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Správná odpověď k soutěži Herci v Praze ze zářijového čísla je: 
Zbigniew Kalina je vyfocený v Art Deco Imperial Hotelu v ulici 
Na Poříčí, kterému děkujeme za umožnění fotografování. Vstupenky 
vyhráli Drahomíra Drsová a Martin Tatoušek.

Nejčerstvější novinky z Městských divadel pražských 
najdete na sociálních sítích:

LITERÁRNÍ  
NOVINY
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Zbigniew Kalina

1. nejmilejŠí místo 
v čeCháCh
Praha.

3. nejhorŠí noční mŮra
Ta herecká: jsem na jevišti a všichni kolem 

vědí, co hrajou. Kromě mě.

7. nejoBlíBenĚjŠí 
zvíře
Pes.

8. nejtraPnĚjŠí zážiteK 
z jeviŠtĚ
Tzv. přesilovka: více herců na jevišti 

než diváků v hledišti.

4. nejoBlíBenĚjŠí 
KvĚtina
Tulipán.

5. nejmÉnĚ Příjemná 
činnost
Vstávání na vlak v 5:00.

6. nejPříjemnĚjŠí 
činnost
Spánek. Dlouhý.

9. nejŠŤastnĚjŠí den 
(Představa o nĚm)
Spím do 12. Oběd ve výborné re-

stauraci. Odpolední spánek. Pik-

nik s přáteli. Koncert skvělé kapely. 

Pozdní večeře ve skvělé restauraci 

s flaškou Rulandského šedého.

10. nejvytouženĚjŠí 
role
Nějaká dobře napsaná s výborným 

režisérem a oblíbenými kolegy.

11. nejvĚtŠí Kulturní 
zážiteK Poslední doBy 
Křest CD jazzového a capella sextetu SKETY.

2. nejmilejŠí místo 
na svĚtĚ
New York.
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Na sklonku sezony jsme si 
povídali s uměleckým šéfem 
Petrem Svojtkou, jenž je zá-
roveň velmi zaneprázdně-
ným režisérem. Pro Divadlo 
ABC připravuje na listopad 
premiéru hry Ronalda Har-
wooda Na miskách vah.

Petr Svojtka:
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zkusme se trochu ohlédnout za minu-
lou sezonou. Kromě inscenací nabídla 
městská divadla pražská některé novinky  
v off-programu. mám na mysli pravidelná  
soirée a také setkání s diváky po předsta-
vení. 
Oba tyto „formáty“ jsou vedeny záměrem nabíd-
nout našim divákům něco navíc. Ze soirée máme 
velkou radost, protože herci pochopili svou šanci 
předvést se, svobodně se prezentovat. Těšila mě 
všechna soirée, každé bylo jedinečné a neopako-
vatelné. A myslím, že to tak cítí i diváci. Užívají 
si to a jejich zájem o tento typ představení roste. 
Proto i v příští sezoně budeme pokračovat. První 
soirée, jehož protagonistkou bude Lucka Perne-
tová, je naplánováno na říjen. Další se uskuteční  
v Divadle ABC jako součást Noci divadel. Druhou 
novinkou minulé sezony se stala setkání s tvůrci. 
Vycítili jsme, že někteří diváci by rádi ještě po 
představení zůstali, dozvěděli se více o představení  
i o hercích. A tak jsme po několika pilotních dílech 
rozjeli diskuze s jistou pravidelností. A musím říci, 
že setkání jsou velmi intenzivní a velmi příjemná. 
Chceme v tom pokračovat i proto, že se naopak 

my dozvíme leccos zajímavého o divácích (třeba, 
že existují takoví, kteří chodí opakovaně, např. po 
jedenácté na Kancl či na Želary). Myslím si, že ta-
kový živý kontakt mezi diváky a herci k divadlu pa-
tří a pro vytváření širšího okruhu nejvěrnějších di-
váků je velmi důležitý. 

s jakými pocity vstupujete do nové sezony?
Vstupuji do ní velmi natěšeně, protože chystáme 
ke zpracování šest krásných titulů. To říkám jako 
šéf. Jako režiséra mě velice těší, že mě čekají dvě 
úžasné hry. Takže do desáté sezony v Městských 
divadlech pražských nastupuji s velkým očekává-
ním.

Prozradíte, kdo se stává posilou hereckého 
souboru?
Dva mládí, krásní, talentovaní herci. Jedním z nich
je Jiří Suchý z Tábora, který tedy nepřichází  
z Tábora, ale z Českých Budějovic. Je to absolvent 
DAMU, jenž už má za sebou dvě angažmá, v Olo-
mouci a Českých Budějovicích. Jsme s ním v kon-
taktu delší dobu a prozradím, že má k Městským 
divadlům pražským osobní vztah, protože jeho 
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pedagožkou byla Jaroslava Adamová. Jsme 
rádi, že prošel angažmá a získal zkušenosti, má 
za sebou spoustu hlavních rolí. Já se s ním po-
tkávám už při práci na Harwoodovi, stejně jako  
s Ninou Horákovou, která přichází z Mladé Bole-
slavi. Dělali jsme uzavřený konkurz, kde jsme měli 
asi deset adeptek, jež nás zajímaly, a z toho kon-
kurzu vzešla vítězně právě Nina. Dále budeme po-
kračovat ve spolupráci s Milanem Kačmarčíkem, 
který se stává naším stálým hostem. A možná, že 
změn bude ještě více.

v nové sezoně jste ustoupil od autorských 
projektů, které jste předtím dělali s jiřím 
janků, a vrhl jste se na režii dvou vážných 
her. můžete o těchto inscenacích říci něco 
více? 
Při režírování je pro mě zcela zásadní rozmani-
tost, proto si s Jirkou dáme od autorských věcí 
na jednu sezonu pauzu – jako to ostatně děláme 
již mnoho let. Obě premiéry v této sezoně budou 
pro mě velké úkoly. Co se týče Harwoodovy hry Na 
miskách vah, je to silná hra s pěti krásnými herec-
kými příležitostmi, která dle mého značně rezo-
nuje s tématy dnešní české společnosti. Odehrává 
se krátce po válce v Berlíně a je to hra o procesu 
denacifikace, očištění německé společnosti. Jde 
v ní o střet mezi americkým vyšetřovatelem, dů-
stojníkem, který má za úkol odhalit velké nacis-
tické ryby – a jedním z nejvýznamnějších dirigentů 
té doby Wilhelmem Furtwänglerem, uznávaným 
geniálním umělcem nařčeným z aktivní účasti na 
nacistické vládě. Hra klade otázky, zda má umělec 
morální právo tvořit „pod hlavičkou“ zločinného 
režimu, zda jsou politika a umění oddělené, je-li 
umělec vinen, pokud se nechá režimem využít, byť 
stojí jakoby stranou a aktivně se do politiky neza-
pojuje. Ty otázky jdou na dřeň, přesahují do obec-
nějších rovin a přestávají se týkat jen umělců. Jak 
může člověk žít ve zločinném režimu a neprovinit 
se? Celá hra je velmi dramatická a napínavá a re-
flektuje mnohé, čím si prošlo Německo po druhé 

světové válce a jak se s tím dokázalo vyrovnat. 
Ta očistná kúra měla velký smysl, protože mnohé 
země, které tím procesem neprošly, jako třeba Ra-
kousko, se s důsledky potýkají dodnes. A myslím, 
že toto téma má velkou rezonanci i u nás. Se svou 
totalitní minulostí se česká společnost prostě ne-
vypořádala a to je jedním z hlavních důvodů, proč 
je naše společnost ve stavu, v jakém je.

druhý titul rovněž vypovídá o vztazích, ale 
na intimní úrovni. je Strýček Váňa váš první 
čechovovský titul?
Ano, Čechova jsem opravdu dosud nedělal. Dlouho 
jsem kolem něj opatrně našlapoval. Mám před če-
chovovskými hrami ještě větší respekt než před 
Shakespearem. Takže to beru opravdu jako velký 
úkol, velký impuls pro sebe i pro soubor. Strýček 
Váňa je hra, která mě od Čechova nejvíce zasa-
huje. 

je to proto, že právě v této hře na jevišti 
národního divadla naposledy hrál váš děde-
ček?
Jistě, byl pro mě zásadní zážitek vidět jednu  
z asi tří repríz, kde hrál Miroslav Macháček profe-
sora Serebrjakova v režii tehdy nastupujícího šéfa 
ND Ivana Rajmonta, s tehdy nově příchozím čle-
nem souboru Miroslavem Donutilem v hlavní roli.
Ta inscenace mě úplně strhla. Ale Váňu miluju  
i z jiných důvodů – možná k tomu přispívá rovněž 
to, že jsem ve středním věku a ta hra je mimo jiné 
o krizi středního věku, o ztrátě iluzí a dalších vě-
cech, jež s tím souvisí. Výběr byl dán také tím, že 
podle mého máme v souboru několik herců, které 
bychom měli v tomto směru prověřit. Kdo ale bude 
strýčka Váňu hrát, si zatím nechám pro sebe.
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 Fotograf
Fotografka Alena Hrbková je 
se svou bohatou kšticí ne-
přehlédnutelná. Přesto do-
káže být během divadelních 
zkoušek nenápadná, aby za-
chytila herce při práci. Je to  
ovšem taky „hračičkářka“: 
„Dejte mi pytlík koření a máte 
ode mě na několik hodin po-
koj,“ říká s nadsázkou. Její fo-
tografická vášeň se dělí na 
dvě části, na jedné straně je 
to jídlo a potraviny (je pravi-
delnou přispěvatelkou nej-
různějších prestižních life-
stylových a gurmánských 
časopisů a spoluautorkou té-
měř 80 kuchařek), na druhé 
straně stejně pestrý a dobro-
družný svět divadla. A protože 
mnohá z těch pražských jsou 
mezi sebou provázána, tak od 
90. let, kdy začala fotit v Dej-
vickém divadle (mj. též zdejší 
inscenaci Ondřeje Zajíce), při-
brala si posléze Městská di-
vadla pražská a po můstku 
spřátelených divadel pře-
šla ještě do Švandova. Kromě 
toho spolupracuje s Divadlem  
v Řeznické a s Divadlem  
U Valšů a je dvorní fotograf-
kou i přítelkyní Luby Skoře-
pové. 
Pro Městská divadla praž-
ská fotí pravidelně – naši stálí 
návštěvníci mohou vídat ve  

foyer divadel ABC a Rokoko 
její fotografie i celé repor-
táže sledující proces přípravy 
inscenace. Před časem přišly 
s dramaturgyní Věrou Maš-
kovou na nápad k 10. výročí 
stávající éry Městských diva-
del pražských vytvořit knížku,  
v níž by herci procházeli s fo-
tografkou po různých čás-
tech Prahy: jsme koneckonců 
„Městská divadla PRAŽSKÁ“. 
A jejich kroky by mohly do-
provázet pěkné básně…  
Realizace takových nápadů 
pochopitelně potřebuje uzrát. 
Nakonec to dopadlo tak, že  
k nápadu vyfotografovat 
herce v civilu se přidal po-
žadavek PR vytvořit novou 
image webových stránek.
A tak pro Alenu Hrbkovou na-
stal sice radostný, ale ne-
smírně náročný úkol. „Nej-
prve zněla objednávka na 25 
herců, ale nakonec se to zvý-
šilo na 50 osob,“ prozradila 
Alena, když jsem ji přišla na-
vštívit v parném létě do ate-
liéru (vonělo tu a fotilo se vá-
noční cukroví). V té době už 
většina fotek byla hotová,  
a tak jsem se mohla vyptávat 
–  fotografování obsáhne ne-
jen stálý herecký soubor, ale  
i hostující umělce a vedení 
divadla.  

   Jak se fotilo s Alenou Hrbkovou

..6 KDYŽ SE ŘEKNE...  

Veronika Gajerová

Jaroslav Vlach
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Dů lež i té  by lo  v y t i po-
vat prostředí, kde se každý  
z herců cítí dobře. V někte-
rých případech přišli herci 
s nápadem sami (například 
Evellyn Pacoláková se foto-
grafovala v Rokytce, která 
teče nedaleko jejího bydli-
ště). Aleš Procházka toužil po 
fotce z nádraží a Simona Sta-
šová zavedla fotografku do 
Záběhlic. Jindy se prostředí 
domluvilo tak, aby se do sou-
boru dostala pražská místa, 
jež nejsou doslova proflák-
nutá, a ta velmi známá byla 
zase fotografována z neob-
vyklých úhlů – a hlavně v ne-
obvyklém čase. Tak vznikly 
večerní snímky Jana Vlasáka 
a Petra Klimeše v ulicích s lu-
cernami (každý z nich byl fo-
tografován jinde, ale ukázalo 
se, že mnohá krásná místa 
s lucernami se v Praze vy-
skytují v několika verzích).  
S Mášou Málkovou na lodičce 
se prý málem utopily. Ně-
kteří členové Městských diva-
del pražských se objevují sice 
na turisticky známých mís-
tech jako Karlův most (Jaro-
slav Vlach), Malá Strana (Petr 
Svojtka nedaleko domu, kde 
vyrůstal) či Staroměstské ná-
městí (Jiří Janků, jenž si sem 
přinesl židli). Ale tahle místa 
mají pro fotografování jednu 
nevýhodu, jsou neustále za-
valena davy. A tak nezbývá, 
a je to jistě pro obě strany 
velká oběť, vypravit se sem  

v pět (!) hodin ráno. „Nevěřila 
byste, že ani v pět není na Kar-
lově mostě prázdno. Na Staro-
máku sice skoro nikdo nebyl, 
ale kromě nás se tam fotila 
ještě korejská svatba. A pro-
tože jsme chtěli mít na fotce 
holuby, tak jsem přinesla pl-
nou tašku rohlíků. Ale oni je 
měli taky! Takže jsme se o ty 
holuby pořád přetahovali,“ vy-
práví s úsměvem Alena. Zby-
šek Kalina se na focení v krás-
ném interiéru Hotelu Imperial 
náležitě připravil – pro tuto 
příležitost si zapůjčil doko-
nalý frak a lakýrky. Focení pro-
běhlo i ve výškách, s Veroni-
kou Gajerovou se podívaly na 
střechu Hybernie a s Ondře-
jem Zajícem na střechu Ho-
telu Rokoko.
Při každém jednotlivém fo-
cení vznikne na 200 foto-
grafií, z nichž se pak vybe-
rou dvě až tři. S těmi pak má 
práci grafička, která jim dává 
– podle dané koncepce – sta-
rodávný nádech. To znamená, 
že fotografie vypadají kolo-
rované a fotografované ob-
jekty působí plasticky, tak 
trochu jako 3D. Jsou to 
zkrátka kouzla… Snímky mů-
žete už nyní vidět na na-
šich webových stránkách  
a můžete se těšit i na výstavu.
V příštím čísle uvidíte repor-
táž z pražských focení.  

Simona Stašová

Petr Klimeš



 Ronald Harwood
 Na miskách vah

Britský dramatik ronald harwood (1934) se u nás proslavil především hrou Gardero-
biér a scénářem k oscarovému filmu Pianista. ani hra Na miskách vah (Taking Sides)  
z roku 1995 u nás není zcela neznámá. Poprvé ji představila v angličtině misery lo-
ves Company v roce 1997 a v českém překladu julka neumanna ji uvedlo národní 
divadlo v roce 1998 v režii ivo Krobota. od té doby se objevila na repertoáru vý-
chodočeského divadla Pardubice a moravského divadla olomouc.

Ve hře o poválečném denacifikačním vyšetřování 
americkými úředníky musí podezření o kolaboraci 
s nacistickým režimem čelit skladatel a dirigent 
Wilhelm Furtwängler. Harwood jako inspiraci vy-
užil detailního deníku Furtwänglera, který si vedl v 
době výslechů. I když vyšetřování, jež stojí v cen-
tru hry, vedlo k několika formálním obviněním, 
Furtwängler byl tribunálem očištěn. 
Světová premiéra proběhla v Minerva Theatre  
v Chichesteru v květnu 1995 v režii Harolda Pin-
tera. Poté byla přenesena do londýnského West 
Endu, do divadla Criterion na Picadilly Circus. Roli 
Wilhelma Furtwänglera hrál Daniel Massey a vy-
šetřovatele Steva Arnolda Michael Pennington. 
Massey byl za roli skladatele nominován v roce 
1996 na Cenu Laurence Oliviera za nejlepší muž-
ský herecký výkon roku. Když byla úspěšná in-
scenace přenesena v roce 1996 na newyorskou 

Broadway, role majora se ujal Ed Harris, za-
tímco Daniel Massey si zopakoval roli Wilhelma  
Furtwänglera. Ani zde nezůstal jeho výkon bez 
povšimnutí, vysloužil si nominaci na Drama Desk 
Award pro výjimečný herecký výkon.
Hra se v roce 2001 dočkala i filmové verze. Har-
wood ji adaptoval do filmového scénáře sám  
a film pod názvem Taking Sides měl v režii ma-
ďarského režiséra Istvána Szabó premiéru v září 
2001 na Mezinárodním filmovém festivalu v To-
rontu. Do hlavních rolí filmu byli obsazeni Har-
vey Keitel jako major a Stellan Skarsgård jako  
Furtwängler.
V současné době inscenaci Harwoodovy hry při-
pravuje režisér Petr Svojtka s Janem Vlasákem  
v roli dirigenta Furtwänglera a Vasilem Fridri-
chem v roli majora Arnolda. Premiéra se odehraje  
7. listopadu v Divadle ABC.
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Při příležitosti 100. výročí po-
stavení Šupichových domů se 
koná výstava připomínající his-
torii tohoto mimořádného ar-
chitektonického díla. Šupichovy 
domy dostaly jméno po jednom 
z vlastníků, známém pražském 
advokátovi Josefu Šupichovi. 

Šupichovy domy tvoří neza-
stupitelnou dominantu Václav-

ského náměstí. Jejich součástí 
je Palác Rokoko, jehož elegantní 
pasáž spojuje Václavské ná-
městí s Palácem Lucerna a pa-
tří dnes k nejkrásnějším v Praze. 
Neodmyslitelnou součástí domu 
je rovněž Divadlo Rokoko. 

Šupichovy domy byly postaveny 
podle návrhu českého archi-
tekta Emila Králíčka významným 
pražským stavitelem Matějem 
Blechou ve stylu geometrické 
secese a moderny. 

Výstavu připravil známý historik 
architektury Ing. arch. Zdeněk 
Lukeš ve spolupráci s fotogra-
fkou Ester Havlovou. Expozice 
mapuje vznik a stavbu tohoto 
pozoruhodného komplexu bu-

dov včetně pohledu na umě-
lecké detaily, které mohou být 
při každodenním shonu skryty 
pozornosti procházejících.
Ing. arch. Zdeněk Lukeš:
„Šupichovy domy patří k nejlep-
ším příkladům moderní palácové 
architektury pražské city, spolu 
se stavbami, jako je Palác Ko-
runa, Hvězda nebo Lucerna.“ 

Výstava se koná ve ve-
řejně přístupných prosto-
rách Pasáže Rokoko na Vác-
lavském náměstí 38 v Praze  
od 1. 10. do 15. 11. 2015.

 Výstava v pasáži Rokoko

Stoleté výročí neslaví jen Divadlo Rokoko, ale i celý palác, ve kterém se diva-
dlo nachází. V říjnu se můžete přijít podívat na výstavu, kterou do pasáže 
Rokoko připravil historik architektury Zdeněk Lukeš.



      
     

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  A
do

ptuj  slepici          
P r a v i d e l n í 

diváci se jistě setka-
li s roztomilými slepicemi 

z papíru ve foyer divadel ABC  
a Rokoko. Slepice nakreslil vý-

tvarník Pavel Koutský pro inscenaci 
Romulus Veliký a měly u diváků velký 

úspěch. Ve spolupráci s nadací Slepice  
v nouzi (www.slepicevnouzi.cz), která se 
stará o slepice vyřazené z klecových cho-
vů, budeme v říjnu umisťovat papírové 
slepice do adoptivních rodin. Na našem 
Facebooku najdete 1. října album se 
všemi slípkami, které si budete moci 

rezervovat a poté osobně vyzved-
nout v Divadle ABC. Více se 

dozvíte na našich webo-
vých stránkách. 

Orestés
Orestés je pravým opakem toho, co se říká 
o slepicích, a to, že mají pod čepicí. Bohužel 
Orestés (110x125 cm), ani jeho menší bratr 
Orestés (70x82 cm) neoplývají vysokou in-
teligencí, avšak vynahrazují to svou přítul-
nou povahou. Velice rádi se mazlí a nejraději 
mají drbání za ouškem. (kód 2011)

Zde nabízíme 
některé na ukázku, chcete je?

..10 AKCE .



Benjamínek Nero
Nejmenší slepička z našeho hejna (50x35 cm), má 
i většího sourozence (70x45 cm). Benjamínek má 
velké taneční vlohy a jeho snem je stát se baleťá-
kem, má velmi křehkou povahu a musí se na něj  
s citem. Byl by vhodný do umělecké rodiny malého 
vzrůstu. (kód 4021)

Hravý Domitianus
Slípka malého vzrůstu (pouze 50x43 cm), 
milá, nekonfliktní a velmi hravá. Dokáže se 
zabavit hrou s vajíčky na hodiny. Doporuču-
jeme k malým dětem jako příjemného spo-
lečníka. (kód 4022)

Chlubivý Traianus
Traianus je abnormálně chlubivá slípka střed-
ního vzrůstu (70x50 cm). Vždy, když snese vejce, 
pochlubí se jím všem členům rodiny a je za to rád 
chválen. S tímto povahovým rysem je třeba počítat 
a mít pro něj vždy připravenou pochvalu. Jinak je 
nenáročný a nekonfliktní. (kód 3022)

Claudius
Největší  s l ípka našeho hejna 
(105x220 cm) a největší lenoch. Je 
dobrosrdečný a společenský. Má rád 
okolo sebe lidi a dobré jídlo. Hodí se 
do rodiny s velkým gaučem. (kód 
2012)

 ..AKCE 11..
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VELVET VOLUME MASCARA
Proměňte svůj vzhled se smyslnými řasami. Nový kartáček 
pro bohatý objem řas společně s nadýchanou krémovou 
formulí vytvoří sametově hebké, tmavé a ještě plnější řasy.
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Zůstaňte fit v práci
Nebaví Vás nosit si zdravou svačinku plnou vitamínů do práce?

My Vám ovoce dovezeme přímo na stůl do kanceláře 
a nezapomeneme vzít také pro Vaše kolegy.

A co doprava? Po Praze pro Vás zdarma!

objednávat můžete na: +420 257 924 696, +420 257 910 531
www.gastrofresh.cz , gastrofresh@gastrofresh.cz
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Říjen 2015
Zájezdy

Listopad
J. Hána a M. Dlouhý

  Pátek 23. 10. od 19 h

možnosti rezervaCe

na internetu na www.MestskaDivadlaPrazska.cz, on-line rezervace 
umožňuje vybrat si konkrétní místo v plánku hlediště
telefonicky Divadlo ABC 222 996 115 / Divadlo Rokoko 222 996 185
e–mailem rezervace@m-d-p.cz 
skypem rezervace.abc.rokoko 
Faxem 224 232 275
Předplatné a hromadné objednávky telefonem 222 996 130

otevírací doba pokladen:

divadlo aBC
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, pasáž U Nováků
Po–Pá 11–19 hodin
sobota 14–19 hodin
neděle hodinu před začátkem představení

divadlo rokoko
Václavské náměstí 38, 110 00 Praha 1, pasáž Rokoko
Po–so 14–19 hodin

Lakomá Barka
Pondělí 5. 10. od 18 h

Král Lear
J. Vlasák a R. Kalvoda
Čtvrtek 15. 10. od 19 h

dobře rozehraná partie
Prachatice, pátek 23. 10. od 19 h

1. Čt 19h ▶ romulus veliký    Klub diváků a předplatitelé za 90 Kč

2. Pá 10h ▶ romulus veliký   Pro školy

19h ▶ |MS| tanec smrti
3. So 10h ▶ |MS| herecký kurz pro neherce i.

17h ▶ v+W revue
4. Ne 14h ▶ Česká obec sokolská: Prodaná nevěsta*   Pronájem

5. Po 18h ▶ lakomá Barka   
6. Út 10h ▶ lakomá Barka   Pro školy

19h ▶ Bylo nás pět
7. St 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
8. Čt 19h ▶ listopad   
9. Pá 19h ▶ drž mě pevně, miluj mě zlehka

10. So 10h ▶ |MS| herecký kurz pro neherce ii.
17h ▶ d  romulus veliký
20h ▶ |MS| Ohlédni se v hněvu* Pronájem Sumus

11. Ne 19h ▶ Filumena marturano

12. Po  19h ▶ shirley valentine   
13. Út 15h ▶ v+W revue   Pro KMD

19h ▶ v+W revue  
14. St 19h ▶ vím, že víš, že vím...   
15. Čt 19h ▶ Král lear
16. Pá 15h ▶ |MS| tanec smrti

19h ▶ dobře rozehraná partie   
17. So 17h ▶ holky z kalendáře

19. Po 19h ▶ Bedřich smetana: the Greatest hits
20. Út 19h ▶ vím, že víš, že vím...   
21. St 19h ▶ drž mě pevně, miluj mě zlehka
22. Čt 19h ▶ shirley valentine   
23. Pá 19h ▶ listopad
24. So 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád

26. Po 19h ▶ |MS| Ohlédni se v hněvu   Pronájem Sumus

27. Út 19h ▶ sen čarovné noci  V rámci festivalu
Týden komunikace osob se sluchovým postižením

28. St 19h ▶ holky z kalendáře
29. Čt 19h ▶ dobře rozehraná partie
30. Pá 19h ▶ |MS| tanec smrti
31. So 19h ▶ Bedřich smetana: the Greatest hits



dobře rozehraná partie
Prachatice, pátek 23. 10. od 19 h

100 let
Říjen 2015

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.

Ceny vstuPeneK
Cenová zóna 1 2 3 4
Standardní 320 Kč 220 Kč 90 Kč 50 Kč

Pan Kaplan má třídu rád 450 Kč 350 Kč 90 Kč

Shirley Valentine, Vím, že víš, že vím... 590 Kč 490 Kč 90 Kč

Soirée 160 Kč

Malá scéna ABC 220 Kč

Burundanga
H. Hornáčková a E. Pacoláková
Pondělí 26. 10. od 19 h

Romantický víkend
J. Novotný a P. Špalková 
Pátek 16. 10. od 19 h
Obnovená premiéra

Dámská jízda
Důkaz
M. Písařík a V. Kubařová
Sobota 10. 10. od 17 h

2. Pá 19h ▶ sebevrah   50. repríza

3. So 17h ▶ happy end

6. Út 19h ▶ oddací list   

8. Čt 19h ▶ veterán    Mezinárodní den učitelů

10. So 17h ▶ důkaz   Dámská jízda

12. Po 15h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci
Pro KMD

19h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci

13. Út 19h ▶ oddací list

14. St 11h ▶ důkaz   Pro seniory

19h ▶ Burundanga

15. Čt 19h ▶ a  happy end   

16. Pá 19h ▶ romantický víkend   Hostující představení
Obnovená premiéra

17. So 17h ▶ Kancl

 21h ▶ soirée l. Pernetové a jejích hostů

19. Po 19h ▶ želary   

20. Út 19h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci

21. St 19h ▶ hráči   

23. Pá 19h ▶ Kdo se bojí virginie Woolfové?   

24. So 17h ▶ molly sweeney

26. Po 19h ▶ Burundanga

28. St 19h ▶ hráči

29. Čt 19h ▶ sebevrah

30. Pá 19h ▶ Kancl

31. So 19h ▶ veterán

Zájezdy

Kdo se bojí virginie Woolfové?
Jihlava, pondělí 5. 10. od 19 h

Kdo se bojí virginie Woolfové?
Prachatice, pátek 16. 10. od 19 h



Repertoár

A. Gov
Happy End
Současná izraelská tragikomedie, která se s 
nadhledem až groteskním zabývá nevese-
lým fenoménem dnešní doby.
: D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, 
E. Pacoláková, H. Doulová, J. Hána,
Z. Velen  ad. 
: Arnošt Goldflam ‣ 2:20

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

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

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

J. Janků, P. Svojtka
Bedřich Smetana:
The Greatest Hits
Osm a půl opery za jednu cenu! Komický 
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase 
a Jiřího Janoucha získal na GRAND  
Festivalu smíchu cenu Komedie diváků.
: V. Gajerová, R. Říčař, P. Juřica, 
V. Kubařová, M. Slaný / R. Hájek, 
V. Svojtková / L. Pernetová, I. Hlas ad.
hudbn n: 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 
spolupráci s Rakouským kulturním 
fórem v Praze. 
: J. Vlasák, L. Jurek, P. Štěpánek, 
J. Smutná a K. Veckerová  
: Lída Engelová ‣ 2:40

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

W. Shakespeare
Král Lear
Slavná tragédie o pýše a pádu ješitné-
ho 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

D. Mamet
Listopad
Jak být znovu zvolen americkým 
prezidentem, když popularita klesá k nule? 
Nekorektní politická fraška, která získala 
cenu Komedie diváků na GRAND Festivalu 
smíchu v Pardubicích.
: M. Dlouhý, J. Hána, J. Vlach, 
L. Zbranková, Z. Vencl 
: Petr Svojtka ‣ 2:00

R. Gervais, S. Merchant
Kancl
První divadelní uvedení kultovního seriálu 
BBC, který je originálním a vtipným 
pohledem do zákulisí jedné zdánlivě 
obyčejné kanceláře. : V. Fridrich,  
J. Hána, Z. Kalina, H. Hornáčková,  
V. Janků, S. Lehký / Z. Dolanský,  
R. Hájek, R. Kalvoda, L. Zbranková,  
J. Vlach 
: Petr Svojtka ‣ 2:20

T. Firth
Holky z kalendáře
Něžná a jímavá komedie o ženách, které 
jsou pro dobrou věc ochotny udělat to, co 
by je nenapadlo ani v těch nejodvážnějších 
snech. 
: V. Gajerová, D. Batulková, 
R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková, 
L. Termerová, H. Doulová, D. Choděrová ad.
: Ondřej Zajíc ‣ 2:50

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



R. Sonego, R. Giordano
Vím, že víš, že vím...
Hra, ve které se snoubí všechno, co  
v dobré komedii nesmí chybět. 
: S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daňková, 
V. Fridrich / P. Vančura  
: Vladimír Strnisko ‣ 2:30

F. Dürrenmatt
Romulus Veliký, komedie 
antických rozměrů
Tak takhle vypadá největší hrdina 
všech dob, nebo ne? 
: A. Procházka, M. Delišová, 
N. Kouklová, Z. Dolanský, V. Dvořák ad.  
: Ondřej Zajíc ‣ 2:20

 
E. Kishon
Oddací list
Řada komických situací s jemnou 
nadsázkou a chytrou ironií provokuje  
k zamyšlení: vzali bychom si svého 
partnera i po dvaceti letech společného 
soužití? : T. Medvecká, J. Vlasák, 
R. Fidlerová, M. Procházková, J. Hána / 
M. Hofmann / T. Novotný a M. Rošetzký  
: Ondřej Zajíc ‣ 2:05

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

M. Epstein

Veterán
První divadelní hra úspěšného filmového 
scenáristy Marka Epsteina o vině, 
svědomí a touze po lásce v realitě 
současného českého maloměsta. 
: T. Novotný, M. Málková,  
J. Vlasák, D. Batulková, E. Pacoláková, 
L. Jurek, O. Vízner, M. Kačmarčík,  
M. Balcar, P. Klimeš, V. Koudelková ad. 
: Pavel Khek ‣ 2:30

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

W. Shakespeare
Sen čarovné noci
Nejhranější Shakespearova komedie 
Sen noci svatojánské v novém překladu 
J. Joska. Magická hra o rozmarech 
lásky a noci plné divů, které se možná 
staly a možná pouze zdály. 
: V. Gajerová, J. Schwarz, H. Bor, 
H. Hornáčová, D. Marková, V. Dvořák, 
R. Hájek, R. Kalvoda, P. Juřica, Z. Kalina, 
T. Novotný, Z. Vencl, J. Klem 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

J. Janků, P. Svojtka
V+W Revue
Hudební revue, která připomíná 
slavnou éru Osvobozeného divadla 
a jeho dva legendární protagonisty 
Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 
: V. Fridrich, V. Gajerová, R. Říčař, 
L. Pernetová, R. Kalvoda, Z. Kalina,  
H. Bor, V. Janků, P. Juřica, 
B. Janatková, V. Svojtková  
: Petr Svojtka ‣ 2:45

  - Divadlo ABC
  - Malá scéna ABC
  - Divadlo Rokoko

A. Strindberg

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

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

Hostující představení
J. Godber
Romantický víkend
Komedie o náhlém vytržení ze ste-
reotypu dlouhodobého manželského 
soužití.
: P. Špalková a J. Novotný 
: V. Štěpánek ‣ 2:00



Polovina 30. let přinesla krátkou, ale di-
vácky patrně nejúspěšnější kapitolu di-
vadla rokoko. jiří voskovec a jan Werich  
z důvodů nejrůznějších (mluvilo se o nedo-
statku peněz na produkce spojené s „vytu-
nelováním“ pokladny a také o tom, že v+W 
měli velké plány a ambice ve filmu a chys-
tali se též na velkorysou spolupráci s ná-
rodním divadlem, takže vlastní scénu prostě 
nestíhali) opustili scénu divadla aBC a ta 
byla pronajata jednomu z tehdejších mágů 
showbyznysu otakaru Fenclovi. Když mnohé 
z plánů v&W nevyšly, rozhodli se v sezoně 
1935/36 uchýlit do divadélka rokoko pod 
názvem spoutané divadlo. snad i proto, aby 
si pojistili propagaci a podporu českých in-
telektuálů, napsali různým (v té době vý-
hradně levicově orientovaným) spisovate-
lům, dramatikům a dalším tento dopis:

Vážený příteli,                 V Praze 29. X. 1935
než otevřeme znovu Osvobozené divadlo na jevi-
šti, které by vyhovovalo našim požadavkům, roz-
hodli jsme se zatím založiti malou scénu v bývalém 
ROKOKU, kterou jsme nazvali „Spoutané diva-
dlo“. Rozhodli jsme se k tomuto kroku, poněvadž se 

nám zdá, že v dnešním boji o pokrokovou kulturní 
frontu nemáme právo třeba jen rok divadelně za-
hálet. Spoutané divadlo má zatím v menším mě-
řítku nahraditi bývalé Osvobozené. Jeho repertoár 
bude zase aktuální satira, namířena proti kultur-
nímu fašismu v boji za demokracii. Spolupracovníci 
a soubor budou většinou naši kamarádi z Osvobo-
zeného divadla. Byli bychom Vám vděčni, kdybyste 
nám třeba jen stručně napsal, co soudíte o tomto 
našem podniku, co mu přejete nebo radíte, a kdy-
byste nám dovolili otisknout svoji odpověď v pro-
gramu.
S přátelským pozdravem Vaši V&W

Mezi těmi, kdo odpověděli a jejichž odpo-
vědi se ocitly nejen v programu k první (a zde 
vlastně jediné inscenaci Balada z hadrů), ale 
také v časopise Lokální patriot, který V&W vy-
dávali, byli mj. Ivan Olbracht, E. F. Burian, Otakar  
Fischer, Edmund Konrád, Jiří Mahen, Vladi-
slav Vančura, František Langer, Karel Čapek,  
S. K. Neumann, Karel Poláček, Vítězslav Nezval či 
Laco Novomeský. Za všechny krátká ukázka z do-
pisu Františka Langera:

„Je už nejvyšší čas, že se vracíte k divadlu. Chy-
bíte pražskému kulturnímu životu, ovšem přede-
vším tomu neúplnému a rozviklanému orchestru, 
který dohromady tvoří pražská divadla. […] A těším 
se, že budete hrát v bývalém ROKOKU. Mám tu 
místnost rád. Bude to intimnější – budete s námi – 
se svým obecenstvem – v těsnějším styku. Ale ne-
říkejte si SPOUTANÍ. To zní sentimentálně. Vypa-
dalo by to, jako byste se nechali spoutat. A tak zlé 
to není ani s Vámi ani s námi.“

Hra uvedená v Rokoku se jmenovala Balada  
z hadrů a byla variací na životní příběh básníka 
Francoise Villona, jehož životním krédem bylo re-

Spoutané divadlo Část VI.
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voltovat proti době a jejím přisluhovačům, spo-
jený s pobídkou vzbouřit se proti stávajícím po-
řádkům. „Hej pane králi, nebuď líný, / vem 
hadry a jdi mezi lid, / poznáš, co je živořit  
z dřiny, uvidíš za den tolik špíny, / do smrti 
nebudeš mít klid. / A vůbec, velkomožní páni, 
přijďte se na nás podívat, / vy páni, kteří jste 
tím vinni, že bída z lidí lotry činí, / že vlky  
z lesů žene hlad…“

Na tvorbě inscenace se kromě V&W a Jaroslava 
Ježka podílel jako režisér Jindřich Honzl, scéno-
graf Bedřich Feuerstein a choreografka Lotte Go-
slarová. Premiéra byla 28. listopadu 1935 a ka-
pacita sálu, cca 400 sedadel, naprosto nestačila 
zájmu diváků. Hrálo se denně, o víkendu dokonce 
dvakrát denně a během čtyř měsíců měla insce-
nace na kontě 150 repríz. Poté si zájem veřejnosti 
vynutil přesunutí do divadla ABC, kde byla insce-
nace obohacena o balet Joe Jenčíka a byla do-
provázena rozšířeným Orchestrem J. Ježka. Při-
pomeňme, že inscenace měla ohromný úspěch 
nejen u domácího publika, ale byla ostře sledo-
vána i ze zahraničí. Její reprízy navštívili slavní 
hosté jako Ilja Erenburg, Max Brod, Erwin Piscator, 
Marcel Achard či Vsevolod Mejerchold a psaly o ní 
prestižní noviny jako The Times, The Morning Post, 
The Guardian, Le Temps, Petit Parisien, Der Wiener 
Tag, Nazionalzeitung či newyorský časopis New 
Theater. Je jen třeba připomenout, že do divadla 
netáhl ani tak příběh sám, ale hlavně politické ko-
mentáře na předscénách ke stále se zostřující po-
litické situaci. O Baladě z hadrů už bylo napsáno 

mnohé a její příběh se do Městských 
divadel pražských (na scénu dneš-
ního Divadla ABC) vrátil v 50. letech  
s Janem Werichem a Miroslavem 
Horníčkem místo Jiřího Voskovce. 
Ale to už je zase jiná kapitola…

více se můžete dočíst např.  
v knize Tiskoví magnáti Vosko-
vec a Werich, což je souborné 
vydání jejich tehdejších časo-
pisů Lokální patriot s komentáři 
Františka Cingera, vydalo nakl. 
akropolis v roce 2008.

 ..RUBRIKA 19.. .. STOLETÁ HISTORIE DIVADLA ROKOKO 19..

1. Obálka časopisu Lokální patriot věnovaného inscenaci Balada z hadrů, 1935, soukromá sbírka J. Farníka
2. V&W v Rokoku, Kresba Adolfa Hoffmeistera, 1935, in: Cinger, František: Tiskoví magnáti Voskovec a Werich, Akropolis 2008.
3. Balada z hadrů – Pochod proti větru, J. Voskovec – J. Werich: Balada z hadrů, 1935, Závěr představení s písní Pochod proti větru.
R.: J. Honzl; F.: Illek&Paul pressfoto, soukromá sbírka J. Farníka
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Ronald Harwood
NA MISKÁCH VAH
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 7. 11. 2015
Strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti umělce v totalitní společnosti.

Barbara a Allan Peasovi
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMĚJÍ ČÍST V MAPÁCH
Režie: Miroslav Hanuš
Česká premiéra: 19. 3. 2016
Hudební komedie, která vám poradí, 
jak předcházet partnerským krizím. 

Alexandr Sergejevič Puškin
EVŽEN ONĚGIN
Režie: Pavel Khek
Premiéra: 11. 6. 2016
Slavný milostný příběh nenaplněné lásky, hledání 
smyslu a životního cíle.

Pere Riera
HODINA PŘED SVATBOU
Každá rodina je nemocná po svém...
Režie: Ondřej Zajíc
Česká premiéra: 14. 11. 2015
Drama o tom, jak finanční a obchodní zájmy 
devastují rodinné vztahy.

Louis Nowra
NOC BLÁZNŮ
Režie: Pavel Khek
Premiéra: 12. 3. 2016
Divácky vděčná komedie o tom, kdo je vlastně 
blázen.

Anton Pavlovič Čechov
STRÝČEK VÁŇA
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 4. 6. 2016
Tragikomedie o nekonečné lidské duši
 a promarněných životech.

Dramaturgický plán Městských divadel 
pražských na sezonu 2015/2016



 Irena Kačírková
  (24. 3. 1925 – 26. 10. 1985)

Jedna z nejkrásnějších českých hereček pová-
lečné generace. V Městských divadlech praž-
ských strávila většinu své kariéry, po absoluto-
riu DAMU a krátkém angažmá v Realistickém 
divadle Zdeňka Nejedlého odešla v roce 1950 
s Otou Ornestem do Městských divadel praž-
ských a zde zůstala v angažmá až do roku 
1985. Zahrála si na všech scénách, jak v ABC, tak v Komedii, Komorním i Rokoku. Sehrála tu více než se-
dmdesát rolí rozmanitého repertoáru, od psychologicky náročných postav až po konverzační a hudební 
komedie. Připomeňme alespoň její neoblíbenější role – Zlodějku z města Londýna v Radokově režii, Lady 
Torrance v Sestupu Orfeově, Alžbětu v Marii Stuartovně či Jeffersonovu Médeiu. „Už jako miminko mě ba-
bička nosila do divadla, aby mě máma nakojila,“ vzpomíná Kristina Novotná, její jediná dcera. „Nikdy ne-
měla moc času, byla pro mě takovou krásnou princeznou, která je jen občas. Když ale měla volný den, zna-
menalo to vždycky ohromnou akci. Šlo se na parník nebo do zoo, nejčastěji někam do přírody a náš výlet 
musel končit v nějaké hospůdce, kde jsme si daly pohár. Stejně se pak chovala k mému synovi.“ 

Právě Kristina Novotná, scénografka, vydala v letošním roce vzpomínkovou knihu na svou maminku pod 
názvem setkávání s irenou Kačírkovou, jejími přáteli, nepřáteli a jinými zvířaty, jejíž křest se 
bude konat 22. října od 16 hodin v knihkupectví neoluxor.
Ukázka z knihy:
Byla krásná, vzdělaná, inteligentní, úspěšná a začala být populární. Bohužel. To, co jí mnozí záviděli, ji do-
stalo na dno. Všimli si jí. Všimli si jí soudruzi. Rozhodli se využít její potenciál v boji s kapitalismem. Mámě 
zprvu nedošlo, proč jí nikdo nebrání ve styku s umělci ze západu. Naopak. Kdykoli přijeli do Prahy herci  
z Anglie, Francie, Belgie nebo Rakouska, našla Irena Kačírková ve schránce pozvánku nejen na představení, 
ale i na recepci. Když přijel do Prahy Gérard Philipe, byla vítanou hostitelkou. Uměla jazyky a uměla se cho-
vat. Ale především byla pro soudruhy reprezentativním kusem československé socialistické kultury. To ovšem 
netušila, že má být zneužita. Myslela, že ji zvou pro její krásu a umění. Naivka měla rychle procitnout. Sou-
druzi se ozvali brzy.  […] Mámu začali vozit na STB. Přemlouvali ji ke spolupráci.  […] A ona řekla ne. Teď už 
bez stopy ironie. Ne. Nikdy. Ale v tu chvíli to teprve začalo. Auto čekalo před divadlem, před rozhlasem, před 
domem. Odvezlo mámu. Někdy i na několik dní.  […] Kdo by si myslel, že byli v STB hlupáci, hodně by se mý-
lil. Na mámu nasadili velmi šarmantního pána, pána s vysokým vzděláním i inteligencí. Choval se jako doko-
nalý džentlmen. Dokonce se jí i dosti kultivovaně dvořil. Vedl s ní fundované rozhovory o kultuře. Pomalu pře-
šel k divadlu a skončil u její vlastní kariéry. Nabídl jí na tu dobu něco neuvěřitelného. Otevřené hranice.  […] 
Filmování. Finanční podporu. Může točit se světovými režiséry.  […] Nastala druhá fáze. Vyhrožování. Místo 
slibů závratné, hvězdné kariéry kariéra žádná. Šarmantní pán zmizel a přišli páni dva. Hrubí, struční, věcní  
a o nic méně inteligentní…  

 ..VýROČÍ 21..

1. R. Jeffers: Medea, Komorní divadlo 1973, I. Kačírková /Medea/, foto M. Tůma, archiv Městských divadel pražských
2. G. Neveux: Zlodějka z města Londýna, Divadlo Komedie 1962, I. Kačírková /Pamela/, foto L. Dittrich, archiv Městských divadel pražských
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Veškerý obsah pohodlně dostupný kdekoli. 
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 Libuše Švormová
 (nar. 23. 8. 1935)

Paní libuše Švormová oslavila v srpnu významné 
životní jubileum. rádi bychom jí pogratulovali  
a při této příležitosti připomněli, že většinu své 
profesionální divadelní kariéry strávila právě na 
scénách městských divadel pražských. vystu-
dovala užitou grafiku na Škole uměleckých ře-
mesel v Brně, ale nikdy se jí nevěnovala. v roce 
1961 se stala členkou městských divadel praž-
ských, kde hrála více než 30 let. 

 ..VýROČÍ 23..

„Do Městských mě přivítal Ru-
dolf Deyl mladší, který hrál hlavní 
roli v Příliš štědrém večeru, což byla moje první hostovačka. Byl 
takový obřadný, sladký. A samozřejmě vzpomínám na Václava 
Vosku, který mi byl partnerem ve hře Jsem špatná, špatná žen-
ská. Byl to člověk, od kterého jste se vždycky mohli něco na-
učit. Kromě toho, že byl geniální herec, měl komediální talent 
a obrovský smysl pro humor. Pak to byl Viktor Preiss, Vašek 
Postránecký, Pepa Bek, ale samozřejmě i další,“ zavzpomí-
nala před časem v rozhovoru. Libuše Švormová je v divadle  
i ve filmu dosud aktivní.

1. R. O. Hirson: Jsem špatná, špatná ženská, Komorní divadlo 1972, L. Švormová (Emily), 
foto: M. Tůma, archiv Městských divadel pražských
2. O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa, Divadlo Komedie 1965, L. Trojan /John Worthing/ 
a L. Švormová /Baronesa Gwendolina Fairfaxová/, foto: K. Drbohlav, archiv Městských divadel pražských
3. V. Páral: Mladý muž a bílá velryba, Divadlo Rokoko 1977, L. Švormová /Edita Benningerová/ 
a M. Vašinka /Břetislav Laboutka/, foto: M. Tůma, archiv Městských divadel pražských
4. A. Guelma: Jean a já, Komorní divadlo, 1963, L. Švormová (Izabella Pellegrino), 
foto: autor neuveden, archiv Městských divadel pražskýchoto: autor neuveden, archiv MDP
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Unikátní konstrukce umožňuje snadnou manipulaci, úsporné  
skladování a variabilní uspořádání, aniž by bylo třeba dělat  
kompromisy v otázce komfortu publika.

Součástí nabídky jsou i praktické skladovací a manipulační vozíky, 
které jsou vhodně uzpůsobeny pro nejrůznější provozní podmínky, 
např. 108 židlí uložených na pouhém 1,5 m²!
 

Představujeme řadu praktického a víceúčelového mobiliáře VENUSTAR.
Je určen především pro multifunkční objekty s vysokou frekvencí a zátěží provozu. 
Skládací a snadno přenosné židle a stoly dobře poslouží při jakékoli příležitosti  
v celé řadě společenských, kulturních nebo sportovních zařízení.

www.venustar.cz
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PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
PÁ 2.10. 13:30 Gangster Ka, ČR
PO 5.10. 13:30 Marťan, USA
ST 7.10. 13:30 Amy, GB /Senior Art/
PÁ 9.10. 13:30 Domácí péče, ČR
PO 12.10. 13:30 Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
PO 13.10. 13:30 Dáma ve zlatém, USA/GB
ST 14.10. 13:30 Laputa, ČR /Senior Art/
PÁ 16.10. 13:30 Muž na laně (The Walk), USA
PO 19.10. 13:30 Lance Armstrong: Pád legendy, USA
ST 21.10. 13:30 Aferim!, Rum/Bul/ČR/Fra /Senior Art/
PÁ 23.10. 14:00 Schmitke, ČR/SRN
PO 26.10. 13:30 Ztraceni v Mnichově, ČR
PÁ 30.10. 13:30 Adam Jones (Burnt), USA

20. MS ÚT
16:30 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
17:00 Cine Argentino

21. ST
13:30 • Aferim!, Rum/Bul/ČR/Fra - SENIOR ART

21.-25. ČT-NE
DAS FILMFEST

23. PÁ
14:00 Schmitke, ČR/SRN

24. SO
13:30 • Pan 3D, USA - ČESKÁ VERZE

25. NE
13:30 • Pan 3D, USA - ČESKÁ VERZE

26. PO
13:30 Ztraceni v Mnichově, ČR
16:00 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
16:45 Severský fi lmový podzim - Ženská za volantem, Švé

18:30 • Cyklus cestovatelských přednášek
„The World in Pictures“ - Mexiko

18:45 SFP - Lovemilla (Lovemilla), Finsko
20:30 • Ztraceni v Mnichově, ČR
20:45 SFP - Berani (Hrútar), Island

27. ÚT
16:30 • Ztraceni v Mnichově, ČR
16:45 SFP - Doma je doma (Hjemve), Dánsko
18:30 • SFP - Jsem tvá (Jeg er din), Norsko
20:30 • SFP - Neplač pro mě (Känn ingen sorg), Švédsko

28. ST
13:30 • Pan 3D, USA - ČESKÁ VERZE

14:30 SFP - Jízdenka do Antibes (En enkel till Antibes), Švé
16:00 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
16:45 SFP - Ten, koho miluješ (En du elsker), Dán, Švé
18:15 • Ztraceni v Mnichově, ČR
18:45 SFP - All inclusive (All inclusive), Dánsko
20:30 • Legendy zločinu (Legend), GB
20:45 SFP - V Polynésii jsou lidojedi, Dán

29. ČT
16:00 • Adam Jones (Burnt), USA
16:45 SFP - Obviněný (Anklaget), Dánsko
18:15 • Ztraceni v Mnichově, ČR
18:45 SFP - Nikdy si neotírej slzy bez rukavic, Švédsko
20:30 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB

30. PÁ
13:30 Adam Jones (Burnt), USA
16:00 • Adam Jones (Burnt), USA
16:45 SFP - Mladá léta Erika Nietzscheho, Dánsko
18:15 • Ztraceni v Mnichově, ČR
18:45 SFP - Uprchlík na malinové loďce, Fin/Švé
20:30 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
20:45 SFP - Nová země (Nya landet), Švédsko

31. SO
14:00 • Proč jsem nesnědl svého taťku 3D - ČESKÁ VERZE

14:30 SFP - Hubená Sussie (Smala Sussie), Švédsko
16:00 • Adam Jones (Burnt), USA
16:45 SFP - Jonny Vang (Jonny Vang), Norsko
18:15 • Ztraceni v Mnichově, ČR
18:45 SFP - Poslední kšeft (Den siste revejakta), Norsko
20:30 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
20:45 SFP - Neviditelní (DeUsynlige), Norsko

11. MS NE
14:00 • Hotel Transylvánie 2 - 3D - ČESKÁ VERZE

14:15 Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
16:00 • Be2Can - Pasolini, Fra/Bel/It -  86‘
16:45 Bolšoj Balet - Giselle
18:00 • Be2Can - Ptáci a lidé (Bird People), Fra - 127‘
20:00 Be2Can - Můj král (Mon Roi), Francie - 130‘
20:30 • Be2Can - Mia Madre, It/Fra - 106‘

12. PO
13:30 Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
16:45 Laputa, ČR
17:00 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
18:45 Be2Can - Saulův syn (Saul fi a), Maďarsko, 107‘
19:30 • Be2Can - Hledání (Search), Francie - 149‘
20:45 Be2Can - Assassin, Čína/Hongkong/Taiwan - 105‘

13. ÚT
13:30 Dáma ve zlatém (Woman in Gold), USA/GB
16:00 Laputa, ČR
16:15 • Be2Can - Taxi Teherán, Írán -  82‘
18:00 • Be2Can - Turné (Turnée), Francie - 111‘
18:45 *LADIES MOVIE NIGHT* - Celebrity s.r.o.
20:30 • Be2Can - Od Caligariho k Hitlerovi, SRN - 114‘

14. ST
13:30 Laputa, ČR - SENIOR ART

16:00 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
17:00 Be2Can - Můj král (Mon Roi), Francie - 130‘
18:30 • Be2Can - Černé duše (Anime nere) It/Fra/USA - 103‘
20:00 The Man Who Saved the World + beseda 
20:30 • Be2Can - Ve sklepě (Im Keller), Rakousko - 81‘

15. ČT
15:45 • Lance Armstrong: Pád legendy, USA
16:30 Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
18:00 • Legendy zločinu (Legend), GB
19:00 Cine Argentino - slavnostní zahájení
20:30 • Muž na laně 3D (The Walk), USA

16. PÁ
13:30 Muž na laně (The Walk), USA
15:45 • Lance Armstrong: Pád legendy, USA
16:15 Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
18:00 • Legendy zločinu (Legend), GB
18:45 Cine Argentino
20:30 • Muž na laně 3D (The Walk), USA
20:45 Cine Argentino

17. SO
11:00 Sedmero krkavců, ČR/SR
13:30 • Pan 3D, USA - ČESKÁ VERZE

14:00 Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
15:45 • Lance Armstrong: Pád legendy, USA
16:30 Cine Argentino
18:00 • Legendy zločinu (Legend), GB
18:45 Cine Argentino
20:30 • Muž na laně 3D (The Walk), USA
20:45 Cine Argentino

18. NE
11:00 Sedmero krkavců, ČR/SR
13:30 • Pan 3D, USA - ČESKÁ VERZE

14:00 Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
15:45 • Lance Armstrong: Pád legendy, USA
16:30 Cine Argentino
18:00 • Legendy zločinu (Legend), GB
19:30 Koncert Pražského fi lmového orchestru
20:30 • Muž na laně 3D (The Walk), USA

19. PO
13:30 Lance Armstrong: Pád legendy, USA
16:00 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
16:30 Aferim!, Rum/Bul/ČR/Fra - SENIOR ART

18:30 • Cyklus cestovatelských přednášek
„The World in Pictures“ - Austrálie I.

18:45 Cine Argentino
20:45 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
21:00 Cine Argentino

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

1. MS ČT
15:45 • Pride, GB
16:00 Gangster Ka, ČR
18:00 Marťan (The Martian), USA
18:15 • Schmitke, ČR/SRN
20:15 • Kobry a užovky (The Snake Brothers), ČR - ENG. SUBT.
20:30 David, ČR

2. PÁ
13:30 Gangster Ka, ČR
16:00 • Schmitke, ČR/SRN
18:00 • Marťan (The Martian), USA
20:30 • Kobry a užovky, ČR - ENGLISH SUBT.

3. SO
13:30 • Sedmero krkavců, ČR/SR
13:45 Gangster Ka, ČR
15:30 • Pride, GB
16:00 Vesmírná energie - strava budoucnosti/Henri Monfort
18:00 • Schmitke, ČR/SRN
19:30 Marťan (The Martian), USA
20:00 • Kobry a užovky, ČR - ENGLISH SUBT.

4. NE
13:30 • Sedmero krkavců, ČR/SR
14:00 Gangster Ka, ČR
15:30 • Schmitke, ČR/SRN
16:00 Dior a já (Dior et Moi), Francie
17:30 • Pride, GB
18:30 Pavarotti a přátelé - ENGLISH SUBT.
20:00 • Kobry a užovky, ČR - ENGLISH SUBT.
20:15 Marťan (The Martian), USA

5. PO
13:30 Marťan (The Martian), USA
16:00 • Schmitke, ČR/SRN
16:15 Gangster Ka, ČR
18:00 • Marťan (The Martian), USA

19:30 Erotikon - projekce klasického němého fi lmu 
s hudebním doprovodem

20:30 • Amy, GB
6. ÚT

15:45 Gangster Ka, ČR
16:00 • Schmitke, ČR/SRN
18:00 • Marťan (The Martian), USA
20:30 • Amy, GB

7. ST
13:30 • Amy, GB - SENIOR ART

16:00 • Schmitke, ČR/SRN
18:00 • Marťan (The Martian), USA

19:00 Be2Can - Mia Madre, It/Fra
- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU 106‘

20:30 • Amy, GB
8. ČT

15:45 • Pride, GB
16:15 Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
18:15 • Be2Can - Victoria, SRN - 140‘
18:45 Be2Can - Dheepan, Francie - 109‘
20:45 Be2Can - Pasolini, Fra/Bel/It -  86‘
21:00 • Be2Can - Taxi Teherán, Írán -  82‘

9. PÁ
13:30 Domácí péče, ČR
16:00 • Pride, GB
16:15 Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
18:30 • Be2Can - Od Caligariho k Hitlerovi, SRN - 114‘
18:45 Be2Can - Taxi Teherán, Írán -  82‘
20:30 Be2Can - Saulův syn (Saul fi a), Maďarsko, 107‘

21:00 • Be2Can - Assassin (Nie yin niang),
Čína/Hongkong/Taiwan - 105‘

10. SO
13:30 • Hotel Transylvánie 2 - 3D, ČESKÁ VERZE

13:45 Pride, GB
15:30 • Mládí (La Giovinezza), Itálie/Fra/Šv./GB
16:00 Be2Can - Hlavu vzhůru! (La tête haute), Fra -  120‘

18:00 • Be2Can - Naše malá sestra (Umimachi Diary), 
Japonsko - 126‘

18:15 Be2Can - Victoria, SRN - 140‘
20:30 • Be2Can - Chronic, Mexiko/Francie - 92‘
21:00 Be2Can - Dheepan, Francie - 109‘

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

• Projekce v malém sále
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Unikátní konstrukce umožňuje snadnou manipulaci, úsporné  
skladování a variabilní uspořádání, aniž by bylo třeba dělat  
kompromisy v otázce komfortu publika.

Součástí nabídky jsou i praktické skladovací a manipulační vozíky, 
které jsou vhodně uzpůsobeny pro nejrůznější provozní podmínky, 
např. 108 židlí uložených na pouhém 1,5 m²!
 

Představujeme řadu praktického a víceúčelového mobiliáře VENUSTAR.
Je určen především pro multifunkční objekty s vysokou frekvencí a zátěží provozu. 
Skládací a snadno přenosné židle a stoly dobře poslouží při jakékoli příležitosti  
v celé řadě společenských, kulturních nebo sportovních zařízení.

www.venustar.cz



Dámská jízda v Divadle Rokoko 
Odpočinkový večer pouze pro dámy v Divadle Ro-
koko je naplánován na 10. října. Program začne  
v 17 hodin představením Důkaz, poté bude ná-
sledovat módní přehlídka nové kolekce butiku 
zlatá padesátá, kde se rolí modelek ujmou herečky 
z Městských divadel pražských.
Po přehlídce vás v divadelní kavárně čeká živý tří-
členný dixieland, bohatá tombola, kde budete moci 
vyhrát např. poukaz na víkendový pobyt v síti hotelů 
EuroAgentur, večeře pro dva v Malostranské besedě, 
masáž v Mystic Temple, kosmetické balíčky Yves 
Rocher, Manufaktura, GERnétic a mnoho dalších, 
dále vás nalíčí profesionální vizážistka ze salonu  
Silhouette, profesionální masáž rukou vám provedou 
specialistky firmy GERnétic nebo si můžete nechat 
vyvěštit osud od kartářky Anny Červené.

Mezinárodní den učitelů
Pro všechny pedagogy jsme k Mezinárodnímu dni učitelů připravili akci v Divadle Rokoko. V 18 hodin 
bude v kavárně připraveno pohoštění a představíme vám, co připravujeme v nadcházející divadelní 
sezoně a naše představení pro školy.
Od 19 hodin bude následovat představení Veterán za zvýhodněnou cenu 100 Kč pro pedagoga. 
V případě zájmu pište na e-mail vilem.havranek@m-d-p.cz.

Soirée Lucie Pernetové a jejích hostů
I v nové sezoně se v Divadle Rokoko budou konat di-
vácky úspěšné večery s názvem Soirée, malá setkání  
s herci Městských divadel pražských. V říjnu se můžete 
potkat s Lucií Pernetovou a jejími hosty. Více se dozvíte 
na našich webových stránkách.
soirée lucie Pernetové 17. října od 21 hodin  
v divadle rokoko.

Den seniorů
K Mezinárodnímu dni seniorů připra-
vila Městská divadla pražská dopole-
dní představení Důkaz za výhodnou 
cenu 90 Kč pro všechny seniory. Ode-
hraje se 14. října od 11 hodin v di-
vadle rokoko. 

            Těšíme se na vás!

Romantický víkend
Divadlo Rokoko uvítá 16. 10. na svém repertoáru hostující představení Filmové a divadelní agentury 
FDA Romantický víkend. Uvidíte v něm Petru Špalkovou a Jana Novotného. Komedie o soužití v dlouho-
dobém manželství a náhlém vytržení ze stereotypu života bude mít obnovenou premiéru 16. 10.  
v divadle rokoko. 

    

Dámy, přijďte si odpočinout k nám do 
Divadla Rokoko 10. října od 17 hodin!
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Soutěž Herci v Praze 
o 2x2 vstupenky 
S novou sezonou přichází i nová soutěž. Fotografka Alena Hrbková 
zvěčnila herce Městských divadel pražských na různých místech po Praze. 
Úkolem soutěžících je poznat místo, odkud fotka pochází. 
Po dvou vstupenkách vyhrává 1. nejrychlejší 
a 15. správný tip v pořadí.
Své odpovědi, kde si myslíte, že je vyfocená jitka smutná, 
posílejte na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz a do předmětu 
napište heslo „herec říjen“.

V říjnu soutěžíme o vstupenky na představení Bedřich Smetana:
The Greatest Hits  31. 10. od 19 h v Divadle ABC.

 ..SOUTěŽ 27..



www.scanquilt.cz
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