frída*   Pronájem

30. Út 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Pronájem

31. St 19h ▶ Otec



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

60’s aneb Šedesátky
Příběh retrofila – hudební komedie o výle-
tech 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 reali-
tou ve světě, kde krásky tančí na visutém 
laně, klauni dostávají kopance a v manéži 
se ozývá řev lvů.
HRAJí: z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich,
d. Choděrová, V. Svojtková, S. Jachnická, 
m. Kačmarčík ad.
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:10

J. Janků, P. Svojtka

Bedřich smetana:
The Greatest Hits
Osm a půl opery za jednu cenu! Komický 
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase 
a Jiřího Janoucha získal na GraNd  
Festivalu smíchu cenu Komedie diváků.
HRAJí: V. Gajerová, r. Říčař, P. Juřica,  
V. Kubařová / N. Horáková, m. Slaný / 
r. Hájek, L. Pernetová, I. Hlas ad.
HuDEBNí ARANŽE: I. Hlas a J. 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. Hornáč-
ková, a. Bílík, J. Smutná, H. doulová / 
V. Janků, J. Schwarz, J. Vlach, m. Kač-
marčík ad.
REŽIE: Pavel Khek ‣ 2:20

T. Firth

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

D. Mamet

listopad
Jak být znovu zvolen americkým 
prezidentem, když popularita klesá 
k nule? Nekorektní politická fraška, která 
získala cenu Komedie diváků na GraNd 
Festivalu smíchu v Pardubicích.
HRAJí: m. dlouhý, J. Hána, J. Vlach, 
L. zbranková, z. Vencl 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:00

W. Shakespeare

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

R. Harwood

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

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. Per-
netová, J. Klem, r. Fidlerová, B. Janat-
ková / P. Tenorová, m. Písařík ad.
REŽIE: miroslav Hanuš ‣ 2:40

F. Dürrenmatt

Romulus Veliký, 
komedie antických rozměrů
Tak takhle vypadá největší hrdina všech 
dob, nebo ne? 
HRAJí: a. Procházka, m. delišová, 
N. Kouklová / P. Tenorová, z. dolanský, 
V. dvořák ad. 
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:20

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 oble-
tělo 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. daň-
ková, V. Fridrich / P. Vančura
REŽIE: Vladimír Strnisko ‣ 2:20

J. Janků, P. Svojtka

V+W Revue
Hudební revue, která připomíná slav-
nou éru Osvobozeného divadla a jeho 
dva legendární protagonisty Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha.
HRAJí: V. Fridrich, V. Gajerová, r. Ří-
čař, 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 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. Tenorová, a. Bílík, m. Vykus, P. Kli-
meš, J. Řezníček 
REŽIE: Pavel Khek ‣ 2:20

A. Gov

Happy End
Současná izraelská tragikomedie, ve které se 
lehce a s nadhledem vypráví o velmi vážných 
věcech. 
HRAJí: d. Batulková, r. Fidlerová, J. Smutná, 
E. Pacoláková, H. doulová, J. Hána,
z. Velen  ad. 
REŽIE: arnošt Goldflam ‣ 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

R. Gervais, S. Merchant

Kancl
První divadelní uvedení kultovního seriálu 
BBC, který je originálním a vtipným pohle-
dem do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné 
kanceláře.
HRAJí: V. Fridrich, J. Hána, z. Kalina, 
H. Hornáčková, V. Janků, S. Lehký / z. do-
lanský, 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 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

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



 1918 Vzpomínka Vzpomínka

odešel zpěvák 
a herec Karel Štědrý
(10. dubna 1937 – 7. listopadu 2017)

Slavná generace, která přinesla na konci 
60. let věhlas divadlu rokoko pod ve-
dením darka Vostřela, pomalu odchází. 
Jedním z těch, kteří zůstali věrní ně-

kdejší kabaretní scéně na Václavském náměstí, 
byl právě Karel Štědrý. Setkávali jsme se s ním 
v hledišti divadla. a když jsme pořádali oslavu ke 
100. výročí rokoka, nechyběl. V rokoku prožil pár 
let (1962–72) a zahrál si v inscenacích 1. a 2 Ro-
kokokoktejl, Labyrint světa a lusthaus srdce, Tro-
sečníci, Drak je drak, Chan & Son Company, Přijďte 

v devět, Čekání na slávu, Leonarde, tys nám dal, 
Filozofská historie, Rajský ostrov, Vzpomínky mi 
zůstanou, Pan Pickwick. V roce 2005 se do ro-
koka vrátil ve vzpomínkovém Kabaretu Rokoko. 

Karel Štědrý byl původním vzděláním želez-
niční inženýr. Nicméně jako mnohé jej chytily pís-
ničky a kouzlo malých divadelních scén. V roce 
1958 začal spolupracovat s Jiřím Suchým a Ji-
řím Šlitrem a vystupoval v redutě. O rok později 
spoluzakládal divadlo Semafor, kde byl ve stá-
lém angažmá do roku 1962, a po zrušení sou-

boru v rokoku se sem znovu vrátil. Poté byl na 
volné noze, jezdil společně s ostatními spřízně-
nými umělci po estrádách a koncertech po celé 
vlasti. dlouhodobě se věnoval swingu, především 
s Yvettou Simonovou či Karlem Hálou. Jako kon-
ferenciér uváděl orchestr Karla Vlacha. Po roce 
1989 začal podnikat ve zcela jiném oboru – zavá-
děl u nás nápojové automaty.

Jeho přátelé měli rádi jeho společnost a takto 
na něj vzpomínali. Například miloš Skalka o něm 
řekl: „Byl to charismatický zpěvák, člověk, který 

nikdy nezkazil žádnou legraci. Byl to i sportovec, 
dlouho se aktivně věnoval tenisu. Dostal semafor-
ské geny, měl štěstí na písničky a byl i zapáleným 
sběratelem starých filmů.” Podobně jej charakte-
rizovala zpěvačka Yvetta Simonová: „Dělala jsem 
s ním desítky let, byl to vynikající člověk, zpěvák, 
moderátor i manažer. Kdykoliv jsem něco potřebo-
vala, volala jsem Karlovi a on všechno vyřešil.”

Připomeňme si jeho účinkování ve slavné éře 
divadla rokoko fotografiemi, které poskytl diva-
delní ústav. x

J. Schneider: Čekání na slávu, Divadlo Rokoko 
1966, K. Štědrý s muzikanty Divadla Rokoko / 
R.: D. Vostřel, F.: J. Svoboda / Fotografický fond IDU

Ch. Dickens – I. Fischer – Z. Petr: Pan Pickwick, Divadlo 
Rokoko 1970, J. Zelenková (Emilka) a K. Štědrý (Snodgrass) / 

R.: J. Nesvadba, F.: V. Sochůrek / Fotografický fond IDU

J. Schneider: Chan & Son Company, Divadlo Rokoko 1964, 
J. Šašek (Son), K. Štědrý (Alfons), W. Matuška (Lala) a M. Kubišová 
(Rita) / R.: J. Vašta (j. h.), F.: V. Sochůrek / Fotografický fond IDU

Kol. autorů: 2. Rokokokoktejl, Divadlo Rokoko 1964, 
Účinkující: W. Matuška, E. Pilarová a K. Štědrý /

R.: D. Vostřel, F.: J. Svoboda / Fotografický fond IDU
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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.

Diana Son
sToP KIss
režie: Ondřej zajíc
Česká premiéra: 2. 6. 2018
Hra o hledání sebe sama, o sexuální 
odlišnosti a toleranci vůči jinakosti.

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 leden“.

V lednu soutěžíme o vstupenky na představení Teror 31. 1. 
od 19 h v divadle aBC.



 

Čím vás Příběh služebnice oslovil?
Ten příběh je takový zlý sen. Zároveň se z něj 

ale nechcete probudit, protože vás zajímá. Během 
četby jsem román občas ráda odložila a  uvědo-
mila si, jak krásně si vlastně žiju. To je na té kni-
ze velmi cenné. Jsou v  ní odkazy na náboženský 
fanatismus a na totalitní režimy, ale když si teorie 
propojíte s  konkrétním příběhem, je to pro vás 
náhle osobní, skutečnější. Margaret Atwoodová je 
mistr situace. Hrdinku neváhá postavit do úplných 
extrémů, zároveň ale píše nesmírně poutavě. 

Vybavujete si některé náročnější scény?
Díky tomu, že autorka tyhle scény popisuje 

věcně, protože jde o líčení něčeho, co už se stalo, 
poskytuje nejen čtenáři či posluchači, ale i  mně 
jako herečce určitý odstup. Ty emoce sice proží-

váte, ale ne teď aktuálně, nýbrž zpětně. Je něco 
jiného hrát, co se vám právě teď děje, tedy hrát 
„pomoc, on mě znásilňuje“, a něco jiného je hrát „on 
mě tehdy znásilnil“. I pro herce je to mnohovrstev-
natější. Může ztvárnit, co postava zažila tenkrát, 
a navíc i hledisko, jakým se na to dívá teď. 

Čtete-li román nahlas, všímáte si více stylu?
Když čtete jen očima a  zajímá vás děj, hltáte 

text rychle a jen občas se na něco zaměříte. Jako 
čtenář si zrakem volíte, čemu dáte důležitost a na 
co se soustředíte méně. Ale jako herec musíte 
vyslovit všechno, musíte poctivě říct každé slovo. 
Autorka má zajímavý styl, kombinuje úplně krát-
ké a  strohé informace s  větami na sedm řádků. 
Láme citovost a strohost.

www.onehotbook.cz

Zvláštní sen Zuzany Kajnarové

Prahu nedávno navštívila světově proslulá kanadská autorka Margaret Atwoodová, která 
obdržela Cenu Franze Kafky a také se potkala s herečkou Zuzanou Kajnarovou. Ta se totiž stala 
vypravěčkou jejího románu Příběh služebnice, podle kterého byl natočen i úspěšný  televizní 
seriál a právě vyšel také jako audiokniha. 



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

Revlon 
Mega Multiplier™ 
Mascara 

Toužíte po výrazných řasách a mnoha  
dalších benefitech? Revlon uvádí 
řasenku Mega Multiplier™ Mascara 
s inovativním složením kombinujícím 
unikátně tvarovaná mikrovlákna 
s 360˚ tubičkovou technologií, která 
zajistí bohatý objem a extrémní délku.

Vytváří obal okolo každé řasy 
(360˚ tubičku), který se nedrolí ani 
nežmolkovatí a snadno se odstraňuje 
jen za pomoci teplé vody. 

Dopřejte si nepřehlédnutelné řasy!

NOVINKA



 

KINO LUCERNA 1/2018
PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN

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  3.1. 13:30 Přání k mání, ČR/SR
PÁ  5.1. 13:30 Madam služebná, Francie
PO  8.1. 13:30 Kolo zázraků, USA
ST  10.1. 13:30 Senior Art: Rodin, Fra/Bel
PÁ  12.1. 13:30 Špindl, ČR
PO  15.1. 13:30 Největší showman, USA
ST  17.1. 13:30 Senior Art: Na shledanou tam nahoře, Francie
PÁ  19.1. 13:30 Nejtemnější hodina, GB
NE  21.1. 15:45 Bolšoj Balet: Romeo a Julie - SENIOR. SLEVA 50,- KČ

PO  22.1. 13:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
ST  24.1. 13:30 Senior Art: Obávaný, Francie
PÁ  26.1. 13:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
NE  28.1. 15:45 Mikhail Baryshnikov: Prostor - SENIOR. SLEVA 50,- KČ

NE  28.1. 18:45 Světové malířství: Cézanne - Portaits of a Live, 
SENIORSKÁ SLEVA 50,- KČ

PO  29.1. 13:30 Na konci světa, GB
ST  31.1. 13:30 Senior Art: S láskou Vincent, GB/Polsko

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• Projekce v malém sále

1. MS PO
kino nepromítá

2. ÚT
16:15 • Manželka a manžel (Moglie e marito), Itálie
16:30 Vražda v Orient expresu, USA/Malta
18:15 • Cukrář (The Cakemaker), Izrael/SRN
19:00 Zahradnictví II: Dezertér, ČR/SR
20:30 • Největší showman (The Greatest Showman), USA

3. ST
13:30 Nádech pro lásku (Breathe), GB
16:00 Vražda v Orient expresu, USA/Malta
16:15 • Místo splněných přání (The Place), Itálie
18:30 • Manželka a manžel (Moglie e marito), Itálie

18:45 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
- PREMIÉROVÁ PROJEKCE, VSTUPENKY V PRODEJI

20:45 • Cukrář (The Cakemaker), Izrael/SRN
21:00 Největší showman (The Greatest Showman), USA

4. ČT
16:00 Manželka a manžel (Moglie e marito), Itálie
16:15 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
18:00 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:15 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie
20:15 Špindl, ČR
20:30 • Rock‘n Roll, Francie

5. PÁ
13:30 Madam služebná (Madame), Francie
16:00 Manželka a manžel (Moglie e marito), Itálie
16:15 • Na shledanou tam nahoře (Au revoir là-haut), Francie
18:00 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:30 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
20:15 Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie
20:30 • Rock‘n Roll, Francie

6. SO
9:00 Cesta do Středozemě - víkendový maraton
12:00 • Lucerna dětem: Paddington 2, GB/Fra - ČESKÁ VERZE

14:00 • Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
16:15 • Ovčáček miláček - ZÁZNAM PŘEDSTAVENÍ

18:30 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
20:30 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie

7. NE
9:00 Cesta do Středozemě - víkendový maraton
12:00 • Lucerna dětem: Paddington 2, GB/Fra - ČESKÁ VERZE

14:00 • Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
16:15 • Ovčáček miláček - ZÁZNAM PŘEDSTAVENÍ

18:30 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
20:30 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie

8. PO
13:30 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
15:45 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
16:00 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
18:00 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie
18:15 Zahradnictví III: Nápadník, ČR/SR
20:00 • Be2Can Club: Toni Erdmann, SRN/Rak
20:30 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA

9. ÚT
16:15 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
17:30 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:15 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie
20:00 Festival íránského fi lmu - SLAVN. ZAHÁJENÍ, VSTUP. V PRODEJI

20:30 • Rock‘n Roll, Francie
10. ST

13:30 • Senior Art: Rodin, Fra/Bel
16:00 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
16:15 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
18:15 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie

18:30 Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
- SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

20:30 • Rock‘n Roll, Francie
21:00 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA

11. ČT
16:00 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie
17:45 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:00 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
20.00 Motörhead: Clean your Clock /ZÁZNAM KONCERTU/
20:30 • Velká hra (Molly‘s Game), USA

12. PÁ
13:30 Špindl, ČR

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

24. ST
13:30 • Senior Art: Obávaný (Le Redoutable), Francie
16:30 • Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
18:30 • Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
20:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

25. ČT
15:45 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
16:30 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
17:45 Smart Talk
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
20:30 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB

26. PÁ
13:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
15:45 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
16:30 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
18:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:00 Mikhail Baryshnikov: Prostor
20:30 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB
21:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

27. SO
13:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

14:00 • Lucerna dětem: Coco + Ledové království:
Vánoce s Olafem - ČESKÁ VERZE

15:15 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
16:15 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
17:30 Mikhail Baryshnikov: Prostor
18:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB
20:45 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

28. NE

13:00 • Lucerna dětem: Coco + Ledové království:
Vánoce s Olafem - ČESKÁ VERZE

13:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
15:30 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
15:45 Mikhail Baryshnikov: Prostor
16:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:45 Svět. malířství na plátn. kin: Cézanne - Portaits of a Live
20:00 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB
20:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

29. PO
13:30 Na konci světa (God‘s Own Country), GB
16:15 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB
18:30 • Be2Can Club: Můj král
21:00 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

30. ÚT
16:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
16:30 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
18:30 Madam služebná (Madame), Francie
19:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
20:45 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB

31. ST
13:30 • Senior Art: S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:30 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
19:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:45 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB

13. SO
13:30 Vražda v Orient expresu, USA/Malta
14:30 • Lucerna dětem: Čertoviny, ČR
15:45 Milada, ČR
16:30 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
18:15 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:30 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie
20:30 Velká hra (Molly‘s Game), USA
20:45 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB

14. NE
13:30 Vražda v Orient expresu, USA/Malta
14:30 • Lucerna dětem: Čertoviny, ČR
15:45 Milada, ČR
16:30 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
18:15 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:30 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Francie
20:30 Velká hra (Molly‘s Game), USA
20:45 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB

15. PO
13:30 Největší showman (The Greatest Showman), USA
16:15 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
16:45 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
18:30 Alibi na klíč (Alibi.com), Francie
18:45 • Be2Can Club: Glory, Bul/Řecko
20:30 Velká hra (Molly‘s Game), USA
20:45 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB

16. ÚT
15:30 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
17:30 • Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA

17. ST
13:30 • Senior Art: Na shledanou tam nahoře, Francie
16:00 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
17:45 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:00 • Velká hra (Molly‘s Game), USA
20:30 Cestovatelské kino: Bali
20:45 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB

18. ČT
15:45 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
16:00 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
17:45 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:00 • Na shledanou tam nahoře (Au revoir là-haut), Francie
20:00 Nemilovaní (Nelyubov), Rusko/Fra/Bel 

20:30 • Tři billboardy kousek za Ebbingem
(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), USA

19. PÁ
13:30 Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
15:45 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
16:00 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
17:45 Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:00 • Na shledanou tam nahoře (Au revoir là-haut), Francie

20:00 Filmové legendy s Expres FM: Americká krása
(American Beauty), USA, 1999

20:30 • Tři billboardy kousek za Ebbingem
(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), USA

20. SO
14:00 • Lucerna dětem: Čertoviny, ČR
16:00 • Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
18:15 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
19:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
20:45 • Na shledanou tam nahoře (Au revoir là-haut), Francie

21. NE
13:00 • Lucerna dětem: Čertoviny, ČR
13:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
15:00 • Na shledanou tam nahoře (Au revoir là-haut), Francie
15:45 Bolšoj Balet: Romeo a Julie
17:30 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
19:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
20:00 • Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA

22. PO
13:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
15:45 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
16:15 • Největší showman (The Greatest Showman), USA
18:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
18:15 • Be2Can Club: Nemilovaní (Nelyubov), Rusko/Fra/Bel 
20:15 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
20:45 • Be2Can Club: Nemilovaní (Nelyubov), Rusko/Fra/Bel 

23. ÚT
15:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
16:15 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
18:00 • Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
18:45 *Ladies Movie Night* Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ČR
20:30 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
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Rhapsódie 
v modrém pokoji

aneb

Jaroslav Ježek a George Gershwin

dva muži mezi nebem a jazzem

Divadlo ABC | neděle 21. ledna 2018 od 19.00sólový klavír Miroslav Lacko

předprodej vstupenek v pokladně MDP 
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18 / O kosmos hino kalo
44 / Rozhovor se Zdeňkem Hölzelem
58 / Mistrovské světničky

18 /

44 /

58 /

prosinec 2017
leden 2018
109 Kč / 5,10 ¤12+1

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

artcasopis.cz


