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Už 100 let s vámi! 

100 let



Jiří Hána 

1. NEJMILEJŠÍ MÍSTO V ČECHÁCH 
Můj domov.

2. NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
ROČNÍ OBDOBÍ 
Léto. Rád jezdím k moři.

7.  NEJOBLÍBENĚJŠÍ PŘÍSLOVÍ 
NEBO RČENÍ 
Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, 
dokud to nedostanou. (O. Wilde)

10. NEJVESELEJŠÍ ZÁ-
ŽITEK Z JEVIŠTĚ 
Teď hraju s Michalem Dlouhým 
představení Listopad a tam mě 
pokaždé čeká nějaký veselý zá-
žitek.

6.  NEJOBLÍBENĚJŠÍ HIS-
TORICKÁ OSOBNOST
Karel IV.

5.  NEJPŘÍJEM-
NĚJŠÍ ČINNOST 
Spánek.

8.  NEJVYTOUŽENĚJŠÍ ROLE 
Tu vám neprozradím. 

9.  NEJŠŤASTNĚJŠÍ 
DEN (PŘEDSTAVA  
O NĚM) 
Když jsem s rodinou.

3.  NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
JÍDLO
Miluju českou kuchyni.

4.  NEJOBLÍBENĚJŠÍ KVĚTINA
Mám rád masožravé kytky.
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Správná odpověď k soutěži Herec z lednového čísla je: na fotografii 
z inscenace České Vánoce je Vasil Fridrich. Vstupenky vyhráli 
Hana Tůmová a Zdenka Březinová.
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Leden v Městských divadlech praž-
ských nabídnul divákům premiéru ko-
morní hry Augusta Strindberga Tanec 
smrti. Po Úsměvu Dafné s herci Měst-
ských divadel pražských znovu spolu-
pracovala režisérka Viktorie Čermá-
ková. Na počátku roku jsem jí položila 
pár otázek.

Viktorka Čermáková:  
Věřím v harmonické 
manželství  

August Strindberg prohlásil, že manželství 
je bitevní pole. Souhlasíte s ním, nebo po-
važujete jeho slova za přehnaná?
Ano, často vidím, že manželství jsou spíš bitev-
ním polem, ale jen letitý partnerský vztah nejlépe 
poukazuje na to, kdo jsou ti dva zač. V osamělosti  
se to tak nepozná. A jsou jistě i harmonická man-
želství – tedy já na ně věřím.

Je překvapivé, že Tanec smrti i dnes může 
působit velmi současně. Vztahy se asi zase 
tak moc nemění. Máte pocit, že ti dva hrdi-
nové se mají rádi? A pokud ne, může být ne-
návist stejně silným citem?
Hrdinové tu touží po štěstí, uznání a lásce, jako 
my všichni. Mají se rádi asi tolik, jak jsou jen lásky 
schopni. Podle mě.

Myslíte, že existuje nějaký univerzální re-
cept na to, jak s někým tak dlouho (myslím, 
že v tomto případě je to vlastně celý do-
spělý život) žít a nemít ho tzv. plné zuby?
Snad být dobrým člověkem a dělat dobré věci. 
Neubližovat, to zejména, a pokud možno pomá-
hat v růstu sobě i druhým? To je většinou ale dost 
riskantní, málokterý partner to opravdu ocení. 
Držet s druhým krok je vysilující a pokud se do-
stane hodně napřed, je to pak zřejmě i nemožné. 
Naše doba umožňuje lehké opouštění na téhle 
cestě, což je dost problematické ve vztahu k dě-

tem, které nejsou žádný náš partner, ale potřebují 
naši ochranu. Tam nastupuje otázka oběti. A to je 
pak někdy s těmi zuby potíž, protože děti odejdou  
a náhle se ve vší nahotě ukáže, jak na tom zrovna 
jsme s naším partnerstvím. Recept neznám.

Co podle vás znamená láska?
Láska se projevuje laskavými činy a zájmem, zdá 
se mi. 

Myslíte, že lze dosáhnout toho, aby si lidi  
ve vztahu byli „rovni“?
Musíme si to hlídat a hlavně chtít toho dosahovat 
– málokdo to chce. Vypadá to, že návyk používat 
vztah zejména na broušení si vlastní dominance, 
nebo naopak závislosti, je i v novém tisíciletí  
v srdci Evropy více než hojný.

O čem Tanec smrti chcete hrát? Bezpochyby 
jste si o tématu s herci povídali, překvapily 
vás některé jejich názory?
Zajímá nás hlavně to společenské a obecné  
ve hře. Je zjevné, že jak říkáte, vztahy mezi lidmi 
se zase tak moc už po tisíciletí nemění. A nejin-
timnější vztahy evidentně ovlivňují veškeré spole-
čenské pohyby. Herci mě překvapili vervou, s jakou 
se do věci zakousli. Zdá se mi, že jsme si docela 
porozuměli. Nevšimla jsem si nějakých nesrovna-
lostí v názorech na lidi, na manželství, na spole-
čenské procesy.
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Na březen připravuje Diva-
dlo Rokoko inscenaci hry 
izraelské dramatičky Anat 
Gov Happy End. Hra, zabý-
vající se věcmi nejvážnější-
mi, je překvapivě pojímána 
jako svérázná komedie. Re-
žie se ujal Arnošt Goldflam. 
V krátkém medailonu si 
představme autorku, která 
zanechala výraznou stopu 
v izraelské dramatice.

Anat Gov: „Nikdy neztrácejte naději 
a berte si ze života to nejlepší.“

Anat Gov byla spisovatelkou, dramatičkou, politickou komentátorkou a příležitostnou textařkou a zpěvačkou. Na-
rodila se 13. prosince 1953 v Tiberias jako Anat Miber. V roce 1970 vstoupila do řad izraelské armády. Zde se 
uplatnila mj. jako zpěvačka v armádním souboru mladých Nahal a potkala tu v roce 1971 svého budoucího man-
žela Gigi Gova. S ním strávila celých 35 let, měli spolu tři děti a dvě vnučky. Po službě v armádě začala Anat Gov 
psát scénáře pro televizní show, v nichž vystupoval jako hvězda právě její manžel. Od 90. let psala divadelní hry 
pro Cameri Theater. Ty nejúspěšnější Největší přátelé, Manželství nebo Lysistráta 2000 získaly v Izraeli řadu oce-
nění a měly velký divácký ohlas. Zlom v životě Anat Gov nastal, když jí byla v roce 2008 diagnostikována rako-
vina. Anat Gov se s touto nevyléčitelnou chorobou rozhodla bojovat, mimo jiné i tím, že napsala na toto téma hru 
Sof Tov (Šťastný konec). Hra získala v roce 2011 cenu Nissim Aloni a v roce 2012 cenu města Tel Avivu, Gottlieb 
and Hannah Rosenblum Performing Arts Award. Anat Gov se rozhodla psát o své chorobě a o tom, jak se s tako-
vou situací člověk vyrovnává, naprosto otevřeně. I když se hra dotýká natolik závažných věcí, jakými jsou nemoc  
a smrt, nechybí jí humor a nadhled. Tímhle neotřelým přístupem si získala srdce mnoha diváků a současně podpo-
řila prevenci v boji proti této záludné chorobě. Po čtyřech letech nemoci podlehla – zemřela krátce před svými na-
rozeninami 9. prosince 2012 v Ramat Hasharon. 
„Když po celý rok trpíte při různých léčebných metodách a přežijete to, uleví se vám; ale jakmile si uvědomíte, že rako-
vina už vám zůstane jako chronická nemoc, chce se vám vyvěsit prapor rezignace a říci: Děkuju mockrát, na shleda-
nou, bylo to hezké, ale už ne. Ale já to neudělala. Protože nejsem sama na světě, mám rodinu. Doktor mi řekl: Aspoň 
se pokuste. Na tohle vás rodiče nemohli připravit. Je pravda, že dnes existuje spousta věcí, které to člověku mohou 
ulehčit. Není to konec světa. Takže nakonec těch dobrých dnů je více než špatných. Snažím se nepropadat sebe lito-
vání. Myslím, že je to ztráta času. Občas si nechám sama pro sebe 15 minut na to, abych se politovala. Ale ne více.“ 
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Desatero manažera provozu:
1. Buď stále fit
2. Buď stále ve střehu
3. Buď stále na příjmu
4. Nikdy nevěř, že nemůže být hůř
5. Vždy hledej alternativní řešení
6. Zachovej klid za všech okolností
7. Buď připraven na nejhorší
8. Neztrácej optimismus
9. Řeš nemožné na počkání, zázraky 

      
10. Užívej si to!

do tří dnů

MASTERPIECE MAX MASCARA
Dodá objem a dokonale pročeše. Dopřejte si elegantně zvýrazněné 
řasy s oblíbenou řasenkou profesionálních vizážistů. 
Masterpiece Max Mascara nyní v novém „šik“ obalu. 
#MAKEGLAMOURHAPPEN

Clasic Radio

98,7 FM   WWW.CLASSICPRAHA.CZ

HV�ZDY 
POSLEDNÍCH 
500 LET

VOI radio classic 205x140 xantypa.indd   1 10.10.14   17:36

Bez názvu-1   1 8.1.2015   14:16:43
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Jan Werich
(6. února 1905 – 31. října 1980)

Divadlo ABC je jedním z míst, které je dokladem meziválečné slávy 
protagonistů Osvobozeného divadla, legendární dvojice V+W, od je-
jichž narození letos uběhne 110 let. Dvojice kamarádů, kteří se dostali 
k divadlu tak trochu náhodou, se neuvěřitelně potkala s dobou. Určitě 
stojí za to začíst se do nejrůznější biografické literatury, která vydá po-
divuhodná svědectví. Samozřejmě, že dnes legenda stírá nejrůznější 
konflikty a problémy, které doba přinášela. Nicméně, neobyčejná umě-
lecká plodnost protagonistů, schopnost obklopit se zajímavými tvůr-
čími osobnostmi a samozřejmě i dramaticky se vyhrocující doba při-
daly leccos k legendě, která se kolem nich vytvořila. V každém případě 
jsme hrdí, že právě Divadlo ABC v sobě nese vzpomínku na tuto tvůrčí 
dvojici, která se stala nezaměnitelnou součástí české a především 
pražské kultury meziválečné avantgardy. Přitom je třeba si uvědomit, 
že v době jejich působení v Divadle ABC jim bylo mezi 20 až 30 lety.

V únoru připomínáme 110. výročí narození Jana Wericha. Narodil se v Praze na Smíchově jako jediný syn 
Vratislava Wericha, úředníka První české vzájemné pojišťovny, a Gabriely, rozené Choděrové. Při křtu do-
stal jméno Jan Křtitel František Serafínský Werich. Rodiče se brzy rozvedli a Jan připadl do péče otci.  
Za 1. světové války, kdy otec odešel na frontu, žil u matky. I když studoval na gymnáziu v Křemencově ulici, 
kde začalo kamarádství s Jiřím Voskovcem, jeho dětství je popisováno jako problematické, vznosněji re-
belské. Z této školy byl za kázeňské přestupky nucen odejít, dostudoval střední školu na Smíchově. Po ma-
turitě studoval (ale nedostudoval) práva. Ve 20. letech začal Werich nejprve psát, pracovat jako redaktor  
a poté společně s Voskovcem hrát v Osvobozeném divadle. Období společné divadelní i filmové práce bylo 
relativně krátké, ale neobyčejně intenzivní, téměř hektické. V letech 1926–38 vytvořili téměř třicítku pů-
vodních her a natočili několik filmů. Když je přiostřující se politická situace, především násilné zavření di-
vadla, donutila k emigraci, slavná éra Osvobozeného divadla skončila. Přestože se po poválečném návratu 
pokusili obnovit Osvobozené divadlo pod názvem Divadlo V+W, politická situace jim nebyla nakloněna.  
Po opětovné emigraci Voskovcově se Werich pokoušel pokračovat v rámci Divadla satiry. Po roce 1948 
působil v různých divadlech (nejznámější je jeho postava Vodníka Čochtana v muzikálu Divotvorný hrnec  
v Hudebním divadle v Karlíně). V letech 1956–61 byl ředitelem Divadla ABC a pokusil se pokračovat  
v tradici V+W s Miroslavem Horníčkem a s Milošem Kopeckým. Ale vzkřísit zašlou slávu se mu už ni-
kdy nepodařilo. Když byl Werich zbaven své ředitelské funkce, ocitl se – podobně jako další slavní umělci  
– ve zvláštní situaci. Získával sice různá ocenění, byl milován diváky (především filmovými fanoušky),  
na druhé straně byl tzv. „odstaven“. Zemřel po těžké nemoci na podzim roku 1980. 
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V lednu 2015 to bylo přesně deset let, co Radek Ježil nastoupil do Městských 
divadel pražských. Tedy jubileum, které už rozhodně stojí za oslavu! Sem tam 
ho sice zahlédnete i na jevišti, ale za scénou se cítí jistěji. Inspicient je vlastně 
takový vládce zákulisí. Zajímalo mě, jak se Radek dostal k profesi inspicienta 
a co tahle práce vlastně obnáší.

Přišel jste k profesi inspicienta náhodou, 
nebo byl vaší motivací zájem o divadlo?
Ano, zájem o divadlo na počátku byl. V osmi le-
tech mě moje maminka odvedla do loutkového 
kroužku v Táboře, kde jsme bydleli. A já tam pět 
let mluvil za půlmetrovou marionetu Kašpárka. 
Jako třináctiletý jsem odešel do ochotnic-
kého souboru při Městském kulturním středisku  
v Táboře. Tam jsem začal hrát ochotnické diva-
dlo. Zahrál jsem si tady například Tonyho v Čap-
kově Matce. Ale pak jsem, jaksi sám od sebe  
a taky proto, že to nechtěl nikdo dělat, začal 
zkoušet inspici. A to už mi zůstalo. Ale je fakt,  
že na scéně jsem se nikdy necítil úplně jistě, víc 
mě to baví za ní. 

Můžete charakterizovat, co profese inspi-
cienta obnáší?
Inspicient je člověk, který řídí divadelní před-
stavení. V mém případě v Divadle ABC. Nejsem 
na tuto náročnou a zodpovědnou práci sám, 
mou kolegyní je Eva Kukučková. Každý z nás má 
představení, kterým se věnuje od čtených, poz-
ději aranžovaných zkoušek na jevišti. Každá in-
scenace se zkouší zhruba osm týdnů, v případě 
náročnějšího, třeba hudebního titulu, i déle.  
Od premiéry k derniéře pak při každém předsta-
vení sleduji, aby vše probíhalo tak, jak má. Inspi-
cient má mnoho povinností, které vyžadují maxi-
mální soustředění v průběhu celého představení. 
Když to vezmu popořádku, tak hodinu před za-
čátkem kontroluju scénu se všemi potřebnými 

kulisami, nábytkem a rekvizitami. Zhruba 45 mi-
nut před každým představením zkontroluji, jsou-li 
všichni herci v divadle, zda jsou přítomni garde-
robiérky a maskéři, aby se herci mohli připravovat  
ke kostýmování a líčení. Třicet minut před za-
čátkem pozdravím všechny umělecké a tech-
nické složky, které se na představení podílejí  
a které budou k dispozici na můj pokyn po dobu 
celého představení. Kromě herců jsou to zvukaři, 
rekvizitáři, maskéři, garderoba, technika. Když 
hrajeme hudební představení, tak je to i kapela 
nebo orchestr. Další povinností je zvonit do hle-
diště a oznamovat začátek představení. Inspi- 
cient následně řídí celé představení, to znamená 
od potemnění hlediště, přes otevření opony, ná-
stupy herců na repliky z přesně určených pozic  
v zákulisí, přestavby až po závěrečnou děkovačku. 
Po ohlášení konce představení a poděkování všem 
ještě udělá zápis o průběhu představení. Důležitá, 
ba nezbytná je spolupráce s režisérem. Musíme 
akceptovat všechna jeho umělecká a technická 
rozhodnutí a řídit se jimi. Ve svém profesním ži-
votě jsem se setkal s mnoha skvělými režiséry, 
herci i technickými spolupracovníky. A když se se-
jde dobrá parta, výsledkem je i dobrá spolupráce, 
a tedy dobrá inscenace. Pro tyhle jedinečné oka-
mžiky mám svou profesi rád. 

Jak dlouho jste v Městských divadlech praž-
ských a kde jste pracoval předtím?
Předtím jsem byl v Divadle v Celetné, v divadelním 
spolku Kašpar Jakuba Špalka. K 1. lednu 2005 
jsem nastoupil do Divadla ABC, takže jsem ne-
dávno slavil desáté výročí. U Jakuba to bylo moc 
dobré, protože tam člověk poznal divadlo nejen 
zezadu, ale i zepředu, takže pro mě to byla taková 
„vysoká inspicientská“. Rád vzpomínám. 

Vaše inspicientské knihy jdou po derniéře  
do archivu a stávají se zdrojem informací  
o inscenaci a průběhu jednotlivých předsta-
vení. Vy ji navíc obohacujete o vlastní po-

střehy či kresby, a kniha tak získává nejen 
dokumentární, ale i uměleckou hodnotu.
Dokumentární hodnotu? Možná. Uměleckou určitě 
ne! Ale můžu říci, že mezi premiérou Veselých pa-
niček windsorských 16. dubna 2005 a mou před-
poslední premiérou Bylo nás pět 22. března 2014 
je rozdíl jako mezi trabantem a rolls-roycem. Pro-
tože v Paničkách byly jen nástupy a odchody, pří-
padně drobné přestavby, kdežto u Poláčka už to je 
hodně propracované, se vším všudy. Asi tak, jak to 
má správně být, i když stále o tom pochybuji. 

Občas se v menší roli objevujete i na scéně. 
V kterých inscenacích?
Je to především v představení Bedřich Sme-
tana: The Greatest Hits, kde mám roli inspicienta, 
ta je asi největší. Pak se objevuji ve Fulghumově  
Drž mě pevně, miluj mě zlehka, v Poláčkově Bylo 
nás pět a nejnověji ve V+W Revue.

Co vás na vaší profesi nejvíce baví?
Určitě rozmanitost. I to, že každý večer je neopa-
kovatelný. Pro mě je to divadelní kouzlo. Divadelní 
zázrak!  

Inspicient
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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

Lucerna

Divadelní kavárna

Kavárna Divadla ABC totiž v novém roce nabízí divákům 
možnost setrvat v prostorách divadla poněkud delší čas,  
než pouze během představení. V útulném prostředí kavárny 
mohou diváci strávit příjemnou dobu s občerstvením do za-
čátku představení, nebo mohou návštěvu divadla obohatit 
třeba ještě o rodinnou či přátelskou oslavu po představení. 

„Naše divadelní kavárna je pro diváky otevřena vždy hodinu 
před začátkem představení. To je dobrá příležitost pro zájezdy 
návštěvníků, kteří přijedou dříve a před představením marně 
hledají, kde strávit čas, ale také se občerstvit,“ říká Eva Ko-
cmanová a pokračuje: „Zavádíme také službu, běžnou v za-
hraničních divadlech, kdy si diváci, kteří nechtějí o přestávce 
stát dlouhou frontu u baru, mohou před představením objed-
nat občerstvení, které je bude čekat na stolečku v kavárně.“ 
A do třetice přidává i tip, co s načatým večerem po diva-
dle, které končí většinou kolem 21. hodiny. „Pokud chcete 
udělat radost svému příteli či přítelkyni a překvapit je nejen 
společnou návštěvou představení, ale také speciálním bonu-
sem navíc, tedy posezením v kavárně se speciálním občer-
stvením, není pro nás problém zajistit šampaňské, dort či kvě-
tiny. Samozřejmě je možné zorganizovat také rodinnou nebo 
přátelskou oslavu pro větší množství lidí, podle zvláštních 
přání. Kapacita kavárny je 60 míst k sezení, ale problém není 
ani rautová úprava.“ Dodejme ještě, že obsluha je příjemná 
a vstřícná a diváci se nemusejí bát, že by zůstali v divadle 
uvězněni poté, co se zamknou mříže pasáže U Nováků. Per-
sonál kavárny je doprovodí ven k východu do ulice V Jámě. 
Pokud vás tedy nabídka nalákala, napište na mailovou adresu 
divadelniklub@seznam.cz nebo se spojte s paní Evou Koc-
manovou přes vrátnici Divadla ABC, tel. 222 996 111.

Přemýšlíte, jak potěšit své  příbuzné, či kamarády? Jak udělat například naro-
zeninovou party nezapomenutelnou? Eva Kocmanová, vedoucí divadelního 
klubu a kavárny Divadla ABC, má zajímavý tip.

20
15

Pondělí 16. 2. 16:30 Permafrost
  18:00 Proti přírodě
  20:45 Tak jako v nebi
Úterý 17. 2. 16:30 Srdce světla
  18:30 Muž z Nuuku
  20:45 Mrzout
Středa 18. 2. 16:30 Stíny v horách
  18:45 Hola, hola
  20:45 Qivitoq - duch hor
Čtvrtek 19. 2. 16:45 Cena za pól
  18:45 Povídky ze Stockholmu
  20:45 Téměř dokonalý
Pátek 20. 2. 16:45 Polibek zimy
  18:45 Rozhýbej to! 
  20:45 Imaginárium
Sobota 21. 2. 13:00 Chci tvé srdce
  15:00 Chladné světlo
  16:45 Na scestí
  18:45 Vše pro vlast
  20:45 Chybíš mi
Neděle 22. 2. 13:00 Experiment
  15:00 Dům bláznů
  16:45 Měsíčník
  18:45 Severní blata
  20:45 Index láskywww.sfklub.cz

Severská filmová zima
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Zájezdy

Molly Sweeney
Jablonec, středa 11. 2. od 19 h

Kdo se bojí Virginie Woolfové?
Děčín, čtvrtek 26. 2. od 19 h

100 let

Lakomá Barka
Úterý 14. 10. od 19h

Sen čarovné noci
H. Bor a B. Janatková
Čtvrtek 5. 2. od 19 h

Zájezdy

Únor 2015 Únor 2015

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.

Dobře rozehraná partie
Skuteč, středa 4. 2. od 19 h

Listopad
Písek, středa 11. 2. od 19 h
Tábor, pondělí 16. 2. od 19 h

Holky z kalendáře
D. Batulková a K. Macháčková

Pondělí 9. 2. od 19 h

Vše o mé matce
V. Marek a D. Syslová

Čtvrtek 12. 2. od 19 h

Veterán
M. Málková a T. Novotný
Sobota 14. 2. od 17 h
– Představení pro nezadané 

Kancl – 50. repríza
S. Lehký, V. Fridrich a R. Hájek
Středa 4. 2. od 19 h

Důkaz
O. Vízner a V. Kubařová
Pátek 20. 2. od 19 h

1. Ne 19h ▶ Touha jménem Einodis*   Pronájem

2. Po 15h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits   Pro KMD

19h ▶ |MS| Tanec smrti
3. Út 10h ▶ Lakomá Barka   Pro školy 

19h ▶ Listopad   
4. St 10h ▶ Lakomá Barka   Pro školy 

19h ▶ Mefisto – Divadlo pod Palmovkou*   Derniéra   Hostující představení

5. Čt 19h ▶ Sen čarovné noci
6. Pá 19h ▶ V+W Revue   K výročí narození J. Wericha

7. So 10h ▶ |MS| Herecký kurz pro neherce I.
17h ▶ Pan Kaplan má třídu rád

8. Ne 19h ▶ |MS| Oskar a růžová paní – Sumus*   Pronájem

9. Po 10h ▶ Bylo nás pět   Pro školy

19h ▶ Holky z kalendáře   
10. Út 15h ▶ |MS| César a Drana

19h ▶ Dobře rozehraná partie
11. St 19h ▶ |MS| Tanec smrti
12. Čt 19h ▶ Vše o mé matce   
13. Pá 11h ▶ |Kavárna| Skořepinky na Cibulce

19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka
14. So 17h ▶ Shirley Valentine   
15. Ne 19h ▶ Králova řeč – Divadlo pod Palmovkou*   Hostující představení

16. Po 19h ▶ A   V+W Revue
17. Út 19h ▶ Král Lear
18. St 19h ▶ Bylo nás pět
19. Čt 19h ▶ Markéta Lazarová
20. Pá 11h ▶ |MS| Tanec smrti   Pro školy 

19h ▶ |MS| Ohlédni se v hněvu – Sumus*   Pronájem

21. So 17h ▶ Shirley Valentine

23. Po 19h ▶ Rváč
24. Út 15h ▶ |MS| César a Drana

19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád
25. St 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits
26. Čt 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka   

Pro KD a předplatitele za 90 Kč

27. Pá 19h ▶ V+W Revue 
28. So 17h ▶ Listopad

2. Po 19h ▶ Hráči

3. Út 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?   

4. St 19h ▶ Kancl   50. repríza      

5. Čt 19h ▶ Oddací list   

6. Pá 19h ▶ Veterán   

7. So 17h ▶ Sebevrah

9. Po 19h ▶ Burundanga   

10. Út 19h ▶ A voda stopá

12. Čt 19h ▶ Hráči   

13. Pá 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?

14. So 17h ▶ Veterán   Představení pouze pro nezadané

16. Po 19h ▶ Oddací list   

17. Út 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Hostující představení   

18. St 19h ▶ Fialové Květy štěstí   

19. Čt 19h ▶ Molly Sweeney

20. Pá 19h ▶ Důkaz

21. So 17h ▶ Želary

23. Po 15h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci   Pro KMD

19h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci

24. Út 19h ▶ Kancl   

25. St 19h ▶ Úsměv Dafné

26. Čt 11h ▶ Úsměv Dafné   Pro seniory

28. So 17h ▶ D   Veterán

21h ▶ Soirée Henriety Hornáčkové a jejích hostů

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.

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

CENY VSTUPENEK
Cenová zóna 1 2 3 4

Standardní 320 Kč 220 Kč 90 Kč 50 Kč

Pan Kaplan má třídu rád 
a Shirley Valentine 450 Kč 350 Kč 90 Kč

Malá scéna ABC 220 Kč



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

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. 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. Pro-
cházka, L. Jurek, Z. Dušek, M. Písařík ad.
: Petr Svojtka ‣ 2:15

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. Vlasá-
k/J. Szymik, S. Lehký, R. Kalvoda, Z. Kalina, 
L. Roznětínská ad.  
: Ondřej Zajíc ‣ 2:15

D. Auburn
Důkaz
Zoufalé hledání nepopiratelného, jediné-
ho a nezpochybnitelného důkazu ústí  
v poznání, že i kdyby se všechno na svě-
tě 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

K. Legátová

Želary
Adaptace nejvyhledávanějšího bestselle-
ru posledních let.  
: E. Pacoláková, V. Fridrich, J. Smut-
ná, O. Vízner, L. Jurek, V. Dvořák ad. 
: Pavel Khek ‣ 2:40

M. Epstein

Veterán
Premiéra původního českého dramatu  
o vině a svědomí v realitě současného 
maloměsta. : T. Novotný, M. Málko-
vá, 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. : H. Doulová,  
V. Marek/Z. Dolanský, J. Vlasák,  
V. Fridrich/J. Hána, L. Jurek, D. Batulková, 
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 ‣ 2:35 

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

J. Galceran
Burundanga
Veselohra o lesku a bídě současného te-
rorismu. Velmi nevážně pojednává o jedné  
z největších hrozeb naší doby, o teroris-
tech, které omylem odhalí dvě studentky 
prostřednictvím „drogy pravdy“, 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. 
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 fó-
rem 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 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 preziden-
tem, když popularita klesá k nule? Neko-
rektní 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 kome-
die 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. Hornáčková, 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

J. Janků, P. Svojtka
V+W Revue
Hudební revue s písněmi J. Ježka, 
která připomene slavnou éru Osvobo-
zeného 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

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 nejodváž-
nějších snech. : H. Doulová,  
V. Gajerová, D. Batulková, R. Fidlerová,  
J. Smutná, K. Macháčková, L. Termero-
vá, D. Choděrová 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

A. Strindberg

Tanec smrti
Vrcholné dílo kontroverzního švédského 
dramatika o dlouholetém soužití man-
želského páru. : R. Fidlerová,  
J. Schwarz a O. Vízner
:  Viktorie Čermáková

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

J. Werich
Lakomá Barka
Rozverná pohádka pro děti každého 
věku o nejlakomějších ze všech lako-
mých 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 opti-
mismu – taková 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 
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

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

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

K. Mann, A. Mnouchkine
Mefisto
Román jedné kariéry odehrávající se  
na pozadí nástupu totalitní moci.  
:  J. Langmajer, K. Issová,  
O. Kavan, P. Horváthová a další. 
: E. Horváth

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

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 letošním roce oslavíme sto let od založení Di-
vadla Rokoko. Historie varietního a později diva-
delního prostoru v suterénu pasáže Rokoko je ve-
lice pestrá a spletitá. Vystřídalo se tu množství 
umělců a divadelních spolků. Fungoval zde mj. 
Kabaret Rokoko, Spoutané divadlo, Dřevěné diva-
dlo, Komedia nebo Červená sedma... 

Historii stavby i významné osobnosti a pozoru-
hodná tvůrčí období představíme nejen v seriálu 
Divadelního průvodce Městských divadel praž-
ských, ale na sklonku sezony 2014/15 budou mít 
diváci možnost zhlédnout v prostoru pasáže vý-
stavu k tomuto výročí. Kromě toho se připravují 
různé umělecké akce. A v plánu je i publikace,  
do níž by měli přispět významní čeští divadelní 
vědci a teoretici. 

Historie objektu se začíná psát na počátku 
20. století, tedy před sto lety...
Kdysi zde, v polovině Václavského náměstí, stá-
val tzv. Aehrenthalský palác. Ten v roce 1913 spo-
lečně s dalšími okolními domy odkoupili stavitel 
Matěj Blecha, podnikatel Jan Černý a Josef Šu-
pich, významný pražský advokát, politik a mece-
náš. Komplex, který vznikl v letech 1912–1916, 
se stal jednou z výrazných dominant Václavského 
náměstí. Podle návrhů hlavního architekta Emila 
Králíčka (1877–1930) jej postavila renomovaná 
stavební firma jednoho z majitelů Matěje Blechy.
Je zajímavé, že osobnost architekta Králíčka byla 
velmi dlouho zapomenuta a mnohá jeho díla byla 
přisuzována jiným autorům. Vzpomínku na něj 
oživili až Zdeněk Lukeš a Jan Svoboda v článku 
Architekt E. Králíček – zapomenutý zjev české se-
cese a kubismu pro časopis Umění v roce 1984. 

Ze stoleté historie  
Divadla Rokoko I.

1. 2.

3.

1. Rokoko - hlediště
2. a 3. Šupichovy domy dnes
4. Hlavní vchod do divadla
5. Foyer Divadla Rokoko
6. Vstup do pasáže
7. Kralicek Supich Arcade
8. Stavební kancelář Matěje Blechy

První monotematická výstava Králíčkova díla 
proběhla za velkého zájmu odborníků a médií  
v lednu 2004 v Galerii Jaroslava Fragnera.
Rodák z Německého Brodu Emil Králíček byl 
mladší než Jan Kotěra, Adolf Loos nebo Josip 
Plečnik, ale starší než Josef Gočár či Pavel Ja-
nák. Pro jeho tvorbu byly významné tři hlavní 
momenty: studium na pražské stavební prů-
myslovce v ateliéru Antonína Balšánka, práce  
na výstavbě umělecké kolonie v Darmstadtu  
v letech 1901–1903 v ateliéru Josefa Ma-
rii Olbricha a po návratu do Prahy měl stěžejní 
význam pro jeho tvůrčí vývoj stavitel Matěj Ble-
cha, který mu umožnil praktické uplatnění zís-
kaných znalostí. Od roku 1904, kdy začal u Ble-
chy pracovat, prošel Králíček od florální secese, 
přes geometrizující modernu až po kubismus.  
V roce 1913 začíná Králíček pracovat samo-
statně a bylo to patrně jeho nejšťastnější tvůrčí 
období. Vzápětí však první světová válka zasta-
vila vývoj i v tomto oboru a tragická smrt Krá-
líčkova ve 30. letech ukončila život výrazného 
tvůrčího talentu. Vrcholem jeho tvorby se staly 
architektonické návrhy dvou objektů na Vác-

lavském náměstí z počátku druhého desetiletí  
20. století, Adamova lékárna a Šupichovy domy. 
Součástí druhého jmenovaného objektu je pa-
sáž Rokoko, v jejímž suterénu vznikl divadelní 
sál. Díky rekonstrukci, která proběhla před ně-
kolika lety, můžeme dnes v pasáži obdivovat 
detaily Králíčkova architektonického rukopisu,  
v němž jsou rozeznatelné prvky geometrické 
moderny i kubismu. Vnitřní část multifunkčního 
objektu tvoří obchodní pasáž. Ta spojuje Václav-
ské náměstí s ulicemi Štěpánskou a Vodičko-
vou; navazuje na ni pasáž v paláci Lucerna (a za 
Lucernou další pasáže v domě U Nováků). Stěny 
pasáže vyplňují výlohy a zrcadlové stěny, které 
prostor opticky rozšiřují. V podzemních prosto-
rách nechal Blecha vybudovat podélný restau-
rační sál s pěti balkónovými lóžemi podél jedné 
boční strany sálu a s malým jevištěm k varietním 
produkcím. V druhé části traktu za sálem se pů-
vodně nacházela kuchyň restaurace a v posled-
ním traktu kavárna. V letech 1915–1916 zde 
začal působit Kabaret Rokoko, jehož prvním ře-
ditelem se stal Karel Hašler. Ale o tom až příště...

Drž mě pevně, miluj mě zlehka

5.4.

6. 7.

8.
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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. 

Rodolfo Sonego
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Režie: Vladimír Strnisko
Premiéra: 7. 3. 2015
Komedie o všem, co o svých milovaných  nevíme  
a co jsme ani vědět nechtěli. 

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.

Chotěboř

Plantdesign
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Znáte nějaké sběratele, kteří sbírají podobné věci 
jako vy?
„Pokud jde o Voskovce a Wericha, tak pár sběratelů se na-
jde, navíc je tu spolek Werichovců, s nimiž také spolupracuji. 
Ale já jsem se začal specializovat hlavně na kabaret a mys-
lím, že tolik materiálů týkajících se kabaretů a šantánů, nemá 
nikdo.“

Měl jste nějaký vzor v tomto směru?
„Já měl kdysi štěstí, že jsem se seznámil s člověkem, kterého 
považuji dodnes za svého učitele. Byl to pan Jindřich Mesner, 
který mě do všeho zasvětil. Sice jsem věděl, že existoval ně-
jaký Hašler, Červená sedma, ale díky tomuto pánovi jsem do 
toho šel. On mě také před více než třiceti lety seznámil s On-

Jaromír Farník

Libeňský byt pana Farníka je doslova napěchován nejrůznějšími památkami na kabaretní minulost 
Prahy. Jsou tu tisíce gramodesek, divadelních programů, vytištěných písňových textů, ale i arte-
faktů připomínajících nejrůznější kabaretní osobnosti staré Prahy. Pochopitelně je tu i několik knih, 
do nichž přispěl slovem a především vzácnými fotografiemi, např. Voskovec & Werich aneb Válka  
s lidskou blbostí nebo monografie o Čeňku Šléglovi. Na vydání dosud čeká rukopis věnovaný kabare-
tům na Václavském náměstí. 

Když se ptám na počátky jeho zájmu o sběratelství, říká: „Já byl vždycky takový vetešník. Pořád jsem 
něco sbíral, ale o divadlo jsem se nikdy nezajímal. Důležitým momentem bylo, když jsem se v roce  
1977 přistěhoval do Karlína. Abych získal byt, tak jsem tam domovničil. Někdo tenkrát vyhodil balíček 
starých gramodesek. Já se ho ujal a začal se jím probírat. Objevily se v něm nějaké písničky Voskovce 
a Wericha, Buriana a Ference Futuristy. Zaujala mě písnička Já mám holku z Karlína, a tak jsem běžel 
do jediného hudebního antikvariátu v Praze do Myslíkovy ulice a zakoupil tam gramofon na kliku, abych 
si to mohl přehrát. Oni mi navíc přidali baterii starých gramodesek. A mě to začalo bavit. Stal jsem  
se v antikvariátě skoro denním hostem a myslím, že si mě docela oblíbili. Tak jsem postupně objevil,  
že existují tištěné písničky od V+W a Buriana i dalších. Kromě toho jsem sem tam narazil na program 
a na nějaké fotografie. Řekl jsem si, že o těchto lidech budu sbírat cokoli. Postupně se to nabalovalo  
a já zjišťoval, že těch komiků, jejichž jména už byla polozapomenutá, je daleko víc. Na inzeráty jsem 
pak získával další materiály, dokonce i osobní věci jako legitimaci, kravatu nebo buřinku. Tehdy se po-
depsaná fotografie dala pořídit za 5–10 Kč, to dnes už člověk za takový úlovek může nechat celou vý-
platu. Překupníci přišli na to, že se na těchto věcech dá vydělat, a tak je koupí a prodávají dál dráž. 
Taky se mi stalo, že jsem půjčil některé exkluzivní fotografie a ty se pak okopírované objevily na růz-
ných místech jako v kavárně Slavia či v Písecké bráně, kde je dokonce prodávali.“ 

Jaromíra Farníka na jevištích Městských divadel pražských neuvidíte,  
ale přece má s těmito scénami něco společného. Je totiž vášnivým sběratelem 
a, jak sám o sobě říká, „historikem kabaretů“. V novém roce představujeme  
ve foyer Divadla ABC výstavu na téma V+W+J a Osvobozené divadlo. A právě 
pan Jaromír Farník poskytl pro tuto výstavu množství fotografického mate-
riálu, který ve veřejných sbírkách nenajdete. 

dřejem Suchým. S tím jsme začali dě-
lat pro rozhlas Kabarety veselé Prahy  
a pro televizi Kavárničky dříve naroze-
ných. Spolupracujeme do dneška a vzá-
jemně si vycházíme vstříc. Není mezi 
námi závidění jako u jiných sběratelů, 
funguje to.“

Dokážete říci alespoň odhadem, 
kolik má vaše sbírka položek? 
„Ani mě to nikdy nenapadlo počítat. Zku-
sil jsem jednu dobu počítat gramodesky, 
ale když chcete udělat archiv, je to slo-
žité, protože je třeba zanést jméno skla-
datele, textaře, interpreta, kdo to vy-
dal atd. Je to velmi pracné, a tak jsem 
skončil asi u 2000. Ale když se u mě roz-
hlédnete, nenajdete jedinou knihu, která 
by se netýkala filmu, divadla či kabaretu. 
Stále něco přibývá.“

Máte nějaký sen?
„Rád bych se dočkal knižního vydání ru-
kopisu věnovanému kabaretům, šantá-
nům, biografům a vůbec zábavním pod-
nikům na Václavském náměstí. Už jsem 
to nabízel aspoň deseti nakladatelstvím, 
ale nikde jsme to nedotáhli k vydání.  
Asi největší problém je, že by v knize mělo 
být okolo 2000 fotografií. A bohužel se 
nedá zajistit, aby byly všechny stejné kva-
lity. Některé jsou jen z novinových vý-
střižků. Ten druhý sen je zřídit muzeum 
českých herců, které dosud v Praze ne-
existuje. Archivní materiály jsou rozstr-
kané bůhvíkde – v Národním muzeu, v di-
vadlech, v Divadelním ústavu, ale nikde  
to není soustředěno. Když však není  
v kapse milion, tak takovou věc nejde  
zrealizovat.“

Foto: Archiv J. Farníka
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FOREING FILMS ARE IN ORIGINAL VERSION WITH CZECH 
SUBTITLES  (EXCEPTIONS ARE MARKED IN THE FILM SYNOPSIS)

KINO LUCERNA 2/2015
PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR

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 „•“

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

1. MS NE
13:30 Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
14:00 • Velká šestka 3D (Big Hero 6), USA, ČESKÁ VERZE

15:45 Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
16:15 • Mortdecai: Grandiózní případ, USA
18:00 Poklady ermitáže (Hermitage Revealed), výstava
18:15 • Birdman, USA
20:00 Birdman, USA
20:45 • Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA

2. PO
13:00 Fotograf, ČR
15:45 Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
16:15 • Mortdecai: Grandiózní případ, USA
18:00 Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
18:15 • Birdman, USA
20:30 Birdman, USA
20:45 • Fotograf, ČR

3. ÚT
15:45 Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
16:15 • Mortdecai: Grandiózní případ, USA
18:00 Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
18:15 • Birdman, USA
20:30 Birdman, USA
20:45 • Fotograf, ČR

4. ST
13:30 • Vyšší moc (Turist), Švédsko/Fra/Nor (SENIOR ART)
16:00 Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
16:15 • Mortdecai: Grandiózní případ, USA
18:15 • Birdman, USA

18:30 Nezlomný (Unbroken), USA
- SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

20:45 • Fotograf, ČR
21:00 Birdman, USA

5. ČT
16:00 • Vyšší moc (Turist), Švédsko/Fra/Norsko

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

18:15 • Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
18:30 Festival bulharských fi lmů: Soud (Sadilišteto)
20:30 • Jupiter vychází 3D (Jupiter Ascending), USA
20:45 Birdman, USA

6. PÁ
13:30 Co jsme komu udělali? Francie
16:00 • Vyšší moc (Turist), Švédsko/Fra/Norsko
16:30 Co jsme komu udělali? Francie
18:15 • Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
18:30 Festival bulharských fi lmů: Živé legendy (Živi legendi)
20:30 • Jupiter vychází 3D (Jupiter Ascending), USA
20:45 Birdman, USA

7. SO
13:00 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa
14:00 • Velká šestka 3D (Big Hero 6), USA, ČESKÁ VERZE

15:30 Co jsme komu udělali? Francie
16:00 • Birdman, USA
18:00 Festival bulharských fi lmů: Viktoria
18:15 • Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
20:30 • Jupiter vychází 3D (Jupiter Ascending), USA
21:00 Birdman, USA

8. NE
13:00 Divoké historky (Relatos salvajes), Arg/Špa
14:00 • Velká šestka 3D (Big Hero 6), USA, ČESKÁ VERZE

15:30 Co jsme komu udělali? Francie
16:00 • Birdman, USA
17:30 Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
18:30 • Festival bulharských fi lmů: Kozí roh (Koziat rog)
20:00 Birdman, USA
20:45 • Jupiter vychází 3D (Jupiter Ascending), USA

9. PO
13:30 Hodinový manžel, ČR
16:00 • Vyšší moc (Turist), Švédsko/Fra/Norsko
16:30 Hodinový manžel, ČR
18:15 • Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
18:30 Big Eyes, USA
20:30 • Jupiter vychází 3D (Jupiter Ascending), USA
20:45 Birdman, USA

21. MS SO
13:00 Severská fi lmová zima - Chci tvé srdce
13:30 • Paddington, GB/Francie - ČESKÁ VERZE

15:00 Severská fi lmová zima - Chladné světlo
15:30 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:45 Severská fi lmová zima - Na scestí
18:00 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:45 Severská fi lmová zima - Vše pro vlast
20:30 • Birdman, USA
20:45 Severská fi lmová zima - Chybíš mi!

22. NE
13:00 Severská fi lmová zima - Experiment
13:30 • Paddington, GB/Francie - ČESKÁ VERZE

15:00 Severská fi lmová zima - Dům bláznů
15:30 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:45 Severská fi lmová zima - Měsíčník
18:00 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:45 Severská fi lmová zima - Severní blata
20:30 • Birdman, USA
20:45 Severská fi lmová zima - Body Fat Index of Love

23. PO
13:30 Babovřesky 3, ČR
15:45 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:30 • Danielův svět, ČR 
18:00 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:15 • Kingsman: Tajná služba (The Secret Service), GB
20:30 Birdman, USA
20:45 • Big Eyes, USA

24. ÚT
15:45 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:30 • Danielův svět, ČR
18:00 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:15 • Kingsman: Tajná služba (The Secret Service), GB
20:30 Birdman, USA
20:45 • Big Eyes, USA

25. ST
13:30 • Danielův svět, ČR (SENIOR ART)
15:45 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:30 • Danielův svět, ČR
18:15 • Kingsman: Tajná služba (The Secret Service), GB
20:30 Birdman, USA
20:45 • Big Eyes, USA

26. ČT
15:45 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:30 • Danielův svět, ČR
18:00 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:15 • Bílý bůh (Fehér isten), Maďarsko
20:45 • Kingsman: Tajná služba (The Secret Service), GB

27. PÁ
13:00 Kingsman: Tajná služba (The Secret Service), GB
15:45 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:30 • Danielův svět, ČR
19:00 PLAYSTATION NOC REKLAMOŽROUTŮ

28. SO
13:30 Hodinový manžel, ČR

14:00 • SpongeBob ve fi lmu: Houba na suchu 3D,
ČESKÁ VERZE

15:45 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:30 • Danielův svět, ČR
18:00 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:15 • Bílý bůh (Fehér isten), Maďarsko
20:30 Teorie všeho (The Theory of Everything), GB
20:45 • Kingsman: Tajná služba (The Secret Service), GB

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
PO 2.2. 13:00 Fotograf, ČR
ST 4.2. 13:30 Vyšší moc, Švé/Fra/Nor (Senior Art)
PÁ 6.2. 13:30 Co jsme komu udělali? Francie
PO 9.2. 13:30 Hodinový manžel, ČR
ST 11.2. 13:30 Sils Maria, Francie/Švýc. (Senior Art)
PÁ 13.2. 13:00 Padesát odstínů šedi, USA
PO 16.2. 13:30 Padesát odstínů šedi, USA
ST 18.2. 13:30 Tři srdce, Fra/SRN/Bel (Senior Art)
PÁ 20.2. 13:30 Babovřesky 3, ČR
PO  23.2. 13:30 Babovřesky 3, ČR
ST  25.2. 13:30 Danielův svět, ČR (Senior Art)
PÁ  27.2. 13:00 Kingsman: Tajná služba, GB

10. MS ÚT
16:00 • Vyšší moc (Turist), Švédsko/Fra/Norsko
16:30 Hodinový manžel, ČR
18:15 • Kód Enigmy (The Imitation Game), GB/USA
18:30 Big Eyes, USA
20:30 • Jupiter vychází 3D (Jupiter Ascending), USA
20:45 Birdman, USA

11. ST
13:30 • Sils Maria, Francie/Švýc. (SENIOR ART)
16:00 • Big Eyes, USA
16:15 Hodinový manžel, ČR
18:00 • Birdman, USA
20:45 • Jupiter vychází 3D (Jupiter Ascending), USA

12. ČT
15:30 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:00 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:00 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:45 *Ladies Movie Night* Padesát odstínů šedi, USA
20:30 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA

13. PÁ
13:00 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
15:30 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:00 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:00 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:45 *Ladies Movie Night* Padesát odstínů šedi, USA
20:30 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA

14. SO
13:15 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
13:30 • Paddington, GB/Francie - ČESKÁ VERZE

15:30 • Sils Maria, Francie/Švýc.
16:00 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:00 • Jupiter vychází 3D (Jupiter Ascending), USA
20:30 • Birdman, USA
21:00 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA

15. NE
13:15 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
13:30 • Paddington, GB/Francie - ČESKÁ VERZE

15:30 • Sils Maria, Francie/Švýc.
16:15 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:00 • Jupiter vychází 3D (Jupiter Ascending), USA
19:00 Matisse z Tate Modern Galerie v Londýně, výstava
20:30 • Birdman, USA

16. PO
13:30 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:00 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:30 Severská fi lmová zima - Permafrost
18:00 Severská fi lmová zima - Proti přírodě
18:15 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
20:30 Severská fi lmová zima - Tak jako v nebi
20:45 • Birdman, USA

17. ÚT
16:00 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:30 Severská fi lmová zima - Srdce světla
18:15 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:30 Severská fi lmová zima - Muž z Nuuku
20:30 Severská fi lmová zima - Mrzout
20:45 • Birdman, USA

18. ST
13:30 • Tři srdce (3 coeurs), Fra/SRN/Bel (SENIOR ART)
15:45 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:30 Severská fi lmová zima - Stíny v horách
18:00 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:45 Severská fi lmová zima - Hola, hola
20:30 • Birdman, USA
20:45 Severská fi lmová zima - Qivitoq, Duch hor

19. ČT
15:45 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:45 Severská fi lmová zima - Prize of the Pole
18:00 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:45 Severská fi lmová zima - Povídky ze Stockholmu
20:30 • Birdman, USA
20:45 Severská fi lmová zima - Téměř dokonalý

20. PÁ
13:30 Babovřesky 3, ČR
15:45 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
16:45 Severská fi lmová zima - Polibek zimy
18:00 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey), USA
18:45 Severská fi lmová zima - Rozhýbej to!
20:30 • Birdman, USA
20:45 Severská fi lmová zima - Imaginárium

• Projekce v malém sále

Inzerat_unor15.indd   1 09.01.15   13:44

Bageterie

???

CHEF MENU
VITELLO TONNATO

DRŮBEŽÍ SE ZÁZVOREM

KUŘECÍ ROLKA S KARI

Inzerat chefmenu MDP 145x96,25.indd   1 1/6/2015   1:22:52 PM

www.MestskaDivadlaPrazska.cz

Poukázka na 
2 vstupenky 
za cenu 1*

Platí na představení 
Markéta Lazarová 
19. 2. 2015 v Divadle ABC 
* Poukázka neplatí: pro 3. a 4. cenovou zónu 
a v kombinaci s ostatními slevami. 
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Představení pouze pro nezadané aneb Nebuďte na Valentýna sami!
Na svátek svatého Valentýna připravují Městská divadla pražská 
další z večerů pro nezadané ženy a muže ve věku 25 až 45 let. 
Večer odstartuje nejnovější inscenace Divadla Rokoko Veterán, současná 
hra z prostředí českého maloměsta. Poté bude následovat moderovaný ve-
čer pro nezadané, kteří mají chuť se s někým zajímavým seznámit. Mode-
rátorskou dvojicí tohoto večera bude okouzlující Máša Málková a šarmantní 
Tomáš Novotný.  
Tentokrát vás čeká večer věnovaný populárnímu swingu. Proběhne 
lekce základních kroků tance s profesionálními lektory a potom bude násle-
dovat swingová tančírna.
 V rámci večera máme připravené různé akce jako prohlídku zákulisí Divadla 

Rokoko pouze pro páry, naše oblíbené mapování, kde účastníci na mapě světa vyznačí své oblíbené místo,  
a když se v jednom bodě sejde více lidí, je zajímavé konverzační téma na světě. Nebo pozvání na skle-
ničku zakoupením srdíčka. Stydlivější pak mohou sympatickému protějšku zanechat vzkaz v poštovní krabici,  
kde má každý svou soukromou obálku. 
Také nebudou chybět profesionální poradci na seznamování z agentury Náhoda a další možnosti pro sezná-
mení. Více se dozvíte na www.MestskaDivadlaPrazska.cz/Nezadani
Přijďte 14. února od 17 hodin do Divadla Rokoko a nebuďte na Valentýna sami!

Kancl se bude hrát už po pa-
desáté
Populární inscenace Kancl oslaví 
4. února už 50. reprízu. První di-
vadelní uvedení kultovního se-
riálu BBC, který je originálním  
a vtipným pohledem do zákulisí 
jedné zdánlivě obyčejné kance-
láře, zrežíroval Petr Svojtka.
Přijďte se podívat na jubi-
lejní padesátou nebo něja-
kou z dalších repríz!

Soirée Henriety Hornáčkové a jejích hostů
Únorové soirée bude zcela výjimečné. 
Henrieta se jej rozhodla věnovat své 
lásce a vášni a tou je tanec všeho 
druhu. Uvidíte ji v nejrůznějších cho-
reografiích, a dokonce si pro toto so-
irée připravila balet na špičkách,  
na kterých nestála už 12 let. Aby na to 
nebyla sama, pozvala si nejen kolegy 

ze souboru Veselé skoky, ale také z Městských divadel praž-
ských, kteří se představí netradičně – v tanečních rolích. Spe-
ciálním hostem bude Dana Batulková se svým tanečním part-
nerem ze StarDance Janem Onderem. Máte se na co těšit!
Taneční soirée se bude konat 28. února od 21 hodin  
v Divadle Rokoko.

Letos uplyne od narození pánů Voskovce a Wericha přesně 110 let. A proto se Městská divadla praž-
ská rozhodla věnovat půl roku oslavám těchto velikánů, kteří kdysi v Divadle ABC působili. Oslavy začnou  
6. února (připomenutím narozenin Jana Wericha) a skončí 19. června (připomenutím narozenin Jiřího 
Voskovce). V tomto časovém období se můžete těšit na mimořádné akce při představeních V+W Revue, 
soutěže a také putovní výstavu. Vše se bude točit okolo pánů Voskovce a Wericha.
Sledujte naše webové stránky nebo facebook.

HEREC Soutěž  o 2x2 vstupenky 
Úkolem soutěžících je poznat některého z herců Městských divadel praž-
ských. Aby to nebylo jednoduché, vybereme takovou fotku  z inscenace,  
na které je herec k nepoznání.
Po dvou vstupenkách vyhrává 1. nejrychlejší a 15. správný tip v po-
řadí, který uhodne, kdo se udatně bije v kukle v inscenaci Král Lear.

Jméno herce posílejte na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz  
a do předmětu napište heslo „herec únor“.

V únoru soutěžíme o vstupenky na představení 
Rváč 23. 2. od 19 h v Divadle ABC.
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Divadelní představení 
pouze pro nezadané
14. února od 17 h v Divadle Rokoko


