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VÁCLAV HAVEL
ŽEBRÁCKÁ OPERA 

PREMIÉRA 19. ŘÍJNA 2019 
V DIVADLE ABC

NÁPOVĚDA IVANA LUPAČOVÁ
INSPICE  EVA KUKUČKOVÁ

Šéf výpravy Adam Pitra. Manažer provozu 
Zbyněk Simčišin. Zvuk Michal Kazda a Tomáš 
Malík. Světla Jan Beneš, Michal Machač a Kryštof 
Pokorný. Technika pod vedením jevištního mistra 
Ivana Jelínka. Rekvizity pod vedením Jany 
Vojáčkové. Garderoba pod vedením Miloslavy 
Faltové. Maskérna pod vedením Evy Hruškové. 
Kostýmy vyrobila krejčovna Městských divadel 
pražských pod vedením Evy Duškové.

Poděkování Antonínu Střížkovi za laskavé svolení 
použití detailů z jeho obrazů.

Portrét Václava Havla je vzpomínkou na malíře 
Antonína Sládka.
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HOUSLE TEREZA MAREČKOVÁ



Žebrácká opera je jedinou hrou Václava Havla, 
kterou napsal na cizí námět. A psala se mu 
skvěle, podle jeho slov. Předlohou mu byla stej-
nojmenná hra anglického dramatika a básníka 
18. století Johna Gaye. Hru si od něj objednali 
Jan Kačer a Jaroslav Vostrý z pražského 
Činoherního klubu. Normalizace Havla zakázala 
a k inscenaci ve zmíněném divadle došlo až po 
listopadu, v roce 1990, v režii Jiřího Menzla, 
který o rok později natočil i filmovou verzi.

Havel napsal Žebráckou operu roku 1972 
a věnoval ji svému příteli Andreji Krobovi a jeho 
Divadlu na tahu. Od nich se také dočkal prvního 
(a na 15 let jediného) veřejného uvedení o tři 
roky později v sále hospody U Čelikovských 
v Horních Počernicích. Čtyři stovky přátel v hle-
dišti se představením výborně bavily, policejní 
běsnění následovalo (viz faksimile dopisu Vác-
lava Havla Alfrédu Radokovi). 

Jako v každé Havlově hře i v Žebrácké opeře 
je jazyk určujícím hráčem, potvrzujícím nebo 
devalvujícím identitu postav. Napětí tady vzniká 
mezi „nízkým světem“ a „vysokým jazykem“. 
Defilují tu cyničtí obraceči práva, pořádku 
a morálky i morálně integrovaní zloději v ruka-
vičkách a kurtizány čtoucí si Descarta. Jsou 
nejen komičtí, ale nesou další havlovské téma – 
ztrátu identity: „Nakonec už nikdo neví, pro kte-
rou organizaci vlastně pracuje, kam patří, kým 
vlastně je.“ A v důsledku této absurdní logiky se 
jako jediná integrovaná osoba jeví zloděj Filch, 
který volí raději poctivou práci, než by „kradl 
pod ochranou policie“ a zradil tak podsvětí. 

Havlova Žebrácká opera je o moci slov, 
o moci jazyka. Zločinci v ní nemají nabité bou-

chačky, ale ústa nabitá slovy. A používají je tak 
obratně, že dokáží ze svého amorálního jednání 
udělat přednost, ne-li ctnost, a tím se morální 
odpovědnosti zbavit a zachovat si čisté svě-
domí. Své protivníky a konfliktní situace zdolá-
vají výmluvností, schopností argumentovat 
a artikulovat „problém“ podle potřeby, účelu 
i ohrožení. Potřebují hodně slov, lakonické sen-
tence, které proslavily nemálo skvělých obránců 
zákona či proklatých zločinců, by tu 
nefungovaly. Napětí nevzniká z nebezpečných 
situací, kdy na řeč nezbývá čas, ale z věcného 
vybudování argumentů pro a proti, z jakési 
dialektiky obvinění a obhajoby jednání. Každá 
promluva „dodržuje logiku eseje“. Jazyk má svůj 
rytmus, jenž stojí a padá s každým slovem, 
které se vypustí nebo přidá. Orchestrace všech 
rytmů, i protichůdných, pak vytváří partituru 
jakési názorové symfonie: lidé spolu nemluví, ale 
mají k sobě proslovy, přednášky. Slovem je třeba 
udolat, přesvědčit, vymluvit až do mrtě všechna 
pro a proti, dovést je až ad absurdum. De facto 
jsou všechny postavy typem jakéhosi teoretic-
kého intelektuálního zločince, jenž se ze všech 
svých provinění prostě „vykecá“.

U Havla mluví podsvětí jazykem kultivova-
ným, „vysokým“, čímž dosahuje autor komediál-
ního účinku. Dnes mluví jazykem „nízkým“ 
naopak ti nejvýše společensky postavení. Popu-
listicky se přibližují „lidu“, těm nejnižším, získá-
vají jejich sympatie a vytvářejí v nich iluzi, že 
jsou jedněmi z nich. Dnes funguje zcela převrá-
cený princip, ale v důsledku vypovídá o tomtéž. 
Slova mají moc. Slova moc neztratila.

(kž)

... Prapůvodní Žebrácká opera Johna Gaye byla 
parodií na soudobou operu, kde autor dosahoval 
zřejmě skvělého napětí a kouzla tím, že žebráci, 
prostitutky a zloději z tehdejšího Londýna byli 
přeneseni na velkooperní jeviště, vyhrazené vel-
kému světu pánů. Z tohoto napětí se zrodila 
i myšlenka, že není rozdílu mezi kapsářem bez 
rukaviček a zlodějem v rukavičkách, myšlenka, 
kterou pak rozvinul (a ovšem – jako vždy – velice 
zideologizoval) ve své verzi Brecht.

... Brecht byl suchopárný ideolog – a proto 
oživoval zvenku – celý ten sugestivní hudební 
svět transponovaných pouťových popěvků 
atd. – To vše má oživit, zlidštit, zpoetizovat, 
zatraktivnět, zbulvarizovat ideologické schéma. 
A tak dochází k paradoxu: nejvíc se nám líbí to, 
co marxistický analytik Brecht nejvíc odsuzuje: 
poezie podsvětí, z marxistického hlediska zcela 
odsouzeníhodný fenomén měšťáckým světem 
zdeformované a sobě odcizené lidovosti. Teore-
ticky odsuzuje Brecht sentiment jménem sku-
tečného citu jako cit pokleslý, měšťákem 
devastovaný, prakticky ale staví celou působi-
vost hry právě na tomto odsouzeném senti-
mentu. Možná jsem zaujatý a pravděpodobně 
to neříkám přesně, ale mne na tom rozčiluje ta 
německy profesorská sentimentalita, cítím 
v tom jakousi úřednickou představu o humoru, 
o dobrodružství, o poezii. Brecht je tak trochu 
podvodník: bojuje proti měšťáctví a zároveň se 
mu nestydatě podbízí, není náhoda, že jeho 
Žebranda je dodnes repertoárovým pilířem 
všech šosácky-provinciálních německých diva-
del – a že zároveň tak konvenuje i německému 
levičáctví, s jeho tradičně fašizujícím zaměře-

ním, stádností, vnitřní sterilitou: Velká Idea, 
které je třeba oddaně sloužit, ztělesněná něja-
kým tím Vůdcem, dekorovaná sentimentalitou – 
jako náhražkou skutečného citu. Snad jsem 
krutý, ale cítím jakousi nitku, která vede až k těm 
esesáckým houslovým koncertům. 

Napětí, které před dvěma sty lety u Gaye 
vznikalo tím, že vznešenou árii zpíval otrhaný 
zloděj, zde by mělo být nahrazeno napětím mezi 
„kapsářskou realitou“ a státnickými proslovy, do 
nichž je transponována. Žijeme ve světě, v němž 
každý nesmysl má vědeckou podobu a v němž 
žvanění nahrazuje řeč. V tom tedy, jak jsem už 
řekl, vidím opernost dnešního světa. (...)

(Úryvky z dopisu Václava Havla Alfrédu 
Radokovi, 3. 7. 1975, archiv Davida Radoka)

žvanění 
nahrazuje řeč

Žebrácká opera (The beggars opera, 1728) ANGLICKÉHO BÁSNÍKA 
A DRAMATIKA JOHNA GAYE (1685–1732) BYLA PRVNÍ TZV. BALLAD OPEROU, KTERÁ 
PARODOVALA ŘADU DOBOVÝCH DIVADELNÍCH KONVENCÍ, PŘEDEVŠÍM POPULÁRNÍ 
ITALSKOU OPERU A COMMEDII DELL’ARTE. V GAYOVĚ Žebrácké opeře SE 
V ROLÍCH PROTAGONISTů NEOBJEVILI ARISTOKRACIE A GENTLEMANI, JAK BYLO 
DOBOVÝM ZVYKEM, ALE LONDÝNSKÁ SPODINA, KTERÁ AUTOROVI UMOŽNILA 
SATIRICKY KOMENTOVAT POLITICKOU SCÉNU A KARIKOVAT TEHDEJŠÍHO PREMIÉRA 
ROBERTA WALPOLA. PRVNÍHO UVEDENÍ HRY SE UJALA SPOLEČNOST JOHNA RICHE 
(PO ODMÍTNUTÍ HRY DIVADLEM DRURY LANE). PO PREMIÉŘE 29. LEDNA 1728 
V DIVADLE NA LINCOLN’S INN FIELDS NÁSLEDOVALO BEZ PŘERUŠENÍ 64 REPRÍZ. 

V ROCE 1920 OBNOVILO Žebráckou operu LONDÝNSKÉ DIVADLO LYRIC THEATRE 
IN HAMMERSMITH A INSCENACE DOSÁHLA FENOMENÁLNÍCH 1463 REPRÍZ.

ZA FINANČNÍ PODPORU VŘELÝ DÍK 
PANU VLADIMÍRU NOVOTNÉMU, 
PANU DAVIDOVI J. BOUCK A PANU 
JANU RAPALOVI.





TVůRCI
DAVID RADOK

Režisér. V roce 1968 po sověstské invazi emi-
groval s rodinou do Švédska, kde měl jeho otec 
Alfréd Radok domluvenu režii. Roku 1980 debu-
toval Menottiho inscenací Medium na scéně 
Göteborské opery, kde později nastudoval řadu 
oper, hostoval též v Královském divadle 
v Kodani, ve Stockholmu, Oslu, Helsinkách. 
Počátkem devadesátých let se vrátil do Česko-
-slovenska. Ve Stavovském divadle inscenoval 
Mozartovy opery Don Giovanni a Kouzelná 
flétna, v Národním divadle režíroval roku 2000 
operu Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth 
Mcenského újezdu a o rok později v koprodukci 
s Operou Göteborg Vojcka (Wozzecka) Albana 
Berga. V roce 2003 dostal Cenu Ministerstva 
kultury za přínos v oblasti divadla. V Divadle 
Archa inscenoval roku 2008 tehdy nejnovější 
hru Václava Havla Odcházení. Několik úspěš-
ných oper režíroval v Národním divadle Brno. 
Je autorem libreta opery Monument skladatele 
Marka Ivanoviče, která vznikla na objednávku 
NdB a bude poprvé uvedena v sezoně 2019/20. 

ZUZANA JEŽKOVÁ

Scénografka a kostýmní výtvarnice. Absolvovala 
obor scénografie na Divadelní fakultě AMU 
v Praze a studium si rozšířila o stáže ve Francii – 
L’Opéra Bastille Paris a ve Velké Británii – 
The Nottingham Trent University. S Davidem 
Radokem poprvé spolupracovala na návrzích 
kostýmů hry Václava Havla Odcházení (2008, 
Divadlo Archa) a pokračovala na inscenacích 
Jak se vám líbí (2011, Otáčivé hlediště Český 
Krumlov) a Troilus a Kressida Williama Shake-
speara (2012, Nd Praha). Následovaly opery: 
Věc Makropulos Leoše Janáčka (2014, Göte-
borgsOperan / Nd Brno), Modrovousův hrad 
Bély Bartóka a Očekávání Arnolda Schönberga 
(2016, GöteborgsOperan / Nd Brno), Arsilda 
Antonia Vivaldiho (2017, koprodukce Collegia 
1704 a operních scén ve Versailles, Caen, Lille 
a v Bratislavě), Tři fragmenty z Julietty Bohu-
slava Martinů a Lidský hlas Francise Poulenca 
(2019, GöteborgsOperan / Nd Brno). Právě při-
pravuje kostýmy pro operu Monument hudeb-

ního skladatele Marka Ivanoviče, k níž napsal 
libreto David Radok a v r. 2020 ji bude režírovat 
v Nd Brno. Zuzana Ježková pracuje také na fil-
mových projektech a od roku 2006 je členkou 
týmu, který realizuje rozsáhlý teatrologický pro-
jekt interaktivních rekonstrukcí přelomových 
českých divadelních inscenací 20. století.

ANDREA MILTNER

Britská tanečnice a choreografka českého 
původu vystudovala v Londýně klasický 
i moderní tanec a do Prahy přišla za souborem 
baletu Národního divadla. Její taneční sólové 
představení Tanec magnetické balerínky bylo 
úspěšně uvedeno na festivalech po celé Evropě 
a její sólový projekt Fractured se účastnil zahra-
ničních festivalů v Polsku, v Německu 
a v Holandsku. Její poslední sólo Tranzmutace 
získalo evropský Move-Award quality label. 
Zájem o barokní estetiku ji přivedl ke spolupráci 
na rekonstrukci barokních oper a k vlastním pro-
jektům, například: Barokní tělo odhaleno, Penti-
mento a Vertikální horizontála. Tančila 
v barokních operách v Národním divadle 
v Praze, v barokním divadle v Českém Krumlově, 
na festivalech v Německu, Slovinsku a Maďar-
sku. Spolupracuje se soubory barokní hudby 
jako režisérka, choreografka a tanečnice. 
S Collegiem 1704 vytvořila choreografii k filmu 
Orfeo ed Euridice (Gluck) s Bejunem Mehtou 
a v roce 2017 pro operu Arsilda v režii Davida 
Radoka. Loni účinkovala v Soulu a letos na jaře 
v Brooklyn Academy of Music v New Yorku s Les 
Arts Florrissants v inscenaci Rameau – Maître 
à danser. V létě režírovala pro orchestr Musica 
Florea barokní operu Praga Nascente da Libu-
ssa e Primisla.

JAN BENEŠ

Světelný designér, choreograf a tanečník. 
Absolvoval konzervatoř Duncan Centre v Praze 
a Laban Centre v Londýně. Svou kariéru začal 
jako technik a tanečník s mezinárodní taneční 
skupinou DEJA DONNE pod vedením Lenky 
Flory a Simoneho Sandroniho. Jako světelný 
designér spolupracoval například s následují-
cími soubory a tvůrci: NANOHACH (CZ), Mama-
callas (FR/CZ), Scottish Dance Theatre (UK), 

Adriatik uvádí (CZ), divadlo Alfred ve dvoře (CZ), 
Sumako Koseki (JPN/FR), Cristina Maldonado 
(MEX), Simone Sandroni (IT), Karen Foss (NOR), 
Iona Mona Popovici (ROM), Vojta Švejda (CZ), 
Barbora Látalová (CZ). Od roku 2005 organizuje 
hitparádu pohybového divadla Domácí úkoly 
z pilnosti. S režisérem Michalem Dočekalem 
spolupracoval jako světelný designér na insce-
naci Andělé v Americe. 

HERCI
MARTIN DONUTIL

Vystudoval hudebně-dramatický obor na praž-
ské konzervatoři. Absolvoval rolemi v inscenaci 
Schnitzlerova Reje (2011). Od sezony 2011/12 byl 
členem souboru brněnského Divadla Husa na 
provázku, kam jej přivedl tehdejší umělecký šéf 
divadla Vladimír Morávek. S ním spolupracoval 
například na inscenacích Shafferova Amadea či 
Uhdeho a Štědroňova Leoše. Setkal se například 
i s Janem Mikuláškem (Doktor Faustus, Višňový 
sad) a v posledních letech s Michalem Dočeka-
lem (Massiniho Dynastie /Lehman Brothers/, 
hlavní role v adaptaci Kafkovy Ameriky). Vedle 
práce v divadle účinkuje i v televizi a filmu, 
hlavní roli ztvárnil například v seriálu Četníci 
z Luhačovic. Nyní je v angažmá v Městských 
divadlech pražských.

EVA SALZMANNOVÁ

Po skončení studií herectví na DAMU působila 
v Divadle Na okraji (Rubín). V sezoně 1990/91 
byla členkou Činohry Národního divadla, poté 
smíchovského Divadla Labyrint, Divadla Na 
zábradlí a hostovala ve Vinohradském divadle. 
V roce 1994 se vrátila do Národního divadla, kde 
zůstala (s řadou úspěchů na kontě) až do roku 
2018, kdy přešla do Městských divadel praž-
ských. Za monodrama Jasno lepo podstín 
zhyna, uváděné v režii Viktorie Čermákové 
v pražské MeetFactory, byla nominována na 
Cenu Thálie 2017. Je docentkou herectví na 
DAMU.

HANUŠ BOR 

První herecké zkušenosti získal na přelomu 
50. a 60. let jako dětská filmová hvězda. Vedle 
účinkování ve filmu se věnoval i dabingu, zpěvu 
a v dětských rolích se představil na několika 
pražských divadelních scénách včetně Měst-
ských divadel pražských. Vystudoval herectví na 
DAMU a poté přijal nabídku angažmá v liberec-
kém Divadle F. X. Šaldy. V 90. letech působil 
několik let v Divadle Labyrint a po jeho zrušení 
prošel jako nezávislý umělec několika pražskými 
scénami. V současné době vystupuje na jeviš-
tích Městských divadel pražských, spolupracuje 
s televizí i rozhlasem.

JAN VLASÁK 

Po absolutoriu herectví na JAMU získal 
angažmá ve Slováckém divadle v Uherském 
Hradišti. Odtud přešel do Ostravy, kde strávil 
čtyři sezony v Divadle Petra Bezruče a další léta 
ve Státním divadle. Právě zde se setkal se 
spoustou výrazných rolí (Hamlet, Rváč, Cyrano 
z Bergeracu) a také s režisérem Janem Kače-
rem. S ním odešel do pražského Divadla 
E. F. Buriana, ale již po roce zamířil za svým oblí-
beným pedagogem z JAMU režisérem Aloisem 
Hajdou do Státního divadla v Brně. V roce 1984 
se vrátil do Prahy, do Realistického divadla. 
V roce 1990 dostal nabídku do Národního diva-
dla (titulní role v Pekaři Janu Marhoulovi, Willy 
Loman ve Smrti obchodního cestujícího). Po 
deseti letech odešel do divadla Rokoko a za čas 
na volnou nohu. Hostuje v různých divadlech 
(Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo, 
Divadlo v Řeznické) a diváci jej znají též z tele-
vize, filmu, rozhlasu i dabingu.

TEREZA MAREČKOVÁ 

V rodném Brně vystudovala na konzervatoři hru 
na housle u prof. MgA. Františka Novotného. 
Během studia posbírala několik ocenění jak na 
národních, tak i na mezinárodních soutěžích. Od 
roku 2013 byla v angažmá v Divadle Husa na 
provázku, kde hrála role jako Vítězslava Kaprá-
lová (Vitka, získala za ni Cenu Divadelních novin 
v kategorii Herecký výkon sezony bez ohledu na 
žánry), Alma Mahler (Alma. Amoroso presto) 



DĚTSTVÍ V JILEMNICI

Jaroslav Havlíček se narodil v podkrkonošské  
Jilemnici dne 3. února 1896. Otec Josef byl uči-
telem, kronikářem, sběratelem pověstí, básní-
kem a organizátorem jilemnického kulturního 
života. Matka Julie byla dcera nadlesního z okolí 
Chlumce nad Cidlinou. Rodné město se zapsalo 
do celé řady Havlíčkových románů jako prototyp 
maloměsta se všemi jeho klady i zápory. Havlí-
ček jej vykresluje jako malebný ráj dětství, ale 
i jako vězení, kde žije člověk pod stálým drobno-
hledem společenství. 

Havlíček byl velice nemocné a přecitlivělé 
dítě, v útlém věku prodělal těžký, téměř smr-
telný zápal plic. Podobnou zkušenost na hranici 
smrti prožívá jeho dětský hrdina Emil v próze 
Helimadoe. Strach ze smrti a nemoci své 
a svých blízkých ho provázel celý život. Jeho 
žena Marie vzpomíná, že neustále úzkostně 
pozoroval svůj zdravotní stav, banální nemoci 
jeho dětí jej děsily a strachoval se o zdraví sta-
rých rodičů. Tento strach se promítl jako pod-
statný motiv do celého jeho literárního díla. 

MÁňA

V roce 1909 nastoupil Jaroslav na reálku v Jičíně. 
Léto po maturitě roku 1913 bylo prý nejšťastněj-
ším obdobím jeho života a rád na něj vzpomí-
nal – na výlety do přírody, hraní divadla, dlouhé 
večery s přáteli a přípravy na studia malířství na 
pražské UMPRUM. Po prázdninách se idyla roz-
plynula. Rodiče s uměleckou dráhou svého syna 
ostře nesouhlasili. Zůstal tedy v Jilemnici, stu-
doval Obchodní akademii v Chrudimi a poznal 
svou budoucí ženu Marii, zvanou později Máňa, 
dceru jilemnického ředitele továrny na mýdla. 
Jejich vtah byl složitý. Nedokázali se definitivně 
ani sblížit, ani odloučit. Svářily se spolu Jarosla-
vova nesmělost a Mánina netrpělivost. Spojo-
vala je snílkovská fantazie, touha uniknout 
z omezených obzorů maloměsta a čtenářská 
vášeň. K dlouhé odluce v jejich vztahu došlo na 
podzim roku 1914, kdy se Jaroslav konečně 
dostal na studia do Prahy. Umělecká dráha mu 
byla i nadále odepřena. Studoval obor obchodní 
vědy na České vysoké škole technické. Studium 
obchodu jej otravovalo a nijak zvlášť nevynikal. 

Roku 1915 byl Jaroslav Havlíček odveden do 
války. V Jablonci absolvoval důstojnickou školu. 
Poté bojoval na ruské a italské frontě a byl dva-
krát raněn.  

Po skončení první světové války obnovil stu-

dia a nastoupil na praxi do Živnostenské banky. 
Studia nedokončil, ale zaměstnancem banky 
zůstal po celý život. Na VII. všesokolském sletu 
v Praze se opět setkal s Marií, a přestože byla 
zasnoubena, obnovili svůj někdejší vztah. Roku 
1921 měli svatbu, o rok později se jim narodil syn 
Zbyněk a roku 1924 dcera Eva. Rodina se natr-
valo usadila v rodinném domku na pražském 
Spořilově. 

ÚŘEDNÍK VS. SPISOVATEL

Přes den pracoval Havlíček v nenáviděné Živ-
nostenské bance, aby uživil rodinu, a po nocích 
psal verše, novely a romány. Během osmi let 
napsal desítky povídek a pět románů: Petrole-
jové lampy (1935), Neviditelný (1937), Ta třetí 
(1939), Helimadoe (1940) a Synáček (1942). 
Přestože jeho romány slavily úspěch, Havlíček 
se neodvažoval opustit vyčerpávající místo ban-
kovního úředníka a pro svou nesmělost si 
netroufal na schůzky s nakladateli. Vydávání 
románů vyřizovala s nakladateli jeho žena Máňa. 

Jaroslav Havlíček zemřel 7. dubna 1943 
v Praze na zápal plic a vyčerpání sil. Jeho syn 
Zbyněk se stal surrealistickým básníkem a kli-
nickým psychologem, jeho dcera Eva výtvarnicí.

nebo Andula (Lásky jedné plavovlásky). Mimo 
hraní se věnuje skládání scénické hudby (Ubu 
králem: Svoboda!, Žltým včelám žlté slzy, …). Od 
jara 2019 je členkou souboru Městských divadel 
pražských. Hraje v Romeovi a Julii v režii Michala 
Dočekala, se kterým v Brně spolupracovala na 
oceňované inscenaci Dynastie /Lehman Bro-
thers/ a v Opeře Národního divadla na Sternen-
hochovi Ivana Achera. 

DANA BATULKOVÁ 

K divadlu ji přivedl zájem o poezii. Na DAMU 
absolvovala rolí Jill ve hře I motýli jsou volní. 
Poté prošla scénami v Kladně a Mladé Boleslavi. 
Od roku 1983 spolupracovala s Volným spoje-
ním režisérů na různých divadelních projektech, 
především v Divadle v Řeznické. Odtud vedla její 
cesta do divadla Komedie, kde zažila pět šťast-
ných tvůrčích let pod vedením režisérů Jana 
Nebeského a Michala Dočekala. Po Dočekalově 
odchodu do Národního divadla hrála pod vede-
ním Zdenka Potužila a poté Tomáše Svobody 
v divadle Rokoko a zároveň hostovala na dalších 
scénách. Dnes je členkou souboru Městských 
divadel pražských, pravidelně se objevuje ve 
filmu i v televizi.

ZUZANA STAVNÁ

Vystudovala hereckou konzervatoř v Košicích 
a činoherní herectví na DAMU (2007). Během 
studia spolupracovala s režijním duem SKUTR 
na inscenaci Plyš v Divadle Na zábradlí. V Diva-
dle Archa následovaly Plačky a Joke Killers. 
V témže divadle účinkovala i v Havlově Odchá-
zení v režii Davida Radoka a dále ve dvou insce-
nacích Jiřího Havelky Exit 89 a Zde jsem 
člověkem. S režisérem Radokem se znovu 
setkala na otáčivém hledišti v Českém Krumlově 
v roli Rosalindy v Shakespearově komedii Jak se 
vám líbí. Během angažmá v Činoherním klubu 
hrála v inscenacích Před západem slunce, Živ-
nost paní Warrenové a Svatba pozdního léta 
v režii Ladislava Smočka. Momentálně je na 
volné noze, hostuje na Nové scéně, v Divadle 
Minor, Divadle Kalich, Studiu DVA a často spolu-
pracuje na pohybových představeních Adély 
Stodolové-Laštovkové ve Venuši ve Švehlovce. 
Hrála ve filmech Krásno, Zakázané uvolnění 
(2014) a Já, Olga Hepnarová (2015).

MILAN KAČMARČÍK 

Vystudoval ostravskou konzervatoř, už za studií 
hostoval v Divadle Petra Bezruče a dostal 
nabídku angažmá do Národního divadla morav-
skoslezského. Po vojenské základní službě ode-
šel k Bezručům za režisérem Josefem Janíkem, 
ale po roce a půl se znovu vrátil do NDM. V Ost-
ravě se seznámil se svou budoucí ženou Apole-
nou Veldovou (společně si poprvé zahráli 
v inscenaci Chuť medu). Od roku 2002 oba ode-
šli do pražského Švandova divadla. Milan Kač-
marčík zůstal v angažmá do roku 2010. První rolí 
byl Jean-Pierre Roch v Čase katů, dalšími Voj-
cek, Arbenin v Maškarádě či Islajev v Měsíci na 
vsi. Průběžně hostoval v Městském divadle 
v Mostě, Mladé Boleslavi, v Jihočeském divadle 
v Českých Budějovicích, ve Strašnickém divadle 
či Na Fidlovačce. V Městských divadlech praž-
ských se poprvé objevil v režii Pavla Kheka 
v Markétě Lazarové.

FILIP BŘEZINA 

Již jako student DAMU hrál v divadle DISK 
například v inscenacích Žranice či Běsi. Poté 
spolupracoval s Divadlem Petra Bezruče, 
Národním divadlem moravskoslezským, 
Divadlem pod Palmovkou, A studiem Rubín 
nebo Divadlem Spektákl. Před filmovou 
kamerou se objevil v tragikomedii Vybíjená, 
kterou režisér Petr Nikolaev natočil podle knihy 
Michala Viewegha. Svou první hlavní roli dostal 
v romantickém dramatu Zlatý podraz. Objevil se 
v Zahradnictví Jana Hřebejka a Petra 
Jarchovského. Zahrál si také v seriálech. 
S režisérem Michalem Dočekalem 
spolupracoval na inscenaci Andělé v Americe.

PETRA TENOROVÁ 

Vystudovala herectví na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě a už během studií hostovala v Národ-
ním divadle moravskoslezském. V roce 2009 
nastoupila do svého prvního angažmá ve 
Východočeském divadle v Pardubicích, kde 
setrvala šest let a odehrála tu více než dvě 
desítky rolí (mj. Konstance v Amadeovi, Eržiku 
v Baladě pro banditu, Markétu Lazarovou ad.). 
Po roční zkušenosti v Městském divadle Kladno 
odešla v roce 2016 do souboru Městských diva-

del pražských, kde byla jejím prvním úkolem 
Taťána v Evženu Oněginovi. Je členkou pardu-
bického autorského Divadla Tří, hostuje v Diva-
dle U Valšů a v Divadle Kalich. 

ZDENĚK VENCL

Herectví se začal věnovat v amatérském sou-
boru J. K. Tyla v Mostě, orientovaném především 
na dětské publikum. Studoval báňskou průmys-
lovku v Duchcově, ale po maturitě si podal při-
hlášku na DAMU. V letech 1991–1994 
spolupracoval se spolkem Kašpar (mj. hrál 
v inscenaci Hodina mezi psem a vlkem). Po roz-
dělení souboru odešel společně s Michalem 
Dočekalem do divadla Komedie, kde byl 
v angažmá až do roku 2002. Následovalo období 
profesní nezávislosti, kdy se intenzivně věnoval 
své zálibě v kulturistice. Herectví ale nikdy zcela 
neopustil. Průběžně účinkoval na různých praž-
ských scénách (Branické divadlo, Divadlo Bez 
zábradlí, Divadlo Palace), vystupoval v muziká-
lech Krysař a Excalibur a v roce 2009 zakotvil 
v souboru Městských divadel pražských, kde 
působí dodnes.

PAVEL JUŘICA 

Jeho umělecké začátky vedly přes literárně-dra-
matický kroužek a recitační soutěže Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě. Na základě úspěchu 
absolventského představení hry Lidie Razumov-
ské Milá paní profesorko dostal celý ročník 
nabídku na angažmá do Moravského divadla 
Olomouc, kde Pavel Juřica zůstal celých dvacet 
let a vytvořil zde několik desítek rolí. Ve stejné 
době dlouhodobě spolupracoval s Davidem 
Drábkem v alternativním Studiu Hořící žirafy. 
V roce 2009 přijal nabídku do Švandova divadla, 
odkud vedly jeho kroky do Městských divadel 
pražských, jejichž členem je doposud.

RADIM KALVODA 

Narodil se ve Vsetíně, ale dětství prožil v Olo-
mouci, kde se poprvé setkal s divadlem v dra-
matickém kroužku místní LŠU. Studoval na 
brněnské konzervatoři a pokračoval studiem na 
DAMU. S přáteli založil Divadelní sdružení 
CD 94. Jejich první inscenací byla Cesta kolem 

světa a po ní následovaly další: V zajetí filmu, 
Tři mušketýři či Prokletí rodu Baskervillů. Zají-
mavou zkušeností, která navázala na práci 
CD 94, byla účast v mezinárodním projektu 
Jeppe z vršku, kterou v Dánsku realizoval Petr 
Svojtka. V Městských divadlech pražských 
poprvé účinkoval v Monty Pythonově létajícím 
kabaretu a nedlouho na to přišla i nabídka stá-
lého angažmá. Pohostinsky účinkoval v inscena-
cích Národního divadla, Divadla Ta Fantastika 
nebo Letních shakespearovských slavností.

ANNA KUKUCZKOVÁ

Herečka, mimka, klaunka a recitátorka. Absolvo-
vala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze a na 
Katedře pantomimy (nyní Katedra nonverbál-
ního divadla) HAMU získala bakalářský 
a posléze magisterský titul. Pravidelně vystu-
puje na českých i zahraničních festivalech, např. 
Zlatá Praha, slovenský PAN nebo International 
Mime Art Festival ve Varšavě. Věnuje se také 
pedagogické a choreografické činnosti a reci-
taci. V roce 2013 a 2014 vyhrála Mezinárodní 
soutěž Zdeňka Fibicha v přednesu koncertního 
melodramu. V minulosti spolupracovala se sku-
pinami MIME PRAGUE a Tichá opera, v součas-
nosti to jsou například Cirkus Sakra, Teatro 
Comico a Opera studio Praha. Je zakládající 
členkou pantomimické skupiny Kozel ve 
fraku a česko-francouzského kabaretního 
dua Cabarécie. 

MARKÉTA JANDOVÁ

Tanečnice a studentka choreografie doktor-
ského programu na HAMU. Tvoří vlastní autor-
ské projekty, stejně tak spolupracuje s mnoha 
choreografy a režiséry (Sláva Daubnerová, 
Andrea Miltner, Martina Hajdyla Lacová, David 
Radok a další). Její pozornost se také soustře-
ďuje na žánr dance for camera. V poslední době 
navázala jako choreografka spolupráci s oděvní 
designérkou Liběnou Rochovou.



VÁCLAV HAVEL
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Čtvrtá premiéra sezony 2019/20.
Program k inscenaci vydávají Městská divadla pražská.
Ředitel Daniel Přibyl.
Umělecký šéf Michal Dočekal.
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