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Nejčerstvější novinky z městských divadel 
pražských najdete na sociálních sítích:

Krásná místa na zemi stanislavy Jachnické

Divadlo ABC je vybaveno bezdrátovými mikrofony Sennheiser s podporou společnosti Panter, s. r. o.

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři ostatní partneři

Hledáte tip, kam se vypravit o dovolené? Naši herci vám pomůžou a podělí se s vámi 
o zážitky z cestování. Tentokrát jsme požádali Stanislavu Jachnickou. Oblíbených 
míst má samozřejmě více, byly mezi nimi i „domácí“ Lužické hory, ale nakonec 
zvolila destinaci hodně vzdálenou.

Vybrala jsem si místo, kde cítíte, že jste 
součástí přírody. A když ji respektujete, 
jste v bezpečí. Vybrala jsem si kolum-
bijskou džungli, kde jsem byla s man-

želem a synem loni o prázdninách. 100 km lodí 
po Amazonce z Leticie a potom ještě 8 km pěšky 
z vesnice macagua. Bydleli jsme v domcích, které 
měly hliněnou podlahu a místo stěn sítě. Stře-
cha byla z banánových listů, plná tarantulí. Pro náš 
klid jsme měli i kolem zavěšených lůžek (hamak) 
sítě. V noci jsme na záchod chodili ven s čelov-
kou a dávali pozor, kam šlapeme, kvůli pavoukům. 
Přes den to tak dramatické nebylo, chodili jsme 
na túry a obdivovali floru a faunu. Např. posvátný 

strom Seiba, který má srostlé kořeny jako zeď do 
trojúhelníku. Jeho základna může být až 120 m 
na 120 m. z jeho koruny pochází veškerý život. 
Pachamama – matka příroda. Taky vám může za-
chránit život, když se ztratíte. Stačí větví tlouct do 
kořenů. zvuk se nese velmi daleko. Jídlo nám při-
pravovala paní Teresa jen z místních zdrojů – ryby, 
zeleninu, různé druhy banánů. Výjimečně na naše 
rozmazlené přání došli do vesnice pro kafe nebo 
chleba. Pokud bylo nějaké nádobí, tak se stejně 
jako prádlo a naše hygiena řešilo v místním bah-
nitém, ale čistém přítoku Amazonky. ráda bych se 
ještě někdy do džungle vrátila a nechala se uspá-
vat nenapodobitelnou symfonií zvuků. x

Obsah Krásná místa
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Izraelská autorka Hadar Galron je u nás známá díky své hře Mikve, kterou v české 
premiéře uvedlo na konci roku 2008 pražské Národní divadlo. Dále její hru hrál 
amatérský Divadelní spolek Kroměříž a do třetice v roce 2015 Městské divadlo Mladá 
Boleslav. Autorka se přijela podívat na všechny tři české inscenace. Hra I♥MAMMA 
bude její druhou hrou, která se objeví na české scéně. Na podrobnosti jsme se (ještě 
před začátkem zkoušení) zeptali režiséra Petra Svojtky.

Jak jste se setkal s Hadar Galron a domlu-
vili jste se, že připraví pro Městská divadla 
pražská hru?
S Hadar Galron jsem se setkal na festivalu  
Isra-Drama v Tel Avivu v roce 2016. mám velmi 
rád její hru Mikve, proto jsem se jí zeptal, jestli 
nemá v šuplíku něco nového. Řekla mi, že má roz-
pracovanou hru o výzvách mateřství v dnešní 
době. Tohle téma nejprve realizovala jako projekt 
se studenty v divadelní škole, pak v trochu jiné 

verzi v jednom jeruzalémském divadle a momen-
tálně pracuje na finální verzi hry. začala mi přehrá-
vat její jednotlivé situace, což bylo velice zábavné. 
Živě si pamatuji, jak hrála situaci v čekárně lak-
tační poradny, kde sedí vystresovaná matka ma-
lého miminka a ptá se přicházejícího muže, kdy se 
konečně objeví laktační poradkyně. On se jí omluví 
za zpoždění a sdělí jí, že laktační poradce je on. To 
prvorodičku dosti vyděsí. A to ještě vzápětí zjistí, 
že ten, kdo ji má učit něco tak intimního jako ko-

jení, není Žid, ale Arab... V autorčině interpretaci 
mě hra okamžitě okouzlila a Hadar přislíbila, že mi 
obě verze pošle. Navíc mi řekla, že pokud bychom 
o uvedení měli zájem, udělá definitivní verzi hry 
přesně na míru našeho divadla. A tak vznikl text, 
který nyní zkoušíme – na základě dialogu autorky 
a inscenačního týmu. Hadar obě verze zkombi-
novala, některé postavy a scény dopsala. Finální 
korekce – drobné rozsahem, ale zásadní význa-
mem – dodělala během našeho setkání v listo-
padu loňského roku. 

Čeho konkrétně se týkaly úpravy textu? 
Postavy obou původních verzí byly vesměs iden-
tické, každá z nich řešila v souvislosti s mateř-
stvím svoje téma. V té původní, „studentské“ 
verzi šlo ale o vrstevnice, bývalé spolužačky ze 
střední školy, kterým je nyní 34 let, a každá z nich 
si prošla významnou etapou svého života, bě-
hem níž se její vztah k mateřství vyhranil. V druhé 
verzi se jednalo o jednu velkou rodinu – babičku, 
její dcery, snachy a vnučky. Naše verze je také „ro-
dinná“, mnoho situací však bylo vtěleno ze „stu-
dentské“ verze. Úpravy pro Divadlo ABC se ale ni-
jak netýkaly změn prostředí – z izraelského do 
českého. Hra se odehrává v současném Izraeli, to 
se nezměnilo. Dvě z postav jsou výrazně deter-
minovány ortodoxním židovským prostředím – to 
samozřejmě zůstalo, jejich témata jsou velmi sro-
zumitelná. A témata ostatních postav, ta jsou jako 
vystřižená z českého prostředí. Ostatně, co může 
býti univerzálnějším, zásadnějším tématem pro 
ženy než jejich vztah k mateřství? 

Čím vás hra nalákala a čím podle vás zaujme 
diváky?
mě osobně zasáhla proto, že sám posledních 
7 let intenzivně zažívám rodičovství – mám tři 
malé potomky a v mnohém mi hra mluví z duše. 
A tím může oslovit i pánskou část publika. No, 
a tu dámskou, tam je to myslím jasné už z mé 

předchozí odpovědi… Hra postihuje všechny 
fáze mateřství od těhotenství přes péči o malé 
děti a vše, co to přináší, po složité vztahy matek 
s dospívajícími a dospělými dcerami. Autorka 
na vše nahlíží s velkým nadhledem a vtipem, ale 
i velmi vážně. 

Pokud jde o obsazení, myslel jste od po-
čátku na konkrétní herečky?
Ano, velice záhy ano. V našem divadle působí 
velké množství hereček, které jsou aktuálně s ma-
teřstvím dosti intenzivně konfrontovány, proto mi 
ta hra také přišla velice dobrá k uvedení v ABC. 

V textu je hodně zmínek o dětech, dokonce 
jsem nabyla dojmu, že děti jsou na scéně 
nezbytné. Už máte vymyšleno, jak se s tímto 
vyrovnáte? Budou nějaké děti na scéně?
Staré divadelní pravidlo říká, děti a zvířata na je-
viště nepatří. my žádné malé děti v obsazení ne-
máme. Snad to bez nich zvládneme. A jak, to uvi-
díte. I když jedno „dítě“ vlastně máme. Dospívající 
dceru právničky Tali (Lenky zbrankové), která se 
jmenuje Alma, bude hrát její skutečná dcera Eliška 
zbranková, studentka DAmU. Čili vztah matka–
dcera budeme mít v přímém přenosu.

Jak je to s názvem hry? Měla tu verzi se sr-
díčkem už v originále? 
Název hry v hebrejském originále zní „ImA-mA“, 
což znamená doslova „mAmI-CO“. Tenhle ti-
tul zvolila Hadar, protože se jedná o nejběžnější 
dialog matky s dítětem. O českém převodu jsme 
velmi dlouho debatovali s překladatelkou, autor-
kou, dramaturgem i kolegy a nemohli jsme se do-
brat uspokojivého výsledku. MAMI-CO nám v češ-
tině nepřišlo úplně zvukomalebné, další varianty 
byly zase poněkud krkolomné. Až přišel Pavel Khek 
s variantou I♥MAMMA, která si typograficky po-
hrává s titulem původním. Tenhle název se nám 
hned zalíbil a zůstali jsme u něj. x

Petr Svojtka, Hadar Galron a Jiří Janků

Petr svojtka: 
V autorčině interpretaci 
mě hra okamžitě okouzlila

Inscenace vznikla pod 
záštitou Velvyslanectví
Státu Izrael v České 
republice.
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V říjnu 2016 jsme v našem časopise představili projekt Divadelní ABCeda. 
Organizátorky a lektorky Henrieta Hornáčková a Petra Johansson tehdy ještě netušily, 
jak se budou dílničky pro děti vyvíjet a zda o ně bude vůbec zájem. Henrieta tehdy 
v rozhovoru řekla: „Spoléhám na svou energii, nadšení, zapálení pro tuto věc a pro 
divadlo jako takové…“  Na počátku roku 2018 jsem se zeptala, jak se projektu daří.

Projekt Divadelní ABCeda, který děláte 
v rámci divadla s dětmi, se pro mnohé stal 
nedílnou součástí Městských divadel praž-
ských. Můžete po zkušenostech říci, jak 
z vašeho pohledu funguje? 
ABCeda – divadelní dílnička pro děti funguje dru-
hou sezonu, v prosinci proběhl již 10. díl a máme 
z tohoto našeho „miminka“ s kolegyní Petrou Jo-
hansson ohromnou radost. A doufám, že ne-
jen my, ale hlavně děti a rodiče. Důkazem je, že 
ABCedu navštěvuje čím dál víc dětí, které se 
vrací. Posledně přišlo přes 35 dětí, a to je už 
vážně maximum. Je pro nás důležitá intenzivní 
a přímá práce s dětmi, které při velkých počtech 

není možné dosáhnout do té hloubky, do jaké by-
chom si představovaly. Návštěvnost nás tedy ve-
lice těší a přeju ABCedě nové a další spokojené 
děti, které možná jednou – kdoví – přiláká svět di-
vadla natolik, že se z nich stanou režiséři a herci, 
ale i noví osvětlovači, zvukaři, kostýmní návrhářky, 
maskérky, choreografové nebo dramaturgové. Cí-
lem dílničky totiž není vychovávat nové herce (jak 
si mnozí rodiče myslí), ale seznámit děti se svě-
tem divadla komplexně, se všemi profesemi, 
které k divadlu neodmyslitelně patří. Poznat ho, 
pohrát si v něm, zadovádět. A pak už bude jen na 
nich, čemu se budou chtít v budoucnu věnovat.  
ABCeda by měla být pro děti (ale i pro rodiče) di-

vadelní inspirací, tzv. nakouknutím pod pokličku. 
I pro rodiče říkám záměrně, protože v ABCedě dá-
váme prostor pro vyjádření se také rodičům, ak-
tivně se zapojují do dění, děti toto sdílení diva-
delního zážitku milují a myslím si, že i vyhledávají.

Každé takové setkání je nějak tematizo-
váno. Kde berete nápady? Která témata 
se ukázala jako nejúspěšnější u dětí? A co 
vlastně s dětmi děláte?
Každá ABCeda je zaměřena na jiné téma. máme 
za sebou např. Cirkus, Detektivku, Hvězdné války, 
Les, Království, Divadelní Boyard atd. A chys-
táme nové. Snad můžu prozradit dvě další, která 
máme v plánu: Cestování v čase pro starší děti 
a pro mladší plánujeme romskou ABCedu, zamě-
řenou na písničky. Nápady přicházejí zatím spon-
tánně. Vybrala jsem si za parťačku bezednou 
studnici nápadů – kolegyni Petru. A taky myslím, 
že je to tím, že nás tahle práce hodně baví a in-
spirují nás děti samotné. S Petrou se vzájemně 
doplňujeme, tvoříme rychle a intenzivně. Schá-
zíme se cca 1x týdně, před novým dílem častěji. 
A schůzka je vždy plodná. Dá se říct, že pracu-
jeme metodou brainstormingu, házíme „na stůl“ 
všechny nápady a možnosti, co nás napadnou, 
třeba i takové, o kterých si prvotně myslíme, že 
jsou to blbinky, které jsou jen vtipné nebo nás ně-
čím baví. Potom vylučovací metodou vybíráme 
ty nejlepší nápady, které ale musí být vyvážené. 
Tzn., v každé dílničce nesmí chybět zpěv, tanec, 
hraní v rolích, humor, napětí, tvůrčí činnosti, nové 
poznatky a zajímavosti. 

Chodí děti opakovaně, nebo pokaždé jsou 
tu jiné? Jaký je věkový rozsah?
Pokaždé je to asi tak půl na půl. Setkáváme se 
s půlkou známých tváří, které se vracejí, a půl-
kou úplně nových, které přišly poprvé. Abeceda je 
rozdělena na dvě věkové kategorie: ABCeda pro 
mladší věkovou skupinu od 3 do 7 let, sem děti 

chodí s rodiči, a starší věkovou skupinu od 8 do 
12 let, kam chodí už starší děti samy. ABCeda se 
koná jednou měsíčně a věkové kategorie se stří-
dají pravidelně po měsíci. Jen v lednu byla taková 
výjimka, ABCeda se nekonala z důvodu příprav 
velkého nového projektu pro děti z dětských do-
movů. Vést tento ojedinělý projekt nám s Petrou 
nabídli díky úspěšnosti a oblíbenosti Divadelní 
ABCedy. Tak se z toho velmi těšíme.

Můžete o tomto projektu prozradit více? 
Kdo se na něm kromě vás podílí?
Projekt herecké dílny pro děti z dětských domovů 
vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem Vero-
niky Kašákové, Prahou 1 a naším divadlem. Půl-
roční herecký kurz zakončíme představením s ná-
zvem To jsme my v Divadle rokoko 4. února od 
15 hodin. Představí se v něm nejen děti, ale i je-
jich vedoucí z Dětského domova Tuchlov na Tep-
licku. Děti se moc těší. A já doufám, že nebudou 
mít příliš velkou trému – bude to přece jen pro ně 
nový a intenzivní zážitek. Do všech cvičení i sa-
motného zkoušení šly s obrovskou energií a nad-
šením. Je poznat, že je zkoušky baví. A společné 
tvoření představení je inspiruje k dalším nápa-
dům. Naše zkoušky je provokují k hledání nejrůz-
nějších zákoutí v sobě samých, která třeba dosud 
nebyla objevena nebo děti doteď nedostaly pro-
stor se v nich dostatečně rozvíjet a projevit. Děti 
tak pracují na něčem, co by si jen tak běžně ne-
mohly vyzkoušet – stát na prknech, která zname-
nají svět, v centru Prahy, si přeci jenom nemůže 
zkusit každý… Ukazujeme jim s Petrou svět diva-
dla a děti nás zároveň obohacují, a to jak osob-
nostně, tak z hlediska pedagogické praxe. my-
slím, že pro obě strany je tato spolupráce velmi 
podnětnou zkušeností a pozoruhodným zážitkem. 
Na představení je možné zakoupit vstupenky, 
takže budeme moc rádi, když nás a zejména tedy 
děti z dětského domova přijdete podpořit svou 
návštěvou a potleskem. x

Nakouknutí pod pokličku
S Henrietou Hornáčkovou o projektu Divadelní 
ABCeda a jednom zajímavém představení

Divadelní ABCeda na téma Bylo jednou jedno království
Foto: K. Košun
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Když dopsal Dostojevskij svůj Zločin 
a trest, rozhodl se vytvořit naprostý 
protiklad raskolnikova, kterého 
touha po zločinu dovedla až na Sibiř. 

Chtěl zobrazit ideálního člověka, nositele nej-
vyšších mravních kritérií ve světě rozporů a pro-

tikladů. Jako předobraz mu původně posloužil 
Kristus, ale jeho touhou bylo ztvárnit skuteč-
nou postavu, nikoli pouhý symbol. Nakonec lo-
gicky usoudil, že lidsky ideální typ musí nave-
nek působit jako blázen či idiot (prototypem je 
postava Dona Quijota). V té době žil Dostojev-

skij mimo rusko, ve švýcarské Ženevě, se svou 
druhou o 25 let mladší ženou, která čekala dítě. 
Dostojevského se – po kolikáté už?! – zmocnila 
touha přede vším utéci. Odjel tedy do švýcar-
ských lázní Saxon les Bains, aby tu měl „klid pro 
psaní“. S vidinou toho, že za román získá pe-
níze k uživení rodiny. Vše ale, jako ostatně po-
každé v jeho životě, dopadlo jinak. místo psaní 
se plně ponoří do světa patologických hráčů, je 
jako v horečce, nepíše, hraje a prohrává vše. Jak 
o tom svědčí dochované dopisy, vzápětí si sype 
popel na hlavu a žebrá o podporu manželky, 
v kajícných dopisech ji prosí o peníze na cestu 
zpět. Anna si vypůjčí a peníze posílá, ale ty vzá-
pětí znovu končí v rukou krupiéra. Nakonec se 
Dostojevskij přece jen na sklonku roku 1867, 
obraný o vše a lítostivý sám nad sebou, vrací. 
Něco napsal, ale se svou prací není spoko-
jen a v prosinci první část románu ničí. V únoru 
1868 se narodí dcera Sofie, bezútěšná finanční 
a existenční situace rodiny znovu Fjodora vede 
k útěku. Vše se opakuje jako přes kopírák, krát-
kodobé uspokojení ze hry se mění v depresi 
nad prohrou a neschopností psát. za tři měsíce 
neduživá dcerka umírá a manželka se zhroutí. 
Fjodor mobilizuje síly a hledá řešení – přestě-
hují se do Vevey, městečka, kde je lepší klima 
a žije se tu levněji než ve velkém městě. Anna 
se uzdraví, on dopíše knihu a pak se společně 
vrátí do ruska… Je jasné, že tyto ideály s po-
vahou spisovatele nekonvenují. I když se pře-
stěhují, inspirace k psaní se nedostavuje, a tak 
Fjodor vymýšlí společnou cestu do Itálie… 
Ale ani to není řešení. Nicméně v této rozpo-
ruplné době a situaci se z podvědomí vynořuje 
představa ideálního hrdiny, kterým se Fjodor 
tak trochu cítí být. Toto jsou slova spisovatele 
r. Pytlíka charakterizující situaci: „Budiž sláva 
propadům a katastrofám! V naprosté bídě, se 
smyčkou dluhů a finančního krachu na krku, vy-
růstají náhle v spisovatelově mysli kontury no-

vého románu. Jeho hrdina je opravdu zvláštní 
typ. Podivín. Bezelstný prosťáček. Ideální člověk, 
jenž nezná falše a pokrytectví, muž čistého, an-
dělského svědomí. Spíše snová představa než 
reálná bytost. Figura s parametry ideálu. Člo-
věk – Já?! Navenek je ovšem ubohý, nemocný, 
epilepsií trpící prosťáček, jenž pro okolí zna-
mená něco zvláštního, výjimečného. Citově exal-
tovaný. Bezradný „mrzák“, přitom však velko-
myslný, upřímný, milý, všechápající, člověk Boží! 
Takový typ se zjevuje obvykle v předtuše kata-
strofy, jež v současné chvíli nabývá tragickou 
podobu!“ Trvá to ovšem ještě nějaký čas, než 
bude román dokončen. Na podzim roku 1868 
odjíždějí manželé do Itálie, navštěvují Turín, mi-
lán, Florencii… A zatímco Anna Grigorjevna si 
prohlíží památky, Fjodor se věnuje posledním 
kapitolám románu, který nese mnohé auto-
biografické rysy (především v souvislosti s ne-
mocí, která ho vyřazuje z kolektivu lidí). Ve Flo-
rencii jej postihnou záchvaty tak silné, že se 
obává, aby román vůbec dokončil. Nakonec se 
podaří, v roce 1869 se Idiot dočká prvního vy-
dání, ale ohlas není takový, jak si Fjodor před-
stavoval. I následná doba je pro rodinu hektická, 
Dostojevští procestují mnoho dalších evrop-
ských měst, Vídeň, Prahu, Drážďany (dokonce 
prý uvažovali nad tím, že se usadí v Praze, která 
se jim moc líbila). Jejich další dcerka Ljubov se 
narodí v roce 1869 v Drážďanech, kam za nimi 
přijíždí tchýně. Než budou mít možnost vrátit se 
do ruska (což znamená zaplatit dluhy v Drážďa-
nech), uplyne nějaký čas – zachrání je záloha za 
očekávaný, a dosud nenapsaný román pod pra-
covním názvem Běsi, který má vycházet na po-
kračování v časopise Ruský věstník (vychází pak 
v letech 1871–72). V červenci 1871 konečně 
nastává vytoužený návrat do ruska, krátce po 
návratu se v Petrohradě manželům narodí syn 
Feďa (pozn. ze čtyř potomků se dospělosti do-
žila pouze dcera Ljubov). x

Navzdory tomu, že F. M. Dostojevskij nepsal původní dramatickou literaturu, ale prózu, 
situace a postavy jeho příběhů jsou tak silné a rozporuplné, že stále inspirují a lákají 
k scénickému ztvárnění. Snad je to dáno i tím, jak protikladná a doslova nesnesitelná 
byla osobnost F. M. Dostojevského. O tom svědčí i okolnosti, za nichž napsal Idiota, 
příběh o ideálním člověku. Následující řádky jsou inspirovány knihou Radko Pytlíka 
F. M. Dostojevskij, život a dílo (Emporius, 2008), která dopodrobna popisuje okolnosti 
Dostojevského života a vznik jeho zásadních děl a věnuje se analýze postav a příběhů, 
mnohdy autobiograficky laděných.

Naše 
premiéra 
Jak psal
Dostojevskij
Idiota
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Tereza Vítů 

Od sezony 2017/18 se na scéně Městských divadel pražských můžete setkávat 
s herečkou Terezou Vítů. Tereza je asi nejznámější jako nepříliš sympatická Alena 
z denního seriálu TV Nova Ulice. Nicméně má za sebou už úctyhodnou řadu divadelních 
rolí. Diváci Městských divadel pražských ji prozatím znají z role Laury v Zellerově Otci. 
Nejnověji zkouší postavu ve hře Hadar Galron I♥MAMMA. Chcete se dozvědět více? 
Tak čtěte následující řádky…

Jak jste se dostala k herectví? Máte v rodině 
nějaké umělecké kořeny?
V rodině jsem první herečkou, nějaké umělecké 
kořeny ale mám – táta maluje, brácha je muzikant. 
Co se týče kultury, myslím, že k ní moje rodina 
měla vždycky blízko (at’ jde o hudbu, divadlo, nebo 
třeba galerie). Jako dítě jsem ráda sledovala filmy 
a představovala si, jak asi vznikaly, nikdy mě ale 
jako malou nenapadlo, že se tím budu moci živit. 

Vzpomínáte na své první vystoupení na je-
višti? 
Ano, vzpomínám. Bylo mi 7 let, začala jsem chodit 
do dramatického souboru, abych mohla lépe dolé-
zat za svou sestrou.☺ Hráli jsme představení s ná-

zvem Seek a Destroy, kde jsem hrála holčičku, je-
jíž táta odešel do války. Byl to pro mě silný zážitek, 
líbilo se mi být společně s ostatními na jevišti. Na 
dramaťák do modřan jsem chodila dalších 9 let.

Kdo vás učil na konzervatoři? 
Byli jsme ročník, na kterém se shodou okolností 
střídali učitelé prakticky po roce. zpětně to beru 
jako výhodu – setkali jsme se s více pedagogic-
kými přístupy. mezi mé pedagogy patřili milan Kač-
marčík, Veronika Žilková, Vladislav Beneš nebo 
třeba Jan Potměšil. Jen mě mrzí, že jsme se ni-
kdy nesetkali s Jaroslavem Satoranským a Janou 
Preissovou, kteří nás jako ročník vybírali, ale záhy 
z konzervatoře odešli. 

Zahrála jste si v pár filmech a seriálech – je 
filmové, event. televizní herectví pro vás 
hodně jiné než divadelní?
Ano, je to jiné. Ale mně se na herectví líbí právě 
to, že se každý projekt, ať už divadelní, televizní, 
nebo filmový, vždy liší od ostatních. Že se 
o sobě pokaždé dozvíte něco nového a potkáte 
inspirativní lidi, od kterých se můžete učit. 

Jako konzervatoristka jste se dostala mezi 
studenty DAMU v souboru BodyVoiceBand, 
kde jste účinkovala v inscenaci Vojna. Jak 
jste se k tomu dostala?
Vedoucí souboru Jaroslava Šiktancová mě oslo-
vila kvůli tomu, že Vojna přerostla kapacitně roč-
ník, se kterým na inscenaci pracovala. Potřebovala 
někoho, kdo by zpíval a tančil. zase jsme inscenaci 
obnovili, takže jste srdečně zváni. Stojí za vidění. 

Jihočeské divadlo bylo vaším prvním 
angažmá. Zahrála jste si tu celkem ve 
třinácti inscenacích. Která pro vás byla 
nejzajímavější?
Na Jihočeském divadle bylo úžasné to, že jsem 
měla možnost si vyzkoušet hraní od malé studiové 
scény přes klasické jeviště až po obrovské 
prostranství zámeckých zahrad na Otáčivém 
hledišti v Českém Krumlově, nejradši asi budu 
vzpomínat na komorní inscenace, jako jsou 
Kreutzerova sonáta, Pohani nebo Poker face. Ale 
na léta na Krumlově například se Třemi mušketýry, 
taky nezapomenu. Budu vzpomínat i na ostatní 
inscenace v Budějovicích. Je těžké vybrat jen 
některé.☺

Kromě divadla se věnujete také zpěvu. Mů-
žete představit vaši skupinu Cuvée a vysvět-
lit, co to znamená „space šanson“?
moc ráda. Vždy jsem zpívala, ale nyní mám mož-
nost soustavně pracovat s partičkou skvělých mu-
zikantů na hudbě ke svým textům. Pracujeme na 

albu, které doufám vyjde ještě letos. začalo to jako 
taková legrace, ale postupně to pro mě znamená 
čím dál víc. Hudba je pro mě odpočinkem od he-
rectví a pomáhá mi čistit hlavu. Vymysleli jsme si 
pojem „space-šanson“, abychom nemuseli naši 
hudbu nijak škatulkovat, ale pokud by chtěl ně-
kdo vědět, jaké písně má na desce čekat, budou 
to skladby s českými texty na pomezí folku, indie-
-rocku, šansonu a jazzu. 

Máte čas na nějaké další koníčky?
Koníčky mám, času už méně.☺ ráda sportuji, ať 
už jde o běh, tanec, plavání, nebo chození po ho-
rách. Když se pár dní nehýbu, už se cítím nesvá. 
A také ráda zkouším nové věci. Například teď jsem 
si koupila fotoaparát a teprve zjistím, jestli mi fo-
cení půjde a jestli mě bude bavit…

Vaší první inscenací v Městských divadlech 
pražských je Otec, kde hrajete ošetřovatelku. 
Jak vnímáte téma, které tato hra přináší?
Otec je podle mě výborně napsaná hra se silným 
tématem. Alzheimerova choroba nebo stařecká 
demence se v současné době dotýká prakticky 
každé rodiny, proto je dobře, že si diváci mohou 
nemoc „zažít“ na vlastní kůži s výbornými 
hereckými výkony mých kolegů. 

A na jaké inscenaci zrovna v Městských di-
vadlech pražských pracujete? 
zrovna zkouším inscenaci I♥MAMMA, kde hraji 
mladou fotografku, která má konflikty se svou or-
todoxně věřící matkou. Celá hra je o mateřství, 
různých postojích k němu, hledání sebe sama 
a vymezení se v rámci rodiny. Jsem velmi ráda, že 
mám zatím příležitost v městských divadlech praž-
ských pracovat na inscenacích, které mě baví a za-
jímají. x

Více se o Tereze můžete dozvědět na jejích webo-
vých stránkách www.terezavitu.net.

První čtená inscenace Otec
Foto: M. Tomeš
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Představení pouze pro nezadané aneb Nebuďte na Valentýna sami!
Před svátkem svatého Valentýna připravují Městská divadla pražská další z večerů pro 
nezadané ženy a muže ve věku 25 až 45 let.
Večer odstartuje komedie Kancl, první divadelní uvedení tohoto kultovního seriálu BBC. Po 
představení se můžete těšit na moderovaný večer pro nezadané, kteří se chtějí seznámit. V rámci 
večera máme připravené různé akce jako swingovou tančírnu, 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 
skleničku zakoupením srdíčka. Stydlivější pak mohou sympatickému protějšku zanechat vzkaz 
v poštovní krabici, kde má každý svou soukromou obálku.

Více se dozvíte na www.mestskaDivadlaPrazska.cz/akce/seznamka.

Přijďte 3. února od 17 hodin do Divadla Rokoko a nebuďte na Valentýna sami!

Únorové derniéry
V únoru se rozloučíme se dvěma 
inscenacemi. V Divadle ABC se 
naposledy odehraje Romulus 
Veliký, komedie antických 
rozměrů, příběh posledního 
římského císaře, který raději snídá 
vejce, než aby se staral o politické 
dění. A v Divadle rokoko bude 
derniéra tragikomedie Happy End 
s Danou Batulkovou v hlavní roli.

Obě derniéry se odehrají ve 
stejný den, a to 6. února. Pokud 
jste je ještě neviděli, tak máte 
poslední příležitost.

Kdo se bojí Virginie Woolfové? se bude v únoru hrát už po sté!
Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her, které je sondou do 
partnerských vztahů, se odehraje v Divadle rokoko už po sté. V inscenaci můžete vidět Veroniku 
Gajerovou, Aleše Procházku, Veroniku Khek Kubařovou a Viktora Dvořáka. Přejeme inscenaci ještě 
jednou tolik repríz i spokojených diváků!

100. repríza Kdo se bojí Virginie Woolfové? se odehraje 23. února v Divadle Rokoko.

Dostojevskij v Městských 
divadlech pražských

Je zvláštní, že F. m. Dostojev-
skij jako autor se na prknech 
scén městských divadel praž-
ských objevoval velmi spora-

dicky. Poprvé to bylo v roce 1957, kdy 
byl v Divadle Komedie uveden Strýčín-
kův sen v dramatizaci Bedřicha Vrb-
ského a režii Karla Svobody. V roce 
1993 v Divadle Ká (tehdejší pojmeno-
vání Divadla Komedie) uvedli inscenaci 
Hráč a jeho štěstí v dramatizaci Pavla 
Kohouta a režii Ladislava Vymětala. Do 
třetice se na scéně Divadla rokoko ob-
jevila inscenace Idiota v dramatizaci 
a režii Ondřeje zajíce. Původně absol-
ventské představení DAmU (r. 1994) 
mělo obnovenou premiéru v roce 1996 
v rámci agentury DivAg a na scéně ro-
koka se hrálo do roku 1998. Ond-
řej zajíc později vzpomínal na okol-
nosti zkoušení: „Při zkoušení Idiota jsme 
všichni prožívali velké trápení, sáhli jsme 
si na dno. Když to řeknu věcně, něko-
lik lidí se rozešlo, a to i ve vztazích, které 
trvaly dva, tři roky. Při zpětném pohledu 
teprve vidím, jak velký význam to pro 
nás mělo, jaký obrovský zážitek to pro 
nás byl. Navíc jsme si díky Idiotovi pro-
dloužili studium, protože jsme ho hráli 
ještě čtyři roky po premiéře.“ (Divadelní 
noviny – dodatek k rozhovoru s L. Vla-
sákovou) 

V této sezoně se Dostojevského Idiot 
vrátí na jeviště Divadla rokoko v březnu 
v dramatizaci Věry maškové a režii 
Pavla Kheka. x

Romulus Veliký, komedie antických rozměrů

Happy End

F. M. Dostojevskij: Idiot, DAMU DISK – 
Divadelní studio Praha v Divadle Rokoko, 
P. Kubes (Lebeděv) , K. Frejová (Nastasja 
Filipovna), H. Čermák j. h. (Parfen Rogožin) 
a M. Myšička (kníže Myškin) / R.: O. Zajíc, 
F.: autor neuveden / Archiv Městských 
divadel pražských

F. M. Dostojevskij: Idiot, 
DAMU DISK – Divadelní 
studio Praha v Divadle 
Rokoko, K. Frejová 
(Nastasja Filipovna) 
a M. Myšička (kníže 
Myškin) / R.: O. Zajíc, 
F.: autor neuveden / 
Archiv Městských 
divadel pražských

F. M. Dostojevskij: Idiot, 
Divadlo Rokoko 1995, 

režisér O. Zajíc / 
F.: autor neuveden / 

Archiv Městských 
divadel pražských
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MOŽNOSTI REZERVACE

Na internetu na www.mestskaDivadlaPrazska.
cz, on-line rezervace umožňuje vybrat si konkrétní 
místo v plánku hlediště.
Telefonicky Divadlo ABC 222 996 115 / 
Divadlo rokoko 222 996 185
E–mailem rezervace@m-d-p.cz 
Skypem rezervace.abc.rokoko 
Faxem 224 232 275
Předplatné a hromadné objednávky 
telefonem 222 996 131

Otevírací doba pokladen:

Divadlo ABC
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, pasáž U Nováků
Po–Pá 11–14 a 14:30–19 hodin
Sobota 14–19 hodin
Neděle hodinu před začátkem představení

Divadlo Rokoko
Václavské náměstí 38, 110 00 Praha 1, 
pasáž rokoko
Po–So 16–19 hodin

změna programu vyhrazena. /  V  A  D   Označení předplatitelské skupiny. Na tato představení je možné zakoupit vstupenky. /   Prohlídka zákulisí po představení. / 
* Tyto akce nejsou v režii městských divadel pražských. / Ms Označení představení na malé scéně ABC. / ZV Označení akce ve zkušebně Vodičkova.

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.

CENy VSTUPENEK

Cenová zóna 1 2 3 4

Standardní 320 Kč 220 Kč 90 Kč 50 Kč

Pan Kaplan 
má třídu rád 
a Proč muži 
neposlouchají 
a ženy neumí číst 
v mapách

450 Kč 350 Kč 90 Kč

Shirley Valentine 
a Vím, že víš, že 
vím...

590 Kč 490 Kč 90 Kč

Soirée 160 Kč

malá scéna ABC 220 Kč

Romulus Veliký
A. Procházka
a m. Kačmarčík
derniéra

60’s aneb Šedesátky
H. Bor a r. Kalvoda

Kancl
H. Hornáčková
a z. Kalina
Představení
pro nezadané

Kdo se bojí 
Virginie 
Woolfové?
V. Gajerová
100. repríza

Happy End
derniéra

Holky z kalendáře
L. Termerová
a J. Smutná

01. Čt 19h ▶ August August, august

02. Pá 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách

03. So 17h ▶ Holky z kalendáře   

04. Ne 19h ▶ Deštivé dny*   Pronájem Divadlo Ungelt

05. Po 10h ▶ Laková Barka   Pro školy

06. Út 19h ▶ Romulus Veliký   Derniéra

07. St 19h ▶ Evžen Oněgin

08. Čt 19h ▶ Teror   

09. Pá 11h ▶ Ms Tanec smrti   Pro seniory

19h ▶ Vím, že víš, že vím...   

10. So 17h ▶ 60’s aneb Šedesátky

11. Ne 19h ▶ Peklo v hotelu Westminster*   Pronájem

12. Po 19h ▶ Macbeth

13. Út 15h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits   Pro KMD

19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits   Zadáno

14. St 19h ▶ Shirley Valentine   

16. Pá 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   

17. So 17h ▶ D  Teror

18. Ne 14h ▶ Soutěž skupin v Ladies show dance*   Pronájem

18h ▶ Gala show Dance of Love*   Pronájem

19. Po 19h ▶ V+W Revue

20. Út 10h ▶ V+W Revue   Pro školy

19h ▶ Evžen Oněgin

21. St 19h ▶ Holky z kalendáře

22. Čt 19h ▶ Na miskách vah   

23. Pá 19h ▶ Proč muži neposlouchají

a ženy neumí číst v mapách   

24. So 14h ▶ ZV Divadelní ABCeda

17h ▶ Shirley Valentine

26. Po 19h ▶ Listopad

27. Út 19h ▶ 60’s aneb Šedesátky   Zadáno

28. St 19h ▶ Vím, že víš, že vím...

01. Čt 10h ▶ Čapek   Pro školy

19h ▶ Top Dogs

02. Pá 19h ▶ Konkurz

03. So 17h ▶ Kancl   Představení pro nezadané

04. Ne 15h ▶ To jsme my   Dětský domov Tuchlov

05. Po 19h ▶ Želary   Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

06. Út 19h ▶ Happy End   Derniéra

07. St 19h ▶ Otec   

08. Čt 19h ▶ Strýček Váňa

09. Pá 19h ▶ Noc bláznů

10. So 19h ▶ Ředitelská lóže*   Pronájem

12. Po 19h ▶ Premiéra mládí

13. Út 19h ▶ Molly Sweeney

15. Čt 10h ▶ Otec   Pro seniory

19h ▶ Konkurz

16. Pá 19h ▶ Strýček Váňa

17. So 17h ▶ Oddací list

19. Po 19h ▶ Čapek   

20. Út 19h ▶ A  Otec

21. St 19h ▶ Kancl   

22. Čt 19h ▶ Hodina před svatbou

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

100. repríza

24. So 19h ▶ Top Dogs

26. Po 19h ▶ Noc bláznů

27. Út 19h ▶ Čapek

28. St 19h ▶ Premiéra mládí



Repertoár Divadla ABC Repertoár Divadla Rokoko
J. Janků, P. Svojtka

60’s aneb Šedesátky
Příběh retrofila – hudební komedie o vý-
letech do časů, kdy klukům rostly dlouhé 
vlasy a láska nebyla sprostým slovem.
HRAJí: H. Bor, V. Gajerová, L. Perne-
tová, r. Kalvoda, V. Fridrich, P. Juřica, 
N. Horáková, z. Velen, z. Kalina, r. Říčař, 
E. Pacoláková, V. Janků
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:40

P. Kohout

August August, august
zápas krásného snu s neúprosnou realitou 
ve světě, kde krásky tančí na visutém laně, 
klauni dostávají kopance a v manéži se 
ozývá řev lvů.
HRAJí: z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich,
D. Choděrová, V. Svojtková, S. Jachnická, 
m. Kačmarčík ad.
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:10

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.
HRAJí: V. Gajerová, r. Říčař, P. Juřica,  
V. Kubařová / N. Horáková, m. Slaný / 
r. Hájek, L. Pernetová, I. Hlas ad.
HUDEBNí ARANŽE: I. Hlas a J. Janouch  
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:45

A. S. Puškin

Evžen oněgin
Slavný milostný příběh nenaplněné lásky, 
hledání smyslu a životního cíle.
HRAJí: J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáč-
ková, A. Bílík, J. Smutná, H. Doulová / 
V. Janků, J. Schwarz, J. Vlach, m. Kač-
marčík ad.
REŽIE: Pavel Khek ‣ 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.
HRAJí: V. Gajerová, D. Batulková, 
r. Fidlerová, J. Smutná, K. macháčková, 
L. Termerová, H. Doulová, D. Choděrová ad. 
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:50

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.
HRAJí: m. Dlouhý, J. Hána, J. Vlach, 
L. zbranková, z. Vencl 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:00

W. Shakespeare

Macbeth
Jedna z nejslavnějších tragédií 
o zhoubném pokušení moci.
HRAJí: m. Kačmarčík, D. Šoltýsová, A. Bílík,  
P. Juřica, T. Novotný, V. Udatný, J. Schwarz, 
m. Vykus, V. Dvořák ad.
REŽIE: Pavel Khek ‣ 2:45

R. Harwood

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

B. a A. Peasovi/M. Hanuš

Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst 
v mapách
Hudební komedie, která vám poradí, jak 
předcházet partnerským krizím.
HRAJí: L. Jurek, z. Kalina, P. Klimeš, 
H. Doulová, z. Velen, J. Smutná, L. Perne-
tová, J. Klem, r. Fidlerová, B. Janatková / 
P. Tenorová, m. Písařík ad.
REŽIE: miroslav Hanuš ‣ 2:40

F. Dürrenmatt

Romulus Veliký, 
komedie antických rozměrů
Tak takhle vypadá největší hrdina všech 
dob, nebo ne? 
HRAJí: A. Procházka, m. Delišová, 
N. Kouklová / P. Tenorová, z. Dolanský, 
V. Dvořák ad. 
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:20

W. Russell

shirley Valentine
Bravurní komedie o hledání sebe sama je 
určena nejen ženám středního věku, ale 
všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. Insce-
nace vznikla ve spolupráci s FDA.
HRAJí: Simona Stašová
REŽIE: zdeněk Kaloč ‣ 2:50

A. Strindberg

Tanec smrti (Ms)
Vrcholné dílo kontroverzního švédského 
dramatika o dlouholetém soužití 
manželského páru.
HRAJí: r. Fidlerová, J. Schwarz a O. Vízner
REŽIE: Viktorie Čermáková ‣ 1:55

F. von Schirach

Teror
Interaktivní drama, jež doslova obletělo 
celý svět. Soudní přelíčení, které nastolu-
je mravní rozpory současného světa, má 
tu zvláštnost, že se diváci stávají přímými 
aktéry děje.
HRAJí: m. Kačmarčík, z. Kalina, T. No-
votný, J. Smutná, L. Jurek a E. Paco-
láková
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:30

R. Sonego, R. Giordano

Vím, že víš, že vím...
Hra, ve které se snoubí všechno, co  
v dobré komedii nesmí chybět. 
HRAJí: S. Stašová, m. Dlouhý, A. Daňková, 
V. Fridrich / P. Vančura
REŽIE: Vladimír Strnisko ‣ 2:20

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.
HRAJí: V. Fridrich, V. Gajerová, r. Říčař, 
L. Pernetová, r. Kalvoda, z. Kalina, H. Bor, 
V. Janků, P. Juřica, B. Janatková, V. Svojt-
ková / N. Horáková 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:30

čapek
Inscenace sleduje poslední chvíle 
života velkého spisovatele a velkého 
člověka, který musí na sklonku života 
čelit zbabělosti, malosti a nenávisti 
národa, který tolik miloval a pro nějž 
tolik udělal.
HRAJí: J. Hána, m. Kačmarčík, 
m. málková, S. Jachnická, V. Dvořák, 
J. Smutná, H. Doulová, J. Vlasák, P. Te-
norová, A. Bílík, m. Vykus, P. Klimeš, 
J. Řezníček 
REŽIE: Pavel Khek ‣ 2:20

A. Gov

Happy End
Současná izraelská tragikomedie, ve 
které se lehce a s nadhledem vypráví 
o velmi vážných věcech. 
HRAJí: D. Batulková, r. Fidlerová, 
J. Smutná, E. Pacoláková, H. Doulová, 
J. Hána, z. Velen  ad. 
REŽIE: 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.
HRAJí: P. Štěpánek, m. Badinková /  
B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, 
L. Jurek / V. Udatný, E. Pacoláková, 
D.  Batulková, m. málková  
a m. Kačmarčík 
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 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.
HRAJí: V. Fridrich, J. Hána, 
z. Kalina, H. Hornáčková, V. Janků, 
S. Lehký / z. Dolanský, r. Hájek, 
r. Kalvoda, L. zbranková,  J. Vlach 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:20

E. Albee

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

J-C. Carrière

Konkurz
Všichni chtějí roli. A jsou pro to ochotni udělat 
téměř vše. O jakou roli se jedná? To nikdo 
přesně neví. 
HRAJí: D. Batulková, J. Hána, 
A. Procházka, J. Vlach, z. Dolanský, 
H. Hornáčková 
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:10

B. Friel

Molly sweeney
Česká premiéra psychologického 
dramatu vynikajícího irského 
dramatika o slepotě skutečné i domnělé, 
a opravdových zázracích života.
HRAJí: D. Batulková, V. Fridrich, 
A. Procházka 
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:20

L. Nowra

Noc bláznů
Divácky vděčná komedie o tom, kdo je vlast-
ně blázen. 
HRAJí: P. Juřica, m. Vykus, T. Novotný, 
V. Gajerová, D. Šoltýsová, O. Vízner,
N. Horáková, A. Bílík ad.  
REŽIE: Pavel Khek ‣ 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?
HRAJí: T. medvecká, J. Vlasák, r. Fidlerová, m. 
Procházková, J. Hána / m. Hofmann / T. Novot-
ný a m. rošetzký  
REŽIE: Ondřej zajíc ‣ 2:15

F. Zeller

otec
Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom 
smutném fenoménu naší doby – Alzheimerově chorobě. 
HRAJí: J. Vlasák, V. Gajerová, A. Procházka, T. Vítů, 
z. Vencl a L. zbranková
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:00

Ch. Giudicelli

Premiéra mládí
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jed-
nom velkém dobrodružství. 
HRAJí: D. Syslová a J. Smutná
REŽIE: Janka ryšánek Schmiedtová ‣ 2:00

A. P. Čechov

strýček Váňa
„Život člověka utahá!“ Tragikomedie  
o velkých touhách a nenaplněných snech. 
HRAJí: V. Fridrich, A. Procházka, 
z. Kajnarová, N. Horáková, z. Dolanský, 
r. Fidlerová, z. Vencl, V. Janků ad. 
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:30

U. Widmer

Top Dogs
moderní groteska o rekvalifikaci manažerů propuštěných 
z vysokých funkcí.
HRAJí: H. Hornáčková, D. Batulková,  
L. zbranková, J. Hána, r. Kalvoda,  
z. Vencl, L. Jurek, m. Vykus 
a z. Dolanský
REŽIE: Petr Svojtka ‣ 2:20

K. Legátová

Želary
Adaptace nejvyhledávanějšího 
bestselleru posledních let. 
HRAJí: E. Pacoláková, V. Fridrich, 
J. Smutná, O. Vízner, L. Jurek / A. Bílík, 
V. Dvořák ad. 
REŽIE: Pavel Khek ‣ 2:40

Hostující představení

Ředitelská lóže
Příběh přátelství dvou herců, kteří spolu tráví čas 
a vzpomínají na své lásky, úspěchy i prohry, na prchavý 
čas divadelního života.
HRAJí: S. zindulka a A. Švehlík 
REŽIE: Arnošt Goldflam
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Konec 60. let je dnes nazýván dobou 
„politického tání“. To se samozřejmě 
do jisté míry odrazilo i na repertoáru. 
městská divadla pražská pod vede-

ním Oty Ornesta patřila ke scénám, kde lidé hle-
dali nejen zajímavé tituly (mnohdy české pre-
miéry), ale především vynikající herecké výkony. 
Kupodivu už tenkrát se ze strany kritiků objevovaly 
proti repertoáru připomínky podobné těm, které 
slýcháme dnes (pozn. do příštího čísla časopisu 
připravujeme ukázky z dobových dokumentů k to-
muto tématu).

V rámci městských divadel se tehdy hrálo na 
dvou scénách – v Divadle ABC a v Komorním diva-
dle (Divadlo rokoko tehdy fungovalo samostatně 
pod ředitelskou taktovkou Darka Vostřela). 

Ještě před začátkem sezony – v září 1967 – se 
hrálo v Ledeburské zahradě. Uvedli zde výprav-
nou hudební komedii Jeana Sarmenta Prababička 
Mouretová s marií rosůlkovou v hlavní roli.

 Velmi aktivně se hrálo v této sezoně v Komor-
ním divadle, kde uvedli celkem osm premiér (!). 
Jako první premiéru sezony zde diváci mohli vi-
dět hru Jeana Geneta Služky v režii Ladislava Vy-
mětala s Jaroslavou Adamovou, Alenou Kreuz-

mannovovou v alternaci s Agájou morávkovou 
a Ninou Jiránkovou. V programu nás zaujala Ge-
netova slova o divadle: „Nemohu přesně říci, co 
je to divadlo, ale odmítám připustit, že je to vnější 
popis každodenního jednání: jdu do divadla, abych 
se viděl na scéně tak, jak sám sebe nevidím – nebo 
se neodvažuji vidět – ve skutečnosti nebo ve snu – 
a jaký přesto jsem, jak dobře vím. Úkolem herců 
tedy je, vyšňořit se tak a zvolit takový projev, aby 
mne předvedli v mé pravé podobě, aby mne ukázali 
nahého a v mé osamocenosti a nadšené radosti, 
která je s ní spojena.“ Následující premiéra při-
nesla původní českou novinku, hru Karla Ptáčníka 
Provokace v režii Františka Štěpánka s Františkem 
Němcem a Danou Syslovou v hlavních rolích. Karel 
Ptáčník k tématu hry tehdy řekl: „Provokace je vy-
zývavým činem, jehož se dopouštíme spíše ze zou-
falství než s určitým konstruktivním záměrem – ze 
zoufalství, protože bez víry, že se tím cokoliv změní 
k lepšímu – a toliko s vědomím, že se důsledky 
toho úmyslně vyzývavého projevu sesypou na vaši 
vlastní hlavu.“ Téma politických procesů 50. let 
s Vlado Clementisem a rudolfem Slánským při-
nesla i hra bulharského autora Georgi Džaga-
rova Čisté ruce (Prokurátor) v režii Oty Ornesta. 

Dvakrát sáhla dramaturgie po dílech klasických. 
V obou hrál hlavní roli tehdy velmi populární Vác-
lav Voska. První z nich byla komedie Oscara Wil-
dea Ideální manžel v překladu Václava renče a re-
žii Oty Ornesta. Ta druhá s Václavem Voskou v roli 
Alcesta byl molièrův Misantrop uvedený v úpravě 
a režii Václava Hudečka pod názvem Óda na krále. 
Dramaturgický výběr nabízený v Komorním diva-
dle doplnila díla z anglosaské oblasti v různých 
podobách. Psychologická sonda do života jedné 
americké rodiny, tedy Lištičky Lillian Hellmanové 
v překladu Oty Ornesta a režii Ladislava Vymětala, 
zářila hereckými výkony Oty Sklenčky, Svato-
pluka Beneše, Jaroslavy Adamové a dalších. Ko-
medii tehdy oblíbeného autora J. Priestleyho Za-
čalo to v ráji nastudoval Karel Svoboda s hudbou 
Jiřího maláska a Jiřího Bažanta. A na závěr se-
zony představilo Komorní divadlo letní romanci 
Williama Ingeho Jako by den nechtěl odejít, v re-
žii Františka mišky s marií rosůlkovou a Petrem 
Kostkou. A co říká Inge o své tvorbě? „Nikdy jsem 
netoužil napsat hru, která vypráví především pří-
běh. Stejně jsem netoužil vytvořit nějaké nové 
formy. Vždy mě zajímalo dramatizovat něco z dy-
namičnosti, kterou nacházím v lidském jednání 
a v jeho motivacích. Považuji hru spíše za kompo-
zici než za příběh, spíše za destilaci života než za 
vyprávění o něm.“

Tři premiéry připravila městská divadla pražská 
na scénu Divadla ABC. Nejprve to byla hra 
michaila Bulgakova Purpurový ostrov v překladu 
Sergeje machonina a režii Ivana Weisse. 
K tahákům sezony patřila fraška Philipa Kinga 
a Falklanda L. Caryho Velká zlá myš. Inscenaci 
hry, kterou anglická kritika označila za „merendu 
pro dva hlavní komiky“, ozdobili svým uměním 
Lubomír Lipský a Jiří Bruder. Výpravnou hudební 
komedii Burta Shevelove a Larryho Gelberta 
s hudbou Stephena Sondheima V Římě na place 
byla legrace s texty písní Jana Wericha režíroval 
na závěr sezony Karel Svoboda. x

Historie Historie

P. King – F. L. Cary: Velká 
zlá myš, Divadlo ABC 
1968, H. Kreihanslová 
(Slečna Spencerová), 
J. Drbohlavová (Fiona 

Jonesová) a Lady 
Chesapeaková (Jarmila 

Švabíková) / R.: F. Miška, 
F.: L. Dittrich / Archiv 

Městských divadel 
pražských

O. Wilde: Ideální 
manžel, Komorní 

divadlo 1967, 
J. Adamová (Paní 

Cheveleyová) a V. Voska 
(Lord Goring) / 

R.: O. Ornest, F.: autor 
neuveden / Archiv 
Městských divadel 

pražských

K. Ptáčník: Provokace, 
Komorní divadlo 1967, 
K. Fialová (Píchová) 
a E. Cupák (Tlamicha) / 
R.: F. Štěpánek j. h., 
F.: autor neuveden / 
Archiv Městských 
divadel pražských

L. Hellmanová: Lištičky, Komorní divadlo 
1968, J. Adamová (Regina), D. Syslová 
(Alexandra) a O. Sklenčka (Ben) / 
R.: L. Vymětal, F.: autor neuveden / 
Archiv Městských divadel pražských

Městská divadla pražská 
před padesáti lety
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Florian Zeller
oTEC
režie: Petr Svojtka
Premiéra: 4. 11. 2017
Dojemná a současně vtipná tragikomedie 
o jednom smutném fenoménu naší doby – 
Alzheimerově chorobě.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
IDIoT
režie: Pavel Khek
Premiéra: 10. 3. 2018
Nová adaptace jednoho z nejvýznamnějších 
světových románů.

Diana Son
sToP KIss
režie: Ondřej zajíc
Česká premiéra: 2. 6. 2018
Hra o hledání sebe sama, o sexuální 
odlišnosti a toleranci vůči jinakosti.

Ferdinand von Schirach
TERoR
režie: Ondřej zajíc
Premiéra: 11. 11. 2017
Ojedinělý divadelní počin, angažovaný 
společenský čin, jehož cílem je aktivizovat 
publikum a učinit ho spoluviníkem, 
spolupachatelem a spolutvůrcem 
předváděného děje.

Hadar Galron
I♥MAMMA
režie: Petr Svojtka
Premiéra: 17. 3. 2018
Originální hořkosladká revue s nadhledem 
a nadsázkou nahlíží na velmi intenzivní fáze 
života žen, které s sebou přinášejí radost a štěstí, 
ale také bolest a starosti.

Jiří Janků / Pavel Khek
TANčíRNA 1918–2018
režie: Pavel Khek
Česká premiéra: 9. 6. 2018
Tanečně hudební férie, která diváky provede 
moderními dějinami našeho národa.

Dramaturgický plán 
Městských divadel pražských

na sezonu 2017/2018
soutěž Plakát
o 2x2 vstupenky
V této soutěži nás zajímá, jak dobře znáte plakátové fotky 
k našim inscenacím, a protože nechat vás hádat celé fotografie 
by bylo moc jednoduché, rozhodli jsme se ukázat vám pouze 
výřez. Napište nám jméno inscenace, z jehož plakátu 
je tento kousek. Vyhrává 1. a 15. správná odpověď. Své 
odpovědi posílejte na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz 
a do předmětu napište heslo „plakát únor“.

V únoru soutěžíme o vstupenky na představení Premiéra mládí 
28. 2. od 19 h v Divadle rokoko.
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Na obou scénách městských diva-
del pražských se od ledna pilně 
zkouší. V Divadle ABC se připravuje 
světová premiéra inscenace  

I♥MAMMA, kterou přímo pro nás napsala sou-
časná izraelská autorka Hadar Galron. Hra o růz-

ných podobách mateřství nabízí devět ženských 
rolí a pouze jednu mužskou. režírovat ji bude Petr 
Svojtka. V Divadle rokoko se zkouší zcela nová 
dramatizace románu F. m. Dostojevského Idiot, 
kterou zrežíruje Pavel Khek. V hlavní roli Knížete 
myškina se můžete těšit na Aleše Bílíka. x

Začali jsme zkoušet 

Fotogalerie

Aleš Bílík jako 
Kníže Myškin
Foto: A. Hrbková

Všichni z I♥MAMMY
Foto: M. Tomeš

Režisér Pavel Khek 
a dramaturgyně Věra 
Mašková, autorka nové 
dramatizace
Foto: A. Hrbková

Jediný muž v celém 
obsazení Lukáš Jurek
Foto: M. Tomeš

Celý inscenační tým
Foto: A. Hrbková

Lenka Zbranková si zahraje 
se svou dcerou Eliškou
Foto: M. Tomeš



Jak jste vybírali vypravěče pro příběhy 
a jejich kulturní kontext? 

Nejtěžší bylo najít interpreta, který bude 
umět odvyprávět obsahy jednotlivých 
her tak, aby posluchače zaujaly  a  byly 
pro ně srozumitelné: Martin Stránský  
byl naší první volbou. Hlas historických 
souvislostí měl naopak patřit ženě, 
a  protože jsem krátce před tím natá-
čela s  Milenou Steinmasslovou, bylo 
jasné, že tohle je text právě pro ni. Pak 
už bylo potřeba jen všechno pospo-
jovat tak, aby to mělo rytmus a  spád.  
K tomu nám pomohla i hudební složka. 
Zcela logicky jsme zvolili hudbu renesančních 
mistrů v  provedení kytarového virtuosa Karla 
Fleischlingera, který se na tento žánr specializuje 
a navíc hraje na repliky historických nástrojů. 

Jak vznikla koncepce převodu takto 
různorodého textu do audioknihy? 

V  každé z  dvanácti her jsou dvě ukázky pů-
vodních veršů. Ale spíše než obsazení čtyřiadva-

ceti interpretů nás bavila myšlenka  
najít čtveřici herců, kteří se  
budou umět převtělit do růz-
ných postav. Křehčích hrdinek se  
ujala Veronika Kubařová – nejen 
proto, že s  rolemi Julie, Desde-

mony i Kordélie má zkušenost 
z  jeviště. Jana Stryková se 

stala Kateřinou ze Zkrocení 
zlé ženy, ale třeba i Violou, 
Pukem a  Lady Macbeth… 
Univerzální a  úžasný Igor 
Bareš obsáhl paletu rolí 

od Šajloka přes Malvolia, 
Claudia, Jaga, Kalibana až po Krále Leara. 

Nejvíc jsme si lámali hlavu nad tím, kterému herci 
svěřit role Romea a zároveň Hamleta. Vsadili jsme 
na mladého Michala Balcara a byli jsme nadšení. 
Jeho střídmé a  o  to účinnější pojetí slavného  
monologu Být či nebýt? patří dle mého k  nejsil-
nějším momentům celé nahrávky. A do hry jsme 
zapojili i naše vypravěče.

 www.onehotbook.cz

Barvitý
průvodce Shakespearem

Seznamte se s dílem slavného 
renesančního dramatika 
v jedné audioknize, která 
představuje 12 jeho divadelních 
her převyprávěných Renátou 
Fučíkovou, ale přibližuje také 
jejich inspirační zdroje, kulturní 
pozadí a okolnosti vzniku. 
Průvodního slova se chopila 
i režisérka Jitka Škápíková,  
jíž jsme položili pár otázek.



 

KINO LUCERNA 2/2018
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
(50%, není-li uvedeno jinak):

PÁ  2.2. 13:30 Nejtemnější hodina, GB

NE  4.2. 15:45 Bolšoj Balet: Dáma s kaméliemi
seniorská sleva: 50,-Kč

PO  5.2. 13:30 Čertoviny, ČR
ST  7.2. 13:30 Senior Art: Rodin, Fra/Bel

PÁ  9.2. 13:30 Severská fi lmová zima pro seniory:
Kyselé Vánoce, Švédsko

PO  12.2. 13:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
ST  14.2. 13:30 Senior Art: Cukrář, Izrael/SRN
PÁ  16.2. 13:30 Prezident Blaník, ČR
PO  19.2. 13:30 Prezident Blaník, ČR
ST  21.2. 13:30 Senior Art: Happy End, Fra/SRN/Rak
PÁ  23.2. 13:30 The Florida Project, USA
PO  26.2. 13:30 Nit z přízraků (Phantom Thread), USA
ST  28.2. 13:30 Senior Art: Hmyz, ČR/SR

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• Projekce v malém sále

1. MS ČT
15:00 Prezident Blaník, ČR
16:30 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
17:00 Prezident Blaník, ČR
19:00 Prezident Blaník, ČR
20:45 • Happy End, Fra/SRN/Rak
21:00 Prezident Blaník, ČR

2. PÁ
13:30 Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
14:30 • Prezident Blaník, ČR
16:30 • Happy End, Fra/SRN/Rak
17:00 Prezident Blaník, ČR
18:30 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
19:00 Prezident Blaník, ČR

20:30 • Tři billboardy kousek za Ebbingem
(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), USA

21:00 Prezident Blaník, ČR
3. SO

12:30 • Lucerna dětem: Coco + Ledové království:
Vánoce s Olafem - ČESKÁ VERZE

13:00 Prezident Blaník, ČR
15:00 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
17:00 Prezident Blaník, ČR
17:45 • Mikhail Baryshnikov: Prostor
18:30 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
19:00 Prezident Blaník, ČR
20:45 • Happy End, Fra/SRN/Rak
21:00 Prezident Blaník, ČR

4. NE

12:30 • Lucerna dětem: Coco + Ledové království:
Vánoce s Olafem - ČESKÁ VERZE

13:30 Prezident Blaník, ČR
15:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
15:45 Bolšoj Balet: Dáma s kaméliemi
17:00 • Mikhail Baryshnikov: Prostor
17:45 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
19:30 Prezident Blaník, ČR
20:00 • Happy End, Fra/SRN/Rak

5. PO
13:30 Čertoviny, ČR
16:00 Prezident Blaník, ČR
16:15 • Happy End, Fra/SRN/Rak
18:15 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:00 Milada, ČR
20:15 • Be2Can Club: Zabití posvátného jelena, GB/Irl
20:30 Prezident Blaník, ČR

6. ÚT
16:15 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
17:00 Prezident Blaník, ČR
18:30 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
19:00 Prezident Blaník, ČR
20:30 • Nit z přízraků (Phantom Thread), USA
21:00 Prezident Blaník, ČR

7. ST
13:30 • Senior Art: Rodin, Fra/Bel
16:00 Prezident Blaník, ČR
16:15 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
18:00 Prezident Blaník, ČR
18:30 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 • Nit z přízraků (Phantom Thread), USA

8. ČT
16:00 Prezident Blaník, ČR
16:15 • Vražda v Orient expresu, USA/Malta

18:00 Severská fi lmová zima: Nekonečná cesta (Ikitie), Finsko
- SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, VSTUPENKY V PRODEJI

18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 SFZ: Třídní sraz po fi nsku - rozlučka se svobodou, Fin
20:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

9. PÁ
13:30 SFZ: Kyselé Vánoce (En underbar jävla jul), Švédsko
14:45 • Prezident Blaník, ČR
16:30 SFZ: Staying Alive (Staying Alive), Norsko
16:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 SFZ: Darling (Darling), Dánsko
18:45 • Cukrář (The Cakemaker), Izrael/SRN
20:30 SFZ: Nepřestávej snít (Dröm vidare), Švédsko
20:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

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

19. PO
13:30 Prezident Blaník, ČR
16:15 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:15 • Prezident Blaník, ČR
20:15 • Be2Can Club: O těle a duši (Testről és lélekről), Maď

20. ÚT
16:00 Prezident Blaník, ČR
16:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:00 Smart Talk: Večer úspěšných žen
18:45 • Prezident Blaník, ČR

20:30 Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post), USA
PŘEDPREMIÉRA - ČÁST VSTUP. V PRODEJI

20:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
21. ST

13:30 • Senior Art: Happy End, Fra/SRN/Rak
16:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:45 • Prezident Blaník, ČR
20:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

22. ČT
16:00 • The Florida Project, USA
16:30 Prezident Blaník, ČR
18:15 • Krkonoše, ČR
19:00 Eigasai 2018: Mohykán se vrací domů
20:45 • Tvář vody (The Shape of Water), USA

23. PÁ
13:30 The Florida Project, USA
14:00 • (Ne)obyčejný kluk (Wonder), USA
16:00 • The Florida Project, USA
16:30 Prezident Blaník, ČR
18:15 • Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post), USA
18:30 Eigasai 2018: Rašómon (Rashōmon)
20:30 Eigasai 2018: Klíč (Kagi dorobō mesoddo)
20:45 • Tvář vody (The Shape of Water), USA

24. SO
13:30 • Ewa Farna 10: Neznámá známá, ČR/Polsko

14:00 Eigasai 2018: frašky kjógen + Muži, kteří šlapou 
tygrovi na ocas

16:00 • The Florida Project, USA
18:00 Eigasai 2018: Sídliště (Danchi)
18:15 • Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post), USA
20:30 Eigasai 2018: Nebe a peklo (Tengoku to jigoku)
20:45 • Tvář vody (The Shape of Water), USA

25. NE
13:30 • Ewa Farna 10: Neznámá známá, ČR/Polsko
14:30 Prezident Blaník, ČR
15:30 • The Florida Project, USA

16:30 Eigasai 2018: Wadaiko yosa-yosa: Dílna hry na bubny 
taiko + vystoupení

17:45 • Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post), USA
18:00 Eigasai 2018: Misomo Universe (Misono yunibāsu)
20:15 • Tvář vody (The Shape of Water), USA

26. PO
13:30 Nit z přízraků (Phantom Thread), USA
16:00 Prezident Blaník, ČR
16:15 • (Ne)obyčejný kluk (Wonder), USA
18:00 Eigasai 2018: Dodeskaden (Dodesukaden)
18:30 • Hmyz, ČR/SR
20:30 • Be2Can Club: Darebák a závodnice (Le Fidèle), Bel/Fra

27. ÚT
Jiří Menzel 80./premiéra fi lmu Tlumočník

28. ST
13:30 • Senior Art: Hmyz, ČR/SR
16:00 • Prezident Blaník, ČR
18:00 • Hmyz, ČR/SR
20:00 • Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post), USA

10. SO
13:30 • Lucerna dětem: Čertoviny, ČR
14:30 SFZ: Drib (Drib), Norsko
15:30 • Vražda v Orient expresu, USA/Malta
16:30 SFZ: Třídní sraz po estonsku (Klassikokkutulek), Est
18:00 • Mikhail Baryshnikov: Prostor
18:30 SFZ: Útěk do budoucnosti (Flykten till framtiden) Švé
18:45 • Cukrář (The Cakemaker), Izrael/SRN
20:30 SFZ: Výletnice (Ekskursantė), Litva
20:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

11. NE
13:30 • Lucerna dětem: Čertoviny, ČR
14:15 SFZ: Můj takzvaný otec (Min så kallade pappa), Švé
15:30 • Mikhail Baryshnikov: Prostor
16:15 • Prezident Blaník, ČR
16:30 SFZ: Restart (Hjertestar), Norsko
18:15 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB
18:30 SFZ: 9. duben (9. april), Dánsko
20:15 • Vražda v Orient expresu, USA/Malta
20:30 SFZ: Ženy v příliš velkých pánských košilích, Norsko

12. PO
13:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
16:15 • Prezident Blaník, ČR
16:30 SFZ: Ptáci nad průlivem (Fuglene over sundet), Dánsko
18:15 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB
18:30 SFZ: Kyselé Vánoce (En underbar jävla jul), Švédsko
20:15 • Be2Can Club: Komuna (Kollektivet), Dánsko/Šved/Niz
20:30 SFZ: Na věčné časy (Kaiken se kestää), Finsko

13. ÚT
16:15 • Prezident Blaník, ČR
16:30 SFZ: Povídky ze Stockholmu (Stockholm Stories), Švé
18:15 • SFZ: Rosita (Rosita), Dánsko
18:45 *Ladies Movie Night* Padesát odstínů svobody, USA
20:30 • SFZ: Hrdinové (Sangarid), Estonsko

14. ST
13:30 • Senior Art: Cukrář (The Cakemaker), Izrael/SRN
16:15 SFZ: Kráčej se mnou (De standhaftige), Dánsko
16:30 • Prezident Blaník, ČR
18:15 SFZ: Dlouhý příběh ve zkratce (Lang historie kort), Dán
18:30 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB
20:30 Cestovatelské kino: Havaj
20:45 • SFZ: Z balkonu (Fra balkongen), Norsko

15. ČT
16:00 Prezident Blaník, ČR
16:15 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:00 Manželka a manžel (Moglie e marito), Itálie
18:15 • Nit z přízraků (Phantom Thread), USA

20:30 FG Sci-fi : Jak balit holky na mejdanech (How to Talk to 
Girls at Parties), GB - SLAV. ZAHÁJENÍ, VSTUP. V PRODEJI

20:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
16. PÁ

13:30 Prezident Blaník, ČR
14:00 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
16:15 Prezident Blaník, ČR
16:30 • FG Sci-fi : Brouci (Bugs), Dánsko
18:15 FG Sci-fi : iShorts
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko

20:30 FG Sci-fi : Terminátor 2: Den zúčtování
(The Terminator 2: Judgment Day), USA

20:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
17. SO

12:30 Můj život Cuketky (+ k.f. Vánoční svatba sněhuláka 
Karla), ČESKÁ VERZE

13:00 • Ewa Farna 10: Neznámá známá, ČR/Polsko
14:00 FG Sci-fi : Vynález zkázy, ČSR
15:30 • FG Sci-fi : Amatéři ve vesmíru (Amateurs in Space), Dán
16:00 Prezident Blaník, ČR
17:45 • Mikhail Baryshnikov: Prostor
18:00 FG Sci-fi : Saljut-7 (Salyut-7), Rusko
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 FG Sci-fi : Pátý element (The Fifth Element), Francie
20:45 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA

18. NE

12:30 Můj život Cuketky (+ k.f. Vánoční svatba sněhuláka 
Karla), ČESKÁ VERZE

13:30 • Ewa Farna 10: Neznámá známá, ČR/Polsko
14:30 FG Sci-fi : Sexmise (Seksmisja), Polsko
15:30 • Mikhail Baryshnikov: Prostor
16:30 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:45 FG Sci-fi : Muž s magickou krabičkou, Polsko
18:30 • Prezident Blaník, ČR

20:00 FG Sci-fi : Koncert pražského fi lmovéh orchestru   
www.pfo.cz

20:30 • Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
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18 / O kosmos hino kalo
44 / Rozhovor se Zdeňkem Hölzelem
58 / Mistrovské světničky

18 /

44 /

58 /

prosinec 2017
leden 2018
109 Kč / 5,10 ¤12+1

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

artcasopis.cz


