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Roman Říčař

1.  NEJMILEJŠÍ MÍSTO 
V ČECHÁCH
Vinohrady a Smilovice.

3.  NEJRANĚJŠÍ VZPOMÍNKA 
NA DIVADLO 
Smrádek z kožichu pana Haničince, do kte-

rého jsem měl zabořený nos v představení 

Den delší než století v Divadle na Vinohra-

dech asi v 8 letech.

5.   NEJHORŠÍ NOČNÍ 
MŮRA 
Stojím v chodbě divadla, kde jsem 

nikdy nebyl, a netuším, kterým smě-

rem je jeviště. Z volačky zní hyste-

rické volání inspicienta, běžím a na-

cházím jeviště, na které vbíhám bez 

znalosti názvu hry i jména své po-

stavy, bez znalosti textu a bez spodní 

části kostýmu...

6.  NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
JÍDLO
Tournedos Rossini.

7.   NEJMÉNĚ PŘÍJEMNÁ ČINNOST 
Účetnictví.

4.  NEJOBLÍBENĚJŠÍ ROČNÍ 
OBDOBÍ 
Zima.

10.   NEJMILEJŠÍ ČLOVĚK
Všichni ti nejmilejší a oni to vědí.

8.  NEJTRAPNĚJŠÍ 
ZÁŽITEK Z JEVIŠTĚ
Improvizovaný konec všeobecně 

známé básně při přijímačkách na 

konzervatoř.

9.  NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
PŘÍSLOVÍ NEBO RČENÍ 
Kdo chce, hledá způsob, kdo 

nechce, hledá důvod.

2. NEJMILEJŠÍ MÍSTO 
NA SVĚTĚ 
Masážní salon v jednom z hotýlků na ost-

rově Bali. 
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Dášu Bláhovou znám jako divačka ještě 
z dob, kdy hrála v brněnském Divadle 
na provázku. Poté se vydala do světa  
a na dlouhý čas zakotvila u protinožců 
– v Austrálii. I tady se uplatnila jako he-
rečka, ale jak vyplynulo z našeho roz-
hovoru, nejen jako herečka… V této 
sezoně připravují Městská divadla 
pražská její překlad australské hry Noc 
bláznů.

 Dáša Bláhová:  
 autorka překladu Noci bláznů
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..4 ROZHOVOR .

Jste velmi všestranná – herečka, mimka, re-
žisérka, pedagožka. K tomu jste si navíc při-
brala profesi překladatelky. Vzpomínáte, jak 
jste se k překládání dostala? 
Já bych to nenazývala profesemi, jsou to pro 
mě spíše úkoly. Jak říkám, je to jen „další 
kapsa v jednom kabátě“. Všechny mé pro-
fese souvisejí s herectvím, s kumštem, psaním  
a je jedno, kterým směrem se vrhnete. Překládat 
jsem začala už v Austrálii, ale brala jsem to jen jako 
doplněk své herecké práce. 
Nejprve jsem přeložila pro Josefa Kroftu do anglič-
tiny Kalevalu, což dnes považuji trochu za drzost. 
Pak mě požádal Opera House, abych pomohla s pře-
kladem Janáčkovy opery Věc Makropulos, což byl 
dosti šílený úkol, protože jsem srovnávala češtinu 
a němčinu a dávala to do angličtiny. Pro sebe jsem 
napsala v angličtině hru Zakázané ovoce (Forbidden 
Fruit) o básnířce Christině Rossetti, kterou jsem re-
žírovala v Opera House, a pak hru o Marině Cveta-
jevové Journey to the End, kterou jsem režírovala  
a hrála v Seymour Centre v Sydney. 
Po návratu do Čech příležitostně překládám z ang-
ličtiny do češtiny, a pokud jde o australské hry, po-
kládám se trochu za ambasadorku. 
Pro Český rozhlas jsem přeložila Vlčí ukolébavku  
a Evropu, v níž jsem hrála s Pavlem Křížem. Hry pro 
své Intimní divadlo jsem začala překládat až později.

Jak si vybíráte hry k překladu? 
Já se řídím tím, co kdysi říkala Věra Chytilová stu-
dentům na FAMU: „Dělej filmy o tom, co tě serrre.“ 
Takže já si vybírám hry, kde to trošku bolí… Samo-
zřejmě, že jde většinou o vztahy. Kalevala a Makro-
pulos  byly objednávky, ale ty další jsou o vztazích 



Dagmar Bláhová (Dasha Blaha)
Vystudovala loutkoherectví a už během stu-
dia vystupovala pohostinsky v různých di-
vadlech malých forem (Semafor, Ypsilonka). 
Pamětníci dosud vzpomínají na legendární 
inscenace Husy na provázku, kde hrála mj. 
v představeních Strašidýlka , Commedia 
dell´arte, Pezza versus Čorba nebo jako part-
nerka Bolka Polívky v pantomimě AM a EA.  
V té době zazářila také ve filmu Věry Chytilové 
Hra o jablko. V roce 1980 se vdala a emigro-
vala do Austrálie, kde se stala známou hlavně 
díky seriálu Sousedé. V roce 1998 se vrátila do 
Prahy. Působí zde jako pedagožka FAMU a má 
své Intimní divadlo Bláhové Dáši, které hraje 
především v prostoru Černé labutě.

 ..ROZHOVOR 5..

nejen partnerských, ale i o vztahu k sobě samé. 
Což se týká vlastně všech her, které jsme uvedly 
v Intimním divadle, ať jsou to Monology Vagíny, 
Tělo, Mrchy či Moucha na zdi. Takové věci mě za-
jímají. Mám doma spoustu her, které ještě čekají, 
až se budou hodit…

Nazvala jste sama sebe ambasadorkou aus-
tralských her, a je to pravda. Proč se u nás 
australské hry téměř nehrají, je to dáno dál-
kou, jiným typem myšlení?
Vzdáleností to určitě není. Dálka nerozhoduje, lidi 
si rozumí, anebo nerozumí na jiných podstatách. 
Já hledám věci, které mají nějaké všeobecné lid-
ské souznění. Pokud je ve hře něco výrazně lo-
kálního, tak to vynechám, nebo přiblížím našemu 
vnímání, ale samozřejmě se neoddaluji od pod-
staty. Pro mě je při překladu hlavní, že se nejedná 
o literaturu, ale o divadlo. A to se překládá jinak, 
má jiná specifika. Já to dělám vždycky přes po-
stavu. Musím se dostat dovnitř, až pochopím její 
jazyk jako herečka a pak už to dál běží samo…

Vzpomínáte, jak jste se dostala ke hře  
Louise Nowry? Jak jsem zjistila, napsal toho 
spoustu, ale u nás je znám jen díky vašemu 
překladu Noci bláznů.
Nowra je kamarád. Svět kumštýřů je malý. Když 
člověk vyjede za hranice, tak se potká se spous-
tou lidí, kteří jsou rozeseti po světě. Nowra je  
z mé generace. Přátelství s ním vzniklo tak, že mu 
agentura zadala, aby pro mě napsal filmový scé-
nář. A on to udělal. Jmenovalo se to Displaced 
Persons (Vykořenění lidé) a já za hlavní roli dostala 
australského Oscara. Později jsme spolupracovali 
na jednom workshopu v Sydney, on psal o Aus-
trálcích a dalších etnikách a nacvičoval se sku-
pinou lidí všelijaké postupy vývoje hry. Zkoušeli 
jsme u mě doma, tak jsme se spřátelili. Inscenaci 
Noc bláznů jsem na jevišti neviděla, patřila k jeho 
starším hrám. Ale měla jsem text. A když jsem se 
vrátila do Čech, obrátila se na mě skupina ang-

licky mluvících lidí, kteří žili v Praze, abych s nimi 
udělala nějakou hru. Zapátrala jsem a zjistila, že 
pro tuto skupinu bude ideální právě Noc bláznů. 
Hráli jsme ji v angličtině nejen v Praze, ale i různě 
po republice. A také na festivalu Mezi ploty. Pak 
jsem ji přeložila do češtiny a uváděla se postupně  
v několika divadlech.

Co je pro vás při překládání nejobtížnější?
Dostat se do nitra postav. Ale hlavní je první 
moment, který rozhoduje, zda vás hra zaujme  
a chcete si ji přečíst znova, anebo nezaujme a od-
ložíte ji.

Připravujete v dohledné době nějakou novou 
inscenaci? Co vás čeká po novém roce? 
Na jevišti nic nového nepřipravuji. Ale už nějaký 
čas učím na FAMU. Zavedla jsem tam před dva-
ceti lety tzv. „acting studio“ s anglicky mluví-
cími lidmi a později i s českými režiséry, jsou to 
praktické workshopy filmového herectví. Při práci  
s nimi mi pomáhá, že mám zkušenost jak z anglo-
saského, tak i evropského světa. Baví mě to a za-
jímá, jinak už bych tam nebyla.



Mladý absolvent pražské konzervatoře Michael Vykus 
naskočil do Městských divadel pražských na počátku 
roku 2016 a poprvé se představí v inscenaci režiséra 
Pavla Kheka Noc bláznů. Povídali jsme si krátce po jeho 
třiadvacátých narozeninách (dobře zapamatovatelné 
datum 12. 12.), vlastně ještě v době před jeho nástupem 
do Městských divadel pražských.

Michael Vykus
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Jaká je vaše nejranější vzpomínka na diva-
dlo?
To bylo ještě na základní škole, než jsem ode-
šel na osmileté gymnázium. Přišly za mnou dvě 
spolužačky s nějakou komickou hrou, nazkou-
šeli jsme ji, ale v době, na kterou byla určena  
premiéra, jsem odjížděl s rodiči na dovolenou, tak 
jsem s nimi nakonec nehrál. Nicméně to byly po-
čátky mého herectví. Tehdy jsem se poprvé ocitl 
na jevišti.

Pak vás herectví chytlo?
Ano, strašně mě začalo bavit. Já jsem se do té 
doby o divadlo nezajímal. Rodiče mě sice ob-
čas brali na představení Divadla Járy Cimrmana, 
ale v té době jsem tomu nerozuměl, takže jsem 
z něj nic neměl. Když jsem začal chodit na osmi-
leté gymnázium, přihlásil jsem se na Praze 8 do 
dramaťáku paní profesorky Kostečkové, jejíž syn 
na našem gymnáziu učil matematiku. Paní pro-
fesorka je velmi úspěšná, vedla například Terezu 
Voříškovou nebo Kláru Issovou. Začal jsem tedy 
s dramaťákem někdy v 15 letech, bavilo mě to a 
litoval jsem, že jsem nenastoupil dřív. Paní pro-
fesorka se mě zeptala, jestli bych nechtěl zku-
sit konzervatoř. Já v gymnáziu moc budoucnost 
neviděl, a tak jsem se rozhodl, že to zkusím. Moc 
šancí jsem si nedával, ale půl roku před zkouškami 
jsem se dost věnoval přípravě. A myslím, že jsem 
měl štěstí. Na jedné straně jsem chodil do pří-

pravného kurzu na konzervatoři, který vedla Mar-
kéta Vosková, a zároveň jsem stále navštěvoval 
dramaťák. Takže jsme pracovali na mých mono-
lozích ze dvou stran a obě pedagožky, i když se 
vzájemně neznaly, se dobře doplňovaly. Zkoušky 
jsem udělal napoprvé. Pokud by to nevyšlo, asi 
bych dokončil gymnázium a pak se zkusil hlásit na 
DAMU. Na konzervatoři jsem byl v době, kdy se 
hodně měnili pedagogové, za čtyři roky jsme jich 
vystřídali sedm!

Vy už jste si ovšem v době konzervatoře vy-
zkoušel velké kamenné jeviště a pak jste si 
zahrál pěknou absolventskou roli.
Ano, v době studia jsem hostoval v Caesarovi  
v Divadle na Vinohradech a jako absolventské 
představení jsme dělali Barona ve větvích v re-
žii Karla Kříže. Je to inscenace, ve které se zpívá, 
a každé divadlo si texty zhudebňuje podle svého. 
My jsme měli štěstí, že nám hudbu – jako jednu ze 
svých posledních věcí – napsal Petr Skoumal. Byly 
to velmi chytlavé melodie, které mi občas znějí  
v hlavě dodnes. 

Pak přišla nabídka do Mostu?
Nabídka přišla, když jsem byl v páťáku. Den po 
svých narozeninách jsem tam jel na konkurz. 
Uspěl jsem a domluvili jsme se s uměleckým šé-
fem Jirkou Rumpíkem, že nastoupím, až dostu-
duju školu. Takže na konci šestého ročníku jsem 
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nastoupil do angažmá. Což se stalo v září 2014, 
ale už předtím – od roku 2013 – jsem tam dě-
lal jednak nějaké záskoky, ale taky nazkoušel ně-
kolik rolí.

Jak jsem se dívala, stihnul jste toho v Měst-
ském divadle v Mostě opravdu dost.
V Mostě se za rok dělá průměrně osm inscenací. 
V době, kdy jsem tam přišel, jim odešli dva mladí 
kluci, takže měli jen mě. Proto jsem byl skoro ve 
všem, a navíc jsem spoustu věcí přebíral. Když už 
to vypadalo, že budu mít konečně volno, kolegovi 
se stal úraz, měl otřes mozku. Poprosil mě, abych 
za něj nazkoušel takovou menší roli, a tak jsem si 
volno neužil.

V Mostě jste mj. hrál roli Francina v Postři-
žinách, které režíroval umělecký šéf Měst-
ských divadel pražských Petr Svojtka.
Ano, Francin byla jedna z těch větších rolí. I když 
víc pozornosti asi na scéně získá Pepin, bez Fran-
cina by nebyl tak viditelný. Protože všechny kata-
strofy, které Pepin způsobuje, dělá hlavně Franci-
novi. On je taková jeho oběť.

Avšak úplně největší rolí byl asi Don  
Lockwood. Přiznám se, že muzikál Zpívání  
v dešti miluji, hlavně kvůli písničkám  
a stepu.
Pro mě to byla velká výzva. Lituju akorát, že jsme 
na to měli málo času. Zkoušeli jsme sedm týdnů  
a to byl člověk od rána do večera zavřený v divadle, 
protože nazkoušet choreografie, písničky, zvlád-
nout korepetice bylo časově i fyzicky dost ná-
ročné. Měli jsme vždycky čtyřhodinovou zkoušku  
a já tam pak byl do večera a stepoval jsem… Step 
s námi dělala Sváťa Milková z Mladé Boleslavi. 
Přijela vždycky na dva dny a měli jsme velmi in-
tenzivní přípravu, dvoják, čtyři hodiny ráno a večer, 
kromě normálního zkoušení. 

Takže tanec a step pro vás dnes není pro-

blém… To se vždycky v divadle hodí. Hrajete 
na nějaký nástroj?
Na konzervatoři si člověk může vybrat mezi klaví-
rem a kytarou. Já jsem si zvolil kytaru, se kterou 
jsem měl už dřív zkušenosti, chodil jsem do ZUŠ. 
Ale moc mě to nebavilo, jsem nakonec takový po-
losamouk.

Navzdory tomu, že jste na počátku své ka-
riéry, máte za sebou už dvanáct rolí. Dá se 
říci, jaký žánr vás baví?
Těžko říct. V Mostě se vážnější nebo psycholo-
gicky náročné věci moc nedělají, tak jednou za 
rok. Je tedy logické, že mě lákalo si vyzkoušet ta-
kovou roli. To se mi podařilo v krátkém angažmá  
v Českých Budějovicích. Poštěstilo se mi, že hned 
po příchodu do Budějovic v září 2015 jsme s reži-
sérem Lukášem Brutovským dělali na malé scéně 
Kreutzerovu sonátu podle Tolstého. Je to vlastně 
takový monolog jednoho muže, který je rozdělen 
mezi tři herce (se mnou to hrají Tomáš Drápela  
a Pavel Oubram), a doplňuje ho postava Ženy, kte-
rou hraje moje někdejší spolužačka Tereza Vítů. 
Vzniklo lehce alternativní experimentální předsta-
vení. Pro mě to po obrovském mosteckém jevišti 
byla hodně zajímavá zkušenost. Kromě toho jsem 
ještě v prosinci měl premiéru původního dramatu 
Martina Vačkáře Archa naděje.

Na jihočeských prknech jste se ovšem moc 
neohřál, necelého půl roku. Asi nebyli moc 
nadšení vaším odchodem…
Možnost vrátit se do Prahy byla nabídka, která se 
neodmítá. V Jihočeském divadle nebyli samo-
zřejmě nadšení, ale pochopili to.

Prozraďte ještě na závěr, zda máte kromě 
divadla čas na nějaké koníčky?
Rád fotím. Jednou v létě, když jsem se nudil, 
čapnul jsem do ruky tátův foťák a během léta 
jsem se do toho absolutně ponořil. Kam můžu, 
beru si foťák s sebou. 



 100 let ve 100 minutách

25. prosince 2015 oslavilo Divadlo Rokoko 100 let svého fungování. Oslavy tohoto vý-
ročí začaly už v září a vyvrcholily slavnostním večerem 100 let ve 100 minutách, ze 
kterého vám přinášíme fotoreportáž objektivem Michaela Tomeše.

Karel Štědrý zazpíval 
legendární píseň 
Mám malý stan

Vystoupil i Václav Neckář 
s bratrem Janem

Vzpomínka na Divadlo Rokoko pod vedením 
J. Kohouta, V. Buriana a F. Futuristy

Závěrečný přípitek ředitele Ondřeje Zajíce 
na zdraví Divadla Rokoko

Loutkové divadlo Jiřího Trnky 
v podání herců Městských divadel pražských

Posledním hostem večera 
byla Soňa Červená

Eva Pilarová s Tomášem Novotným 
zazpívali duet Tam za vodou v rákosí,
který se v Divadle Rokoko hrál 
v 60. letech

..8 FOTOGALERIE   



A na této straně pro vás máme reportáž Aleny Hrbkové ze zákulisí slavnostního 
 večera. Více fotografií najdete na našich webových stránkách.

Přípravy v maskérně

Pohled na závěrečný přípitek z portálu V publiku byla řada významných hostů, 
na fotografii Dagmar Havlová

Soňa Červená čeká na výstup
Rychlý převlek Hanuše Bora. Z Broučkova tatínka honem 
do fraku. Pomáhají maskérka Kristýna a garderobiérka Věra

Poslední připomínky a začínáme…

Vystoupil i Václav Neckář 
s bratrem Janem

Závěrečný přípitek ředitele Ondřeje Zajíce 
na zdraví Divadla Rokoko
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 Jiří Melíšek
 (16. 6. 1932 – 7. 12. 2015)

Ve věku 83 let odešel do uměleckého nebe spisova-
tel, humorista, scenárista a novinář Jiří Melíšek, je-
hož rozsáhlá tvůrčí činnost se stala i součástí historie 
Městských divadel pražských. Zapsal se do povědomí 
hlavně jako autor seriálu o Robotu Emilovi ( jak naši 
čtenáři vědí, původně existovala divadelní verze, 
která se hrála v Divadle Rokoko).

Jiří Melíšek se narodil v Praze na Žižkově a umělecký talent po-
dědil po otci Karlu Melíškovi, který byl známý hudebník, textař 
a scenárista. Vystudoval dramaturgii na FAMU a poté nastoupil 
jako scenárista a redaktor Československého rozhlasu. Po roce 
1968 pracoval jako scenárista pro Československou televizi. 
Jeho humoristický talent obě média využila pro tvorbu silvest-
rovských pořadů a kabaretních výstupů (psal mj. scénky pro Vla-
dimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou či pro Miloše Kopeckého). 
Napsal rovněž několik mikrokomedií, hudebně zábavných pořadů 
a kabaretních výstupů. Podílel se na třech celovečerních filmech, 
z nichž nejznámější je Ať žijí duchové!. Napsal rovněž několik te-
levizních seriálů. První byl Robot Emil (1960), další Slavné his-
torky zbojnické (1985), komunální satira Přejděte na druhou stranu 
(1988), dětský seriál Území bílých králů (1991) a podílel se rov-
něž na česko-německé koprodukci O zvířatech a lidech (1994). 

Pro Divadlo Rokoko vymyslel Robota 
Emila (na scéně i v seriálu ho hrál Jiří 
Šašek) a v roce 1973 napsal scénář 
pro revue Půjdeš-li k filmu, vrať se mi 
jako hvězda!, která byla realizována  
v Divadle ABC v režii Zdeňka Pod-
skalského. 

1. J. Melíšek: Robot Emil, Divadlo Rokoko 1960 / Programový plakát k inscenaci / R.: A. Moskalyk a H. Philippová / Zdroj: AHMP (Divadlo Rokoko, NAD 1307)
2. J. Melíšek: Robot Emil, Divadlo Rokoko 1960 / Návrh kostýmu Robota Emila od výtvarníka Jiřího Janečka / R.: A. Moskalyk a H. Philippová / Zdroj: AHMP (Divadlo 
Rokoko, NAD 1307)
3. J. Melíšek: Půjdeš-li k filmu, vrať se mi jako hvězda!, Divadlo ABC 1973 / R.: Z. Podskalský / Zdroj: Archiv Městských divadel pražských
4. J. Melíšek: Půjdeš-li k filmu, vrať se mi jako hvězda!, Divadlo ABC 1973 / R.: Z. Podskalský / Zdroj: Archiv Městských divadel pražských
5. J. Melíšek: Půjdeš-li k filmu, vrať se mi jako hvězda!, Divadlo ABC 1973 / J. Bek (Filmový milovník) a K. Fialová (Hvězda) / R.: Z. Podskalský / Zdroj: Archiv 
Městských divadel pražských
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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



 Maskérka

Vždycky mě přitahovalo výtvarné umění a diva-
dlo. Vystudovala jsem střední uměleckoprůmyslo-
vou školu, obor scénografie. V rámci studia jsme 
pak měli praxi v České televizi i v Národním a Vi-
nohradském divadle. Tam jsem se také poprvé se-

známila s prací maskéra. To prostředí mě okouz-
lilo. Poprvé jsem pak jako maskérka pracovala  
v Divadle hudby a právě odtud jsem přišla do 
Městských divadel pražských. Od té doby jsem  
v Divadle ABC, s dvěma mateřskými přestávkami… 

Eva Hrušková, maskérka a vlásenkářka, pracuje v Divadle ABC od roku 1997 a považuje 
ho za svou druhou rodinu – jak by ne, vždyť tu před lety našla manžela, herce Zdeňka 
Hrušku. V Městských divadlech pražských se seznámila také s herečkou Simonou Stašo-
vou, které dnes dělá „dvorní maskérku a vizážistku“ i při focení a její filmové práci. 
My jsme si ale povídaly hlavně o tom, co obnáší práce divadelní maskérky a vlásenkářky 
a na co musí člověk této profese dbát především. Na začátku paní Eva zavzpomínala na 
první kontakty s divadlem…
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Povolání maskéra občas splývá s profesí vi-
zážisty. Jaký je v tom rozdíl?
Dneska se to hodně plete, lidé obě profese často 
zaměňují. Ovšem rozdíl je to dost velký. Za-
tímco vizážista se zabývá „beauty“ líčením, vizáží  
a v podstatě civilním líčením, maskér musí zvládat 
úpravu vlasů, charakterové i dobové líčení, včetně 
účesů, lepení vousů a paruk, jejich úpravu a vý-
robu. Kromě toho nejen zkrášlování, ale i zohyz-
ďování. A různé další triky. Na divadle je úžasné, 
že si člověk opravdu vyzkouší všechno možné. Hry 
jsou různé, velmi barvité a setkáte se tu s velkou 
spoustou lidí, takže vlastně pořád trochu experi-
mentujete. 

Líčíte všechny herce, nebo to někteří (či 
spíše některé) dělají raději sami?
Dámy si často dělají základní líčení samy, větši-
nou se více věnujeme vlasům, účesům a parukám. 

Ptám se jako laik, ale stává se, že se herci 
na představení nelíčí vůbec?
Ano, v případě civilních inscenací vystačíme jen 
se základním líčením. Jistě neprozradím nic pře-
kvapivého, když řeknu, že někteří herci nemají lí-
čení moc rádi, zvláště v pánské části souboru. 
Takže se líčí jen tehdy, je-li to nutnost nejvyšší, 
kdy v rámci figury prostě musí.  

Jsou ovšem inscenace, kde je naopak po-
třeba výrazné masky, například nějaká velká 
jizva. Vzpomínáte ze své praxe v Divadle 
ABC na nějaké takové specifické líčení?
Z věcí, které se tady uvádějí v současné době, je 
to postava, kterou hraje Viktor Dvořák v Romulovi 
Velikém a má polovinu obličeje zohyzděnou. Na 
tom jsme pracovali už v době zkoušek, vymýšleli 
jsme a zkoušeli různé možnosti. Jinak si vzpomí-
nám na starší inscenaci Jezinky bezinky, kde byl 
Mirek Meduna podobně zohyzděný,  zalepovali 
jsme mu oko a jizvili celý obličej.

Máte zkušenost jak s divadelním, tak filmo-
vým líčením. Jsou hodně rozdílné? 
Samozřejmě, prostředky jsou v divadle jiné než  
u filmu. V divadle je líčení výraznější, kontrast-
nější, aby ho viděli i diváci v zadních řadách,  
i použité materiály jsou jiné. U filmu je naopak 
velký důraz kladen na detail, při dnešní HD tech-
nice je každá i pro oko nepatrná nedokonalost pak 
na plátně nebo v televizi hodně viditelná.

Odkdy se maskér a vlásenkář účastní pří-
pravy inscenace?
Pro nás práce začíná v momentě, kdy už má vý-
tvarník jasno, co přesně bude po nás chtít. Jestli 
je ve hře nějaké výrazné líčení, nějaké zvláštnosti, 
jaké bude chtít paruky, nebo kníry, aby se to stihlo 
v dostatečném předstihu vyrobit a vyzkoušet. Lí-
čení musíme mít vymyšleno před focenými zkouš-
kami, ale v průběhu všech hlavních a generálních 
zkoušek vše ještě přímo na scéně společně s vý-
tvarníkem a panem režisérem dolaďujeme. Podle 
situace, podle osvětlení, kde je třeba přidat, kde  
v líčení ubrat, nebo ho občas třeba i úplně změnit. 

Jak probíhá vaše práce při konkrétním před-
stavení?
Nejvíc práce pro nás začíná tak hodinu a půl před 
představením, kdy se všichni připravují. V divadle 
je velmi různorodý repertoár, často hry s velkým 
obsazením, takže téměř vždy pracujeme ve dvou. 
Pak taky musíme zkontrolovat a připravit vše za 
jevištěm, aby nám během představení nic nechy-
bělo. V některých inscenacích je převleků opravdu 
hodně. Konkrétně u V+W Revue je v zákulisí velký 
cvrkot, protože je tu časté přendavání paruk a pře-
ličování. V tom je taky nutná spolupráce a sladění 
s garderobiérkami, neboť herci mají hodně málo 
času na složité převleky. Divadlo je živý organis-
mus a všechny složky musí vzájemně spolupraco-
vat, aby nic nenarušilo hladký průběh představení. 
Na pozdější reklamace není prostor.
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V+W Revue
B. Janatková, V. Svojtková a V. Janků

Pátek 26. 2. od 19 h

Sen čarovné noci
V. Gajerová
Pátek 12. 2. od 19 h

Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Úterý 2. 2. 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

Listopad
Dvůr Králové, čtvrtek 18. 2. od 19 h

2. Út 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka
3. St 10h ▶ Lakomá Barka   Pro školy

19h ▶ |MS| Pěna dní*   Pronájem Sumus

4. Čt 10h ▶ Lakomá Barka   Pro školy

19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
5. Pá 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits     
6. So 17h ▶ Holky z kalendáře   
7. Ne 19h ▶ Deštivé dny*   Pronájem Divadlo Ungelt 

8. Po 19h ▶ Romulus Veliký
9. Út 19h ▶ Vím, že víš, že vím...   

10. St 19h ▶ Listopad
11. Čt 10h ▶ Bylo nás pět   Pro školy

19h ▶ Bylo nás pět
12. Pá 19h ▶ Sen čarovné noci   
13. So 10h ▶ |MS| Herecký kurz pro neherce I.

17h ▶ D  Na miskách vah   
14. Ne 19h ▶ Deštivé dny*   Pronájem Divadlo Ungelt

15. Po 19h ▶ E  V+W Revue 
16. Út 19h ▶ Král Lear
17. St 19h ▶ Vím, že víš, že vím...
18. Čt 19h ▶ Dobře rozehraná partie   
19. Pá 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka
20. So 10h ▶ |MS| Herecký kurz pro neherce II.

 16h ▶ Shirley Valentine
1930h ▶ |MS| Tanec smrti

22. Po 19h ▶ Na miskách vah
23. Út 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
24. St 19h ▶ Listopad
25. Čt 19h ▶ Romulus Veliký
26. Pá 19h ▶ V+W Revue
27. So 17h ▶ Shirley Valentine

21h ▶ |Kavárna| Opojné masopustní soirée
90 Kč pro předplatitele a členy Klubu

29. Po 19h ▶ Vím, že víš, že vím...



Zájezdy

Únor 2016

Upozorňujeme diváky, že místa ve 3. a 4.  
cenové zóně mají sníženou viditelnost 
na jeviště. Změna programu vyhrazena. 
Vstupné se vrací pouze v případě zrušení 
představení. Vrácení vstupného uplatníte  
v místě zakoupení vstupenky. Vstupenky,  
na které byla vydána faktura, je možné 
vrátit pouze na obchodním oddělení  
Městských divadel pražských.

Změna programu vyhrazena.
V  A  D  E  Označení předplatitelské skupiny. Na tato 

představení je možné zakoupit vstupenky.
 Prohlídka zákulisí po představení.

* Tyto akce nejsou v režii Městských divadel pražských.
|MS|     Označení představení na Malé scéně ABC.

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 a Vím, že víš, že vím... 590 Kč 490 Kč 90 Kč

Soirée 160 Kč

Malá scéna ABC 220 Kč

Kdo se bojí Virginie Woolfové?
Litvínov, pondělí 22. 2. od 19  h

Kancl
Trutnov, úterý 9. 2. od 19  h

Burundanga
R. Kalvoda a H. Hornáčková

Sobota 13. 2. od 17 h
Představení pro nezadané

Veterán
V. Kubín a T. Novotný
Pátek 26. 2. od 19 h

Molly Sweeney
D. Batulková
Pátek 19. 2. od 19 h

1. Po 19h ▶ Důkaz
Představení pro členy Klubu a předplatitele za 90 Kč

2. Út 11h ▶ Happy End   Pro seniory

19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové? 
3. St 19h ▶ Kancl   
5. Pá 19h ▶ A  Hodina před svatbou
6. So 17h ▶ Hráči

8. Po 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Pronájem

9. Út 19h ▶ Rošáda*   Pronájem DS Frída

10. St 19h ▶ Želary
11. Čt 19h ▶ Oddací list   Zadáno

12. Pá 19h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci
13. So 17h ▶ Burundanga   Představení pro nezadané

14. Ne 19h ▶ 140. Gospel Time Party Zuzany Stirské*  
Pronájem

15. Po 11h ▶ Molly Sweeney   Pro seniory

19h ▶ Hodina před svatbou   
Setkání s tvůrci po představení

16. Út 19h ▶ Důkaz
17. St 19h ▶ Sebevrah
18. Čt 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?   
19. Pá 19h ▶ Molly Sweeney
20. So 17h ▶ Hodina před svatbou

22. Po 19h ▶ Burundanga   
23. Út 19h ▶ Romantický víkend*   Pronájem

24. St 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?  
25. Čt 19h ▶ Happy End   
26. Pá 19h ▶ Veterán
27. So 17h ▶ Kancl

29. Po 19h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci



Repertoár

A. Gov
Happy End
Současná izraelská tragikomedie, ve které 
se lehce a s nadhledem vypráví o velmi 
vážných věcech. 
: D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, 
E. Pacoláková, H. Doulová, J. Hána,
Z. Velen  ad. 
: Arnošt Goldflam ‣ 2:20

P. Riera
Hodina před svatbou
Každá rodina je nemocná po svém...
Drama o tom, jak finanční a obchodní zájmy 
devastují rodinné vztahy.
: P. Štěpánek, M. Badinková /  
B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, L. Jurek,  
E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková  
a M. Kačmarčík 
: Ondřej Zajíc ‣ 2:00

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, ad. 
: Miroslav Hanuš ‣ 2:20

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

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

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

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

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

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

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



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. Hornáčková, 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. Novotný, J. Klem, 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

R. Harwood
Na miskách vah
Strhující drama o hledání pravdy a společen-
ské zodpovědnosti v totalitní společnosti. 
: V. Fridrich, J. Vlasák, J. Suchý  
z Tábora, N. Horáková, P. Juřica, V. Janků
: Petr Svojtka ‣ 2:30

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

  - Divadlo ABC
  - Malá scéna ABC
  - Divadlo Rokoko

A. Strindberg

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

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 stereo-
typu života v soužití v dlouhodobého 
manželství.
: P. Špalková a J. Novotný 
: V. Štěpánek ‣ 2:00

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



V druhé polovině sedmdesátých let nepůsobil v Ro-
koku pouze soubor Kresleného divadla Františka Kra-
tochvíla. Jak se ukázalo, ředitel Státního divadel-
ního studia Miloš Hercík oslovil ke spolupráci i další 
umělce. Možná tehdy ani netušil, že nabídkou pro 
choreografa Pavla Šmoka otevřel cestu ke vzniku le-
gendy českého poválečného tance, tedy Pražského 
komorního baletu.

Výhonky nového, moderního pojetí baletu se začaly 
objevovat už v 60. letech, ve spolupráci dvou choreo-
grafů – Luboše Ogouna (1924–2009) a Pavla Šmoka 
(1927). V době, o které bude řeč, už měl tedy před-
chůdce PKB za sebou šestiletou éru Studia Baletu 
Praha, působícího pod Státním divadelním studiem. 
Choreograf Pavel Šmok v roce 1970 soubor rozpus-
til a pracovně působil ve Švýcarsku. Poté, co se Pra-
gokoncert rozhodl nadále nepodporovat dlouhodobá 
angažmá našich umělců v zahraničí, měl na vybranou 
– buď zůstat za hranicemi jako emigrant, nebo se vrá-
tit. Pro historii českého moderního tance bylo štěstím, 
že se rozhodl pro návrat, byť to v normalizačním Čes-
koslovensku neměl lehké. Bylo tedy další štěstí, že mu 
ředitel SDS Hercík nabídl v roce 1975 možnost pra-
covat v Rokoku. A výsledek se dostavil – už 19. listo-
padu 1975 se představil na scéně Rokoka projekt Jak 
se dělá balet. Dočkal se velkého ohlasu a svým způ-

sobem stál u zrodu fenoménu, který vstoupil do dějin 
jako Pražský komorní balet. 
Připomeňme, že v té době Městská divadla praž-
ská měla svůj vlastní baletní soubor, který pod vede-
ním choreografa Josefa Koníčka vystupoval přede-
vším ve zdejších muzikálových produkcích. Zároveň 
(to přetrvalo z éry Darka Vostřela) souboru výrazně vy-
užívala Československá televize pro své zábavné po-
řady. V roce 1976 Josef Koníček odešel z divadla  
a hlavním choreografem se stal Pavel Šmok. Ten při-
vedl do divadla nové mladé posily. Byli to Jan Klár, Ka-
teřina Franková, o něco později Eva Asterová, Marie 
Marmazinská, Ladislav Rajn či Zuzana Innemanová. 
A v té době přestal být baletní soubor jen pomoc-
nou složkou činoherních a muzikálových představení 
Městských divadel pražských (i když účast v nich byla 
povinností souboru), ale zároveň samostatnou vý-
razně se rozvíjející taneční jednotkou. Během tří let 
představil Pražský komorní balet tři projekty. První 
byl už výše zmíněný výchovný interaktivní pořad Jak 
se dělá balet (1975) a každý rok následoval kompo-
novaný celovečerní projekt: Sondy (1976), Kontrasty 
(1977) a Baletogramy (1978). Představilo se v nich 
celkem jedenáct kratších choreografií. 

Pražský komorní balet
Pavla Šmoka

Část X.
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V programu Jak se dělá balet se pod vedením cho-
reografa a moderátora Pavla Šmoka (verze pořadu 
byla později k vidění i na obrazovce ČST) a jeho spolu-
pracovníka mima Borise Hybnera představila celá řada 
tanečníků z různých divadel (mj. Národního divadla, 
Laterny magiky, Pražské konzervatoře či Vysokoškol-
ského uměleckého souboru). Na scéně Rokoka se toto 
představení sice hrálo jen dva roky, ale v různých ob-
měnách se vracelo na nejrůznějších štacích a dosáhlo 
celkově více než 800 repríz. 

V projektu Sondy se Šmok 
vrátil ke své nejúspěšnější 
choreografii z doby Ba-
letu Praha, Listům důvěr-
ným na II. smyčcový kvar-
tet Leoše Janáčka. Kritika se 
tehdy pochvalně zmiňovala 
o novátorství choreografic-
kého a tanečního přístupu,  
v němž se pozoruhodně pro-
línala klasika, akrobacie, mo-
dern dance a folklorní prvky. 
V Sondách byly kromě Listů 
důvěrných uvedeny tři další 

choreografie: Pražský karneval na hudbu Bedřicha 
Smetany, krátký balet Nervy na hudbu Jaroslava Ježka 
a depresivní Bubnová paměť na hudbu soudobého 
skladatele Karla Odstrčila. V dalším projektu Kontrasty, 
které měly premiéru v roce 1977, Šmok opět pracoval 
téměř výhradně s českou hudbou. Nejvýraznější částí 
byl Americký balet na hudbu Antonína Dvořáka (na 
festivalu ve francouzském Nancy, kde měl premiéru, 
byl výrazně oceněn zahraniční kritikou), dále se před-
stavil balet s maskami pod názvem Pia fraus, variace 
na skladbu Karla Odstrčila Panna a smrt, a dívčí sólo 
Starodávné čarování milému na hudbu kantáty Petra 
Ebena. To vše doplněno odlehčenou komickou etu-
dou Záskok, koláží na hudbu Franze von Suppého, na 
níž se jako libretista podílel Vladimír Vašut. V choreo-

grafické etudě o tom, co se stane, když se do divadla 
nedostaví interpret, vystupoval jako host taneční mim 
Jaroslav Čejka. Pořad byl natočen ČST a získal jednu  
z cen na festivalu zábavných pořadů v Montreaux. Po-
sledním počinem, který vznikl pro Rokoko, byly Bale-
togramy. Jejich součástí byla nová verze baletu „svě-
domí“ Hirošima (libreto V. Vašut, hudba V. Bukový), 
dále I. smyčcový kvartet Leoše Janáčka, inspirovaný 
Tolstého Kreutzerovou sonátou, a na závěrečné od-
lehčení milostné Špásování s hudbou W. A. Mozarta. 
Po roce 1978 se Pražský komorní balet osamostatnil.  
V Městských divadlech pražských zůstal baletní sou-
bor, jenž působil v 80. letech pod vedením Z. Boube-
líka a poté M. Waltera a byl definitivně rozpuštěn na 
počátku roku 1991.
Jistě stojí za připomínku okolnost, která existenci 
souboru bezpochyby neusnadňovala, ale možná svými 
svízelnými podmínkami dávala této aktivitě smysl. Byť 
soubor získal záštitu ředitele Pražského divadelního 
studia, je třeba zdůraznit, že tanečníci měli k dispozici 
velmi nevyhovující prostory. Zpočátku se zkoušelo na 
malém jevišti Rokoka (pokud tu bylo volno), ale také 
ve foyer, později v klubu zrušeného Komorního divadla. 
Vzhledem k tomu, že se trénovalo na povrchu pro ta-
nec zcela nevhodném (be-
ton pokrytý linoleem), šé-
fové baletu jiných scén 
(Laterna magika či Národní 
divadlo) svým tanečníkům 
spolupráci se Šmokovci za-
kazovali. I přesto, či možná 
právě proto, se v té době 
podařilo dát českému mo-
dernímu tanci nový směr…
Pozn.: O historii a problematiku Pražského komorního 
baletu se dlouhodobě zajímají Roman Vašek (autor ka-
pitoly o PKB v knize 100 let Divadla Rokoko) a Lucie 
Holánková (diplomní práce, HAMU, Fenomén – Pražský 
komorní balet).        

3.

4.

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

1. Sondy (Večer čtyř baletů) – Listy důvěrné, PKB 1976 / Z. Innemanová a J. Dolinský během vystoupení na festivalu v Telči / R. a Ch.: P. Šmok; F.: V. Hanzl / 
Zdroj: Fotografický fond IDU
2. Baletogramy – Hirošima, PKB 1978 / V. Kloubek, J. Klár, E. Asterová (Čihařová), L. Rajn a M. Marmazinská (Bohatá) / R. a Ch.: P. Šmok a L. Ogoun; F.: M. Tůma / 
Zdroj: Fotografický fond IDU
3. Kontrasty – Americký kvartet, PKB 1977 / V. Kloubek a K. Franková (Dedková) / R. a Ch.: P. Šmok; F.: autor neznámý / Zdroj: Fotografický fond IDU
4. Kontrasty – Pia fraus, PKB 1977 / V. Kloubek a M. Marmazinská (Bohatá) / R. a Ch.: P. Šmok; F.: A. Pajer / Zdroj: Fotografický fond IDU



Ronald Harwood
NA MISKÁCH VAH
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 7. 11. 2015
Strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti v totalitní společnosti.

Barbara a Allan Peasovi
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ 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
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Manželská komedie
9. 2. a 20. 3. 2016 
v Divadle Rokoko

Barbora 
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Radka Fidlerová

Herečka Radka Fidlerová, žena se záhadnou krásou, se v únoru dožívá jubilea, kterému se 
příliš nechce věřit. Pamatuji si ji z Divadla na okraji, jehož historii provázela. Po ukončení 
jeho činnosti spolupracovala s Volným spojením režisérů a poté ji znovu přizval ke spolu-
práci režisér Zdenek Potužil, který byl v té době uměleckým šéfem Divadla Rokoko. Později, 
když učila na DAMU, zahrála si se svými studenty v A Studiu Rubín. Má na kontě přes še-
desát rolí, jak na prknech velkých kamenných divadel, tak na malých nezávislých scénách… 
Divadlo přijala jako součást svého života. V Městských divadlech pražských ji můžete vi-
dět v představeních Tanec smrti, Holky z kalendáře, Drž mě pevně, miluj mě zlehka či Happy 
End a objeví se také v připravované inscenaci Miroslava Hanuše Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách. K jejímu životnímu jubileu jsme požádali o pár slov režisérku 
Olgu Walló, dlouholetou Radčinu přítelkyni.  
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1. E. Kishon: Oddací list, Divadlo Rokoko 1999 / Jaffa / R.: O. Zajíc; F.: T. Vodňanský
2. E. E. Schmitt: Libertin, Divadlo Rokoko 2002 / Antoinetta Diderotová / R.: J. Kališová; F.: V. Kronbauer
3. V. Páral – Z. Potužil: Milenci a vrazi, Divadlo Rokoko 1993 / Dáša Zíbrtová / R.: Z. Potužil; F.: Z. Mináčová
Všechny fotografie pochází z archivu Městských divadel pražských.
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Vážení přátelé,

vedení divadla mě požádalo, abych mu vytrhla z paty trn a napsala pár řádek k životnímu jubileu 
Radky Fidlerové. Že prý jsme kamarádky, a tak už budu nejlíp vědět, co by se jí líbilo. No, babo, raď. 
Radce tedy už bude sedmdesát, ačkoliv na ně vůbec nevypadá, a taky – to je podstatnější – se na ně 
necítí. Hraje jako divá – a ještě vůbec nehraje opravdové baby! To je spíš průšvih! Kondolovat, nebo 
blahopřát? Ba ne, blahopřát. Radka je skutečná herečka a nic jiného není. Žije, když hraje, když stu-
duje text, když trousí poznámky, kterým já osobně občas nerozumím hned, ale už se jich nelekám, 
protože na nich obvykle něco bývá. Na to už přišlo dost studentů... Radka je člověk rychlý, bezelstný, 
věrný, nadaný a pošetilý, potřebuje ochranu. Nalezla domov a útočiště a lidské a umělecké zázemí  
v divadle ještě starším než ona, které má ovšem taky právem pocit, že dobré je to dnes a to nejlepší 
teprve přijde. Čumákem dopředu, říkají herci, co bylo, vzala voda. Ne tak docela. Co bylo – ta velká 
energie, inspirace a skrytá síla těch, kteří z ní dokázali čerpat – nezmizelo. Přetavilo se, je stále 
k mání, jen v měkčí – a vlastně přístupnější – slupce. Milé divadlo, Radka tě má ráda. Radka má 
talent, takovou divnou, nevažitelnou věc. A já vám oběma přeju nekonečné dny vzájemného trápení  
a mučení a sužování na zkouškách k nepřežití a báječných představení, kdy na jevišti přeskakují 
jiskry a publikum rozechvěle tleská. 
          Olga Walló

 ..VÝROČÍ 23..

4. P. Shaffer: Černá komedie, Divadlo Rokoko 2000 / Slečna Furnivalová / R.: O. Ševčík; F.: K. Meister
5. Molière: Skapinova šibalství, Divadlo ABC 2006 / Nerina / R.: S. Fedotov; F.: P. Krejčí
6. W. Shakespeare: Romeo a Julie, Divadlo Rokoko 1997 / Kapuletová / R.: Z. Potužil; F.: V. Kronbauer
7. N. Robbins: Hrobka s vyhlídkou, Divadlo Rokoko 2002 / Agatha Hammondová / R.: R. Bellan; F.: V. Kronbauer
8. V. Nielsenová: Prolomit vlny, Divadlo Rokoko 2009 / Stella / R.: O. Zajíc; F.: A. Hrbková

6. 

4.

5.

7. 8.



LIPFINITY LONG LASTING LIPSTICK
Proměňte svůj vzhled svůdně 
výraznými rty. Dopřejte si dlouhotrvající 
zářivý barevný efekt a hydrataci pro 
pocit hebkých, luxusně vyživených rtů.
#MAKEGLAMOURHAPPEN

Herci divadla



 

KINO LUCERNA 2/2016
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 „•“

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
PO  1.2. 13:30 Tajemství jejich očí, USA
ST  3.2. 13:30 Zbrusu nový zákon, Lux/Fra/Bel /SENIOR ART/
PÁ  5.2. 13:30 Zkáza krásou, ČR
PO  7.2. 13:30 Lída Baarová, ČR/SR
ST  10.2. 13:30 Mrzout, Finsko /SENIOR ART/
PÁ  12.2. 13:30 Joy, USA
PO  15.2. 13:30 Králové hor, Rakousko - ČESKÁ VERZE

ST  17.2. 13:30 Taxi Teherán, Írán /SENIOR ART/
PÁ  19.2. 13:30 (SFZ) Povídky ze Stockholmu, Švédsko
PO  22.2. 13:30 Dánská dívka, GB/SRN/USA
ST  24.2. 13:30 Druhá šance, Dán/Švé /SENIOR ART/
PÁ  26.2. 13:30 Decibely lásky, ČR
PO  29.2. 13:30 Rodinný fi lm, ČR

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• Projekce v malém sále

1. MS PO
13:30 Tajemství jejich očí (Secret in Their Eyes), USA
15:45 • Zbrusu nový zákon, Lux/Fra/Belgie
17:30 Lída Baarová, ČR/SR
18:00 • Tajemství jejich očí (Secret in Their Eyes), USA
20:00 Spectre, GB/USA
20:15 • Room, Kanada/Irsko

2. ÚT
15:45 • Zbrusu nový zákon, Lux/Fra/Belgie
16:00 Lída Baarová, ČR/SR
18:00 • Tajemství jejich očí (Secret in Their Eyes), USA

18:15 Saulův syn (Saul fi a), Maďarsko
- SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

20:15 • Room, Kanada/Irsko
20:30 Lída Baarová, ČR/SR

3. ST
13:30 • Zbrusu nový zákon, Lux/Fra/Belgie
15:45 • Zbrusu nový zákon, Lux/Fra/Belgie
16:00 Lída Baarová, ČR/SR
18:00 • Tajemství jejich očí (Secret in Their Eyes), USA

18:30 Dánská dívka, GB/SRN/USA
- SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

20:15 • Room, Kanada/Irsko
20:45 Lída Baarová, ČR/SR

4. ČT
15:15 • Zkáza krásou, ČR
17:15 • Lída Baarová, ČR/SR
19:00 EIGASAI 2016 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

19:30 • Osm hrozných (The Hateful Eight), USA
5. PÁ

13:30 Zkáza krásou, ČR
15:45 Lída Baarová, ČR/SR
16:00 • Dánská dívka (The Danish Girl), USA
18:00 EIGASAI 2016
18:30 • Lída Baarová, ČR/SR
20:30 EIGASAI 2016
20:45 • Muž na laně 3D (The Wire), USA

6. SO
EIGASAI 2016 - celý den velký sál

13:00 • Lída Baarová, ČR/SR
15:15 • Lída Baarová, ČR/SR
17:30 • Muž na laně 3D (The Wire), USA
20:00 • Osm hrozných (The Hateful Eight), USA

7. NE
14:00 Lída Baarová, ČR/SR
14:45 • Dánská dívka (The Danish Girl), USA
16:30 EIGASAI 2016
17:15 • Lída Baarová, ČR/SR
19:00 EIGASAI 2016
19:30 • Osm hrozných (The Hateful Eight), USA

8. PO
13:30 Lída Baarová, ČR/SR
16:00 Lída Baarová, ČR/SR
16:30 • Zkáza krásou, ČR
18:30 EIGASAI 2016
18:30 • World in the Pictures - Reunion
20:30 • Mrzout (Mielensäpahoittaja), Finsko
20:45 Dánská dívka (The Danish Girl), USA

9. ÚT
16:00 Lída Baarová, ČR/SR
16:15 • Zkáza krásou, ČR
18:30 EIGASAI 2016
18:15 • Lída Baarová, ČR/SR
20:30 • Mrzout (Mielensäpahoittaja), Finsko
20:45 Dánská dívka (The Danish Girl), USA

10. ST
13:30 • Mrzout (Mielensäpahoittaja), Finsko /SENIOR ART/
16:00 Lída Baarová, ČR/SR
16:15 • Zkáza krásou, ČR
18:30 EIGASAI 2016
18:15 • Lída Baarová, ČR/SR
20:30 • Mrzout (Mielensäpahoittaja), Finsko
20:45 Dánská dívka (The Danish Girl), USA

11. ČT
15:15 Lída Baarová, ČR/SR
16:15 • Zkáza krásou, ČR
18:15 • Lída Baarová, ČR/SR

19:30 Festival bulharských fi lmů - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, 
VSTUPENKY V PRODEJI

20:30 • Dánská dívka (The Danish Girl), USA

12. MS PÁ
13:30 Joy, USA
16:00 • Zkáza krásou, ČR
16:15 Lída Baarová, ČR/SR
18:00 • Lída Baarová, ČR/SR
18:30 Festival bulharských fi lmů - Barter, BG
20:15 • Taxi Teherán, Írán
20:30 Dánská dívka (The Danish Girl), USA

13. SO
12:00 Sněhová královna 3D, Rusko - ČESKÁ VERZE

14:00 • Králové hor (Brothers of the Wind),
Rakousko - ČESKÁ VERZE

14:15 Lída Baarová, ČR/SR
16:00 • Zkáza krásou, ČR
16:30 Decibely lásky, ČR
18:00 • Lída Baarová, ČR/SR
18:30 Festival bulharských fi lmů - Hombre, BG
20:15 • Taxi Teherán, Írán
20:45 Dánská dívka (The Danish Girl), USA

14. NE
12:00 Sněhová královna 3D, Rusko - ČESKÁ VERZE

14:00 • Králové hor, Rakousko - česká verze
14:15 Lída Baarová, ČR/SR
16:00 • Zkáza krásou, ČR
16:30 Decibely lásky, ČR
18:15 Lída Baarová, ČR/SR
18:30 • Festival bulharských fi lmů - dva fi lmy
20:30 • Dánská dívka (The Danish Girl), USA

15. PO
13:30 Králové hor, Rakousko - ČESKÁ VERZE

16:00 Severská fi lmová zima (SFZ) - Na sever (Nord), Nor
16:30 • Taxi Teherán, Írán
18:00 SFZ - Uchvácen ženou (Tatt av kvinnen), Norsko
18:15 • Lída Baarová, ČR/SR
20:30 • Dánská dívka (The Danish Girl), USA
21:00 SFZ - Detektor (Detektor), Norsko

16. ÚT
16:15 • Zkáza krásou, ČR
16:30 SFZ - Úplně obyčejný den v práci, Norsko
18:15 • Lída Baarová, ČR/SR

18:30 SFZ - The Swedish moment
(Ruotsalainen hetki), Finsko

20:30 • SFZ - Poslední kšeft (Den siste revejakta), Norsko
17. ST

13:30 • Taxi Teherán, Írán /SENIOR ART/
16:15 • Lída Baarová, ČR/SR
16:45 SFZ - Lidé na slunci (Mennesker i solen), Norsko
18:30 • SFZ - All Inclusive (All Inclusive), Dánsko
18:45 *Ladies Movie Night* Brooklyn, USA
20:30 • SFZ - Korunovační klenoty (Kronjuvelerna), Švé

18. ČT
16:15 • Lída Baarová, ČR/SR
16:45 SFZ - Harry a Heimir, Island
18:30 • Rodinný fi lm, ČR
18:45 SFZ - Nikdy neotírej slzy bez rukavic, Fin/Švé
20:30 • Saulův syn (Saul fi a), Maďarsko

19. PÁ
13:30 SFZ - Povídky ze Stockholmu, Švédsko
16:15 • Lída Baarová, ČR/SR
16:45 SFZ - Lovci hlav (Hodejegerne), Norsko
18:30 • Rodinný fi lm, ČR
18:45 SFZ - Jackpot (Arme riddere), Norsko
20:30 • Saulův syn (Saul fi a), Maďarsko
20:45 SFZ - Porodní bába (Kätilö), Finsko

20. SO

14:00 • Bella a Sebastian 2 (Bélle et Sébastien,
l‘aventure continue), Francie - ČESKÁ VERZE

14:30 SFZ - Život v akvárku (Vonarstræti), Island
16:15 • Lída Baarová, ČR/SR
16:45 SFZ - Vymahač I (Torpedo I), Norsko
18:30 • Rodinný fi lm, ČR
18:45 SFZ - Vymahač II (Torpedo II), Norsko
20:30 • Saulův syn (Saul fi a), Maďarsko
20:45 SFZ - Uprchlík na malinové loďce, Finsko/Švédsko

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

21. MS NE
14:00 • Bella a Sebastian 2, Francie - ČESKÁ VERZE

14:30 SFZ - Povídky ze Stockholmu, Švé
16:15 • Lída Baarová, ČR/SR
16:45 SFZ - Beatles (Beatles), Norsko
18:30 • Rodinný fi lm, ČR
18:45 SFZ - Můj takzvaný otec (Min så kallade pappa), Švé
20:30 • Saulův syn (Saul fi a), Maďarsko
20:45 SFZ - Nejlepší matka (Äideistä parhain), Fin/Švé

22. PO
13:30 Dánská dívka (The Danish Girl), GB/SRN/USA
16:00 Lída Baarová, ČR/SR
16:15 • Zkáza krásou, ČR
18:15 • Lída Baarová, ČR/SR
18:30 Už teď mi chybíš (Miss You Already), GB
20:30 • Dánská dívka (The Danish Girl), USA
20:45 Rodinný fi lm, ČR

23. ÚT
16:15 • Lída Baarová, ČR/SR
18:30 • Rodinný fi lm, ČR
20:30 • Dánská dívka (The Danish Girl), USA

24. ST
13:30 • Druhá šance (En chance til), Dán/Švé /SENIOR ART/
16:15 • Lída Baarová, ČR/SR
18:30 • Rodinný fi lm, ČR
20:30 • Dánská dívka (The Danish Girl), USA

25. ČT
16:00 • Rodinný fi lm, ČR
16:45 Řachanda, ČR
18:00 • Lída Baarová, ČR/SR
18:45 Decibely lásky, ČR
20:15 • Brooklyn, Irsko/GB/Kanada
20:30 Rodinný fi lm, ČR

26. PÁ
13:30 Decibely lásky, ČR
16:15 • Lída Baarová, ČR/SR
16:30 Řachanda, ČR
19:00 NOC REKLAMOŽROUTŮ
19:00 • NOC REKLAMOŽROUTŮ

27. SO
14:00 • Řachanda, ČR
14:30 Decibely lásky, ČR
16:00 • Lída Baarová, ČR/SR
16:30 Girl Power, ČR 
18:15 • Rodinný fi lm, ČR
18:30 Girl Power, ČR - SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

20:15 • Brooklyn, Irsko/GB/Kanada
20:30 Girl Power, ČR - SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA, VSTUPENKY V PRODEJI

28. NE
13:30 Rodinný fi lm, ČR
14:00 • Řachanda, ČR
15:30 Decibely lásky, ČR
15:45 • Lída Baarová, ČR/SR

17:30 Giuseppe Verdi: La Traviata
- záznam přenosu z Royal Opera House

18:00 • Rodinný fi lm, ČR
20:00 • Brooklyn, Irsko/GB/Kanada

29. PO
13:30 Rodinný fi lm, ČR
16:00 • Rodinný fi lm, ČR
16:45 Řachanda, ČR
18:00 • Lída Baarová, ČR/SR
18:45 Padesátka, ČR
20:15 • Brooklyn, Irsko/GB/Kanada
20:45 Rodinný fi lm, ČR
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Představení pouze pro nezadané 
aneb Nebuďte na Valentýna sami!

Setkání s tvůrci po představení
Diváci si velmi oblíbili naše pravidelná setkávání s tvůrci po představení. 
V únoru se můžete setkat s týmem, který má na svědomí inscenaci Hodina 
před svatbou. Po jejím zhlédnutí se můžete těšit nejen na hlavní předsta-
vitele, ale i na režiséra a dramaturga, kteří vám prozradí pozadí zkoušení  
a mnoho dalšího.

Setkání s tvůrci po představení Hodina před svatbou 15. února  
v Divadle Rokoko.

V předvečer svátku svatého Valentýna připravují 
Městská divadla pražská další z večerů pro neza-
dané ženy a muže ve věku 25 až 45 let.
Večer odstartuje komedie Divadla Rokoko Burun-
danga, která nevážně pojednává o jedné z největších 
současných hrozeb – teroristech. Poté bude následo-
vat moderovaný večer pro nezadané, kteří mají chuť se  
s někým zajímavým seznámit. Moderátorskou dvo-
jicí tohoto večera budou okouzlující Evellyn Pacoláková  
a šarmantní Tomáš Novotný. 
Tentokrát večer věnujeme populárnímu swingu. 
Proběhne lekce základních kroků tance s profesionálními lektory a potom bude následovat swin-
gová tančírna.
V rámci večera máme připravené různé akce, např. prohlídku zákulisí Divadla Rokoko pouze pro páry, 
naše oblíbené mapování, kde účastníci na mapě světa vyznačí své oblíbené místo, a když se v jed-
nom bodě sejde více lidí, je zajímavé konverzační téma na světě. Nebo pozvání na skleničku zakou-
pením srdíčka. Stydlivější pak mohou sympatickému protějšku zanechat vzkaz v poštovní krabici, 
kde má každý svou soukromou obálku. 
Také zde nebudou chybět profesionální poradci na seznamování z agentury Náhoda a další mož-
nosti pro seznámení.

Více se dozvíte na www.MestskaDivadlaPrazska.cz/Seznamka

Přijďte 13. února od 17 hodin do Divadla Rokoko a nebuďte na Valentýna sami!

Opojné masopustní soirée
Tentokrát se bude výjimečně konat v kavárně Divadla ABC, neboť jeho součástí je i malé pohoštění. Ve-
čer bude věnován zpěvu, vínu, masopustním tradicím a vyprávění. Hostem večera bude režisér, herec  
a spisovatel Arnošt Goldflam.

Soirée 27. února od 21 h v kavárně Divadla ABC.

..26 NOVINKY Z MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH..



Soutěž Herci v Praze 
o 2x2 vstupenky 
Od září máme nové fotky herců. 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 vyfocený Michal Dlouhý, 
posílejte na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz a do předmětu 
napište heslo „herec únor“.

V únoru soutěžíme o vstupenky na představení Veterán 26. 2. 
od 19 h v Divadle Rokoko.

 ..SOUTĚŽ 27..



Předplaťte si Art+Antiques a získáte
12 čísel časopisu (z toho 2 dvojčísla) 

Zdarma Ročenku ART+ 

ARTcard s programem Sphere card

Přístup do elektronického archivu časopisu

Díky ARTcard získáte 10% slevu při 
nákupu vstupenek do Městských divadel 
pražských a ušetříte až 50 % na vstupném 
v našich dalších partnerských galeriích, 
muzeích, divadlech. Navíc s programem 
Sphere, který nabízí další výhody a slevy na 
více než 10 000 místech v ČR a SR.

umění žít s uměním
měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech

artcasopis.cz
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