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Zdeněk Dolanský

2. NejRaNĚjŠÍ vzPomÍNka 
Na DivaDlo  
Zkouška ochotníků ve staré Boleslavi – já 

byl ještě v kočárku. 

4.  NejoBlÍBeNĚjŠÍ jÍDlo  
Možná dobrá svíčková.

3.  NejČaStĚji PouŽÍvaNÉ 
Slovo NeBo FRÁze  
„Každej jsme nějakej.“

8.  NejoBlÍBeNĚjŠÍ 
PřÍSlovÍ NeBo RČeNÍ  
Svět je most, přejdi ho, ale nestav 

si na něm žádný dům. to mi při-

padá jako dobrá připomínka toho, 

že jsme tady na návštěvě a jako ná-

vštěva bychom se měli chovat. Mi-

mochodem, to prý řekl Ježíš. 

5. NejoBlÍBeNĚjŠÍ 
hiStoRickÁ oSoBNoSt  
těch je víc. Např. Wilhelm Dörpfeld, solon, 

E. s. Vráz, J. a. Komenský nebo Erasmus 

Rotterdamský.

1. NejmilejŠÍ mÍSto Na 
SvĚtĚ 
Jak říkali „starší“: Ubi bene, ibi patria. Kde 

je dobře, tam jsem doma. ale může to být 

Peloponés, Paříž, Peru…

7.  NejveSelejŠÍ zÁŽitek 
z jeviŠtĚ     
Veselé je to vždycky až v klubu. Na jevišti 

v trapasech člověk propotí kostým.

6. NejPřÍjemNĚjŠÍ 
ČiNNoSt  
Pohupovat se v křesle nad mořem (ne  

ovšem nad severním ledovým).

10.  NejŠŤaStNĚjŠÍ 
DeN (PřeDStava o NĚm) 
Bohužel. to, že byl člověk šťastný, 

si uvědomí až ex post.

9.  NejmilejŠÍ ČlovĚk 
Jeden nejmilejší člověk? to je chudé. 

Mám rád víc lidí. Většina mi nevadí. 
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S dramaturgem Jiřím Janků
o premiéře Top Dogs

já sama jsem viděla Top Dogs na Festivalu 
německého jazyka v interpretaci švýcar-
ského souboru. jak jste se k Top Dogs do-
stal vy? 
Já jsem inscenaci bohužel na onom festivalu ne-
viděl, ale vím, že tehdy měla velký ohlas. My (s Pe-
trem svojtkou) jsme ji poprvé inscenovali ve stře-
dočeském divadle Kladno na podzim roku 2005,  
a to v obrovském sále na klasickém kukátkovém 
jevišti, což bylo i trochu riskantní vzhledem k alter-
nativnosti původní hry. Když autor popisoval vznik 
svého textu, zmínil se, že používal v podstatě do-
kumentární postupy. Navštěvoval skutečné kurzy 
pro nezaměstnané, vedl dialog jak s vyhozenými 
manažery, tak s jejich školiteli. téma pak zpraco-
vával spolu s herci a režisérem formou workshopů 
na zkouškách. Definitivní text vznikl až zapsáním 
toho, co se takto urodilo, i proto měly postavy 
jména herců. ačkoliv od napsání hry uplynulo dva-
cet let, zdá se, že její téma rezonuje v naší dnešní 

společnosti daleko více, než kdykoliv předtím. Jen 
bych chtěl poznamenat, že hra primárně není o vy-
hozených manažerech, ale o propouštění jako ta-
kovém, o tom, co lidé prožívají. o prázdnotě, která 
nastává… 

když jste mluvil o vzniku hry ve stylu doku-
mentárním, napadlo vás taky pozvat si něja-
kého skutečného trenéra?
Napadlo nás nějakého kouče najmout, abychom 
mohli nastudovat jeho pracovní i psychologické 
postupy. ale nakonec jsme to zavrhli ze dvou dů-
vodů – jednak by jistě šlo o finančně náročnou zá-
ležitost, a zároveň bychom na něj museli „hrát 
divadlo“, tedy tvářit se jako lidé z kanceláře a ne-
prozradit, že jsme divadelníci, protože kdyby to vě-
děl, nechoval by se přirozeně, a to by pro nás bylo 
bezcenné. 
Zvolili jsme tedy jinou cestu. snažíme se dohledá-
vat z odborné literatury autentické postupy team-

V sobotu 5. listopadu bude mít 
v Divadle Rokoko premiéru hra 
švýcarského dramatika Urse  
Widmera Top Dogs. Někteří z nás 
měli možnost vidět ji na Festivalu 
německého jazyka v provedení 
souboru, pro nějž hra v roce 1996 
vznikla. Jak se ukázalo, téma vy-
hazovů z práce a nutnosti znovu 
se zařadit do pracovního procesu 
nejenže nezastaralo, ale je v dneš-
ním světě stále aktuálnější. O hře a 
její transformaci pro české jeviště 
jsme si povídali s dramaturgem Ji-
řím Janků.
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buildingů postavené na společenských hrách, na 
interakci mezi zúčastněnými. Na několika zkouš-
kách jsme se věnovali tomu, že jsme takovéto hry 
společně vyzkoušeli, a bylo to docela zábavné i 
přínosné. a Henrieta Hornáčková, která hraje v naší 
inscenaci koučku Maxovou, si sama aktivně po-
dobné hry dohledává a občas nás nějakou novou 
překvapí.

myslím, že hlavně z ameriky k nám přichází 
trend nejrůznějších návodů, jak řešit jakou-
koli situaci. mám pocit, jako by lidé ztráceli 
základní instinkty, lidskost a raději se spolé-
hali na ready made návody, a tím se vlastně 
stávali jakýmisi „roboty“.
ano, trošku k tomu tendujeme. Nemyslím si, že by 
tenhle problém byl u nás tak silný jako v americe, 
ale zdá se, že s postupující globalizací nás to také 
dostihlo. Já nejsem odborník, nevyznám se v tom, 
ale mám-li být upřímný, tyhle trendy se mi nelíbí. 
Nějak se mi v tom všem ztrácí člověk jako originál, 
jako nezaměnitelná individualita. Pro mě je důle-
žitá určitá míra svobody, myslím, že je to přiroze-
nější, než důsledné dodržování předepsaných ma-
nuálů.

když se to pak předvádí na jevišti, dochází  
k výraznému sbližování skutečnosti a diva-
dla. Přibližuje se život divadlu, nebo obrá-
ceně?
Myslím, že v tomhle konkrétním případě je to dáno 
geniálním autorským záměrem. Widmer zvolil gro-
teskní formu a pracuje s velkou nadsázkou. Když 
sbíral podklady ke hře, zpovídal řadu lidí, kteří byli 
propuštěni z práce, a byl překvapen jejich chová-
ním, reakcemi a postoji. sám pak v jednom z roz-
hovorů říkal, že leccos v jeho hře může působit 
přehnaně, nicméně 90 % toho, co se tam děje, se 
skutečně stalo. Hlavními hrdiny jsou propuštění 
manažeři z nejvyšších postů, ale co zažívají, může 
potkat každého. Jsou to velké životní pády a pa-
dáte-li z vyšší pozice, je to samozřejmě bolesti-

vější. tohle platí po celém světě a v každé době. 

autor sám ovšem vyzýval, aby si každé di-
vadlo přizpůsobilo hru poměrům v zemi. jak 
jste s ní pracovali vy? 
V prvé řadě jsme si nechali pořídit nový překlad. 
Manažerský slovník je velmi specifický, velmi dy-
namicky se vyvíjí a stejnou měrou také neskutečně 
rychle zastarává. U původní hry se celý děj ode-
hrává v jakémsi „družstvu“, kde se účastníci bizar-
ního setkání školí vzájemně, my jsme tam přivedli 
postavu koučky. také jsme jednu postavu připsali, 
abychom akcentovali genderové téma, protože 
vztahy mezi muži a ženami na vysokých postech 
se mění. Dříve jsme nebyli zvyklí, že se v takových 
funkcích pohybují i ženy, dnes je to zcela běžné. 

Pokud jde o žánr, mluvil jste o grotesce. 
ale v tréninkových metodách se objevuje 
spousta podžánrů. uvažovali jste od počátku 
o důležitosti formální stránky?
Důležitost formální stránky nastolil už sám autor, 
multižánrovost je tam přímo naočkována. Widmer 
nabízí náhled na různé fáze outplacementového 
procesu, a tím děj postupně graduje. Ze začátku se 
všichni tváří velmi vyrovnaně, postupně z nich fa-
sáda začne opadávat a ukáže se, že vše bylo trošku 
jinak. a pak je tam ještě pasáž snů, kdy se o všech 
nepřímo dozvídáme něco navíc. Výsledkem je ur-
čitý kaleidoskop různých jevištních postupů, které 
dohromady vytvoří originální a velmi divadelní ce-
lek. 

Svým způsobem Top Dogs navazují na 
úspěšný Kancl. zdá se, že potenciál diváků 
pro tento typ her u nás existuje.
Je pravda, že vzrůstající úspěch Kanclu nás pře-
kvapil, má svou stálou diváckou obec. lidé, co 
pracují v kancelářích doslova od rána do večera, 
se chtějí pobavit a hry z tohoto prostředí jsou jim 
blízké. Ztotožňují se s ním daleko víc a to, čemu 
my jsme se trošku vysmívali, zažívají dnes a denně. 
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Pan ředitel a jeho klaun, 
Odjakživa tvořili v cirkuse dvojici – pan ředitel a jeho klaun, klaun a jeho pan ředi-
tel. Ředitel jako bytost z vyšší společnosti, cosi trochu nelidského, klaun, sama pod-
stata lidskosti v celé její křehkosti a naivitě. Ve hře August August, august je Pavel 
Kohout pojmenoval – Holzknecht a Augustin August. V inscenaci Divadla ABC je 
hrají Jiří Schwarz a Zbigniew Kalina. 

chodil jste jako malý do cirkusu?
to víte, že chodil. Bydlel jsem blízko letné, na 
dnešní Hradčanské, tedy kousek od letenské 
pláně, kde vždycky byl nějaký cirkus. to bylo v 
předškolní době. Dnes už bych asi do klasického 
cirkusu nešel, protože je mi těch zvířat líto. Jako 
dítě si to člověk neuvědomí, obdivuje lvy, koně, je 
to krásné! Dnes bych dal přednost „lidským“ čís-
lům – klaunům a artistům.  

tentokrát vstupujete do cirkusu jako pan 
ředitel holzknecht. jaký je?
Mě samotného zprvu nenapadalo, jak ho po-
jmout. Protože on je nelidský, je to netvor. Není 
to konkrétní osoba, ale cosi mezi netvorem  

a zvířetem. Zatímco všichni klauni na jevišti jsou 
konkrétní, on je symbol, takový velký bratr, který 
všemi a vším manipuluje. Je to velice záhadná fi-
gura, která se přímo na scéně objeví až úplně na-
konec. Jinak se v určité siluetě zjevuje nad scé-
nou, i jeho hlas přes mikroport zní nelidsky. Je to 
představitel moci, ztělesnění zla. Dá se říci až ja-
kýsi antikrist. ta stylizace je maximální. Není to 
strejda s bičem, který je trochu legrační, ale je 
opravdu hrozný. taková noční můra augusta, jak 
ho asi vídává ve svých děsivých snech. Je to tedy 
spíše augustova vize než reálný člověk. ta po-
stava přesahuje cirkus. Cirkus sám o sobě tady 
znamená svět a on je onou představou velkého 
bratra, který to tam manipuluje. Nikdo vlastně 
pořádně neví, co je zač, a proto se ho lidé bojí. 

Jiří Schwarz alias 
Ředitel Holzknecht
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Pan ředitel a jeho klaun, klaun a jeho pan ředitel

měl jste, resp. máte rád cirkus? Pokud ano, 
co konkrétně v něm?
Cirkus miluju. ale ten novodobý, kde vystupují 
pouze lidé, nikoliv zvířata. a prezentují se tu ty 
nejlepší akrobatické, taneční a klaunské ekvilib-
ristiky. světový Cirque du soleil nebo česká sku-
pina losers Cirque Company. Veliké zážitky z po-
slední doby! 

jaký vztah máte ke klaunům?
Klaunství je řemeslo jako každé jiné. Pokud ho 
někdo umí, nesmírně mě baví. a kdybych to 

měl specifikovat, preferoval bych spíše smutné 
klauny. a hluboce smekám před zdravotními 
klauny. Vím, jak nesmírně obtížné je se klaunem 
stát. a jak je to náročné povolání.

zkoušel jste někdy klaunerii?
s tou bohužel nemam žádnou zkušenost. Po-
kud nebudu počítat některé role, které se jí blížily, 
jako třeba ta v Penzionu pro svobodné pány.

jaká je vaše postava v inscenaci August 
August, august?
Je to klaun, který jde za svým snem, jako Don 
Quijote de la Mancha. Naprosto naivní, dět-
ská, čistá duše, která způsobuje zázraky, aniž by  
o tom věděla. Která tak moc touží po svém snu, 
že ani nevnímá klacky, které mu ostatní házejí 
pod nohy. 100% snílek a 1000% naivní dítě.

Zbigniew Kalina alias
August August, august
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Aleš Bílík

aleš Bílík patří k těm, kdo se dostali k divadlu spíše 
náhodou. i když přiznává, že už jako malý se rád 
převlékal za nejrůznější postavy, které předváděl  
v kruhu rodiny. Nechodil do dramatického kroužku, 
zato zpíval v několika dětských pěveckých soubo-
rech, včetně Kühnova dětského sboru. s ním vy-
stoupil např. v Carmen na scéně Národního diva-
dla a v Rudolfinu, do Japonska a na další světová 
turné už ale se sborem nejel. „Uřval jsem si hlasivky 
v páté třídě někde na fotbale a od té doby jsem pře-
stal ve sboru zpívat,“ uzavírá ranou kapitolu svého 
uměleckého působení. teprve před maturitou, kdy 
se začal rozhlížet kam dál, ho inspirovala kama-
rádka, která mu poradila: „Jdi na DAMU, určitě tě 
vezmou.“ a opravdu ho vzali. společně s kamará-
dem z dětství Matějem Nechvátalem, s nímž si od 
té doby zahráli v několika projektech (naposledy 
letos v létě na alternativní scéně v Meet Factory  
v projektu nazvaném Bůh by řekl: bože, vy jste 
divný). 

V době studia na DaMU si vyzkoušel leccos – spo-
lečně se spolužáky spolupracovali na Konci maso-
pustu v Národním divadle (o něco později si na něj 

vzpomněla choreografka adéla laštovková-stodo-
lová a nabídla mu roli v pohybovém projektu Muži, 
který se hraje dodnes), hostoval v mladoboleslav-
ském divadle a také se podílel na projektech tygra 
v tísni iva Kristiána Kubáka. V letních produkcích 
ve Zlaté koruně si tak zahrál v inscenacích Krabat  
a Vij. s tygrem v tísni spolupracuje stále, nedávno 
jsme jej mohli vidět jako Boha apollona v site-spe-
cific projektu Oresteia na Štvanici. Na role v absol-
ventských inscenacích DaMU měl také štěstí, za-
hrál si rozmanité postavy v inscenacích Grázlové, 
Punk Rock a Buchty a bohyně. Když se ptám na 
vzpomínky na školu, zpočátku v žertu protestuje: 
„To je, jako by mi bylo čtyřicet.“ ale pak přece jen 
zavzpomíná: „Byla to krásná, často těžká doba plná 
spousty nových setkání, zábavy, zážitků, hloubání 
do sebe a hledání se… Několikrát jsem měl pocit, že 
jsem všechno pochopil, pokud jde o mě, ostatní lidi 
i profesi (což je samozřejmě omyl) a pak zas, že ne-
chápu nic. Tak je tomu vlastně dodnes. Na DAMU 
záleží hodně na vedení, jaké prožijete čtyři roky. 
Jedna z metod je, že se studenti herectví po všech 
stránkách „rozloží“, aby se pak zase nějak úplně ji-
nak (a lépe) mohli poskládat. Nás se naštěstí ve-

Na jaře bezpochyby za-
ujal pozornost diváků 
(a hlavně divaček) v in-
scenacích Noc bláznů 
a Evžen Oněgin mladý 
vysoký blonďák. Na 
podzim se stal Aleš Bí-
lík posilou pánské šatny 
Městských divadel praž-
ských i zdejšího beachvo-
lejbalového týmu.
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dení snažilo spíše obrábět, než dekonstruovat.“  
V inscenacích DaMU hrál většinou postavy hodně 
mužné, tak trochu machistické, ale ví, že nestačí 
spoléhat se na výrazný zevnějšek. „Rozhodně bych 
nechtěl hrát nějaké manekýny a pak herecky od-
padnout. Hrát charakterní postavy si žádá víc, pra-
cuju na sobě.“ a nemůžeme minout banální otázku 
– evergreen o roli, která jej láká. „Mně se strašně 
líbí Val ze Sestupu Orfeova, monolog jsem dělal na 
přijímačkách na DAMU. A pak bych chtěl hrát jed-
nou Macbetha, na škole jsme dělali úryvky s panem 
Aloisem Švehlíkem a mám pocit, že mám takový 
rest, že tomu tajemnému Macbethovi něco dlužím.“

Už od čtvrtého ročníku hostoval aleš v Národním 
divadle moravskoslezském v ostravě, kde nakonec 
zůstal v angažmá dva roky. Divadlo mu nadělilo na 
deset rolí nejrůznějších žánrů. „Moc rád na ost-
ravská léta vzpomínám. Na vřelé přijetí hereckého 
souboru i nového neznámého města. Nejhlubší 
vzpomínku zanechá to „poprvé“ – Tristan (tristan  
a isolda) a Lysandr ve Snu noci svatojánské byly mé 
první „opravdové“ role na velkém profesionálním je-
višti. Ve Snu tehdy byli všichni mlaďoši ze souboru, 
Verča Lazorčáková, Igor Orozovič, Péťa Lorencová 
a (tehdy také hostující) Váňa Dejmal, a všichni byli 
na mě strašně milí a zažívali jsme spoustu legrace. 
Tristan potom byla poctivá, diváky bohužel trochu 
nepochopená inscenace Janusze Klimszy, já na 
ni vzpomínám ovšem jen v nejlepším. Spolupráce  
s Januszem byla pro mě jako nezkušeného herce  
k nezaplacení. Navíc Igor Orozovič, se kterým jsme 
se alternovali a který už tehdy odcházel do Prahy, mi 
jako mladšímu kolegovi hodně pomáhal a při spolu-
práci jsme se přitom doplňovali navzájem. Měl jsem 
rád samozřejmě i další kusy. Namátkou třeba Per-
fect Days, režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová 
pracovala hezky herecky, nebo Odsun s mimořádně 
talentovaným režisérem Ivanem Burajem, vyzkoušel 
jsem si i muzikál. Aby to nebylo vše jen růžové, dvoj-
role v Pozvání na zámek mi tenkrát příliš nesedla, 

bylo to na mě z kraje angažmá myslím velké sousto. 
Ale těžší úkoly posouvají člověka dál...“

Z divadla po dvou letech odešel, protože zajímavé 
nabídky na natáčení nešly skloubit s dojížděním, 
zkoušením a pravidelným hraním v ostravě. Pře-
devším malí diváci si jej zapamatovali z pohádky 
Řachanda. on sám velmi rád vzpomíná na loňské 
dvouměsíční natáčení filmu Křižáček s Karlem Ro-
denem v itálii v režii Václava Kadrnky, do kin by měl 
přijít na jaře příštího roku. Kromě toho získal aleš 
také roli v seriálu Bohéma, který připravuje Česká 
televize.

a jak se dostal mladý herec do Městských di-
vadel pražských? V ostravě totiž spolupracoval 
s režisérem Pavlem Khekem na inscenaci Dok-
tor Faustus. „S Pavlem mě moc bavilo spolupra-
covat, a protože jsem věděl, že půjdu zpátky do 
Prahy na volnou nohu, zkusil jsem se zeptat, zda 
by pro mě neměl ještě nějakou práci. Po krátkých 
námluvách (a velmi vtipném představení se ve-
dení Městských divadel pražských, které by vydalo 
na humornou povídku) si mě obsadil do role Douga  
v Noci bláznů a později do role Lenského v Oněgi-
novi. Nabídku na „taneční“ roli v inscenaci August 
August, august v režii pana Zajíce jsem potom vzal 
ještě v době, kdy jsem nevěděl, že půjdu do an-
gažmá. Choreografie dělají mí bývalí pedagogové  
a rád se zase trochu zdokonalím v pohybu.“

V současné době má tedy aleš v divadlech aBC  
a Rokoko tři role, co bude dál, zatím netuší. Šance 
se ale bezpochyby naskytnou. Zatím kromě di-
vadla chytá adrenalin ve sportech, jezdí na koni, 
leze s přítelkyní po umělých lezeckých stěnách  
a chystá se, že v příštím roce už by to mohly být  
i skály opravdové. „Mám k výškám zvláštní respekt, 
vzrušení z nich mě láká a zároveň se toho bojím.“ 
Možná, že tahle charakteristika tak trochu sedne  
i na divadelní práci. 
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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

Divade ln í  spo lek  F r ída

13. 11. 2016 v Divadle Rokoko



Chcete se více dozvědět o současné české, 

ruské, britské či americké literatuře?

Chybí vám orientace ve světě médií?

Máte zájem naučit se tvůrčímu psaní?

Zajímají vás moderní české dějiny?

Mají děti co číst?

Na tyto a mnoho dalších otázek vám odpoví  

kurzy Akademie Literárních novin a jejich 

špičkoví lektoři z řad našich předních 

osobností literatury, historie, médií. Seznam 

kurzů i s termíny a dalšími podrobnostmi  

najdete na akademie.literarky.cz

Pozvánka na kurzy

Divade ln í  spo lek  F r ída

13. 11. 2016 v Divadle Rokoko



14:00 ▶ Divadelní ABCeda 
na podzimní strašidelné téma OMG! Hororové husťárny! Tato dílnička bude věnována starším dětem 
od 8 do 12 let (kapacita omezená, vstupenky jen na rezervaci). /Zkušebna Vodičkova/

18:30 ▶ Oskar a růžová paní  
Divadelní spolek Sumus (kapacita omezená, vstupenky jen na rezervaci). /Malá scéna ABC/

20:30 ▶ I. blok písní   
z inscenace Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách prokládaný autorskými písněmi 
našich herců. /jeviště Divadla ABC/

21:15 ▶ Charitativní dražba předmětů věnovaných našimi herci   
Výtěžek bude věnován projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu světluška. /foyer Divadla ABC/

21:45 ▶ II. blok písní   
z inscenace Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách prokládaný autorskými písněmi 
našich herců. /jeviště Divadla ABC/

22:30 ▶ Měření Zdi zamilovaných, společné foto všech diváků na PF Městských divadel 
pražských /foyer a hlediště Divadla ABC/

23:00 ▶ III. blok písní 
z inscenace Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách prokládaný autorskými písněmi 
našich herců. /jeviště Divadla ABC/

20:00 ▶ Scénické čtení prozatím tajné hry,
v režii Pavla Kheka.

21:30 ▶ Scénické čtení prozatím tajné hry,
v režii Pavla Kheka.

Noc divadel 

Zveme vás na Noc divadel v Městských divadlech pražských. Po loňském velmi úspěšném ročníku, 
kdy se v Divadle ABC vystřídalo na 500 návštěvníků, jsme se rozhodli program ještě více zpestřit  
a rozšířit o Divadlo Rokoko. Doufáme, že letos do našeho divadla zavítá mnohem více spokojených diváků.

Program Divadlo Rokoko V sobotu 19. listopadu 
Noc divadel v divadlech 
ABC a Rokoko.

Ve foyer bude po celou dobu k dispozici stánek cukrárny a kavárny Alchymista.

Program Divadlo aBC
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Ve foyer bude po celou dobu k dispozici stánek cukrárny a kavárny Alchymista.

Informuji.cz 
je kulturní rozcestník 
a magazín o všem 
důležitém, co se 
v Praze děje:

najdete tam přehledné programy kin, koncertů, divadelních představe-
ní nebo akcí pro děti. Nezávislá redakce pro vás připravuje recenze, 

články, fotoreporty a pozvánky na akce, kde nemůžete chybět.



Zájezdy

Listopad 2016

Holky z kalendáře
J. smutná a D. Batulková
Úterý 8. 11. od 19 h

Evžen Oněgin
J. Hána a J. Vlach
Čtvrtek 24. 11. od 19 h

Listopad
M. Dlouhý
Čtvrtek 3. 11. od 19 h

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 11–19 hodin
Sobota 14–19 hodin
Neděle hodinu před začátkem představení

Divadlo Rokoko
Václavské náměstí 38, 110 00 Praha 1, pasáž Rokoko
Po–So 14–19 hodin

listopad
Benešov, úterý 15. 11. od 19 h

Pan kaplan má třídu rád
Jičín, úterý 22. 11. od 19 h

1. Út 19h ▶ Romulus veliký
2. st 19h ▶ a  evžen oněgin
3. Čt 19h ▶ listopad 
4. Pá 19h ▶ v+W Revue
5. so 19h ▶ |MS| tanec smrti
6. Ne 19h ▶ Zlatá léta šedesátá*   Pronájem

Petr Sovič a Golden Big Band Prague + VIP hosté

7. Po 19h ▶ Na miskách vah
8. Út 19h ▶ holky z kalendáře   Částečně zadáno
9. st 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách
10. Čt 11h ▶ august august, august   1. veřejná generálka

19h ▶ Shirley valentine
11. Pá 11h ▶ august august, august   2. veřejná generálka
12. so 19h ▶ august august, august   1. premiéra

14. Po 19h ▶ v  august august, august   2. premiéra
15. Út 19h ▶ v+W Revue   
16. st 19h ▶ vím, že víš, že vím...   
17. Čt 19h ▶ Bedřich Smetana: the Greatest hits 
18. Pá 19h ▶ august august, august
19. so 14h ▶ |ZV| Divadelní aBceda   Hravé odpoledne pro děti

17h ▶ Dobře rozehraná partie
1830h ▶ |MS| oskar a růžová paní*   Pronájem DS Sumus 
2030h Noc divadel 

20. Ne 19h ▶ ondřej Havelka a jeho Melody Makers
uvádějí Bude to jinak!*   Pronájem

23. st 19h ▶ vím, že víš, že vím...   Zadáno
24. Čt 15h ▶ evžen oněgin   Pro KMD 

19h ▶ evžen oněgin   
25. Pá 19h ▶ Shirley valentine   Zadáno
26. so 17h ▶ Proč muži neposlouchají 

a ženy neumí číst v mapách   
20h ▶ |MS| Pěna dní*   Pronájem DS Sumus

27. Ne 19h ▶ Bouře*   Pronájem Divadlo loutek Ostrava

28. Po 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka
29. Út 19h ▶ august august, august
30. st 10h ▶ České vánoce   Veřejná generálka

19h ▶ České vánoce   Obnovená premiéra   Zadáno



Zájezdy

Listopad 2016

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.

Změna programu vyhrazena.
v  a  D  e  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.

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 ne-
poslouchají 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

Želary
E. Pacoláková
Středa 16. 11. od 19 h

Strýček Váňa
N. Horáková a V. Fridrich
Čtvrtek 24. 11. od 19 h 

Oddací list
J. Vlasák a t. Medvecká 
Čtvrtek 17. 11. od 19 h

molly Sweeney
olomouc, pondělí 28. 11. od 19 h

1. Út 19h ▶ Burundanga
2. st 19h ▶ Strýček váňa   Pro členy KD a předplatitele za 90 Kč    
3. Čt 11h ▶ top Dogs   1. veřejná generálka

19h ▶ Noc bláznů
4. Pá 11h ▶ top Dogs   2. veřejná generálka

5. so 19h ▶ top Dogs   1. premiéra

7. Po 19h ▶ v  top Dogs   2. premiéra

8. Út 19h ▶ hráči   Zadáno

9. st 19h ▶ Rapper*   Pronájem Divadelní spolek Frída 
10. Čt 19h ▶ hodina před svatbou
11. Pá 19h ▶ kancl
12. so 17h ▶ D  top Dogs
13. Ne 19h ▶ Jako thelma & louise*   Pronájem Divadelní spolek Frída

14. Po 19h ▶ happy end   
15. Út 19h ▶ Romantický víkend*   Pronájem

16. st 15h ▶ Želary   Pro KMD

19h ▶ Želary
17. Čt 19h ▶ oddací list   
18. Pá 19h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci
19. so 17h ▶ Noc bláznů

20h ▶ Noc divadel
20. Ne 11h ▶ Mini a Magnus*   Pronájem

15h Talkshow zpěvačky Z. Stirské a režiséra T. Magnuska a jejich hostů

19h

21. Po 19h ▶ top Dogs
22. Út 19h ▶ molly Sweeney
23. st 10h ▶ hodina před svatbou   Pro seniory

19h ▶ Burundanga   
24. Čt 10h ▶ Strýček váňa   Pro školy

19h ▶ Strýček váňa
25. Pá 19h ▶ kancl   Zadáno

26. so 17h ▶ kdo se bojí virginie Woolfové?
27. Ne 19h ▶ Brouk v hlavě*   Pronájem Dobřichovická divadelní společnost

28. Po 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Pronájem   Obnovená premiéra



J. Janků

České Vánoce
Netradiční vánoční komedie o tom, jak 
se Češi zachovali, když k nim dorazila 
zpráva o narození spasitele.  
: H. Bor, V. Fridrich, D. Batulková / 
E. Nádaždyová, Z. Velen, V. Janků,  
J. slánský, K. lojdová / V. svojtková,
s. Milková / l. Pernetová, l. Zbranková / 
Z. Kajnarová, l. Jurek, M. Písařík, J. Hána 
: Petr svojtka ‣ 1:20

Repertoár

a. Gov
Happy End
současná izraelská tragikomedie, ve které 
se lehce a s nadhledem vypráví o velmi 
vážných věcech. 
: D. Batulková, R. Fidlerová, J. smutná, 
E. Pacoláková, H. Doulová, J. Hána,
Z. Velen  ad. 
: 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.
: P. Štěpánek, M. Badinková /  
B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, l. Jurek,  
E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková  
a M. Kačmarčík 
: ondřej Zajíc ‣ 2:00

J. Galceran
Burundanga
Veselohra o lesku a bídě současného te-
rorismu. Velmi nevážně pojednává o jedné  
z největších hrozeb naší doby, o teroris-
tech, které omylem odhalí dvě studentky 
prostřednictvím „drogy pravdy“, 
burundangy, o nepodařeném únosu  
a možném zániku separatistické  
organizace Eta, ale také o lásce a důvěře. 
: E. Pacoláková, H. Hornáčková,  
t. Novotný, R. Kalvoda a J. Klem 
: ondřej Zajíc ‣ 2:15

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.
: V. Gajerová, R. Říčař, P. Juřica, 
V. Kubařová / N. Horáková, M. slaný /  
R. Hájek, V. svojtková / l. Pernetová,  
i. Hlas ad.
hudbn n: i. Hlas a J. Janouch  
: Petr svojtka ‣ 2:45

P. Kohout
August August, 
august
Zápas krásného snu s neúprosnou realitou 
ve světě, kde krásky tančí na visutém laně, 
klauni dostávají kopance a v manéži se 
ozývá řev lvů.
: Z. Kalina, J. schwarz, V. Fridrich,
D. Choděrová, V. svojtková, s. Jachnická, 
M. Kačmarčík ad.
 : ondřej Zajíc 

s. Vögel
Dobře rozehraná partie
současná komedie o tom, jak žít sám 
a nezpustnout. inscenace vznikla ve 
spolupráci s Rakouským kulturním 
fórem v Praze. 
: J. Vlasák, l. Jurek, P. Štěpánek, 
J. smutná a K. Veckerová  
: lída Engelová ‣ 2:40

R. Fulghum/M. Hanuš
Drž mě pevně,  
miluj mě zlehka
Vítejte v tančírně Century! to, co je 
důležité venku, zde není podstatné. Jde 
tu totiž o jediné – o argentinské tango. 
: J. Hána, J. Klem, t. Novotný, 
Z. Vencl, H. Hornáčková, s. Jachnická, ad. 
: Miroslav Hanuš ‣ 2:20

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.
: M. Dlouhý, J. Hána, J. Vlach, 
l. Zbranková, Z. Vencl 
: Petr svojtka ‣ 2:00

R. Gervais, s. Merchant
Kancl
První divadelní uvedení kultovního seriálu 
BBC, který je originálním a vtipným 
pohledem do zákulisí jedné zdánlivě 
obyčejné kanceláře. : V. Fridrich,  
J. Hána, Z. Kalina, H. Hornáčková,  
V. Janků, s. lehký / Z. Dolanský,  
R. Hájek, R. Kalvoda, l. Zbranková,  
J. Vlach 
: Petr svojtka ‣ 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. : V. Gajerová, D. Batulková, 
R. Fidlerová, J. smutná, K. Macháčková, 
l. termerová, H. Doulová, D. Choděrová ad.
: ondřej Zajíc ‣ 2:50

a. s. Puškin
Evžen Oněgin
slavný milostný příběh nenaplněné lásky, 
hledání smyslu a životního cíle.
 : J. Hána, P. tenorová, 
H. Hornáčková, a. Bílík, J. smutná, 
H. Doulová / V. Janků, J. schwarz, 
J. Vlach, M. Kačmarčík ad.
: Pavel Khek ‣ 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. 
: V. Gajerová, a. Procházka,  
V. Khek Kubařová, V. Dvořák 
: Petr svojtka

B. Friel
Molly Sweeney
Česká premiéra psychologického 
dramatu vynikajícího irského 
dramatika o slepotě skutečné i domnělé, 
a opravdových zázracích života.
: D. Batulková, V. Fridrich, 
a. Procházka 
: ondřej Zajíc ‣ 2:20

N. V. Gogol
Hráči
tragikomedie z atraktivního prostředí 
falešných hráčů. „V kartách neexistuje 
předstírání, karban nešetří nikoho, karty 
jsou velmi demokratické.“ 
: M. Dlouhý, V. Fridrich, 
a. Procházka, l. Jurek, Z. Dušek, 
M. Písařík ad. 
: Petr svojtka ‣ 2:15



R. sonego, R. Giordano
Vím, že víš, že vím...
Hra, ve které se snoubí všechno, co  
v dobré komedii nesmí chybět. 
: s. stašová, M. Dlouhý, a. Daňková, 
V. Fridrich / P. Vančura  
: Vladimír strnisko ‣ 2:30

F. Dürrenmatt
Romulus Veliký, komedie 
antických rozměrů
tak takhle vypadá největší hrdina 
všech dob, nebo ne? 
: a. Procházka, M. Delišová, 
N. Kouklová / P. tenorová, Z. Dolanský,  
V. Dvořák ad.  
: ondřej Zajíc ‣ 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? : t. Medvecká, J. Vlasák, 
R. Fidlerová, M. Procházková, J. Hána / 
M. Hofmann / t. Novotný a M. Rošetzký  
: ondřej Zajíc ‣ 2:05

 
a. P. Čechov
Strýček Váňa
„Život člověka utahá!“ tragikomedie  
o velkých touhách a nenaplněných snech. 
: V. Fridrich, a. Procházka, 
Z. Kajnarová, N. Horáková, Z. Dolanský, 
R. Fidlerová, Z. Vencl, V. Janků ad. 
: Petr svojtka ‣ 2:30

 l. Nowra
Noc bláznů
Divácky vděčná komedie o tom, kdo je 
vlastně blázen. 
: P. Juřica, M. Vykus, t. Novotný, 
V. Gajerová, D. Šoltýsová, o. Vízner,
N. Horáková, a. Bílík ad.  
: Pavel Khek ‣ 2:20

K. legátová

Želary
adaptace nejvyhledávanějšího 
bestselleru posledních let. 
: E. Pacoláková, V. Fridrich, 
J. smutná, o. Vízner, l. Jurek, 
V. Dvořák ad. 
: Pavel Khek ‣ 2:40

K. Čapek/a. Goldflam 
Věštkyně, vraždy  
a jasnovidci
Česká premiéra svérázné adaptace  
Čapkových povídek. : J. Vlasák,  
V. Fridrich / J. Hána, H. Doulová 
D. Batulková, V. Marek / Z. Dolanský,  
a. theimerová, J. Vlach, P. Klimeš ad. 
: arnošt Goldflam ‣ 2:00

l. Rosten/M. Hanuš
Pan Kaplan má třídu 
rád
oblíbená kniha o záludnostech vyučování 
cizí řeči v originálním jevištním provedení 
plném písní, tance a půvabného humoru. 
tato inscenace získala ocenění Komedie 
roku 2009 a cenu odborné poroty  
na GRaND Festivalu smíchu v Pardubicích. 
: 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. 
: Miroslav Hanuš ‣ 2:50

B. a a. Peasovi/M. Hanuš
Proč muži neposloucha-
jí a ženy neumí číst  
v mapách
Hudební komedie, která vám poradí, jak 
předcházet partnerským krizím.
: l. Jurek, Z. Kalina, P. Klimeš,  
H. Doulová, Z. Velen, J. smutná, l. Perne-
tová, J. Klem, R. Fidlerová, B. Janatková,  
M. Písařík ad.
: Miroslav Hanuš ‣ 3:00

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. 
  Zdeňka Kaloče 
 simona stašová ‣ 2:50

R. Harwood
Na miskách vah
strhující drama o hledání pravdy a společen-
ské zodpovědnosti v totalitní společnosti. 
: V. Fridrich, J. Vlasák, J. suchý  
z tábora / M. Vykus, N. Horáková, P. Juřica, 
V. Janků
: Petr svojtka ‣ 2:30

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. 
: V. Fridrich, V. Gajerová, R. Říčař, 
l. Pernetová, R. Kalvoda, Z. Kalina,  
H. Bor, V. Janků, P. Juřica, 
B. Janatková, V. svojtková  
: Petr svojtka ‣ 2:45

  - Divadlo aBC
  - Malá scéna aBC
  - Divadlo Rokoko

a. strindberg

Tanec smrti
Vrcholné dílo kontroverzního švédského 
dramatika o dlouholetém soužití 
manželského páru. : R. Fidlerová, 
J. schwarz a o. Vízner
:  Viktorie Čermáková ‣ 1:50

Hostující představení

J. Godber
Romantický víkend
Komedie o náhlém vytržení ze stereo-
typu života v soužití v dlouhodobého 
manželství.
: P. Špalková a J. Novotný 
: V. Štěpánek ‣ 2:00

J. Baron
Návštěvy u pana Greena
legrační, dojímající příběh lásky  
a odpouštění. : s. Zindulka  
a D. tůma 
: V. Michálek ‣ 2:00

U. Widmer
Top Dogs
Moderní groteska o rekvalifikaci mana-
žerů propuštěných z vysokých funkcí.
: H. Hornáčková, D. Batulková,  
l. Zbranková, J. Hána, R. Kalvoda,  
Z. Vencl, l. Jurek, M. Vykus 
a Z. Dolanský
: Petr svojtka 



Navzdory tomu, že se v sezoně 
1976/77 v Československu 
pevně usadila normalizace, Měst-
ská divadla pražská (pravda, již 
bez legendárního Komorního di-
vadla) patřila ke scénám, do nichž 
se chodilo. Vedle titulů, které by-
chom dnes nazvali „bulvárním di-
vadlem“ (tj. detektivky, zpěvohry, 
situační vztahové komedie), se tu 
objevovaly i hry zásadnějšího cha-
rakteru, jejichž reprezentantem v 
této sezoně byl Urfaust, scénické 
zpracování slavné Goethovy hry 
Friedrichem Dürrenmattem, tehdy 
již u nás zapovězeným. Nemusím 
jistě připomínat, že to byla doba, 
kdy v Městských divadlech praž-
ských působila doslova elita čes-
kého divadelního herectví, byť 
mnohé z tehdejších hvězd jsou už 
téměř zapomenuty, neboť nepat-
řily k hvězdám televizním.
Divadelní programy z té doby ob-
sahovaly (pro informaci soudobou 
i budoucí) úplný seznam pracov-
níků scény i zákulisí. Připomeňme 
jen, že soubor tehdy hrál pře-
devším v Divadle aBC, zatímco  

o prostor Divadla Rokoko se dě-
lil s Kresleným divadlem Františka 
Kratochvíla a také s Pražským ko-
morním baletem Pavla Šmoka. 
soubor byl tehdy skutečně vel-
kolepý, s tím dnešním nesrov-
natelný, jen v činoherní složce 
podle statistiky figurovalo přes 
šedesát herců a hereček, stálý 
baletní soubor měl osmnáct členů  

a kromě toho tu byl také vlastní 
dvacetičlenný orchestr.
tato sezona byla ve znamení ně-
kolika „světových“ premiér, tedy 
premiér původních her, které pro 
divadlo napsali, resp. adapto-
vali čeští autoři. První z nich byla 
hra alexe Koenigsmarka Ostrovy 

zdánlivé, kde se uplatnily přede-
vším starší dámy ze souboru. Re-
žisér ota ornest přizval ke spolu-
práci do hlavní role Vilmy Vlastu 
Fabiánovou. Druhou českou hrou, 
která se představila v Rokoku, 
byla satirická komedie Toulavý 
kufr. První verzi hry napsal před-
časně zemřelý rozhlasový autor 
Jiří Vilímek a pro jeviště Rokoka 

ji dopracoval známý scenárista 
a textař Petr Markov. Do třetice 
původní česká komedie – jinými 
slovy lehká konverzačka s detek-
tivní zápletkou – byl text domá-
cího autora Miroslava Horníčka 
Tři Alberti a slečna Matylda. Děj 
se točil kolem dědictví kdesi ve 
Švédsku a, kromě zvědavé šar-

Městská divadla pražská 
před čtyřiceti lety

4.

5.

5.
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mantní tety Matyldy (alternovala 
Nina Jiránková a Květa Fialová), 
se tu pohybovala trojice záhad-
ných mužů, které pod jmény Pro-
fesor, Baron a Magistr hráli lubo-
mír lipský, otto Šimánek a Jiří 
Bruder. Poslední český text vznikl 
adaptací starého komediálního 
titulu Josefa Štolby a F. F. Šam-
berka. Novou formu mu dal v Di-
vadle aBC režisér Rudolf Mihula  
a lákavý titul Hurá do Paříže! 

s podtitulem rakousko-uher-
ský muzikálově operetní blázinec  
s mnoha proměnami, světelnými 
efekty a pouťovou střelnicí o dvou 
dílech, vše doprovázeno zdejším 
orchestrem a baletem, byl pro di-
váky velkým lákadlem.  
První premiérou sezony byla de-
tektivka francouzského autora 
Roberta thomase Stalo se v Cha-
monix s Františkem Němcem  
a alenou Vránovou v režii ladi-
slava Vymětala (pozn. ten režíro-
val inscenaci znova v roce 1993 
pod názvem Past na osamělého 
muže a do hlavní role Daniela Cor-
bana obsadil otakara Brouska 
ml.).  V dalších dvou titulech za-
hraniční provenience vsadila dra-
maturgie na komorní vztahové 
komedie či tragikomedie. Hru ale-

xeje arbuzova Staromódní kome-
die v režii Karla svobody si v al-
ternacích zahráli irena Kačírková / 
stella Zázvorková a Václav Voska 
/ svatopluk Beneš. Jako další se 
představila hra oblíbeného špa-
nělského autora alejandra Casony 
Dům se sedmi balkóny, kterou  
v aBC režíroval ladislav Vymětal. 
V roli Genovevy se představila Ja-
roslava adamová, amandu si za-
hrála Nina Jiránková a Matku li-
buše Švormová.
Nejodvážnějším, dosud ceně-
ným titulem, který se v této se-
zoně představil v Divadle Rokoko, 
byla úprava Goethova Fausta  
z pera Friedricha Dürrenmatta – 
Urfaust. V režii Františka Mišky se 
v ústřední trojici představili Viktor 
Preiss jako Faust, Eduard Cupák 
jako Mefistofeles a Dana syslová 
jako Markéta.

6.

8.7.

 ..RUBRiKa 19.. .. aRCHiV 19..

1. a. Casona: Dům se sedmi balkóny, Divadlo aBC 1977 / V. Voska (Don Germán) a J. adamová (Genoveva) / R.: l. Vymětal; F.: M. tůma / Zdroj: archiv 
Městských divadel pražských
2. a. Casona: Dům se sedmi balkóny, Divadlo aBC 1977 / a. Švehlík (Ramón) a N. Jiránková (amanda) / R.: l. Vymětal; F.: M. tůma / Zdroj: archiv Městských 
divadel pražských
3. J. Štolba – F. F. Šamberk – R. Mihula: Hurá do Paříže, Divadlo aBC 1977 / s. Fišer (arnošt Machač), J. Bruder (Emanuel Hynek Hrdý), s. Zázvorková (Gabriela 
anastázie Hrdá) a J. Bek (leopold sojka) / R.: R. Mihula; F.: M. tůma / Zdroj: archiv Městských divadel pražských
4. R. thomas: Stalo se v Chamonix, Divadlo aBC 1976 / l. trojan (abbé Maximin) a a. Vránová (Elisabeth) / R.: l. Vymětal; F.: M. tůma / Zdroj: archiv Městských 
divadel pražských
5. R. thomas: Stalo se v Chamonix, Divadlo aBC 1976 / l. trojan (abbé Maximin) a F. Němec (Daniel Corban) / R.: l. Vymětal; F.: M. tůma / Zdroj: archiv 
Městských divadel pražských
6. a. Koenigsmark: Ostrovy zdánlivé, Divadlo Rokoko 1976 / M. Zoubková (Marie), Z. Polanová (sylva), V. Fabianová j. h. (Vilma) a i. Kačírková (Malvína) / 
R.: o. ornest; F.: M. tůma / Zdroj: archiv Městských divadel pražských
7. M. Horníček: Tři Alberti a slečna Matylda, Divadlo aBC 1976 / o. Šimánek (Baron), K. Fialová (Matylda sőderstrőmová) a l. lipský (Profesor) / 
R.: i. Weiss – J. Fišer; F.: M. tůma / Zdroj: archiv Městských divadel pražských
8. J. W. Goethe: Urfaust, Divadlo Rokoko 1976 / D. syslová (Markéta) a V. Preiss (Faust) / R.: F. Miška; F.: M. Poš / Zdroj: archiv Městských divadel pražských



Urs Widmer
TOP DOGS
Režie: Petr svojtka
Premiéra: 5. 11. 2016
Moderní groteska o rekvalifikaci manažerů 
propuštěných z vysokých funkcí.

Christian Giudicelli
PREMIÉRA MLÁDÍ
Režie: Janka Ryšánek schmiedtová
Premiéra: 28. 1. 2017
Bláznivá komedie o dvou mimořádných 
ženách a jednom velkém dobrodružství.

Jean-Claude Carrière
KONKURZ
Režie: ondřej Zajíc
Premiéra: 11. 3. 2017
Všichni chtějí roli. a jsou pro to ochotni 
udělat téměř vše. o jakou roli se jedná? 
to nikdo přesně neví.

Věra Mašková, Pavel Khek
ČAPEK
Režie: Pavel Khek
Premiéra:  3. 6. 2017
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.

Pavel Kohout
AUGUST AUGUST, AUGUST
Režie: ondřej Zajíc
Premiéra: 12. 11. 2016
Zápas krásného snu s neúprosnou realitou 
ve světě, kde krásky tančí na visutém laně, 
klauni dostávají kopance a v manéži se 
ozývá řev lvů.

William shakespeare
MACBETH
Režie: Pavel Khek
Premiéra: 18. 3. 2017
Jedna z nejslavnějších tragédií o zhoubném 
pokušení.

Jiří Janků, Petr svojtka
60‘s aneb ŠEDESÁTKY
Režie: Petr svojtka
Premiéra: 10. 6. 2017
Hudební komedie o časech kdy láska, 
mír a svoboda nebyly sprostými slovy.

Dramaturgický plán Městských divadel 
pražských na sezonu 2016/2017



ÚCHVATNÉ VĚJÍŘKY ŘAS
NOVÁ ŘASENKA FALSE LASH EPIC
Stvořena pro dokonalé řasy, které obstojí i v detailním záběru. 
Žádná řasa nezůstane bez povšimnutí.

Dobřichovický DS

Vstupenky v pokladnách ROKOKA a ABC nebo online: www.mestskadivadlaprazska.cz

Viktor Emanuel Champsboisy // Bouton – Karel Král
Kamil Champsboisy – Jiří Šafránek

Marcela Champsboisy – Hedvika Hájková
Romain Tournel – Jan Seidel

Carlos Homenides de Histangua – Jiří Geissler
Luiza Homenides de Hinstangua – Jana Kroupová

Doktor Finache – Petr Bendl
Augustin Ferraillon – Jan Rosák

DOBŘICHOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST

brouk_inzerce_rokoko.indd   2 05.10.16   17:39



Arnošt Goldflam (22. září 1946)

Nezaměn i te lnou 
součástí pražské 
(ale i české a mo-
ravské) scény je už 

po mnoho desítek let český he-
rec, dramatik, režisér, pedagog  
a spisovatel arnošt Goldflam. 
Jeho cesta k divadlu nebyla pří-
močará, ale nakonec vystudoval 
brněnskou JaMU a postupně či 
souběžně prošel několika morav-
skými malými scénami – Večerní 
Brno, Divadlo X, Divadlo na pro-
vázku, HaDivadlo – nejprve jako 
herec, poté jako režisér a autor. 
Postupně se začal se svou cha-
rakteristickou image prosazovat 
v celorepublikovém kontextu, vy-
stupoval mj. v České televizi jako 
moderátor kulturních magazínů.  

V roce 1993 ze svého domovského HaDivadla odešel a od té doby na volné noze režíruje na řadě do-
mácích i zahraničních scén (také v Německu, Rakousku a Polsku). 

Jako herec má na kontě úctyhodné množství divadelních, filmových i televizních rolí, mnohdy jej  
ovšem divadla zvou, aby na jejich scéně režíroval vlastní hry či adaptace. ostatně, původních textů, 
které začal psát nejprve s kolegou z HaDivadla Josefem Kovalčukem a později už sólově (z období 
HaDivadla nejznámější hra Písek/Tak dávno a velmi oblíbená monodramata Biletářka, Agatománie či 
Červená knihovna) je několik desítek. Připomeňme, že jeho židovský původ a vědomí sounáležitosti  
s touto komunitou se odráží v mnoha jeho textech, kde zkoumá, většinou v žánru grotesky, specifika 
židovství či připomíná holocaust (mj. Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně či Sladký The-
resienstadt). 

s Městskými divadly pražskými začal arnošt Goldflam spolupracovat v roce 2008 a vytvořil pro zdejší 
scény tři adaptace, které rovněž režíroval – Zlatí úhoři (2008), Věštkyně, vraždy a jasnovidci (2013)  
a Bylo nás pět (2014). Jeho zatím poslední spoluprací je režie původní izraelské hry anat Gov Happy 
End z roku 2015. arnošt Goldflam je velmi příjemný, moudrý a zábavný člověk. 

Přejeme mu do dalších let zdraví a stálý optimismus.
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Václav HybšVáclav Hybš
s orchestrem

Vánocní koncert
2016

Václav Hybš Duo Kamelie

kdy: kde: DIVADLO  ABC, Vodičkova ul., Praha 1Neděle 11. 12. 2016 v 19:00 hod.
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KINO LUCERNA 11/2016
PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD

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
ST  2.11. 13:30 Toni Erdmann, SRN/Rak. (SENIOR ART)
PÁ  4.11. 13:30 Dítě Bridget Jonesové, GB/Fra/Irl

NE  6.11. 15:45 Bolšoj Balet: Světlý pramen
- SENIORSKÁ SLEVA 50,- KČ

PO  7.11. 13:30 Božská Florence, GB
ST  9.11. 13:30 24 tydnů, SRN (SENIOR ART)

ČT  10.11. 18:30 Miss Saigon - záznam představení muzikálu 
z londýn. West Endu - seniorská sleva 50,- Kč

PÁ  11.11. 13:30 The Beatles: Eight Days a Week
- The Touring Years, GB/USA

PO  14.11. 13:30 Severský fi lmový podzim seniorům: Muž 
jménem Ove

ST  16.11. 13:30 Je to jen konec světa, Fra/Kan (SENIOR ART)
PÁ  18.11. 13:30 Tenkrát v ráji, ČR/SR
PO  21.11. 13:30 Anthropoid, GB/ČR/FRA
ST  23.11. 13:30 Egon Schiele, Rak/Lux (SENIOR ART)
PÁ  25.11. 13:30 Pohádky pro Emu, ČR
PO  28.11. 13:30 Noční zvířata, USA
ST  30.11. 13:30 Francie, Fra (SENIOR ART)

1. MS ÚT
16:15 • Krásné dny v Aranjuez 3D, Fra/SRN
18:15 • The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, GB/USA
20:30 • Anthropoid, GB/ČR/FRA

2. ST
13:30 • Toni Erdmann, SRN/Rak. (SENIOR ART)
17:30 • The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, GB/USA

3. ČT
16:30 • The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, GB/USA
18:45 • Toni Erdmann, SRN/Rak.
20:00 Mezipatra QFF: Tomcat - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

4. PÁ
13:30 Dítě Bridget Jonesové (BJ‘s Baby), GB/Fra/Irl
15:30 • Toni Erdmann, SRN/Rak.
15:45 The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, GB/USA
18:00 Mezipatra QFF: Aimée a Jaguár (Aimée & Jaguar), DEU
18:30 • Mezipatra QFF: Mužem na pět způsobů
20:30 Mezipatra QFF: Je to jen konec světa, Francie/Kanada
21:00 • Mezipatra QFF: Vztahy v ženském rodě 

5. SO
13:30 • Lichožrouti, ČR
15:00 Toni Erdmann, SRN/Rak.
15:30 • Mezipatra QFF: Zašlý lesk mládí
18:00 Mezipatra QFF: Stát pevně (Rester vertical), FRA
18:30 • Mezipatra QFF: Zlo mezi námi (Evil Among Us)
20:30 Mezipatra QFF: Barash (Barash), ISR
21:00 • Mezipatra QFF: O vraždách, medvědech a lidech

6. NE
13:30 • Lichožrouti, ČR
13:45 Mezipatra QFF: Jahody a čokoláda, CUB/MEX/ESP/USA
15:30 • Mezipatra QFF: Nepsaná historie, USA
15:45 Bolšoj Balet: Světlý pramen
18:30 • Mezipatra QFF: Rodinná pouta (Family Ties)
20:30 Mezipatra QFF: Ornitolog (O Ornitólogo,) PRT/FRA/BRA
21:00 • Mezipatra QFF: Vztahy v ženském rodě 

7. PO
13:30 Božská Florence (Florence Foster Jenkins), GB
15:30 • Toni Erdmann, SRN/Rak.
15:45 The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, GB/USA
18:00 Mezipatra QFF: Nikdy nebudeš sám, Chile
18:30 • Mezipatra QFF: Yes, we fuck! (Yes, We Fuck!), SPA
20:30 Mezipatra QFF: Kocour (Kater) RAK
21:00 • Mezipatra QFF: Rodinná pouta (Family Ties)

8. ÚT
15:30 • Toni Erdmann, SRN/Rak.
15:45 The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, GB/USA
18:00 Mezipatra QFF: Lovesong (Lovesong) USA
18:30 • Mezipatra QFF: Víš ty, kdo já jsem
20:30 Mezipatra QFF: Oběť (Victim) GBR
21:00 • Mezipatra QFF: O vraždách, medvědech a lidech

9. ST
13:30 • 24 tydnů (24 Wochen), SRN (SENIOR ART)
15:30 • Toni Erdmann, SRN/Rak.
18:30 • Mezipatra QFF: Vztahy v ženském rodě
20:00 Mezipatra QFF: Hedwig a Angry Inch, USA
21:00 • Mezipatra QFF: Mužem na pět způsobů

10. ČT
16:30 Bezva ženská na krku, ČR
16:45 • Tenkrát v ráji, ČR/SR
18:30 Miss Saigon - záznam předst. muzikálu z lond. West Endu
18:45 • Je to jen konec světa, Francie/Kanada
20:45 • Krásné dny v Aranjuez 3D, Fra/SRN

11. PÁ
10:30 Mama Kino: Bezva ženská na krku, ČR
13:30 The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, GB/USA
16:00 Bezva ženská na krku, ČR
16:30 • Tenkrát v ráji, ČR/SR
18:00 SFP: Muž jménem Ove - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, SE
18:45 • Je to jen konec světa, Francie/Kanada
20:45 • Krásné dny v Aranjuez 3D, Fra/SRN
21:00 SFP: Dům (Huset), NO

12. SO
12:30 Heidi, devčátko z hor, SRN/Švýc. - ČESKÁ VERZE

14:00 • Tenkrát v ráji, ČR/SR
14:45 SFP: Tábor pro dospělé (Viikossa aikuiseksi), FI,
16:15 • The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, GB/USA
16:45 SFP: Rosita ( Rosita), DK
18:30 • Je to jen konec světa (Juste la fi n du monde), Fra/Kan
18:45 SFP: Hráč (Lošéjas), LT
20:30 • Krásné dny v Aranjuez 3D, Fra/SRN
20:45 SFP: Idealista (Idealisten), DK

23. ST
13:30 • Egon Schiele, Rak/Lux (SENIOR ART)
16:00 • Pohádky pro Emu, ČR
18:00 • Egon Schiele, Rak/Lux
20:30 • Americká idyla (American Pastoral), USA
21:15 FFF: Tanečnice (La Danseuse)

24. ČT
15:45 • Noční zvířata (Noctural Animals), USA
16:30 FFF: Bláznivá pětka (Five)
18:00 • FFF: Neznámá dívka (La Fille Inconnue)
18:30 FFF: Kameny bolesti (Mal de pierres)
20:30 • FFF: Mustang
21:00 FFF: Začít znova (L‘Avenir)

25. PÁ
13:30 Pohádky pro Emu, ČR
15:45 • Noční zvířata (Noctural Animals), USA
16:00 FFF: V sedmnácti (Quand on a 17 ans)
18:00 • FFF: Hlavu vzhůru (La Tête haute)
18:30 FFF: Vůně mandarinky (L‘Odeur de la mandarine)
20:30 • FFF: Belmondo (Belmondo par Belmondo)
20:45 FFF: Nocturama 

26. SO

13:45 • The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, 
GB/USA

14:00 FFF: Bella a Sebastián 2 - ČESKÁ VERZE

16:00 FFF: Talár (L‘Hermine)
16:15 • Noční zvířata (Noctural Animals), USA
18:00 FFF:  Spravedlnost pro mou dceru (Au nom de ma fi lle)
18:30 • FFF: Bláznivá pětka (Five)
20:00 FFF: Outsider (L‘Outsider)
20:30 • FFF: Lagerfeld - důvěrné (Lagerfeld - Confi dentiel)

27. NE

13:00 • The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, 
GB/USA

14:00 FFF:  Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
- ČESKÁ VERZE

15:15 • Noční zvířata (Noctural Animals), USA
16:00 FFF: Orkán  (Ouragan)
17:30 • FFF: Líná zátoka (Ma Loute)
18:00 FFF: Agnus Dei (Les Innocentes)
20:00 • FFF: Tři srdce (3 cœur)
20:30 FFF:  150 miligramů (La Fille de Brest)

28. PO
13:30 Noční zvířata (Noctural Animals), USA
15:15 • Pohádky pro Emu, ČR
16:30 FFF: Monsieur Chocolat (Chocolat)
17:15 • Sieranevada, Rum/Fra/BaH
18:45 FFF: Je to jen konec světa (Juste la fi n du monde)
20:30 • Noční zvířata (Noctural Animals), USA
20:45 FFF: Marguerite a Julien (Marguerite et Julien)

29. ÚT
16:30 FFF: My tři, nebo nikdo (Nous trois ou rien)
18:30 FFF: Špinavej kšeft  (Un petit boulot)
19:00 • Sieranevada, Rum/Fra/BaH
20:30 FFF: Elle

30. ST
13:30 • Francie (Les habitants), Fra (SENIOR ART)
15:30 • Pohádky pro Emu, ČR
16:00 FFF: Za láskou vzhůru  (Un homme à la hauteu)
17:30 • Sieranevada, Rum/Fra/BaH
18:00 FFF: Jacques-Yves Cousteau: Odysea (L‘Odyssée) 
20:30 FFF: Zničeni láskou (Éperdument)
20:45 • Noční zvířata (Noctural Animals), USA

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• Projekce v malém sále

13. NE
12:30 Heidi, devčátko z hor, SRN/Švýc. - ČESKÁ VERZE

14:00 • Tenkrát v ráji, ČR/SR
14:45 SFP: Náplava (Svenskjävel), NO/SE
16:15 • The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, GB/USA
16:45 SFP: Albatros (Albatross) IS
18:30 • Je to jen konec světa, Francie/Kanada
18:45 SFP: Dlouhý příběh ve zkratce, DK
20:30 • Krásné dny v Aranjuez 3D, Fra/SRN
20:45 SFP: Srdce lehkosti (Heart of Lightness), NO

14. PO
13:30 SFP: Muž jménem Ove (En man son heter Ove), SE
16:30 • Bezva ženská na krku, ČR
16:45 SFP: Hotel (Hotell), SE
18:30 • Krásné dny v Aranjuez 3D, Fra/SRN
18:45 SFP: Pozpátku (Bakk), IS
20:30 • Je to jen konec světa, Francie/Kanada
20:45 SFP: Laponská odyssea - dámská jízda, FI

15. ÚT
16:15 • Krásné dny v Aranjuez 3D, Fra/SRN
16:45 SFP: Expedice Švédsko
18:15 • SFP: Hotel (Hotell), SE
18:45 Ladies Movie Night: Pohádky pro Emu, ČR
20:15 • SFP: Povídky ze Stockholmu (Stockholm stories), SE

16. ST
13:30 • Je to jen konec světa, Francie/Kanada (SENIOR ART)
16:30 • Bezva ženská na krku, ČR
16:45 SFP: Kola vs. Auta (Bikes vs. Cars), SE
18:30 • Krásné dny v Aranjuez 3D, Fra/SRN
18:45 SFP: Podzim (Høst), NO
20:30 • Je to jen konec světa, Francie/Kanada
20:45 SFP: Třídní sraz po fi nsku (Luokkakokous), FI

17. ČT
• malý sál - přehlídka Něžný samet

13:30 Dítě Bridget Jonesové (BJ‘s Baby), GB/Fra/Irl
16:00 Anthropoid, GB/ČR/FRA
18:30 Bratříček Karel, ČR/Pol - SLAV. PREM., VSTUPENKY V PRODEJI

20:45 Americká idyla (American Pastoral), USA
18. PÁ

13:30 Tenkrát v ráji, ČR/SR
15:45 Pohádky pro Emu, ČR
16:15 • Bratříček Karel, ČR/Pol
17:45 Bezva ženská na krku, ČR
18:15 • Dítě Bridget Jonesové (BJ‘s Baby), GB/Fra/Irl

20:00 Aussie a Kiwi Film Fest: Hon na pačlověky,
Nový Zéland, SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

20:45 • Americká idyla (American Pastoral), USA
19. SO

10:00 Pohádkový víkend: Hledá se Dory
11:00 • Bratříček Karel, ČR/Pol
12:00 Pohádkový víkend: Tajný život mazlíčků
13:00 • Bezva ženská na krku, ČR
14:00 Pohádkový víkend: Čapí dobrodružství
15:00 • Aussie a Kiwi Film Fest: Krátké fi lmy, Nový Zéland
16:00 Pohádkový víkend: Doba ledová - Mamutí drcnutí
17:15 • Dítě Bridget Jonesové (BJ‘s Baby), GB/Fra/Irl
19:30 Aussie a Kiwi Film Fest: Secret River, Austrálie
19:45 • Americká idyla (American Pastoral), USA

20. NE
10:00 Pohádkový víkend: Angry Birds ve fi lmu
11:00 • Bratříček Karel, ČR/Pol
12:00 Pohádkový víkend: Čapí dobrodružství
13:00 • Bezva ženská na krku, ČR
14:00 Pohádkový víkend: Zootropolis
15:00 • Aussie a Kiwi Film Fest: Krátké fi lmy AFTRS, Austrálie
16:00 Pohádkový víkend: Tajný život mazlíčků
17:15 • Dítě Bridget Jonesové (BJ‘s Baby), GB/Fra/Irl
18:00 Aussie a Kiwi Film Fest: Putuparri, Austrálie
19:45 • Americká idyla (American Pastoral), USA
20:00 Aussie a Kiwi Film Fest: Rehearsal, Nový Zéland

21. PO
13:30 Anthropoid, GB/ČR/FRA
16:00 Bezva ženská na krku, ČR
16:15 • Pohádky pro Emu, ČR

18:00 Aussie a Kiwi Film Fest: The Great Maiden´s Blush, 
Nový Zéland

18:15 • Dítě Bridget Jonesové (BJ‘s Baby), GB/Fra/Irl
20:15 Americká idyla (American Pastoral), USA
20:45 • Je to jen konec světa, Francie/Kanada

22. ÚT
10:30 Mama Kino: Pohádky pro Emu, ČR
15:30 Bezva ženská na krku, ČR
16:15 • Pohádky pro Emu, ČR
17:45 Než jsem tě poznala (Me Before You), USA
18:15 • Dítě Bridget Jonesové (BJ‘s Baby), GB/Fra/Irl
20:00 Aussie a Kiwi Film Fest: Holding the Man, Austrálie
20:45 • Americká idyla (American Pastoral), USA
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Noc divadel
Městská divadla pražská se zapojí i do čtvrtého ročníku Noci divadel! Konat se bude v Divadle aBC 
i v Divadle Rokoko. Po odpoledních představeních bude následovat bohatý program. Začneme 
hrou Oskar a růžová paní divadelního spolku sumus na Malé scéně aBC. Poté budou na jevi-
šti Divadla aBC hrát herci Městských divadel pražských nejen písně z představení Proč muži 
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, pro tancechtivé bude k dispozici i taneční parket. 
Čeká vás měření zdi zamilovaných, charitativní dražba předmětů věnovaných herci a další 
divadelní vyžití. V Divadle Rokoko se bude konat inscenované čtení v režii Pavla Kheka.

Více informací najdete na stránkách www.MestskaDivadlaPrazska.cz nebo na www.nocdivadel.cz.
Noc divadel v Městských divadlech pražských 19. listopadu od 18:30 hodin.

Přijďte se podívat na některé z následujících repríz! 

Přijďte v prosinci na některou z repríz!

Silvestrovská představení jsou již v prodeji!
Ještě nemáte plány na silvestra? Vyrazte do divadel aBC a Rokoko a zažijte výjimečnou atmo-
sféru. Hrát se tam bude hned dvakrát, od 15 a 19 hodin. V Divadle aBC se diváci mohou těšit na 
současnou italskou komedii Vím, že víš, že vím... se simonou stašovou a Michalem Dlouhým  
v hlavních rolích a v Divadle Rokoko na komedii Noc bláznů o tom, jak se dělá divadlo v psychiat-
rické léčebně. Po představení bude pro návštěvníky již tradičně připraven přípitek a ohňostroj.

Obnovená premiéra Českých Vánoc 
Ve středu 30. listopadu od 19 hodin na vás čeká v Divadle aBC ob-
novená premiéra vánoční hry pro celou rodinu České Vánoce. svérázná 
adaptace starého známého příběhu, která je inspirována lidovým barok-
ním divadlem, ladovskými jesličkami a také dnešní většinově ateistickou 
společností. součástí představení jsou i vánoční trhy neziskových orga-
nizací a výtvarné workshopy pro děti ve foyer divadla.

Listopadové premiéry
Na listopad připravují 
Městská divadla praž-
ská dvě nové insce-
nace. Jako první bude 
mít premiéru hra Top 
Dogs. Moderní gro-
tesku o rekvalifikaci 
manažerů propuště-
ných z vysokých funkcí 

zrežíruje Petr svojtka. 
Premiéry se budou 
konat 5. a 7. listo-
padu v Divadle Ro-
koko.
Druhou premiérou bude 
hra Pavla Kohouta z cir-
kusového prostředí Au-
gust August, august. Režie se ujal ondřej Za-
jíc. Premiéry budou 12. a 14. listopadu  
v Divadle aBc.
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Soutěž Dvojice o 2x2 vstupenky 
V této soutěži nás zajímá, jak dobře znáte herecké dvojice z našich insce-
nací. Každý měsíc vám nabídneme utrženou fotografii a vaším úkolem je ur-
čit herce (včetně názvu role), který na fotografii chybí, tak aby s postavou na 
fotce vytvořil herecký pár.  Vyhrává 1. a 15. správná odpověď. 

Napište nám, kdo chybí na fotce s Veronikou Gajerovou alias 
Marthou z inscenace Kdo se bojí Virginie Woolfové?.
své odpovědi posílejte na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz 
a do předmětu napište heslo „dvojice listopad“.

V listopadu soutěžíme o vstupenky na představení August August, august 
29. 11. od 19 h v Divadle aBC.
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10 / Socialistické retro v Česku
28 / Rozhovor s Lenkou Vítkovou
40 / Ilustrované časopisy 19. století

10 /

28 /

40 /

99 Kč / 4,70 ¤10 říjen 2016

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

artcasopis.cz
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