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Jeden z nejlepších současných českých scenáristů. Má na kontě téměř třicítku scénářů k filmům a seriá- 
lům, mezi nimi například Vrásky z lásky, BrainStorm, Clona, Ve stínu, Václav či nejnověji Krasosmutnění. 
Přes nejrůznější ocenění, včetně mezinárodních, je skromný a sebeironický. Kdysi závodně běhal a o něco 
později studoval herectví. Málokdo asi pamatuje, že si před téměř dvaceti lety zahrál na prknech Divadla 
Rokoko Cherubína v Nejbláznivějším dnu v režii Jany Kališové. Jak na tuto zkušenost vzpomíná?

„Na Rokoko vzpomínám velmi rozporuplně. Tenkrát to pro mě byla velká událost, student a role v divadle! 
I když jsem tu roli dostal jen proto, že jsem měl ideální cherubínské vlasy. Paní režisérka, Jirka Bábek, Dan 
Rous, Stáňa Jachnická a další, všichni byli fajn. Jen já jsem cítil, že to není můj šálek kávy. Ale asi největší 
podnět k tomu, abych zapochyboval o sobě jako mi-
zerném herci, byl, když jsem musel vzít záskok ve hře 
Katova píseň v režii Zdeňka Potužila. Když předsta-
vení skončilo, přišel tenkrát do šatny Vladimír Dlouhý, 
podíval se na mě těma smutnejma očima a řekl: „Víš, 
chlapče, není to ono.“ Nic víc. A já věděl, že to není ono 
a nikdy nebude. Tenkrát asi skončila moje naivní před-
stava, že by mohlo lidi bavit na mě koukat. Přesto se 
ještě někdy v noci probudím zpocený ze snu, ve kte-
rém stojím za kulisou na jevišti Rokoka a vím, že si ne-
pamatuji první větu. Že si nepamatuju nic...“

ostatní partneři

Jak to vidí Marek Epstein 

Komika vzniká, sledujeme-li tragédii a přivřeme jedno oko. 
Eugéne Ionesco

P. Turrini: Nejbláznivější den, Divadlo Rokoko 1995; Záběr ze zkoušky:  
D. Rous (Hrabě), M. Epstein (Cherubín) a H. Sršňová (Zuzana)
Foto: D. Schovánek
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S uměleckým šéfem Městských diva-
del pražských Petrem Svojtkou jsme 
si povídali o nové sezoně a speciálně 
o jednom velkém výročí, k němuž 
dvojice Janků–Svojtka připravují 
původní projekt. 

Petr Svojtka 
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Jak byste charakterizoval sezonu 2014/15?
Nová sezona má podtitul „Všechno je jinak“ – jinak, 
než si myslíme, jinak než bychom předpokládali, ji-
nak než se traduje. Dáváme velký akcent na novodo-
bou dramatiku, ať už jsou to texty uváděné v české 
premiéře, či se jedná o takzvanou moderní klasiku  
20. století, která je zastoupena Augustem Strind-
bergem a Friedrichem Dürrenmattem. Součástí se-
zony budou dva autorské projekty: jednak původní 
hra Marka Epsteina Veterán, kterou napsal přímo pro 
naše divadlo, a také projekt V+W Revue, který připra-
vujeme s Jirkou Janků. V české premiéře bude na-
víc uvedena hra Happy End izraelské dramatičky Anat 
Gov. 
V této sezoně režírujete sám jen jednu věc, 
ostatní tituly se rozdělí mezi další režiséry.  
S většinou z nich spolupracujete už poněkoli-
káté. Jaká jsou kritéria výběru hostujících re-
žisérů? 
O dramaturgickém plánu, tudíž i o hostujících reži-
sérech rozhodujeme v uměleckém vedení týmově. 
Dramaturgové a my oba režiséři přinášíme pod-
něty, diskutujeme o tom, které dramaturgické li-
nie jsou životaschopné a s jakou periodicitou se 
k nim chceme vracet, a samozřejmě debatujeme 
velmi intenzivně i o hostujících režisérech. Po-
kračujeme ve spolupráci s tvůrci, o nichž si my-
slíme, že si s naším divadlem „sedli“ a že jsme  
si vzájemně přínosem. Takže u nás v této se-
zoně bude režírovat Pavel Khek a Arnošt Goldflam,  
to jsou režiséři, které už považujeme takřka za do-
mácí. Podobně je to s Mirkem Hanušem, který se  
k nám periodicky vrací. Vedle toho samozřejmě stále 
přemýšlíme, kým a jak práci souboru nově oboha-
tit. Dlouhodobá spolupráce v divadle je zcela zá-
sadní a nese své plody. A to se týká jak režisérů, tak 
herců, ale i dalších profesí. Myslím si například, že in-
scenace typu Kdo se bojí Virginie Woolfové? a Lis-
topad by vůbec nemohly vzniknout, pokud bych já 
jako režisér s herci předtím neušel nějakou cestu 
při práci na jiných inscenacích. Takže pokud ně-
kdo spolupracuje se souborem potřetí, počtvrté, 
zná ho důvěrněji a dokáže herce lépe vést, čímž  
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se také zvyšuje pravděpodobnost lepšího výsledku.  
To je strašně důležité, minulá sezona mi znovu potvr-
dila, že ansámblová práce je v divadle daleko smys-
luplnější než spolupráce jednorázová. Nicméně, je 
nutné vždy myslet i na nové impulsy, namíchat herce 
v nové inscenaci trochu jinak než posledně, dát jim 
trochu jiná zadání, aby se vzájemně mohli inspirovat. 
Na začátku sezony vás čeká projekt věno-
vaný dvojici V+W. Oba pánové se narodili  
v roce 1905, takže to vlastně bude k 110. vý-
ročí jejich narození. Ovšem připomenout je tak, 
aby to nebylo banální, nebude lehké...
Upřímně, je to mission impossible… Voskovec  
a Werich jsou ikony tohoto divadla, jsou to ikony čes-
kého divadla, ikony české kultury a české historie. 
Když k nim navíc přidáme Jaroslava Ježka, tak je to 
patrně trio největších kulturních osobností 20. sto-
letí u nás. Všichni odmala známe jejich písničky, kaž- 
dý viděl jejich filmy, všichni je milujeme a spousta lidí 
má také názor, jak by se dnes měli inscenovat a pře-
devším jak neinscenovat. Těch cest, jak uchopit jejich 
dílo, už byla spousta. Když přišel Jirka Janků s nápa-
dem, že bychom se právě my, právě teď a právě tady 
v ABC o to měli pokusit, nejdřív jsem s díky odmítl.  
Je ale faktem, že se v těchto prostorách již osm let 
autorsko-režijně snažíme i o žánr komediální a hu-
debně komediální.  A nejzásadnější tradicí této scény 
prostě je Osvobozené divadlo. Čili by od nás bylo do-
cela zbabělé se této tradici nepostavit čelem. Shodli 
jsme se s Jirkou, že to dnes už asi nepůjde dělat tak, 
jak to fungovalo v 80. letech: tedy vzít jejich hru a in-
scenovat ji, jak leží a běží, obsadit dva herce, kteří jsou 
považováni za největší komiky souboru, a nechat je 
více či méně napodobovat Voskovce a Wericha. Přišlo 
nám, že by to dnes už nebylo možné. Dobrou cestu 
zvolili v brněnské Redutě, kde osobitým způsobem 
zpracovali úžasnou korespondenci V+W z let, kdy už 
bylo jejich společné tvůrčí období dávno pryč. Aby-
chom se my snažili tuto cestu opakovat, to by samo-
zřejmě také nemělo smysl. Tak jsme se rozhodli vzít 
si jako základní matérii jejich nejšťastnější desetiletí, 
které strávili v sále ve Vodičkově ulici (tedy i s obdo-
bím, kdy jako Spoutané divadlo působili v Rokoku). 

Inspirujeme se tím, co zažili, prožili a vytvořili tady – ve 
stejných prostorách, kde dnes pracujeme my – a be-
reme to jako výzvu ke hře. Protože právě hrou a hra-
vostí bychom jim rádi vzdali poctu.
Jakou by měla mít inscenace formu? Bude to 
např. podobné jako u inscenace Bedřich Sme-
tana: The Greatest Hits?
Do jisté míry ano. I tým, který inscenaci vytváří, je tak-
řka identický, ale jdeme trochu jinou cestou. Jak již 
název napovídá, využijeme divadelní formu, která byla 
dvojici V+W vlastní, tedy revue: pásmo, jehož sou-
částí jsou různé skeče, písničky a tanec. To nám ne-
brání využít jejich největší hudební pecky. Pokusíme 
se interpretovat je trochu nečekaně. Na scéně bude 
opět živá kapela, o nové aranžmá Ježkových písní se 
postará Jirka Janouch, který společně s Ivanem Hla-
sem zaranžoval písně ve Smetanovi. Jak jsem řekl, 
tvorba V+W a Jaroslava Ježka pro nás bude impul-
sem ke hře, hře s jejich písničkami, jejich komediemi, 
jejich postavami, s tím, co tady během těch deseti 
let zažili. Vytipovali jsme si deset základních témat, 
např. Vestpocketka, Jenčíkovy girls, forbíny, Jaro-
slav Ježek ad., kolem nichž se budeme točit. Příklad  
za všechny – lidé vědí, že Vest Pocket Revue byla je-
jich prvním ohromným úspěchem, díky němuž pro-
razili, ale málokdo ví, o čem ta komedie je. Takže 
my třeba odehrajeme Vestpocketku v deseti mi-
nutách. Vzhledem k tomu, že mnozí naši herci dis-
ponují pěveckými schopnostmi, rádi bychom  
se v tomto ohledu v náročnosti posunuli o kousíček 
dál, než jsme došli ve Smetanovi či třeba v Českých 
Vánocích.

První čtená zkouška V+W Revue. Autoři P. Svojtka a J. Janků.
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Na konci září oslavil třicáté deváté narozeniny. V českém filmu má jméno 
MAREK EPSTEIN velmi dobrý zvuk. Jako dramatik na scéně Divadla Roko-
ko bude debutovat hrou VETERÁN. Tato současná variace na téma zločinu  
a trestu bude uvedena ve světové premiéře 8. listopadu 2014 v režii Pavla 
Kheka. Zajímalo mě, jak Veterán vznikl a kde hledal autor inspiraci. 

Marek 
Epstein: 
Postavy 
musí začít 
žít svým 
životem!

Vzpomenete si, odkud přišla inspirace  
k příběhu Veterána? Čerpal jste z nějakého 
reálného zdroje, ať už charakter postavy, 
nebo nějakou dílčí zápletku?
Inspirace jsem měl hned dvě. Jednou byla má 
oblíbená kniha od Jacka Londona Martin Eden  
a druhou byl můj spolužák z gymnázia, který 
kdysi po drobném incidentu utekl do cizinecké 
legie. Osudy obou příběhů se v mé hlavě pro-
pletly a přetavily v jediný.

Můžeme to na jedné straně nazvat příbě-
hem ze současného života, na druhé straně 
je to vlastně variace  na „zločin a trest“. 

Samozřejmě výklady mohou být různé, 
ale jak jste to vnímal vy, když jste začínal 
psát?
Mou prvotní snahou bylo napsat příběh o válce 
bez války. O člověku, který žil dvacet let v blíz-
kosti smrti a po návratu se tu pokouší žít jako 
všichni ostatní, co neviděli a nezažili. Jenomže 
jeho životní hodnoty se diametrálně rozcházejí 
s našimi hodnotami. Jsou neslučitelné. Protože 
ale takových příběhů bylo už napsáno mnoho, 
pokusil jsem se to celé odehrát na půdorysu me-
lodramatu, na ploše, jež důvěrně znám, na rozdíl 
od válečných traumat, která jsem si mohl (díky-
bohu zatím) osahat jen teoreticky.  
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Když píšete, začínáte od postav (jako figu-
rek na šachovnici příběhu), nebo od situací?
Většinou začínám od příběhu. Historky. Dramatic-
kého okamžiku. Nejsem velký fabulátor ani analy-
tik. Bohužel.

Stává se vám, že postavy začnou žít svým 
vlastním životem?
Postavy musí začít žít svým životem! Když se to 
nestane, nestojí to za nic. Není pro autora nic 
krásnějšího, než když se stane pouhým zapisova-
telem toho, co se jeho postavy rozhodnou udělat. 
Když začne tvořit, bývá to většinou konec příběhu.

Je o vás známo, že hodně přepisujete. Kolik 
verzí měla tato hra?
Přepisuji vždy jen z donucení. Na látce jsme pra-
covali především s paní dramaturgyní Věrou Maš-
kovou a jí patří mé velké díky, že z látky vznikl snad 
ucelený dramatický děj s hlavou a patou. Byla  
to pro mě práce nová a zajímavá… Už proto,  
že je tak odlišná od filmového scénáře. 

Máte za sebou mnoho scénářů, povídko-
vou knihu a teď poprvé se představí na jevi-
šti vaše hra. Psal jste hru hned od počátku, 
nebo to byl původně scénář (resp. povídka)?
Myslím, že jako všechno, co jsem kdy napsal, byl 
i Veterán původně určený pro film. A já stále dou-
fám, že jako film i vznikne.

Byl pro vás nějaký výrazný rozdíl mezi psa-
ním scénáře a dramatického textu? 
Ten rozdíl byl ohromný. U filmu se snažíte vyprá-
vět obrazem, v divadle slovem. Nejednou mě sce-
nárista uvnitř káral, že jsem moc ukecaný, zatímco 
dramatik amatér mu argumentoval, že tohle je di-
vadlo a tady se emoce musí vyslovit.

Zkoušel jste už napsat hru někdy předtím? 
Resp. máte nápad na nějakou další?
Jeden takový pokus mi už vyšel v nakladatelství 
Větrné mlýny. Jmenuje se Komoda. Ale už z názvu 
nakladatele je to jasné – zatím nikdo neměl chuť  
a odvahu ten kus secvičit. Režiséři asi nechodí na-
kupovat do IKEA, protože právě kolem skládání ta-
kové jedné skříně se mé vyprávění točí.

Příběh svého hrdiny necháte vlastně „roz-
plynout v mlze“. Tím se pro mě dostává do 
jakési až mystické roviny (nevíme, jestli ze-
mřel, nebo se třeba jednou vrátí...). Jak to 
vidíte vy?
Myslím, že můj hrdina pochopí, že už se vrátit ne-
dokáže. Že jeho svět je tam, kde je válka, kde je 
smrt a lidi, kteří jí rozumí stejně jako on. 
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Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS zcela ROZVRKOČENÍ z písní Jaroslava Ježka a pánů V+W

Divadlo ABC, 12. října od 19:00

předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz, www.mestskadivadlaprazska.cz  
a divadlo ABC, tel.: 222 996 114, více info: www.agenturazidek.cz

Literárky

Literární noviny, Korunní 810/104, budova D, 101 00 Praha 10, Kontakt na předplatné a inzerci: 
tel. 234 221 130,  predplatne@literarky.cz, vice informací na bezplatné lince: 800 300 302, 

nebo www.literarky.cz/predplatne 

Příloha 
LITERÁRNÍCH NOVIN  
8 / 2014

Vědu nelze dělat 
od osmi do čtyř
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 Jak se využití takového motta vy-
platí ve vědě? 
Nejen ve vědě je důležité nebát se zeptat, 
komunikovat a debatovat nad otázka-
mi. Jen díky tomuto postupu je možné 
dosáhnout výsledků na pracovním poli 

i v osobním životě. Vše je o komunikaci. 
 
Zkoumáte ještěry. S těmi toho asi moc 
nenamluvíte… 
Ale já si s nimi povídám! I když nemají jména, 
ale jen čísla. Nedaleko katedry je blázinec, tak 
si musím dávat pozor (směje se). 
 
Co si vlastně pod názvem vašeho stu-
dijního programu máme představit 
– Studium energetických nákladů re-
generace ocasu u ještěrů?
Ještěři a řada jiných organismů mají tu schop-
nost, že při útoku predátora se jim odlomí 
ocas – třeba tři obratle nad místem, kam se 
dravec zakousl. Odborně se tomu říká kau-
dální autotomie ocasu. Poté jim ocas znovu 
doroste. Mezi našimi blízkými příbuznými, 
obratlovci, je to méně časté. Při dorůstání 
vzniká nová chrupavka, nové cévy, sval, kůže. 
Rána se hojí, aniž by zůstala jizva. To vše je 
častým námětem studia, méně se už zkoumá, 
co za tento malý zázrak ještěři platí. 
 
A už víte, co platí? 

To je právě otázka, na kterou se zaměřil náš 
výzkum. Sledujeme růst našich ještěrů – kon-
krétně jednoho druhu gekona – a měříme 
spotřebu kyslíku a produkci oxidu uhličitého 
při dýchání, což je jeden ze způsobů, jak měřit 
intenzitu metabolismu a jeho případné změ-
ny v důsledku regenerace. Zatím to vypadá, 
že je to zase až tolik nestojí, ale uvidíme, až 
za dva měsíce vyrostou – do prvního čtvrtletí 
příštího roku by mohlo být jasno. 
 
Jste v uplatnění tohoto tématu první? 
Studie na toto téma se již za hranicemi České 
republiky objevily, ale nedávají jednotnou od-
pověď a nejsou systematické. 
 
Co přesně se tedy snažíte objasnit? 
Do jaké míry musí běžet motor takového 
živočicha, tedy jeho metabolismus, aby mu 
mohl ocas dorůst. Jaké to pro něj má, nebo 
může mít důsledky. Záleží samozřejmě na 
tom, zda se jedná o jedince, který teprve ros-
te, nebo už je jeho vývin ukončen. Představte 
si třeba malinkou ještěrku, která potřebuje 
růst, dospět, rozmnožovat se, být schopna 
uniknout predátorům. V případě, že by re-
generace ocasu představovala velkou ener-
getickou zátěž – a to se právě snažíme zjistit 
– by většinu své energie místo růstu věnovala 
tomu, aby jí dorostl ocas. Co to pro ni zname-
ná? Musí více lovit, aby přijala více potravy? 

Tím může být ve svém důsledku ale i více 
viděna a častěji chycena predátory. Může to 
mít závažné důsledky pro její další život. 
 
Jak často může ještěrka ztratit ocas? 
Ještěři mohou odlomit jen původní ocas, ten 
regenerovaný už ne. Naštěstí jsou „chytří“ 
a jak jsem říkala, odlomí ocas maximálně tři 
obratle nad místem zásahu. Takže pokud si 
ocas odlomí u kloaky, propříště má smůlu. 
 
Jste na projekt sama? 
Dlouhodobě spolupracuji s Lukášem Krato-
chvílem z katedry ekologie naší fakulty a na 
tomto projektu také s Lumírem Gvoždíkem 
z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. 
 
Jak využijete získané peníze? 
Část určitě půjde na dokoupení vybavení naší 
respirometrické laboratoře, kterou jsme za-
ložili před více než rokem. Bylo by skvělé mít 
zařízení pro nahrávání zvířat na video a jejich 
sledování na dálku. Je to důležité v průběhu po-
kusu, aniž bychom měřené zvíře rušili, i k tomu, 
abychom mohli při vyhodnocení pokusu na-
příklad zohlednit aktivitu měřeného tvora. 
 
Můžete popsat život gekonů určených 
ke studiu? Musím tu otázku položit: 
trpí? 
       

No samozřejmě, že jsem 
řekla „líná huba“, směje 
se Zuzana Starostová. 
Je jednou ze tří žen, 
které letos obdržely 
stipendium L´Oréal-
UNESCO Pro ženy ve 
vědě. Na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity 
Karlovy se zabývá 
zoologií a cenu čtvrt 
milionu korun získala na 
studium energetických 
nákladů regenerace 
ocasu u ještěrů. V tiskové 
zprávě bylo uvedeno, že 
ctí lidové motto „Líná 
pusa, holé neštěstí“. 

Jana HEŘMÁNKOVÁ
Pokračování na str. II
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„Celé je to jedna velká 
krize,“ reagovala Marie 

Nejedlá ze Státního 
zdravotního ústavu (SZÚ) 

na moje otázky, zda se 
finanční krize a rozpočtové 

škrty v uplynulých letech 
nějak podepsaly na 

zdravotním stavu obyvatel 
Česka. Spoluautorka právě 

vydané Zprávy o zdraví 
obyvatel ČR otevřeně 

připustila, že situace je 
u nás hrozivá.

 Inspirovala mě kniha Ekonomika života a smr-
ti, jejíž autoři David Stuckler a Sanjay Basu 
ukazují, jak úsporná opatření během krize 
nejenom nevedou k oživení ekonomiky, ale 
přímo ohrožují zdraví lidí a lidi zabíjejí. (Kni-

hu rozebíráme na str. 12–13).
Další, neméně zajímavou inspirací je kniha Rov-
nováha britských epidemiologů Kate Picketto-
véa Richarda Wilkinsona, která dokládá vliv ne-
rovnosti na hlavní sociální a zdravotní problémy 
současné bohaté společnosti. (Více o knize 
v Literárních novinách 4/2014). Česká republi-
ka stále patří mezi vyspělými zeměmi mezi ty 
s nejmenší mírou nerovnosti. Z průzkumů na-
příklad vyplývá, že míra nerovnosti je v ČR nižší, 
než je průměr zemí OECD. Nebo že v ČR je chu-
dobou a sociálním vyloučením ohroženo nejmé-
ně lidí v rámci EU. Nicméně i tady je ohrožených 
lidí jeden a půl milionu a roli může hrát také to, 
že jsme na takovou příjmovou nerovnost nebyli 
zvyklí.   

Jaká je naše krize?
Nechci situaci zbytečně dramatizovat – nepo-
chybně neprocházíme krizí stejných rozměrů 
jako Řecko nebo rozvratem srovnatelným s tím, 
co zažilo Rusko 90. let minulého století. Někte-
ré indicie nicméně svědčí o otřesu zdravotního 
a sociálního systému, zejména prevence a jsou 
podobné třeba právě těm řeckým.
Například: Počet sebevražd vzrostl během pěti 
let po roce 2007 o jednu třetinu na 1 647 za rok. 

Nárůst počtu HIV pozitivních pacientů ve stej-
né době je ještě strmější – o přibližně 80 % na  
1 887 pacientů. Podle odhadů terénních pracov-
níků přibyla ve stejném období třetina „problé-
mových uživatelů drog“, kterých je nyní kolem 
40 tisíc. Množství bezdomovců je obtížné ur-
čit, nicméně se mluví o „rekordním nárůstu“ 
i hrozbě bezdomovectví pro dalších 100 tisíc 
lidí v Česku – takové údaje alespoň loni uvádě-
lo ministerstvo práce a sociálních věcí. Aktu-
ální průzkum v Brně ukázal, že bezdomovců je  
o 44 % víc než v roce 2010. Lékařská komora 
a mnohé nemocnice do toho opakovaně varují, 
že kvalita a dostupnost lékařské péče v důsledku 
škrtů nezadržitelně klesá.
A jde především o princip: Máme důvod se do-
mnívat, že kdyby se naše ekonomika otřásala 
podobně jako třeba v Řecku, postarali by se naši 
politici o naše zdraví a přežití lépe? Snažil jsem 
se tedy dozvědět víc o tom, jaký dopad má sou-
časná politika na zdraví obyvatel Česka.

Světový žebříček neřestí
Studie srovnatelné s Ekonomikou života a smrti 
či Rovnováhou u nás k dispozici nejsou. Ani zís-
kávání informací z jednotlivých úřadů a institucí 
není vždy snadné – například ministerstvo práce 
a sociálních věcí přes naše urgence nesdělilo, jak 
jsme na tom se „zázračně vyléčenými“ invalid-
ními důchodci. Tedy s dalším typickým přízna-
kem ekonomické krize: Rozpočtové škrty vedly 
v Řecku, ale třeba i ve Velké Británii k „přehod-

nocování“ diagnóz a odebírání invalidních dů-
chodů a příplatků na péči. Ostatně: Ministerstvo 
nesdělilo ani nic jiného.
Česko se nicméně rýsuje jako specifický případ. 
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog připomí-
ná Světový žebříček neřestí, který v roce 2012 
sestavila agentura Bloomberg. Autoři žebříčku 
vycházeli ze statistik Světové zdravotnické or-
ganizace a OSN o spotřebě alkoholu, cigaret, 
nelegálních drog a útratách v sázkových auto-
matech. Česká republika zvítězila s velice solid-
ním náskokem. A například krizí zmítané Řecko 
skončilo s velkým odstupem na osmém místě.
Ještě v letech solidního růstu, dávno před kri-
zí popsal velmi výstižně problém průměrného 
Čecha Jaromír Nohavica ve své proslulé teorii 
alkoholického kopce ve filmu Rok ďábla: „Na 
úpatí toho kopce normální průměrný Čech 
chlastá jako duha a jde nahoru. Dokud jde na-
horu, je všechno v pořádku, absolutně všechno 
v pořádku. Kde je průšvih? Tento bod, vrcholek, 
jo, to znamená bod zvratu. Tady poté finito, tam 
ti nepomůžou doktoři, tam ti nepomůžou psy-
chologové, tam si nepomůžeš sám. Prostě úplný 
konec. Bohužel nikdo z nás neví, jak ten kopec 
máme vysoký.“
Zdá se, že míra, v níž je Česko nezdravé, je kombi-
nací sebeničení, krize politiky i krize ekonomické. 
Nepochybně se ty faktory vzájemně prostupují 
a umocňují a zaslouží si systematické sledování 
a studium. Budeme se k tématu v Literárkách vra-
cet. Nyní se mu věnujeme na stranách 6 a 7.

Zpráva o nezdravém Česku
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Vědu nelze dělat 
od osmi do čtyř
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 Jak se využití takového motta vy-
platí ve vědě? 
Nejen ve vědě je důležité nebát se zeptat, 
komunikovat a debatovat nad otázka-
mi. Jen díky tomuto postupu je možné 
dosáhnout výsledků na pracovním poli 

i v osobním životě. Vše je o komunikaci. 
 
Zkoumáte ještěry. S těmi toho asi moc 
nenamluvíte… 
Ale já si s nimi povídám! I když nemají jména, 
ale jen čísla. Nedaleko katedry je blázinec, tak 
si musím dávat pozor (směje se). 
 
Co si vlastně pod názvem vašeho stu-
dijního programu máme představit 
– Studium energetických nákladů re-
generace ocasu u ještěrů?
Ještěři a řada jiných organismů mají tu schop-
nost, že při útoku predátora se jim odlomí 
ocas – třeba tři obratle nad místem, kam se 
dravec zakousl. Odborně se tomu říká kau-
dální autotomie ocasu. Poté jim ocas znovu 
doroste. Mezi našimi blízkými příbuznými, 
obratlovci, je to méně časté. Při dorůstání 
vzniká nová chrupavka, nové cévy, sval, kůže. 
Rána se hojí, aniž by zůstala jizva. To vše je 
častým námětem studia, méně se už zkoumá, 
co za tento malý zázrak ještěři platí. 
 
A už víte, co platí? 

To je právě otázka, na kterou se zaměřil náš 
výzkum. Sledujeme růst našich ještěrů – kon-
krétně jednoho druhu gekona – a měříme 
spotřebu kyslíku a produkci oxidu uhličitého 
při dýchání, což je jeden ze způsobů, jak měřit 
intenzitu metabolismu a jeho případné změ-
ny v důsledku regenerace. Zatím to vypadá, 
že je to zase až tolik nestojí, ale uvidíme, až 
za dva měsíce vyrostou – do prvního čtvrtletí 
příštího roku by mohlo být jasno. 
 
Jste v uplatnění tohoto tématu první? 
Studie na toto téma se již za hranicemi České 
republiky objevily, ale nedávají jednotnou od-
pověď a nejsou systematické. 
 
Co přesně se tedy snažíte objasnit? 
Do jaké míry musí běžet motor takového 
živočicha, tedy jeho metabolismus, aby mu 
mohl ocas dorůst. Jaké to pro něj má, nebo 
může mít důsledky. Záleží samozřejmě na 
tom, zda se jedná o jedince, který teprve ros-
te, nebo už je jeho vývin ukončen. Představte 
si třeba malinkou ještěrku, která potřebuje 
růst, dospět, rozmnožovat se, být schopna 
uniknout predátorům. V případě, že by re-
generace ocasu představovala velkou ener-
getickou zátěž – a to se právě snažíme zjistit 
– by většinu své energie místo růstu věnovala 
tomu, aby jí dorostl ocas. Co to pro ni zname-
ná? Musí více lovit, aby přijala více potravy? 

Tím může být ve svém důsledku ale i více 
viděna a častěji chycena predátory. Může to 
mít závažné důsledky pro její další život. 
 
Jak často může ještěrka ztratit ocas? 
Ještěři mohou odlomit jen původní ocas, ten 
regenerovaný už ne. Naštěstí jsou „chytří“ 
a jak jsem říkala, odlomí ocas maximálně tři 
obratle nad místem zásahu. Takže pokud si 
ocas odlomí u kloaky, propříště má smůlu. 
 
Jste na projekt sama? 
Dlouhodobě spolupracuji s Lukášem Krato-
chvílem z katedry ekologie naší fakulty a na 
tomto projektu také s Lumírem Gvoždíkem 
z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. 
 
Jak využijete získané peníze? 
Část určitě půjde na dokoupení vybavení naší 
respirometrické laboratoře, kterou jsme za-
ložili před více než rokem. Bylo by skvělé mít 
zařízení pro nahrávání zvířat na video a jejich 
sledování na dálku. Je to důležité pro sledování 
průběhu pokusu, aniž bychom měřené zvíře 
rušili i k tomu, abychom mohli při vyhodnoce-
ní pokusu například zohlednit aktivitu zvířete. 
 
Můžete popsat život gekonů určených 
ke studiu? Musím tu otázku položit: 
trpí? 
       

No samozřejmě, že jsem 
řekla „líná huba“, směje 
se Zuzana Starostová. 
Je jednou ze tří žen, 
které letos obdržely 
stipendium L´Oréal-
UNESCO Pro ženy ve 
vědě. Na Přírodovědecké 
fakultě Karlovy 
univerzity se zabývá 
zoologií a cenu čtvrt 
milionu korun získala na 
studium energetických 
nákladů regenerace 
ocasu u ještěrů. V tiskové 
zprávě bylo uvedeno, že 
ctí lidové motto „Líná 
pusa, holé neštěstí“. 

Jana HEŘMÁNKOVÁ
Pokračování na str. II

FO
TO

: P
ET

R 
JA

N 
JU

RA
ČK

A

O knihách ze všech stran

ročník 2. (7.)

Vychází 7. 8. 2014
jako samostatná příloha 

Literárních novin č. 8 a Lidových novin

srpen 2014

www.literarky.cz/biblio

Čtení na léto:
  Zbraslav útočištěm 
    spisovatelů 
    a nakladatelů
   „Srpnovka“

Aktualita:
  Krásné knihy 
    od Reiner Verlag 
    v Olomouci

Kriticky o knihách:
  Fotografické publikace

Poklady knihoven:
  Svaté obrázky

Jiří Padevět
  Z knihkupce ředitelem

 LITERÁRNÍ NOVINY

Jak blízká  vám je Morava? Jde 
o lásku osobní nebo profes-
ní, souvisí s vaším zájmem 
o ni rodinné kořeny?  

Část mé rodiny pochá-
zí z Moravy, jde o Jihlavu 

a Uherský Ostroh, takže rodinné kořeny 
tu jsou. Už v osmdesátých letech, ještě 
za totality, jsem tam cestoval  a hledal 
domy, kde moji předci žili, navštěvo-
val jejich hroby, prohlížel hřbitovy, kde 
jsem hroby často nenalézal, protože 
byly zlikvidované nebo  zdevastované.

Čím je pro vás Morava jako celek  uni-
kátní –  z historického, společenského 
i geografického hlediska?

Teritorium Moravy je silně  determi-
nováno reliéfem a přírodními podmín-
kami, řekou Moravou, která je důležitým 
přítokem Dunaje v oblasti definující já-
dro Rakouska. Moravu a Dolní Rakousko 

spojují společné krajinné celky, zejména 
Vídeňská pánev. Morava tak leží v dote-
ku dvou základních geologických sys-
témů kontinentální Evropy – Českého 
masívu a Karpat, tedy i Alp. Tyto příz-
nivé přírodní podmínky přisoudily Mo-
ravě atraktivitu, takže i nejstarší člověk, 
který přicházel do Evropy a migroval jí, 
tady rád spočinul. Hranice neexistovaly, 
jen nabídka přírody. Výmluvným zna-
mením o společně sdílené krajině je, že 
dvě nejstarší výtvarná díla  světa a také 
nejznámější  – Willendorfská a Věsto-
nická Venuše – tady byla nalezena nepří-
liš daleko od sebe a obě jsou plody téže 
příbuzné kultury před 25 000 lety.  

Projevily se příznivé přírodní podmín-
ky podle vás  na spolužití lidí?

Morava je  země  mezi Polskem 
a Rakouskem. Země, která je tradičně 
otevřena na sever i na jih. Odjakživa, 

celou historií, můžeme sledovat tou-
to krajinou pohyb obchodní, kulturní, 
společenský. Ten pohyb byl daleko vět-
ší na Moravě než v Čechách, které mají 
na svých hranicích  takřka všude hory. 
Určitě  s tím souvisí i rozdíl povah. Čes-
ká povaha i český temperament jsou 
uzavřené, moravská povaha je vstříc-
nější, přátelská, vždy s otevřenou ná-
ručí (i vínkem) vítající poutníky.  To je 
známá věc. Proto se výstava nezabývá 
jen architekturou a stavbami, ale také 
lidmi. Charakter moravské krajiny  byl 
vždycky mnohonárodnostní, propojo-
val se tu vliv německý, český, rakouský 
i židovský a všechny skupiny obyvatel-
stva žily ve vzájemném dialogu a vzá-
jemné inspiraci. Bohužel historie tohle 
propojování vlivů později několikrát  
narušila  a myslím, že se k původní at-
mosféře vzájemnosti propracováváme 
zpět dodnes.
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morava ve Vídni 

Pokračování na straně II
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Přijít s tématem, které vypráví o harmonických sousedských vztazích z historického úhlu pohledu, 
představuje  v současné době, kdy všude kolem nás (ať už v rodinném, či mezinárodním přesahu) 
běsní válečný konflikt, netolerance,  nemožnost domluvy i  neschopnost vzájemné inspirace,  je jako 
objevit oázu v poušti.  Ambicí současné výstavy  ve vídeňském Výstavním centru ve věži Ringturm 
s názvem Morava – stavby, lidé, cesty  je takovou oázou být. Na svého severovýchodního souseda  - 
Moravu, její architekturu, lidi i cesty – nahlíží vídeňská výstava  novým pohledem, který byl ovšem 
generacím pár desítek let zpátky důvěrně známý a blízký, jen se na něj později jaksi  (také úmyslně) 
pozapomnělo. Jedním ze tří kurátorů vídeňské výstavy je STEPHAN TEMPL, historik moderní 
architektury.

Tři kurátoři vídeňské výsta-
vy zleva: Adolph Stiller, Jan 
Sapák a Stephan Tepl před 
exponátem náměstí v Telči.

Dagmar SeDlická
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Jaké výhody to přinášelo?
I když to vždycky nemusela být jen 

idylka, vzniklo tu rozhodně  konkurenč-
ní prostředí.  A to bylo důležitým moto-
rem ekonomické úspěšnosti. To byl také 
důvod, proč v té době  vzniklo na Moravě  
tolik špičkových architektonických děl, 
které výstava připomíná. Byli tu i vynika-
jící řemeslníci a jejich práce přežila sta-
letí. To je třeba příklad léčebného ústavu 
v Kroměříži od Huberta Gessnera, který 
je dodnes zachován v původním stavu 
s originálními omítkami a dalším pří-
slušenstvím. Všude nacházíme i stopy 
židovské historie. Bohužel židovská kul-
tura dnes existuje hlavně  jako turistická 
atrakce, velmi malá židovská komuni-
ta je soustředěna jen v Brně a Ostravě.  
Hlavní stopy byly zničeny za války  a za 
totality devastace pokračovala (velká 
synagoga v Brně), naštěstí se už rozběhl 
proces restaurování. 

Kdy Morava zažila opravdu zlatý věk 
rozvoje a co v té době vzniklo ?

Bylo to za panování posledních Lu-
cemburků, kteří měli v Brně svůj honos-
ný dvůr.  Zvlášť velmi schopný vládce 
markrabě Jošt Lucemburský (1354–1411) 
přivedl Moravu k nebývalému rozkvětu. 
Vymřením Lucemburků pak Morava sice 
své místní vládce ztratila, nicméně  do-
sáhla  pod českou korunou na dlouhou 
dobu velké míry samostatnosti. Stala se 
de facto „stavovskou republikou“, kdy 
zemi vládli moravští stavové a panov-
ník byl spíše symbolickým svorníkem. 
V době renesance  Morava opět bohatla 
dobře vedeným hospodářstvím i bohat-
stvím stříbrných žil. 

Rusko a Západ: Konflikt na věčné časy  historie /22-23

Jiří Bárta: 
Rád hraju tam, kde      

lidé rádi naslouchají
 rozhovor /4-5

O knihách ze všech stran

ročník 2. (7.)
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Jak blízká  vám je Morava? Jde 
o lásku osobní nebo profes-
ní, souvisí s vaším zájmem 
o ni rodinné kořeny?  

Část mé rodiny pochá-
zí z Moravy, jde o Jihlavu 

a Uherský Ostroh, takže rodinné kořeny 
tu jsou. Už v osmdesátých letech, ještě 
za totality, jsem tam cestoval  a hledal 
domy, kde moji předci žili, navštěvo-
val jejich hroby, prohlížel hřbitovy, kde 
jsem hroby často nenalézal, protože 
byly zlikvidované nebo  zdevastované.

Čím je pro vás Morava jako celek  uni-
kátní –  z historického, společenského 
i geografického hlediska?

Teritorium Moravy je silně  determi-
nováno reliéfem a přírodními podmín-
kami, řekou Moravou, která je důležitým 
přítokem Dunaje v oblasti definující já-
dro Rakouska. Moravu a Dolní Rakousko 

spojují společné krajinné celky, zejména 
Vídeňská pánev. Morava tak leží v dote-
ku dvou základních geologických sys-
témů kontinentální Evropy – Českého 
masívu a Karpat, tedy i Alp. Tyto příz-
nivé přírodní podmínky přisoudily Mo-
ravě atraktivitu, takže i nejstarší člověk, 
který přicházel do Evropy a migroval jí, 
tady rád spočinul. Hranice neexistovaly, 
jen nabídka přírody. Výmluvným zna-
mením o společně sdílené krajině je, že 
dvě nejstarší výtvarná díla  světa a také 
nejznámější  – Willendorfská a Věsto-
nická Venuše – tady byla nalezena nepří-
liš daleko od sebe a obě jsou plody téže 
příbuzné kultury před 25 000 lety.  

Projevily se příznivé přírodní podmín-
ky podle vás  na spolužití lidí?

Morava je  země  mezi Polskem 
a Rakouskem. Země, která je tradičně 
otevřena na sever i na jih. Odjakživa, 

celou historií, můžeme sledovat tou-
to krajinou pohyb obchodní, kulturní, 
společenský. Ten pohyb byl daleko vět-
ší na Moravě než v Čechách, které mají 
na svých hranicích  takřka všude hory. 
Určitě  s tím souvisí i rozdíl povah. Čes-
ká povaha i český temperament jsou 
uzavřené, moravská povaha je vstříc-
nější, přátelská, vždy s otevřenou ná-
ručí (i vínkem) vítající poutníky.  To je 
známá věc. Proto se výstava nezabývá 
jen architekturou a stavbami, ale také 
lidmi. Charakter moravské krajiny  byl 
vždycky mnohonárodnostní, propojo-
val se tu vliv německý, český, rakouský 
i židovský a všechny skupiny obyvatel-
stva žily ve vzájemném dialogu a vzá-
jemné inspiraci. Bohužel historie tohle 
propojování vlivů později několikrát  
narušila  a myslím, že se k původní at-
mosféře vzájemnosti propracováváme 
zpět dodnes.
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morava ve Vídni 

Pokračování na straně II

harmOnieŽiVOta
příloha literárních novin 8/20147. srpna 2014

F
o

t
o

: 
J

iř
í 

K
r

e
J

č
íK

Přijít s tématem, které vypráví o harmonických sousedských vztazích z historického úhlu pohledu, 
představuje  v současné době, kdy všude kolem nás (ať už v rodinném, či mezinárodním přesahu) 
běsní válečný konflikt, netolerance,  nemožnost domluvy i  neschopnost vzájemné inspirace,  je jako 
objevit oázu v poušti.  Ambicí současné výstavy  ve vídeňském Výstavním centru ve věži Ringturm 
s názvem Morava – stavby, lidé, cesty  je takovou oázou být. Na svého severovýchodního souseda  - 
Moravu, její architekturu, lidi i cesty – nahlíží vídeňská výstava  novým pohledem, který byl ovšem 
generacím pár desítek let zpátky důvěrně známý a blízký, jen se na něj později jaksi  (také úmyslně) 
pozapomnělo. Jedním ze tří kurátorů vídeňské výstavy je STEPHAN TEMPL, historik moderní 
architektury.

Tři kurátoři vídeňské výsta-
vy zleva: Adolph Stiller, Jan 
Sapák a Stephan Tepl před 
exponátem náměstí v Telči.

Dagmar SeDlická
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Jaké výhody to přinášelo?
I když to vždycky nemusela být jen 

idylka, vzniklo tu rozhodně  konkurenč-
ní prostředí.  A to bylo důležitým moto-
rem ekonomické úspěšnosti. To byl také 
důvod, proč v té době  vzniklo na Moravě  
tolik špičkových architektonických děl, 
které výstava připomíná. Byli tu i vynika-
jící řemeslníci a jejich práce přežila sta-
letí. To je třeba příklad léčebného ústavu 
v Kroměříži od Huberta Gessnera, který 
je dodnes zachován v původním stavu 
s originálními omítkami a dalším pří-
slušenstvím. Všude nacházíme i stopy 
židovské historie. Bohužel židovská kul-
tura dnes existuje hlavně  jako turistická 
atrakce, velmi malá židovská komuni-
ta je soustředěna jen v Brně a Ostravě.  
Hlavní stopy byly zničeny za války  a za 
totality devastace pokračovala (velká 
synagoga v Brně), naštěstí se už rozběhl 
proces restaurování. 

Kdy Morava zažila opravdu zlatý věk 
rozvoje a co v té době vzniklo ?

Bylo to za panování posledních Lu-
cemburků, kteří měli v Brně svůj honos-
ný dvůr.  Zvlášť velmi schopný vládce 
markrabě Jošt Lucemburský (1354–1411) 
přivedl Moravu k nebývalému rozkvětu. 
Vymřením Lucemburků pak Morava sice 
své místní vládce ztratila, nicméně  do-
sáhla  pod českou korunou na dlouhou 
dobu velké míry samostatnosti. Stala se 
de facto „stavovskou republikou“, kdy 
zemi vládli moravští stavové a panov-
ník byl spíše symbolickým svorníkem. 
V době renesance  Morava opět bohatla 
dobře vedeným hospodářstvím i bohat-
stvím stříbrných žil. 

Literární  
noviny

tradice zavazuje

k u l t u r a      p o l i t i k a    s p o l e č n o s t

www.literarky.czcz



 ..VÝSTAVA 9..

Od 1. září do 30. října se v horní části Václav-
ského náměstí koná 7. ročník výstavy fotogra-
fií Dvě tváře Prahy, která je vyvrcholením foto-
grafické soutěže studentů University Tomáše 
Bati ve Zlíně. Ti prostřednictvím 40 fotogra-
fií ukazují reálnou tvář Václavského náměstí. 
Jedním z porotců a patronů výstavy byl herec 
Jiří Klem.

Pořadatelem výstavy je Sdružení Nového 
Města pražského, jehož cílem je přitáhnout 
pozornost veřejnosti k Václavskému náměstí  
a znovu posílit jeho prestiž jako křižovatky kul-
turního, společenského a obchodního života. 
Organizátoři se také snaží zviditelnit názory 
návštěvníků i obyvatelů centra, proto budou 
mít účastníci výstavy možnost vyplnit anketu 
týkající se problematiky Václavského náměstí.

Více o projektu i samotné výstavě najdete  
na www.dvetvareprahy.cz.

Městská divadla pražská a Sdružení Nového 
Města pražského pořádají pořádají diskuzní pa-
nel na téma „Co politici plánují s centrem Prahy“.

Debaty se zúčastní zástupci politických stran 
kandidujících do zastupitelstva Prahy 1, kteří 
budou odpovídat na otázky týkající se bu-
doucnosti Václavského náměstí. Do uzávěrky 
čísla potvrdili účast zástupci ANO, ČSSD, LES, 
65DJK, TOP 09 a ODS.

Pokud Vás toto téma zajímá, srdečně vás 
zveme 30. září od 17 hodin do kavárny 
Divadla ABC. 

Dvě tváře Prahy: Václavské 
náměstí očima studentů



Pojďte s námi 
na Dámský večer!

Ochutnávka dortů Líčení profesionální vizážistkou Masáže rukou francouzskou kosmetikou 
GERnétic
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Dámská jízda v Divadle Rokoko se těší velkému zájmu našich divaček. Součástí večerního programu 
není jen představení z produkce Městských divadel pražských, ale i módní přehlídka, kde se rolí modelek 
ujmou naše herečky. Poté následuje bohatá tombola s opravdu lákavými cenami a doprovodný program 
se stánky, různými ochutnávkami, poradna a líčení s profesionální vizážistkou a další aktivity.
Nejbližší Dámská jízda bude 4. října v Divadle Rokoko.

..10 POZVÁNKA .
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Módní přehlídka butiku Czech Losers

Naši skvělí modertoři losují tombolu Losování tomboly Módní přehlídka butiku Lazy Eye

Módní přehlídka butiku Czech LosersDivadelní fotokoutek
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divadelní komedie S PYDLOU V ZÁDECH
Divadlo ABC, 12. října od 14:30

hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Jaroslav Trtík, Karel Gult/Jiří Veit a Veronika Bajerová/Dagmar Schlehrová

předprodej vstupenek: : www.ticketportal.cz, www.mestskadivadlaprazska.cz  
a divadlo ABC, tel.: 222 996 114, více info: www.agenturazidek.cz
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Lakomá Barka
Úterý 14. 10. od 19h

Pan Kaplan má třídu rád
O. Vízner a H. Bor

Sobota 4. 10. od 17h – 200. repríza 

Bylo nás pět
J. Schwarz, V. Fridrich a J. Vlach

Pondělí 20. 10. od 19h 

Zájezdy

Říjen 2014 Únor 2012Únor 2012

KULATÉ REPRÍZY V ÚNORU

V únoru mají tři inscenace Městských divadel 
pražských kulatou reprízu. Dvoustovku oslaví 
25. února v Divadle Rokoko Oddací list, nejstarší 
inscenaci Městských divadel pražských zrežíroval 
v roce 1999 Ondřej Zajíc. Stou reprízu bude 
mít 9. února Hra vášní v Divadle Rokoko v režii 
Lídy Engelové a Saturnin režiséra Ondřeje Havelky
se bude 11. února v Divadle ABC hrát 
už popadesáté. 

Všem, kdo se na jednotlivých inscenacích podíleli,
gratulujeme a přejeme nejméně ještě jednou 
tolik repríz!

VÝSTAVY VE FOYER MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

Zveme vás na výstavy, které doprovází výstavu Muzea hlavního města Prahy „Praha a její dce�“. 
Ve foyer Divadla Rokoko jsme pro vás připravili výstavu Krása, talent, nostalgie a v Divadle ABC Krása, 
talent, současnost, v rámci kterých uvidíte řadu nádherných fotografií hereček Městských divadel 
pražských, vybrané kostýmy a tematické rekvizity.

NOVINKY Z MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

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 222 996 130

Upozorňujeme diváky, že místa ve 3. 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 vydaná faktura, je možné vrátit pouze 
na obchodním oddělení Městských divadel
pražských.
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Otevírací doba pokladen:

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

Divadlo ABC
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, pasáž U Nováků

Divadlo Rokoko
Václavské náměstí 38, 110 00 Praha 1, pasáž Rokoko

CENY VSTUPENEK
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Pan Kaplan má třídu rád 
 

Ka Shirley Valentine

     

            

     

     

     

     

     

      

     

     

     

      

     

      

     

     

    

     

     

     

     

           

     

          

     

    

      

Únorová akce pro členy Klubu diváků 
a předplatitele – LÓŽE PRO VÝHERCE

Výherce únorové soutěže dostane na jeden 
večer k dispozici lóži pro čtyři osoby v Divadle 
ABC na představení podle vlastního výběru. 
Stačí jen správně odpovědět na soutěžní 
otázku a být vylosován.
Otázka: Který z herců Městských divadel pražských 
oslavil 14. prosince osmdesáté narozeniny?

Odpovědi zasílejte do 20. 2. 2012 na e-mail 
kristyna.srolova@m-d-p.cz a do předmětu 
napište heslo „lóže“.

    

    

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři

 2. Čt 19h  Monty Pythonův létající kabaret

 4.  So 17 30h  Prolomit vlny

 5.  Ne 19h  Pavlína Jíšová a přátelé*   Pronájem

 6.  Po 19h  Vzpomínky na vodě

 7. Út 19h   Perplex

 8. St 19h  Vražda jako poznaná nutnost

 9. Čt 19h  Hra vášní

 11.  So 17h  Dobrodružství

 12.  Ne 15h  Muzikálové Rokoko*    Pronájem

   20h  Robert Křesťan a DRUHÁ TRÁVA*    Pronájem

 13.  Po 19h  Fialové Květy štěstí

 14. Út 19h  Viktor K.

 16. Čt 19h  Oddací list

 17. Pá 19h  Perplex

 20. Po 19h  Plný kapsy šutrů

 22.  St 19h   Superčlověk

 23. Čt 19h  Hráči

 24. Pá 19h  Astrolog

 25.  So 19h  Oddací list

 26.  Ne 15h  Dechovkové Rokoko s Josefem Zímou*   Pronájem

   20h  Popové Rokoko*   Pronájem

 27.  Po 19h  Důkaz

 28. Út 19h  Hra vášní

 29. Čt 19h   Důkaz

C
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Zájezdy

Důkaz
Děčín, středa 1. 2., od 19h

Hráči
Náchod, pátek 10. 2., od 19h

Prolomit vlny
Varnsdorf, úterý 21. 2., od 19h

 1. St 19h  Sto roků samoty
 2. Čt 19h  Holky z kalendáře
 3. Pá  19h   Jana Eyrová
 4. So 17h  Shirley Valentine
 5. Ne 19h  Šivovo kolo života*   Pronájem

 6. Po 19h  Saturnin
 7. Út 11h  |MS| César a Drana   Pro senio�

   19h  Shirley Valentine
 8.t St 19h  Pan Kaplan má třídu rád   Zadáno

50. repríza

200. repríza

100. repríza 9. Čt  10h  Anna Karenina
    19h   Konečně štastná?
 10. Pá 19h  Gold za všechny peníze 
 11. So 19h  Saturnin
 12. Ne 19h  Šivovo kolo života*   Pronájem

 13. Po 19h  Král Lear
 14. Út 10h  Král Lear
   19h  Tajemné rozcestí neboli 
     Zlatá �bka po estonsku
 15. St 19h  Sto roků samoty
 16. Čt 19h  Vše o mé matce
 17. Pá 19h  Holky z kalendáře
 18. So 17h   Pan Kaplan má třídu rád
 19. Ne 20h  |MS| Lakomec – Geisslers 
     Hofcomoedianten*   Pronájem

 20. Po 19h   Pan Kaplan má třídu rád
 21. Út 19h  Všechno na zahradě
 22. St 11h  Všechno na zahradě   Pro senio�

   19h  |MS| César a Drana
 23. Čt 19h  Holky z kalendáře
 24. Pá 10h  Lakomá Barka   Pro školy

   19h  Konečně štastná?
 25. So 19h  Pan Kaplan má třídu rád

 27. Po 19h  Dobře rozehraná partie
 28. Út 19h  Hráči   Zadáno

 29.  St 19h   Gold za všechny peníze

K
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Zájezdy

Třikrát život
Most, pátek 10. 2., od 19h

Lakomá Barka
Děčín, čtvrtek 23. 2., od 930h a 12h
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PROHLÍDKY ZÁKULISÍ DIVADLA ABC

Víte, co je dekadentka, elevace, forbína či jak se věší 
horizont? Nevíte? V tom případě vás zveme 
na prohlídku zákulisí Divadla ABC. Budete mít 
možnost nahlédnout do divadelního zázemí, kam 
se běžný divák nedostane.

Prohlídky se budou konat po vybraných sobotních 
představeních, nejbližší termíny jsou 14. 1., 28. 1., 
a 4. 2.  vždy v Divadle ABC, sraz je 10 minut po 
představení před šatnou. Vstupenky za 30 Kč si 
můžete zakoupit na pokladnách divadel ABC 
a Rokoko nebo u uvaděček v den představení. 
Počet vstupenek na prohlídku je omezený.

Důkaz
V. Kubařová a M. Písařík
Pondělí 27. 2. od 19h

Monty Pythonův létající kabaret
R. Kalvoda

Čtvrtek 2. 2. od 19h

Prolomit vlny
K. Oltová-Sedláčková a D. Batulková

Sobota 4. 2. od 17³⁰h

         Označení představení na Malé scéně ABC

Změna programu vyhrazena.
                    Označení předplatitelské skupiny. Na tato 
představení je možné zakoupit vstupenky.
* Tyto akce nejsou v režii Městských divadel pražských

VZ A D N

|MS|

Jana Eyrová
 C. Mayerová, E. Pacoláková, S. Stirská

Pátek 3. 2. od 19h

Dobře rozehraná partie
J. Vlasák a J. Smutná

Pondělí 27. 2. od 19h

Po–So  14–19 hodin

Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Děčín, pondělí 6. 10. od 19 h

Dobře rozehraná partie
Veselí nad Lužnicí, středa 15. 10. od 19 h

1. St 16h ▶ Shirley Valentine   Benefiční představení pro Konto bariéry

2. Čt 19h ▶ Dobře rozehraná partie   
3. Pá 19h ▶ Holky z kalendáře   Pro KD a předplatitele za 90 Kč

4. So 17h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   200. repríza

5. Ne 19h ▶ Králova řeč – Divadlo pod Palmovkou*   Pronájem

7. Út 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád      Zadáno pro UNICEF

8. St 19h ▶ Král Lear
9. Čt 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka

10. Pá 15h ▶ |MS| César a Drana   Pro seniory

19h ▶ Markéta Lazarová
11. So 10h ▶ |MS| Herecký kurz pro neherce II.

17h ▶ D  Listopad   
12. Ne 1430h ▶ S Pydlou v zádech*   Pronájem

19h ▶ Melody Makers tentokrát zcela rozvrkočení
z písní Jaroslava Ježka a pánů V+W*   Pronájem

13. Po 15h ▶ Sen čarovné noci
19h ▶ Sen čarovné noci

14. Út 10h ▶ Lakomá Barka   Pro školy

18h ▶ Lakomá Barka
15. St 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits   
16. Čt 19h ▶ Holky z kalendáře   
17. Pá 11h ▶ |kavárna| Skořepinky na Cibulce

19h ▶ Listopad
18. So 17h ▶ Shirley Valentine   
19. Ne 19h ▶ Filumena Marturano*   Hostující představení 

20. Po 19h ▶ Bylo nás pět   
21. Út 15h ▶ |MS| César a Drana   Pro seniory

19h ▶ Vše o mé matce
22. St 19h ▶ Rváč
23. Čt 19h ▶ Dobře rozehraná partie
24. Pá 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka
25. So 17h ▶ Shirley Valentine
26. Ne 19h ▶ |MS| Ohlédni se v hněvu – Sumus*   Hostující představení  

27. Po 19h ▶ Listopad
28. Út 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits
29. St 19h ▶ Sen čarovné noci
30. Čt 19h ▶ Bylo nás pět
31. Pá 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád Lakomá Barka

Úterý 14. 10. od 18h



Oddací list
J. Vlasák a T. Medvecká

Sobota 4. 10. od 17h  – Dámská jízda

Želary
E. Pacoláková

Úterý 28. 10. od 19h

Zájezdy

Říjen 2014

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  N  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.

Únor 2012Únor 2012

KULATÉ REPRÍZY V ÚNORU

V únoru mají tři inscenace Městských divadel 
pražských kulatou reprízu. Dvoustovku oslaví 
25. února v Divadle Rokoko Oddací list, nejstarší 
inscenaci Městských divadel pražských zrežíroval 
v roce 1999 Ondřej Zajíc. Stou reprízu bude 
mít 9. února Hra vášní v Divadle Rokoko v režii 
Lídy Engelové a Saturnin režiséra Ondřeje Havelky
se bude 11. února v Divadle ABC hrát 
už popadesáté. 

Všem, kdo se na jednotlivých inscenacích podíleli,
gratulujeme a přejeme nejméně ještě jednou 
tolik repríz!

VÝSTAVY VE FOYER MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

Zveme vás na výstavy, které doprovází výstavu Muzea hlavního města Prahy „Praha a její dce�“. 
Ve foyer Divadla Rokoko jsme pro vás připravili výstavu Krása, talent, nostalgie a v Divadle ABC Krása, 
talent, současnost, v rámci kterých uvidíte řadu nádherných fotografií hereček Městských divadel 
pražských, vybrané kostýmy a tematické rekvizity.

NOVINKY Z MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

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 222 996 130

Upozorňujeme diváky, že místa ve 3. 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 vydaná faktura, je možné vrátit pouze 
na obchodním oddělení Městských divadel
pražských.
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Otevírací doba pokladen:

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

Divadlo ABC
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, pasáž U Nováků

Divadlo Rokoko
Václavské náměstí 38, 110 00 Praha 1, pasáž Rokoko

CENY VSTUPENEK
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Pan Kaplan má třídu rád 
 

Ka Shirley Valentine

     

            

     

     

     

     

     

      

     

     

     

      

     

      

     

     

    

     

     

     

     

           

     

          

     

    

      

Únorová akce pro členy Klubu diváků 
a předplatitele – LÓŽE PRO VÝHERCE

Výherce únorové soutěže dostane na jeden 
večer k dispozici lóži pro čtyři osoby v Divadle 
ABC na představení podle vlastního výběru. 
Stačí jen správně odpovědět na soutěžní 
otázku a být vylosován.
Otázka: Který z herců Městských divadel pražských 
oslavil 14. prosince osmdesáté narozeniny?

Odpovědi zasílejte do 20. 2. 2012 na e-mail 
kristyna.srolova@m-d-p.cz a do předmětu 
napište heslo „lóže“.

    

    

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři

 2. Čt 19h  Monty Pythonův létající kabaret

 4.  So 17 30h  Prolomit vlny

 5.  Ne 19h  Pavlína Jíšová a přátelé*   Pronájem

 6.  Po 19h  Vzpomínky na vodě

 7. Út 19h   Perplex

 8. St 19h  Vražda jako poznaná nutnost

 9. Čt 19h  Hra vášní

 11.  So 17h  Dobrodružství

 12.  Ne 15h  Muzikálové Rokoko*    Pronájem

   20h  Robert Křesťan a DRUHÁ TRÁVA*    Pronájem

 13.  Po 19h  Fialové Květy štěstí

 14. Út 19h  Viktor K.

 16. Čt 19h  Oddací list

 17. Pá 19h  Perplex

 20. Po 19h  Plný kapsy šutrů

 22.  St 19h   Superčlověk

 23. Čt 19h  Hráči

 24. Pá 19h  Astrolog

 25.  So 19h  Oddací list

 26.  Ne 15h  Dechovkové Rokoko s Josefem Zímou*   Pronájem

   20h  Popové Rokoko*   Pronájem

 27.  Po 19h  Důkaz

 28. Út 19h  Hra vášní

 29. Čt 19h   Důkaz

C

VZ

S

Zájezdy

Důkaz
Děčín, středa 1. 2., od 19h

Hráči
Náchod, pátek 10. 2., od 19h

Prolomit vlny
Varnsdorf, úterý 21. 2., od 19h

 1. St 19h  Sto roků samoty
 2. Čt 19h  Holky z kalendáře
 3. Pá  19h   Jana Eyrová
 4. So 17h  Shirley Valentine
 5. Ne 19h  Šivovo kolo života*   Pronájem

 6. Po 19h  Saturnin
 7. Út 11h  |MS| César a Drana   Pro senio�

   19h  Shirley Valentine
 8.t St 19h  Pan Kaplan má třídu rád   Zadáno

50. repríza

200. repríza

100. repríza 9. Čt  10h  Anna Karenina
    19h   Konečně štastná?
 10. Pá 19h  Gold za všechny peníze 
 11. So 19h  Saturnin
 12. Ne 19h  Šivovo kolo života*   Pronájem

 13. Po 19h  Král Lear
 14. Út 10h  Král Lear
   19h  Tajemné rozcestí neboli 
     Zlatá �bka po estonsku
 15. St 19h  Sto roků samoty
 16. Čt 19h  Vše o mé matce
 17. Pá 19h  Holky z kalendáře
 18. So 17h   Pan Kaplan má třídu rád
 19. Ne 20h  |MS| Lakomec – Geisslers 
     Hofcomoedianten*   Pronájem

 20. Po 19h   Pan Kaplan má třídu rád
 21. Út 19h  Všechno na zahradě
 22. St 11h  Všechno na zahradě   Pro senio�

   19h  |MS| César a Drana
 23. Čt 19h  Holky z kalendáře
 24. Pá 10h  Lakomá Barka   Pro školy

   19h  Konečně štastná?
 25. So 19h  Pan Kaplan má třídu rád

 27. Po 19h  Dobře rozehraná partie
 28. Út 19h  Hráči   Zadáno

 29.  St 19h   Gold za všechny peníze

K

Ž

Zájezdy

Třikrát život
Most, pátek 10. 2., od 19h

Lakomá Barka
Děčín, čtvrtek 23. 2., od 930h a 12h

D

T

A

PROHLÍDKY ZÁKULISÍ DIVADLA ABC

Víte, co je dekadentka, elevace, forbína či jak se věší 
horizont? Nevíte? V tom případě vás zveme 
na prohlídku zákulisí Divadla ABC. Budete mít 
možnost nahlédnout do divadelního zázemí, kam 
se běžný divák nedostane.

Prohlídky se budou konat po vybraných sobotních 
představeních, nejbližší termíny jsou 14. 1., 28. 1., 
a 4. 2.  vždy v Divadle ABC, sraz je 10 minut po 
představení před šatnou. Vstupenky za 30 Kč si 
můžete zakoupit na pokladnách divadel ABC 
a Rokoko nebo u uvaděček v den představení. 
Počet vstupenek na prohlídku je omezený.

Důkaz
V. Kubařová a M. Písařík
Pondělí 27. 2. od 19h

Monty Pythonův létající kabaret
R. Kalvoda

Čtvrtek 2. 2. od 19h

Prolomit vlny
K. Oltová-Sedláčková a D. Batulková

Sobota 4. 2. od 17³⁰h

         Označení představení na Malé scéně ABC

Změna programu vyhrazena.
                    Označení předplatitelské skupiny. Na tato 
představení je možné zakoupit vstupenky.
* Tyto akce nejsou v režii Městských divadel pražských

VZ A D N

|MS|

Jana Eyrová
 C. Mayerová, E. Pacoláková, S. Stirská

Pátek 3. 2. od 19h

Dobře rozehraná partie
J. Vlasák a J. Smutná

Pondělí 27. 2. od 19h

Po–So  14–19 hodin

Kancl
Kolín, čtvrtek 2. 10. od 19 h

Hráči
Varnsdorf, čtvrtek 9. 10. od 19 h

Kdo se bojí Virginie Woolfové?
Kolín, pátek 17. 10. od 19 h

1. St 15h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci   Pro KMD

19h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci

2. Čt 11h ▶ Fialové Květy štěstí   Den seniorů

3. Pá 19h ▶ Burundanga

4. So 17h ▶ Oddací list      Dámská jízda

6. Po 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?   
7. Út 19h ▶ Molly Sweeney

8. St 19h ▶ Důkaz      Mezinárodní den učitelů  

9. Čt 20h ▶ Finále soutěže iMiss 2014*   Pronájem

10. Pá 19h ▶ Kancl

11. So 17h ▶ Burundanga

21h ▶ Soirée CD 94

13. Po 19h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci

14. Út 19h ▶ Úsměv Dafné

15. St 19h ▶ Molly Sweeney

16. Čt 19h ▶ A  Burundanga    

17. Pá 19h ▶ A voda stoupá

18. So 17h ▶ Sebevrah

20. Po 19h ▶ Fialové Květy štěstí   
21. Út 19h ▶ Oddací list   
22. St 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Hostující představení

23. Čt 19h ▶ Kancl

24. Pá 19h ▶ Hráči   
25. So 19h ▶ Úsměv Dafné

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

28. Út 19h ▶ Želary

29. St 19h ▶ Důkaz

30. Čt 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?

31. Pá 19h ▶ Sebevrah



Repertoár

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

D. Auburn
Důkaz
Zoufalé hledání nepopiratelného, jediného  
a nezpochybnitelného důkazu ústí v po-
znání, že i kdyby se všechno na světě dalo 
spočítat a převést na numerické hodnoty, 
vždycky zůstane ještě něco nevysvětlitelné-
ho. : V. Kubařová, O. Vízner, M. Písařík 
a S. Jachnická  
: Ondřej Zajíc ‣ 2:15

P. Ustinov
A voda stoupá
Brilantní anglická konverzační komedie, 
která je parafrází biblického příběhu  
o potopě světa a podobenstvím o „mo-
derní“ lidské společnosti. :  
P. Juřica, Z. Dolanský, Z. Kalina, J. Klem, 
M. Málková, H. Hornáčková ad.
: Ondřej Zajíc ‣ 2:00

Jordi Galceran
Burundanga
Veselohra o lesku a bídě současného tero-
rismu. Velmi nevážně pojednává o jedné  
z největších hrozeb naší doby, o teroris-
tech, které omylem odhalí dvě studentky 
prostřednictvím „drogy pravdy“, burun-
dangy, 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
Komický muzikál pro zpívající činoherce. 
Tato inscenace získala roku 2013 titul 
Komedie diváků na Grand Festivalu smíchu 
v Pardubicích. : P. Juřica, V. Svojtko-
vá/L. Pernetová, V. Gajerová, V. Kubařová, 
R. Říčař,  M. Slaný/R. Hájek, I. Hlas ad. 
HUDEBNÍ ARANŽE: I. Hlas a J. Janouch  
: Petr Svojtka ‣ 2:45

S. Vögel
Dobře rozehraná partie
Současná komedie o tom, jak žít sám
a nezpustnout. Inscenace vznikla ve spo-
lupráci 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
Česká premiéra divadelní adaptace 
nejnovějšího románu oblíbeného ame-
rického autora Roberta Fulghuma plná 
tance, písní a moudré nostalgie.  
: J. Hána, J. Klem, T. Novotný,  
Z. Vencl, H. Hornáčková, S. Jachnická,
L. Lipský ad. 
: Miroslav Hanuš ‣ 2:20

W. Shakespeare
Král Lear
Slavná tragédie o pýše a pádu ješitného 
starce. : J. Vlasák, V. Gajerová,  
M. Málková/V. Kubařová, B. Lukešová,  
V. Fridrich, R. Kalvoda, A. Procházka,  
V. Dvořák, J. Szymik ad.  
: Petr Svojtka ‣ 2:45

R. Gervais, S. Merchant
Kancl
První divadelní uvedení kultovního seri-
álu BBC, který je originálním a vtipným 
pohledem do zákulisí jedné 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. : H. Doulová, V. Gajerová,  
D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná,  
K. Macháčková, L. Termerová, D. Choděro-
vá ad. : Ondřej Zajíc ‣ 2:50   - Divadlo ABC

  - Malá scéna ABC
  - Divadlo Rokoko

I. Doré

César a Drana
Strhující monodrama kanadské autorky. 
Stará romská žena v podání nezaměni-
telné Luby Skořepové vypráví příběh plný 
lásky, tajemství, humoru, vášně a životní 
moudrosti.   Jiřího Trnky  
Luba Skořepová ‣ 1:15

J. Werich
Lakomá Barka
Rozverná pohádka pro děti každého věku 
o nejlakomějších ze všech lakomých 
obyvatel vesnice Dejvice.  
: H. Doulová/Z. Mixová, L. Jurek/ 
M. Večerka, J. Szymik, J. Hána/L. Homola, 
V. Fridrich/L. Jurek, K. Lojdová/ 
L. Zbranková ad.  
: Petr Svojtka ‣ 1:40

J. Janků, P. Svojtka, K. Fialová
Fialové Květy štěstí
Dáma v nejlepších letech, laskavá, moudrá, 
zábavná a plná životního optimismu – tako-
vá je Květa Fialová v životě i ve své benefici. 
: K. Fialová, D. Batulková/ 
N. Konvalinková, Z. Kajnarová/M. Málková/  
E. Pacoláková, J. Klem/H. Bor, L. Jurek/ 
R. Říčař, J. Janouch  
: Petr Svojtka ‣ 2:00

E. Albee
Kdo se bojí Virginie 
Woolfové?
Jedna z nejlepších her druhé poloviny dva-
cátého století. Slavné komorní drama plné 
překvapivých zvratů i absurdních krutých her 
je hlubokou sondou do partnerských vztahů. 
: V. Gajerová, A. Procházka,  
V. Kubařová, V. Dvořák 
: Petr Svojtka

K. Poláček/A. Goldflam
Bylo nás pět
„…a tak jsme šli, a bylo nás pět – já, Bejval 
Antonín, Éda Kemlink, Zilvar z chudobince 
a Čeněk Jirsák, který dělal, že jde sám, ale 
přitom šel s námi…“ : V. Fridrich,
R. Hájek, M. Písařík / T. Novotný,  
J. Nosek / Z. Kalina, P. Klimeš ad.
: Arnošt Goldflam ‣ 2:40



Repertoár

Hostující představení
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 a M. Rošetzký  
: Ondřej Zajíc ‣ 2:05

N. Erdman
Sebevrah
Bláznivá komedie o tom, že v tomhle světě 
se už nemůžete ani oběsit bez politických 
komentářů. : J. Hána, M. Málková,  
L. Termerová, P. Juřica, V. Janků, J. Vlasák/ 
J. Szymik, S. Lehký, R. Kalvoda, Z. Kalina, 
L. Roznětínská ad.  
: Ondřej Zajíc ‣ 2:15 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. : H. Doulová,  
V. Marek/Z. Dolanský, J. Vlasák,  
V. Fridrich/J. Hána, L. Jurek, D. Batulko-
vá, A. Suchánková, J. Vlach, P. Klimeš  
: Arnošt Goldflam ‣ 2:20

V. Vančura
Markéta Lazarová
Divadelní adaptace známého románu 
Vladislava Vančury. : V. Kubařová,  
T. Novotný, L. Jurek, J. Schwarz,  
J. Smutná, E. Pacoláková, D. Šoltýsová ad. 
: Pavel Khek ‣ 2:50 

S. Adamson podle P. Almodóvara
Vše o mé matce
Adaptace slavné filmové předlohy španěl-
ského režiséra o hledání naděje a mnoha 
konvenčních i šokujících podobách lásky. 
: D. Batulková, V. Dvořák, D. Syslo-
vá, V. Marek, E. Pacoláková, C. Mayerová 
ad. : Peter Gábor ‣ 2:45

D. Mamet
Listopad
Jak být znovu zvolen americkým prezi-
dentem, když popularita klesá k nule? 
Nekorektní politická fraška. 
: M. Dlouhý, J. Hána, J. Vlach,  
L. Zbranková, Z. Vencl : Petr Svojtka
‣ 2:00

W. Shakespeare
Sen čarovné noci
Slavná Shakespearova hra v novém 
překladu Jiřího Joska. Poetická komedie 
o rozmarech lásky a noci plné divů, které 
se možná staly a možná pouze zdály. 
: Z. Vencl, L. Zbranková, J. Klem,
R. Hájek, V. Dvořák, D. Marková, H. Hornáč-
ková, J. Szymik, J. Schwarz, V. Gajerová, 
H. Bor ad. 
: Petr Svojtka ‣ 2:35

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. Klem, L. Lipský/D. Klapka, H. Bor,  
J. Szymik, M. Písařík, J. Smutná,  
J. Drbohlavová, H. Doulová, V. Nerušilová, 
V. Gajerová ad. : Miroslav Hanuš 
‣ 2:50

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

A. Máša/I. S. Turgeněv
Rváč
Adaptace Turgeněvovy prózy o velikém 
přátelství dvou nesourodých duší, které 
osudově rozdělí láska ke stejné ženě. 
: T. Novotný, M. Písařík, V. Kubařová,
H. Bor, S. Jachnická, E. Pacoláková, J. Klem,
J. Schwarz, J. Slánský/Z. Fric, J. Szymik,
P. Juřica/L. Jurek, J. Mašek  
: Ondřej Zajíc ‣ 2:30

V. Franceschi
Úsměv Dafné
Česká premiéra italské tragikomedie 
pojednávající nevážným způsobem o vě-
cech velmi vážných. : P. Štěpánek, 
J. Smutná/D. Syslová, E. Pacoláková/M. 
Málková 
: Viktorie Čermáková ‣ 2:10

J. Baron
Návštěvy u pana Greena
Legrační, dojímající příběh lásky a odpouš-
tění. : S. Zindulka a M. Hádek  
: V. Michálek ‣ 2:00

D. Seidler
Králova řeč
Hra napsaná podle tajných deníků krá-
lovského logopeda o síle rodící se z pře-
konávání slabosti. : M. Stránský,  
D. Sittek a další : P. Kracik ‣ 2:45

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

E. De Filippo
Filumena Marturano
Co všechno musí podstoupit prostá žena, 
aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro 
své syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti 
jsou přece děti. : S. Stašová,  
S. Skopal, Č. Gebouský, J. Pokorná ad.  
: Zdeněk Kaloč



Tajemnice 
divadla

Naše první návštěva zákulisí 
vede do místa, kde se sbíhají 
všechny nitky divadelního 
provozu. K tajemnici Diva-
dla ABC Janě Marečkové. 

Na úvod se zeptám, co vlastně povolání tajem-
nice v divadle obnáší?
„Na začátku musím říci jedno – Městská divadla 
pražská mají specifiku, že jsou tu tajemnice dvě. 
Já mám hlavní záštitu nad Divadlem ABC a spo-
lupracuji s Janou Čepelovou z Divadla Rokoko. Ta-
jemnice je od slova tajemná, je to vlastně taková 
specialitka. Jsme živočišně ohrožený druh,“ říká 
Jana Marečková a dodává: „Tajemnice je fakticky 
hlavní koordinátorka celého divadla, takže se k ní 
dostávají informace zvenčí i zevnitř. A mým úko-
lem je všechno poskládat tak, aby z toho vznikl 
celek směrem ven. Aby herci věděli, co a kde 
zkoušejí, v kolik kdo kde má být. Hlavním pro-
duktem tajemnice je sestavování měsíčních her-
ních plánů, aby si diváci mohli vybrat, kdy a na co 

do divadla přijít. To je převážná náplň mé práce.  
Ty ostatní body jsou cestičky, jak to všechno dát 
dohromady.“

Vzhledem k tomu, že mnozí herci dnes hrají  
v několika různých divadlech a mají spoustu dal-
ších uměleckých aktivit, je třeba připravovat pro-
gram hodně dlouho dopředu, v  případě Měst-
ských divadel pražských  3–4 měsíce předem. 
Tím ovšem práce nekončí. Riziko, že bude nutné 
program změnit, je neustálé. Když divák přijde do 
divadla a hraje se něco jiného, než na co si kou-
pil lístky, netuší, co se mezitím muselo odehrát. 
Vytipování náhradního představení (které by po-
kud možno bylo stejného žánru jako ono slibo-
vané), konzultace s vedením a dramaturgy, ob-
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chodním oddělením a pak kolotoč telefonování, 
jestli všichni herci z „náhradního“ titulu mají čas, 
či eventuální řešení záskoku. Herci ze souboru 
pak mnohdy musí zrušit své ostatní aktivity, pro-
tože domovské divadlo má přednost. „Zrušené 
představení je extrémní řešení, maximální krize, 
ale to se opravdu nestává často.“ 

Ptám se, co je noční můrou tajemnic... „I když se 
léty a praxí otupí hrany, je pravda, že půlhodinu 
před začátkem představení trnu a hlídám telefon, 
jestli nenastane nějaká katastrofa, což je velmi 
napínavé. Jinak jsem ale za těch 15 let nezažila 
nic, co by se nedalo zvládnout,“ říká Jana opti-
misticky. 

„Jsou určité libůstky, nejkomplikovanější je dlou-
hodobá nemoc nebo úraz, který vyřadí herce  
z činnosti na delší dobu a musí se přeskládat celý 
program na dva tři měsíce dopředu.“ Předností 
tajemnice je dobré zdraví, i když, jak se dozví-
dám, tajemnice může pracovat i na dálku. „Po-
kud to jen trochu jde, snažím se to vyřešit tak, aby 
to fungovalo. Když se náhodou přihodí, že jsem 
indisponovaná, pracuji z domova, detašovaného 
pracoviště. Vždycky je tu někdo, kdo je schopen to 
podle mých pokynů zařídit. Ale dá se říci, že svoji 
práci můžu vykonávat z jakéhokoli místa na světě, 
koordinovat na dálku.“ 

A jak se Jana Marečková k divadlu dostala? 
„Divadlo miluju, ale začala jsem ho objevovat  
až v dospělosti. Naše rodina sice měla k umění 
blízko, tatínek byl kameraman, dědeček spiso-
vatel a můj strýc byl režisér Otakar Vávra, ale já 
sama jsem žádné umělecké ambice neměla. A tak 
jsem k divadlu přičichla spíše náhodou.“ Krátce 
po revoluci dokončila ekonomickou školu a ne-
tušila, co bude v budoucnu dělat. Objevila v Li-
dových novinách inzerát na místo asistentky dě-
kana divadelní fakulty, přihlásila se a několik let 
strávila na DAMU. Poté se stala tajemníci stu-
dentského divadla DISK. „Okouzlilo mě divadelní 
zákulisí, ale zůstala jsem dobrovolně jakousi še-
dou eminencí. Zařídila jsem, vyřídila jsem, zpro-
dukovala jsem, ale moje umělecké touhy končí 
rozsvícením reflektoru na jevišti, kdy přestávám 
chodit a přestávám mluvit,“ odpovídá na otázku, 
zda netoužila být herečkou. Nejblíže měla k teh-
dejšímu hereckému ročníku, který založil CD 94, 
a tak s jeho týmem pracovala nejen v Celetné 
„pod křídly Jakuba Špalka“, ale byla i u toho, když 
Dan Hrbek vyhrál konkurs do Švandova divadla. 
Společně s nimi zahájila novou éru Švanďáku, 
pak odešla na mateřskou dovolenou a odstě-
hovala se za Prahu. I když už tehdy dostala na-
bídku z Městských divadel pražských, nestíhala. 
Tři roky si vyzkoušela život bez divadla, ale jak 
říká: „Když jednou člověk přičichne k divadlu, je to 
druh adrenalinu, na kterém vznikne závislost. Člo-
věk je tím doslova postižený, i když se dostane 
mimo, přitahuje jako magnet.“ Jenže všechno 
má svůj čas. „V roce 2010 se mi život radikálně 
změnil od základu, chtěla jsem se vrátit do Prahy.  
A tehdy zavolal Petr Svojtka, jestli jsem si to ne-
rozmyslela. Já tenkrát byla v rozpoložení, že jsme 
se okamžitě domluvili. Jsou to už čtyři roky a já 
jsem tady šťastná. Těším se z každého dne, který 
jsem tu mohla odžít, a těším se na každý další 
den,“ uzavírá Jana. 
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Rádi bychom vycházeli našim divákům co nejvíce vstříc, a proto se snažíme neustále zkvalitňovat naše 
nabídky a služby. Od nové sezony máme několik novinek. 
Doufáme, že se našim divákům budou líbit a rádi je využijí.

Rozšíření cenových zón v divadlech ABC a Rokoko – rozšířili jsme nabídku cenových zón z pů-
vodních tří na čtyři. Snížili jsme počet míst v prvních dvou zónách, abychom mohli našim divákům na-
bídnout místa za 50 Kč a tím zpřístupnit divadlo i dalším zájemcům s nižším finančním standardem.

Feedbando neboli zpětná vazba – zajímá nás názor našich diváků, a proto jsme vytvořili zcela novou 
službu, díky níž nám diváci mohou ihned po zhlédnutí představení Městských divadel pražských ano-
nymně zaslat SMS, kam napíší, jak se jim dané představení líbilo. Ve foyer divadla jsou umístěny le-
táčky s jednoduchým návodem, jak představení ohodnotit. A jako bonus budeme každý měsíc z názorů 
losovat jednoho výherce, který od nás obdrží dvě vstupenky do Městských divadel pražských.

Anglické titulky – snažíme se vycházet vstříc i lidem, kteří nemluví česky, ale přesto by si rádi zašli  
v Praze do divadla. A proto jsme Shakespearův Sen čarovné noci opatřili anglickými titulky. V budoucnu 
budeme postupně titulky přidávat i k dalším našim inscenacím. So let’s go to the Theatre ABC to see 
Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream!



Jiří Janků, Petr Svojtka
V+W REVUE
Režie: Petr Svojtka
Česká premiéra: 15. 11. 2014
Hudební revue, která připomene slavnou éru 
Osvobozeného divadla a jeho dva legendární pro-
tagonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 

Friedrich Dürrenmatt
ROMULUS VELIKÝ 
– Komedie antických rozměrů
Režie: Ondřej Zajíc
Premiéra: 23. 5. 2015
Tak takhle vypadá největší hrdina všech dob,  
nebo ne?

Marek Epstein
VETERÁN
Režie: Pavel Khek
Česká premiéra: 8. 11. 2014
Premiéra původního českého dramatu o vině 
a svědomí v realitě současného maloměsta.

Anat Gov
HAPPY END
Režie: Arnošt Goldflam
Česká premiéra: 28. 3. 2015
Současná izraelská komedie, ve které se lehce 
a s nadhledem vypráví o velmi vážných věcech.

Dramaturgický plán Městských divadel 
pražských na sezonu 2014/2015

August Strindberg
TANEC SMRTI
Režie: Viktorie Čermáková
Premiéra: 24. 1. 2015
Vrcholné dílo kontroverzního švédského dramatika 
o dlouholetém soužití manželského páru.



Osvobozené divadlo  
v Paláci U Nováků

První část

Jan Werich a Jiří Voskovec dnes patří k ikonám 
české kultury. Zůstaly zachovány filmy, ale jejich teh-
dejší práce byla převážně divadelní. O tom, že jedním 
z nejdůležitějších míst, kde hráli, bylo dnešní Diva-
dlo ABC, svědčí obrovská nástěnná malba v proluce 
v ulici V Jámě zvoucí do „Osvobozeného divadla“. 
Jak to začalo? A jaké byly okolnosti jejich zdejšího 
působení?
Meziválečná avantgarda, která se velmi výrazně levi-
cově orientovala, se zároveň silně vymezovala proti 
pokleslé zábavě, jejímiž zástupci byli kabaretní ko-
mici jako Vlasta Burian, Jára Kohout či Ferenc Futu-
rista. Proti této zábavě stavěli nové divadlo, avant-
gardní umění. Proto v roce 1925 vznikla divadelní 
sekce kulturního spolku Devětsil a následně Osvo-
bozené divadlo, které zahájilo činnost v únoru 1926 
a jehož členy byli např. režiséři E. F. Burian, J. Honzl 
a J. Frejka. Jiří Voskovec a Jan Werich byli v té době 

střední škole sotva odrostlí mladíci, kteří se proslavili 
autorským představením Vest Pocket Revue v Umě-
lecké besedě (dnes Divadlo Na Prádle), které sehráli 
na besídce pro Voskovcovy spolužáky z francouz-
ského lycea. Byla to shoda okolností, že právě zde 
začalo ve stejném roce působit Osvobozené diva-
dlo, a shodou okolností si tu párkrát zahrál klavírní 
improvizace jejich budoucí spolupracovník Jaroslav 
Ježek. Po mnohých sporech uměleckých skupin pů-
sobících pod hlavičkou Osvobozeného divadla, které 
hrály střídavě v malých sálcích Na Slupi, v Umělecké 
besedě a Adrii, nakonec značku Osvobozené divadlo 
ovládla společně s režisérem J. Honzlem komická 
dvojice V+W, která si rychle získávala mezi mladými 
popularitu svými kabarety. Dvojici, kterou nejprve 
příslušníci avantgardy přivítali jako nadějné „nové 
divadlo“, začali vzápětí ostře kritizovat. Voskovec  
a Werich, kterým tehdy bylo lehce přes dvacet, 
se totiž věnovali zpočátku spíše obecné „srandě“  
než-li politické satiře, která je v historii proslavila,  

1.
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se u kritiků avantgardy naprosto znemožnili, když 
opustili prozatímní malé scény a přestěhovali se  
se souborem do prostoru nově postaveného Pa-
láce U Nováků. Víceúčelový komplex různých ná-
jemních objektů, kanceláří, drobných výroben, re-
staurací a obchodů v zasklených dvoranách, který 
vznikl v letech 1928–29, byl na tehdejší dobu do-
slova supermoderní. Stejně jako podzemní divadelní 
sál, který se stal jeho součástí. V dobovém reklam-
ním letáku byly uvedeny veškeré přednosti tohoto 
divadelního prostoru: kapacita hlediště 1000 míst, 
hloubka jeviště až 20 metrů, velká kulisárna, doko-
nalé nejmodernější osvětlení a provaziště, v pod-
laze několik nově zkonstruovaných propadel. Prostor 
pro orchestr, oddělený od zákulisí a opatřený ladír-
nou, byl postaven a vybaven podle pokynů J. Ježka. 
Čtyři velké šatny pro 25 herců, několik soukromých 
šaten, dvě zkušebny, šatna pro kompars a rekvizi-
tárna. Velká umývárna, sprchy a příslušenství v zá-
kulisí i možnost pro herce dopravovat se do šaten 
ze zkušeben páternosterem. Ve výši balkonu železné 
schody vedoucí na jeviště a vchod na jevištní gale-
rii, kde se mohlo i hrát. Když čtete tyto řádky, jistě se 
nedivíte tomu, že avantgardní kritika obvinila nové 
Osvobozené divadlo z komercionalismu. A je pravda, 
že Voskovec s Werichem si z toho nic nedělali. Na-
opak, měli velké plány, jak tento komerční prostor 
zužitkovat. Plány byly velkorysé: odpolední pravi-
delné filmové projekce, koncerty, dětská představení 
a po večerním divadelním představení občasné pro-
dukce noční. Nabídka nočního života v baru s dan-
cingem a restaurací. Zároveň začali vydávat vel-
korysou Vest Pocket Revue, časopis OD tištěný  
na křídovém papíře s mnoha fotografiemi, mys-
tifikačními paměťmi, karikaturami, klepy ze záku-
lisí apod. A navíc do souboru angažovali tehdejšího 
známého komika Ference Futuristu. Tento počátek 
nové éry Osvobozeného divadla je v očích avant-
gardy zcela diskvalifikoval. Zařadili se mezi mezivá-
lečné podnikatele na poli zábavy. Všechno ale nako-
nec bylo jinak... 
(zpracováno na základě knihy J. Pelce Meziválečná avantgarda a 

Osvobozené divadlo) 

1.  J. Voskovec a J. Werich v období zkoušek hry Balada z hadrů ve 
Spoutaném divadle v sále Divadla Rokoko.

2.  J. Voskovec, J. Werich a J. Ježek před představením hry Balada z hadrů.

3. Vstupenka do Osvobozeného divadla.

4. Pasáž U Nováků v roce 1930.

Všechny fotografie ARCHIV Městských divadel pražských

3.

4.

2.
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FOREING FILMS ARE IN ORIGINAL VERSION WITH CZECH
SUBTITLES  (EXCEPTIONS ARE MARKED IN THE FILM SYNOPSIS)• Projekce v malém sále

KINO LUCERNA 10/2014
PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN

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 „•“

1. MS ST
13:30 • Místa, ČR
16:00 • Místa, ČR
16:15 Lepší teď než nikdy (And So It Goes), USA

1.-5. ST-NE
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM www.sfklub.cz

2. ČT
15:45 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
17:45 • Zmizelá (Gone Girl), USA

3. PÁ
13:30 Století Miroslava Zikmunda, ČR
15:45 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
17:45 • Zmizelá (Gone Girl), USA

4. SO
11:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D, USA - ČESKÁ VERZE

13:30 Výchozí bod (I Origins), USA
13:45 • Pošťák Pat (Postman Pat), GB - ČESKÁ VERZE

15:45 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
17:45 • Zmizelá (Gone Girl), USA

5. NE
11:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D, USA - ČESKÁ VERZE

13:30 Výchozí bod (I Origins), USA
13:45 • Pošťák Pat (Postman Pat), GB - česká verze
15:45 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
17:45 • Zmizelá (Gone Girl), USA

6. PO
13:30 Tři bratři, ČR
16:30 Století Miroslava Zikmunda, ČR
6.-12. ÚT-NE

BE2CAN Facebook/Be2CanFestival
7. ÚT

18:45 LADIES MOVIE NIGHT: Andělé mezi námi, ČR
8. ST

16:00 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
9. ČT

16:30 • Andělé všedního dne, ČR
10. PÁ

16:30 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 • Andělé všedního dne, ČR
20:30 • Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

11. SO
14:00 • Dům kouzel 3D (House of Magic), Bel - ČESKÁ VERZE

16:30 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 • Andělé všedního dne, ČR
20:30 • Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

12. NE
14:00 • Dům kouzel 3D (House of Magic), Bel - ČESKÁ VERZE

19:30 Koncert Pražského fi lmového orchestru
13. PO

13:30 Andělé všedního dne, ČR

16:00 • Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

16:15 Andělé všedního dne, ČR
18:00 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 Díra u Hanušovic, ČR
20:00 • Zmizelá (Gone Girl), USA
20:45 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

14. ÚT

16:00 • Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

16:15 Andělé všedního dne, ČR

18:00 • Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

18:30
Vikingové z Britského muzea
(Vikings from the British Museum)
Záznam výstavy

20:00 • Zmizelá (Gone Girl), USA
20:30 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

15.-19. ST-NE
DAS FILMFEST 2014 www.dasfi lmfest.cz

15. ST

13:30 • Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

17. PÁ
13:30 Andělé všedního dne, ČR

20. PO
13:30 Zmizelá (Gone Girl), USA
16:15 Andělé všedního dne, ČR
16:45 • Magický hlas rebelky, ČR

18:30 Filmové legendy s Expresradiem
Knofl íkáři, ČR (1997)

20:30 • Zmizelá (Gone Girl), USA
20:45 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

20.-23. PO-ČT
SOUČASNÝ SLOVENSKÝ FILM
Facebook/SoucasnySlovenskyFilm

21. ÚT
16:15 Andělé všedního dne, ČR
16:45 • Magický hlas rebelky, ČR

18:30 Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

20:30 • Zmizelá (Gone Girl), USA
20:45 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

22. ST
16:15 Andělé všedního dne, ČR
16:45 • Magický hlas rebelky, ČR

19:00 Festival bollywoodského fi lmu - slavnostní 
zahájení - Plameny 3D (Sholay)

20:45 • Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa
23. ČT

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:45 • Intimity, ČR
18:30 Andělé všedního dne, ČR

20:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:45 • Sexuální vychova v Cechách, ČR
24. PÁ

13:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:00 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:30 • Andělé všedního dne, ČR
18:00 Andělé všedního dne, ČR
18:30 • Intimity, ČR

20:00 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:30 • Výchozí bod (I Origins), USA
25. SO

12:00 Tři bratři, ČR
14:00 • Škatuláci 3D (The Boxtrolls), USA - ČESKÁ VERZE

14:15 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:45 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 Andělé všedního dne, ČR
18:45 • Intimity, ČR

20:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:45 • Výchozí bod (I Origins), USA

26. NE
12:00 Tři bratři, ČR
14:00 • Škatuláci 3D (The Boxtrolls), USA - ČESKÁ VERZE

15:00 Bolšoj balet: Legenda o lásce
16:45 • Andělé všedního dne, ČR
18:45 • Intimity, ČR

20:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:45 • Výchozí bod (I Origins), USA
27. PO

13:30 Intimity, ČR
16:15 • Intimity, ČR

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

18:30 Andělé všedního dne, ČR

20:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:45 • Výchozí bod (I Origins), USA
28. ÚT

13:00 • Škatuláci 3D (The Boxtrolls), USA - ČESKÁ VERZE

15:00 • Andělé všedního dne, ČR

17:00 • Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

19:00 • Andělé všedního dne, ČR

20:45 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

21:00 • Výchozí bod (I Origins), USA
29. ST

13:30 • Výchozí bod (I Origins), USA

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:45 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 Mommy, Kan     SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

18:45 • Intimity, ČR
20:45 • Výchozí bod (I Origins), USA

21:00 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

30. ČT
16:15 • Andělé všedního dne, ČR

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

18:15 • Mapy ke hvězdám
(Maps to the Stars), Kanada/USA

20:30 • Mommy, Kanada
30.10.-4.11. ČT-ÚT

CINE ARGENTINO www.cineargentino.cz
31. PÁ

13:30 Mapy ke hvězdám (Maps to the Stars), Kan/USA
16:15 • Andělé všedního dne, ČR

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

18:15 • Mapy ke hvězdám (Maps to the Stars), Kan/USA
20:30 • Mommy, Kanada

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
st 1. 13:30 Místa, ČR

pá 3. 13:30 Století Miroslava Zikmunda, ČR
po 6. 13:30 Tři bratři, ČR
st 8. 13:30 BE2CAN - Velkolepé muzeum, Rakousko

pá 10. 13:30 BE2CAN - Jimmyho tančírna, GB/Irsko/Fra
po 13. 13:30 Andělé všedního dne, ČR
st 15. 13:30 Kouzlo měsíčního svitu, USA

pá 17. 13:30 Andělé všedního dne, ČR
po 20. 13:30 Zmizelá, USA
st 22. 13:30 SOUČASNÝ SLOVENSKÝ FILM - Deti

pá 24. 13:30 Co jsme komu udělali?, Francie
po 27. 13:30 Intimity, ČR
st 29. 13:30 Výchozí bod, USA

pá 31. 13:30 Mapy ke hvězdám, Kanada/USA
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FOREING FILMS ARE IN ORIGINAL VERSION WITH CZECH
SUBTITLES  (EXCEPTIONS ARE MARKED IN THE FILM SYNOPSIS)• Projekce v malém sále

KINO LUCERNA 10/2014
PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN

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 „•“

1. MS ST
13:30 • Místa, ČR
16:00 • Místa, ČR
16:15 Lepší teď než nikdy (And So It Goes), USA

1.-5. ST-NE
SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM www.sfklub.cz

2. ČT
15:45 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
17:45 • Zmizelá (Gone Girl), USA

3. PÁ
13:30 Století Miroslava Zikmunda, ČR
15:45 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
17:45 • Zmizelá (Gone Girl), USA

4. SO
11:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D, USA - ČESKÁ VERZE

13:30 Výchozí bod (I Origins), USA
13:45 • Pošťák Pat (Postman Pat), GB - ČESKÁ VERZE

15:45 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
17:45 • Zmizelá (Gone Girl), USA

5. NE
11:00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D, USA - ČESKÁ VERZE

13:30 Výchozí bod (I Origins), USA
13:45 • Pošťák Pat (Postman Pat), GB - česká verze
15:45 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
17:45 • Zmizelá (Gone Girl), USA

6. PO
13:30 Tři bratři, ČR
16:30 Století Miroslava Zikmunda, ČR
6.-12. ÚT-NE

BE2CAN Facebook/Be2CanFestival
7. ÚT

18:45 LADIES MOVIE NIGHT: Andělé mezi námi, ČR
8. ST

16:00 • Století Miroslava Zikmunda, ČR
9. ČT

16:30 • Andělé všedního dne, ČR
10. PÁ

16:30 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 • Andělé všedního dne, ČR
20:30 • Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

11. SO
14:00 • Dům kouzel 3D (House of Magic), Bel - ČESKÁ VERZE

16:30 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 • Andělé všedního dne, ČR
20:30 • Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

12. NE
14:00 • Dům kouzel 3D (House of Magic), Bel - ČESKÁ VERZE

19:30 Koncert Pražského fi lmového orchestru
13. PO

13:30 Andělé všedního dne, ČR

16:00 • Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

16:15 Andělé všedního dne, ČR
18:00 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 Díra u Hanušovic, ČR
20:00 • Zmizelá (Gone Girl), USA
20:45 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

14. ÚT

16:00 • Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

16:15 Andělé všedního dne, ČR

18:00 • Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

18:30
Vikingové z Britského muzea
(Vikings from the British Museum)
Záznam výstavy

20:00 • Zmizelá (Gone Girl), USA
20:30 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

15.-19. ST-NE
DAS FILMFEST 2014 www.dasfi lmfest.cz

15. ST

13:30 • Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

17. PÁ
13:30 Andělé všedního dne, ČR

20. PO
13:30 Zmizelá (Gone Girl), USA
16:15 Andělé všedního dne, ČR
16:45 • Magický hlas rebelky, ČR

18:30 Filmové legendy s Expresradiem
Knofl íkáři, ČR (1997)

20:30 • Zmizelá (Gone Girl), USA
20:45 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

20.-23. PO-ČT
SOUČASNÝ SLOVENSKÝ FILM
Facebook/SoucasnySlovenskyFilm

21. ÚT
16:15 Andělé všedního dne, ČR
16:45 • Magický hlas rebelky, ČR

18:30 Kouzlo měsíčního svitu
(Magic in the Moonlight), USA

20:30 • Zmizelá (Gone Girl), USA
20:45 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

22. ST
16:15 Andělé všedního dne, ČR
16:45 • Magický hlas rebelky, ČR

19:00 Festival bollywoodského fi lmu - slavnostní 
zahájení - Plameny 3D (Sholay)

20:45 • Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa
23. ČT

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:45 • Intimity, ČR
18:30 Andělé všedního dne, ČR

20:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:45 • Sexuální vychova v Cechách, ČR
24. PÁ

13:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:00 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:30 • Andělé všedního dne, ČR
18:00 Andělé všedního dne, ČR
18:30 • Intimity, ČR

20:00 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:30 • Výchozí bod (I Origins), USA
25. SO

12:00 Tři bratři, ČR
14:00 • Škatuláci 3D (The Boxtrolls), USA - ČESKÁ VERZE

14:15 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:45 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 Andělé všedního dne, ČR
18:45 • Intimity, ČR

20:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:45 • Výchozí bod (I Origins), USA

26. NE
12:00 Tři bratři, ČR
14:00 • Škatuláci 3D (The Boxtrolls), USA - ČESKÁ VERZE

15:00 Bolšoj balet: Legenda o lásce
16:45 • Andělé všedního dne, ČR
18:45 • Intimity, ČR

20:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:45 • Výchozí bod (I Origins), USA
27. PO

13:30 Intimity, ČR
16:15 • Intimity, ČR

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

18:30 Andělé všedního dne, ČR

20:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

20:45 • Výchozí bod (I Origins), USA
28. ÚT

13:00 • Škatuláci 3D (The Boxtrolls), USA - ČESKÁ VERZE

15:00 • Andělé všedního dne, ČR

17:00 • Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

19:00 • Andělé všedního dne, ČR

20:45 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

21:00 • Výchozí bod (I Origins), USA
29. ST

13:30 • Výchozí bod (I Origins), USA

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

16:45 • Andělé všedního dne, ČR
18:30 Mommy, Kan     SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

18:45 • Intimity, ČR
20:45 • Výchozí bod (I Origins), USA

21:00 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

30. ČT
16:15 • Andělé všedního dne, ČR

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

18:15 • Mapy ke hvězdám
(Maps to the Stars), Kanada/USA

20:30 • Mommy, Kanada
30.10.-4.11. ČT-ÚT

CINE ARGENTINO www.cineargentino.cz
31. PÁ

13:30 Mapy ke hvězdám (Maps to the Stars), Kan/USA
16:15 • Andělé všedního dne, ČR

16:30 Co jsme komu udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?), Francie

18:15 • Mapy ke hvězdám (Maps to the Stars), Kan/USA
20:30 • Mommy, Kanada

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
st 1. 13:30 Místa, ČR

pá 3. 13:30 Století Miroslava Zikmunda, ČR
po 6. 13:30 Tři bratři, ČR
st 8. 13:30 BE2CAN - Velkolepé muzeum, Rakousko

pá 10. 13:30 BE2CAN - Jimmyho tančírna, GB/Irsko/Fra
po 13. 13:30 Andělé všedního dne, ČR
st 15. 13:30 Kouzlo měsíčního svitu, USA

pá 17. 13:30 Andělé všedního dne, ČR
po 20. 13:30 Zmizelá, USA
st 22. 13:30 SOUČASNÝ SLOVENSKÝ FILM - Deti

pá 24. 13:30 Co jsme komu udělali?, Francie
po 27. 13:30 Intimity, ČR
st 29. 13:30 Výchozí bod, USA

pá 31. 13:30 Mapy ke hvězdám, Kanada/USA
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Soirée CD 94
V říjnu čeká Divadlo Rokoko speciální Soirée. 
Několik herců Městských divadel pražských 
bylo na začátku své kariéry členy generačního 
divadla CD 94, od jehož založení v říjnu uplyne 
20 let. Na tento večer byli pozváni všichni, 
kteří tímto souborem prošli, a ti zavzpomínají 
na části inscenací a zároveň je spolu s někte-
rými písničkami opráší.

Přijďte 11. října od 21 h do Divadla Ro-
koko na Soirée CD 94!

Den seniorů 
K Mezinárodnímu dni seniorů připravila Městská divadla pražská dopolední představení Fialové Květy 
štěstí za výhodnou cenu 90 Kč pro všechny seniory. Odehraje se 2. října od 11 hodin v Divadle Ro-
koko. Těšíme se na vás!

200. repríza Pan Kaplan má třídu rád

Jedna z divácky nejoblíbenějších inscenací 
Pan Kaplan má třídu rád oslaví neuvěřitelnou 
200. reprízu! Tato hudební komedie se hraje 
již pět let, vidělo ji přibližně okolo sta tisíce 
diváků a hned v prvním roce uvedení získala 
titul Komedie roku 2009 a cenu odborné 
poroty na GRAND Festivalu smíchu v Pardu-
bicích. Divadelní adaptaci knihy Leo Rostena 
o záludnostech vyučování cizí řeči zrežíroval 
pro Divadlo ABC Miroslav Hanuš.
200. repríza se odehraje v sobotu  
4. října od 17 hodin v Divadle ABC.

Všem, kteří se na inscenaci podíleli, 
gratulujeme a přejeme alespoň ještě 
jednou tolik repríz i spokojených di-
váků!

Mezinárodní den učitelů
Pro všechny pedagogy jsme k Mezinárodnímu 
dni učitelů připravili akci v Divadle Rokoko.  
Ve středu 8. října v 18 hodin bude v kavárně 
připraveno drobné pohoštění a představíme 
vám, co připravujeme v nadcházející divadelní 
sezoně, a naše představení pro školy.
Od 19 hodin bude následovat představení 
Důkaz za zvýhodněnou cenu 110 Kč pro pe-
dagoga. V případě zájmu pište na e-mail  
petr.macek@m-d-p.cz.

Dámská jízda v Divadle Rokoko  

Odpočinkový večer pouze pro dámy v Divadle 
Rokoko je na podzim naplánován na 4. října. Pro-
gram začne v 17 hodin komedií Oddací list, poté 
bude následovat módní přehlídka kolekce Zlatá 
padesátá, kde se rolí modelek ujmou herečky  
z Městských divadel pražských.
Po přehlídce bude v divadelní kavárně následovat 
bohatá tombola, kde budete moci vyhrát např. 
šaty z kolekce Zlatá padesátá, poukaz na ma-
sáž do Mystic Temple, poukaz na kurzy do Centra 
tance, kosmetické balíčky a další zajímavé ceny, 
dále vás nalíčí profesionální vizážistka firmy Max 
Factor, nebo stánky neziskových organizací, kar-
tářka a další.

Dámy, přijďte si odpočinout k nám do Di-
vadla Rokoko 4. října od 17 hodin!
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HEREC Soutěž  o 2x2 vstupenky 
V této sezoně máme pro vás novou soutěž. Vaším úkolem bude poznat 
některého z herců Městských divadel pražských. Nebude to tak jednodu-
ché, protože vždy záměrně vybereme takovou fotku z inscenace, na které 
je herec zamaskován, v pološeru nebo jen k nepoznání. Po dvou vstupen-
kách vyhrává 1. nejrychlejší a 15. správný tip v pořadí.
Jméno herce pošlete na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz a do před-
mětu napište heslo „herec říjen“. 

V říjnu soutěžíme o vstupenky na představení Sen čarovné 
noci 29. 10. od 19 h v Divadle ABC.
Nápověda: Foto je z inscenace Kancl.
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Silex

35 prodejen

Velký výběr 
kval i tního 
povlečení

Lehké 
a hřej ivé 
přikrývky

Pohodlné
zdravotní 

polš táře

Kval i tní  
prostěradla

Dekorační 
polš táře

Hebké osušky 
a župany

Barevné 
prost í rání 
a ubrusy

Přejeme nevšední 
zážitky nejen 

v divadle

e-shop www.scanquilt.cz
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