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Správná odpověď k soutěži Detail z květnového čísla je: detail  
je z inscenace monty pythonův létající kabaret. Vstupenky 
získávají Jana Řezáčová a Jana Jiráská.

MLADÁ FRONTA

sezona pomalu končí, ale spíše bychom mohli říci 
vrcholí... Na červen jsou totiž nachystány premié- 
ry, které u diváků bezpochyby vzbudí velký ohlas. 
v nabídce jsou totiž dvě komedie zcela současné. 
S nadsázkou komentují (a dnes to asi ani jinak ne-
jde) politicko-společenskou situaci prostřednictvím 
osudů jednotlivců.

více se dozvíte v rozhovorech. režisér Ondřej Zajíc, 
který připravuje českou premiéru hry katalánského 
dramatika Jordi Galcerana, vysvětlí nejen, co to zna-
mená BURUNDANGA, ale promluví také o smíchu 
jako léku.

Herec Michal Dlouhý, který se v Divadle ABC před-
staví jako americký prezident ve hře Davida Mameta 
LISTOPAD, prozradí, proč by nechtěl být skutečným 
prezidentem a raději si na něj jen hraje na jevišti.

Na konci dubna jsme měli v Městských divadlech 
pražských vzácnou návštěvu – německého drama-
tika světového jména Mariuse von Mayenburga. Při-
jel se podívat na jednu z posledních repríz své hry 
PERPLEX, a nepřijel sám. Doprovázeli jej dva herci  
z původní berlínské inscenace Perplex, kteří se velmi 
bavili tím, když viděli postavy pojmenované po sobě 
zahrané někým jiným. v rozhovoru s Mariusem  
si přečtete, co bylo inspirací pro napsání Perplexu, 
ale také o přátelství tohoto dramatika s uměleckým 

šéfem a režisérem Městských divadel pražských Pe-
trem Svojtkou.

A ještě vás čeká pozvánka na pořad Luby Skořepové 
a moderátora Aleše Cibulky SKOŘEPINKY NA CI-
BULCE, který měl úspěšnou premiéru v kavárně Di-
vadla ABC a bude se sem (ne)pravidelně vracet.

Jistě jste si všimli vtipných kresbiček, které se ob-
jevují na našich tiskových materiálech. Možná vám 
přišly něčím povědomé... Jejich autorem je světo-
známý výtvarník animovaných filmů Pavel Koutský.  
A já jsem si s ním o jeho práci povídala v ateliéru  
na Kampě.

Nakonec ještě malá vzpomínka s připojenou archivní 
fotografií. v dubnu zemřela britská humoristka Sue 
Townsendová. My jsme zavzpomínali na úspěšné 
představení, které vzniklo v 90. letech podle její 
slavné knížky. vzpomínáte také na Tajný deník Adria- 
na Krtka s Adamem Novákem v hlavní roli? Byla to 
tenkrát první adaptace této knížky u nás a mladí di-
váci si inscenaci velmi oblíbili.

Přeji hezké léto!

Jana Soprová, šéfredaktorka

Vážení diváci,

jana soprová, šéfredaktorka
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Poslední premiérou sezony bude 
hra současného katalánské-
ho dramatika Jordi Galcerana  
BURUNDANGA, kterou uvede 
Divadlo Rokoko 14. června. O hře 
a přípravě inscenace jsme si po-
vídali s režisérem inscenace On-
dřejem Zajícem. 

 Ondřej Zajíc: 
Rozesmávat lidi je dar

Dvě poslední premiéry sezony v městských di-
vadlech pražských mají pro mě společné téma, 
tedy nahlédnutí do zákulisí politické mašiné-
rie a to, jak s ní koliduje lidský faktor, a samo-
zřejmě i komediální nadsázku... proč jste si vy-
brali právě tuto hru?
Burundanga je hra určitě méně politická než Listopad, 
který je – vzhledem k tomu, že se odehrává v Bílém 
domě a hlavní postavou je americký prezident – poli-
ticky přímočarý. v Burundanze je politika v pozadí, ne-
řeší se lineárně. Hra si spíše utahuje z fenoménu te-
rorismu, což je sice záležitost výsostně politická, 
nicméně postavy této hry jsou zas totálně apolitické. 
Pokud se ptáte, proč jsme si Burundangu vybrali, pak 
ze zvláštních důvodů. Autorovi se povedlo postavit 
do centra dění naši hlubokou úzkost a zlehčit ji tak,  
že si ani neuvědomíme, že bychom se vlastně měli 
bát. Ulevuje nám od té největší noční můry součas-
nosti, tedy hrozby terorismu. Jako taková je hra velice 
blízká žánru klasické situační komedie, není zdaleka 
tak satirická ani ironická jako Listopad. Je to kome-
die, která si utahuje z naší blbosti a oddémonizovává 
(krásné slovo) fenomén terorismu. 

název Burundanga zní záhadně...
v názvu hry není třeba hledat nic záhadného, možná 
jen trochu exotického. Jedná se o název jihoamerické 
rostliny, která ve hře funguje třeba jako kvítek lásky 
ve Snu čarovné noci. Tahle rostlina opravdu existuje  
a zřejmě obsahuje halucinogenní alkaloid skopola-
min. v naší hře funguje jako droga pravdy a je pra-
vým a osudovým spouštěčem děje. Dvě hlavní hrdinky 
– Silvie a Berta – jsou studentky, kamarádky, které 
společně obývají jeden byt v Barceloně. Berta neče-
kaně otěhotní s partnerem, kterým si není zcela jistá. 
Silvie jí poradí, ať mu dá do piva drogu burundangu,  
a tak se může dozvědět, jaký doopravdy je. Díky tomu 
Berta pozná, že její partner je sice trochu proutník, ale 
že ji má opravdu rád a dítě si přeje. Tady by pro Bertu 
mohla celá epizoda šťastně skončit, kdyby se zároveň 
nedozvěděla, že její milý je mimochodem i terorista. 
Příslušník baskického teroristického hnutí eTA. roz-
táčí se tak kolotoč situací a zápletek...
Důležitou zprávou pro diváky ovšem je, že se 
jedná o komedii. to je velmi žádané „zboží“.
Já považuju tuhle hru za poměrně vzácný objev. No-
vých, originálních a dobře napsaných „neumělec-

koidních“ komedií je totiž poměrně málo. Můžeme 
si představovat, že se v takových titulech dramatur-
gové topí a nevědí, který si vybrat dřív, ale pravý opak 
je pravdou. Autor Jordi Galceran je mi sympatický tím, 
že nemá přehnané ambice. Jde mu v prvé řadě o to, 
aby obstál v žánru a ne aby za každou cenu přinášel 
nové neotřelé či avantgardní myšlenky. Dost Burun-
danze věřím a nemám ambice v ní něco obrovského 
sdělovat. To je takové malé pošťouchnutí pro bu-
doucí kritické ohlasy. vždy mě fascinuje, když tvůrci 
ohlásí, že se pojede „po silnici autem“, a vzápětí ná-
sleduje část kritických ohlasů: „No, nebyla to špatná 
projížďka, ale žádná jachta to není, to auto se vám ve 
vodě trochu topí.“ Říkám to proto, že mi nad takovým 
nepochopením vždy zůstává rozum stát. 
to asi souvisí s názorem, že tragédie je auto-
maticky považována za umělecky hodnotnější, 
i když víme, že divák spontánně dává přednost 
komedii. Jak to vidíte vy?
Čím dál víc si uvědomuji, jak silnou zbraní se může 
stát skvěle napsaná, a samozřejmě i dobře zahraná, 
komedie. Něco tak prostého a samozřejmého jako 
smích může být skutečným osvobozením – i když ně-
kdy jen chvilkovým – od tíže naší existence. Neznám 
šťastnějšího člověka než toho, který se směje. Možná 
zapomínáme, že rozesmávat lidi je dar. Je to příleži-
tost, která by neměla být promarněna.
katalánský autor Jordi galceran u nás zatím 
není známý...
Tenhle chlapík – původně amatérský herec – je ale 
jinde docela slavný. Zbohatnul psaním dramat a po-
dle jeho nejslavnější hry Grönholmova metoda byl do-
konce natočený film. Ale je pravda, že u nás je za-
tím neznámý. Burundangu uvádíme v české premiéře  
a myslím, že ani jiné jeho hry u nás zatím uvedeny 
nebyly. Považujeme tedy za čest, že jsme první, kdo  
v Čechách bude uvádět jeho text. Baví mě, jak Galce-
ran dokáže diváka získat, jak mluví úplně současným  
a přitom obyčejným jazykem a staví zajímavé zá-
pletky. A hlavně, jeho hra má FÓr.
Jste zatím na počátku zkoušení. Baví vás?
Text nám skvěle zapadá do strategie, kterou jsme 
stanovili už na začátku našeho působení v Měst-

ských divadlech pražských a ta je: poskytnout našemu 
souboru výrazné herecké příležitosti. Divadelní reži-
sér vám nejspíš řekne, že ho baví každá práce, kte-
rou dělá. Ale když máte komornější hru s pěti pěknými 
hereckými úkoly, tušíte, že ta práce může být čirá ra-
dost – a to říkám bez ironie. Předností téhle hry jsou 
dobře a srozumitelně napsané postavy. Ne každá hra 
má figury, které jsou živé, fungují a vycházejí z tako-
vého obrazu světa, který je nám blízký a srozumitelný. 
To jsou ideální vstupní dispozice pro společnou tvůrčí 
práci. Bohužel tomu tak není vždy. Charakter herce  
se nejlépe pozná, když se má porovnat třeba s „méně 
výrazným úkolem“, ve hře, která má početnější obsa-
zení, a třeba u textu, který má komplikovanější dra-
maturgické parametry. Pokud však herec dobře za-
funguje v těchto mantinelech, víte, že jste narazili na 
někoho, na koho je spolehnutí, kdo do souboru do-
opravdy patří. Když jsme hru vybírali, neměl jsem  
na mysli konkrétní herecké obsazení, ale vyrýsovalo 
se nakonec moc pěkně a mě práce s nimi moc baví.  
Na závěr bych rád řekl, že Burundanga je hra o mla-
dých lidech a je tedy určena hlavně mladému publiku. 
I když si myslím, že její potenciál je podstatně větší. 
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po kterých jste postavy hry pojmenoval?
Máte pravdu, můj vztah k nim je až sentimentální. 
Dva starší, Judith a robert, hráli dvojici dětí v mé 
první hře Tvář v ohni. Ty další dva, evu a Sebas-
tiana, jsem tak trochu „objevil“. Je to samozřejmě 
zkreslující prohlášení, protože talenty se prosadí 
i bez objevování. Ale měl jsem zásluhu na tom, že 
začali hrát v Schaubühne. viděl jsem je účinkovat 
jinde, líbili se mi, a tak jsem je doporučil. Takže jsou 
něco jako „moje děti“. Navíc se mají navzájem rádi 
a jsou opravdu dobrá parta. Musím říci, že zkou-
šení mě nakonec nezklamalo. Užili jsme si to a in-
scenace pak měla úspěch. Protože ji už rok nehra-
jeme, tak jsme si vlastně vyjeli do Prahy na takovou 
vzpomínkovou cestu. Chybí akorát Sebastian, který  
se ke své lítosti nemohl zúčastnit.
zatímco vaše první hra Tvář v ohni je hodně 

drsná a temná, Perplex je komedie – což je ve 
vaší tvorbě dost neobvyklé. Jak jste přišel  
na její téma?
Pamatuju si to přesně. O prázdninách se mi zdál 
sen, že se vracím domů a nepoznávám to tam. Ur-
čitě ten pocit taky znáte – všechno působí divně, 
vaše vzpomínka je naprosto jiná, než jak se jeví 
skutečnost. Tahle myšlenka mě fascinovala a ten 
zvláštní pocit přetrval i po probuzení. Upřímně ře-
čeno, občas čerpám inspiraci ze snu, protože v něm 
vystupují vaše strachy a touhy na povrch v daleko 
obludnějších obrysech. Je to o to horší, že se mů-
žete jen koukat, ale nemůžete to ovlivnit. realita je 
jednodušší, můžete se s problémem poprat. Nej-
zajímavější je, že na divadle se před našima očima 

skutečnost neustále proměňuje. Chtěl jsem si vy-
zkoušet přímo na scéně, jak to může fungovat,  
a s tématem změny identity jsem si pohrával. 
v Perplexu jsou permanentně situace, kdy jsme 
svědky oné přeměny, chvil, kdy vzniká nová realita. 
Někdo se začne chovat jinak a tu realitu změní.
Skočme teď trochu jinam – do minulosti.  
Do prahy jste přijel na pozvání režiséra petra 
Svojtky, se kterým jste se seznámil před 
lety v londýně v rámci letního kursu v royal 
Court theatre. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Bylo to takové bláznivé období. v té době jsem  
už nějakou dobu spolupracoval s Thomasem Oster-
meierem v jeho berlínském týmu Die Baracke Des 
Deutschen Theaters. A byl to právě Ostermeier,  
který mi doporučil účast na letním kurzu v lon-
dýnském royal Court Theatre. Prý to pro mě bude 
dobrá zkušenost, získám kontakty a tak dále. Ale já 
v té době mluvil anglicky dost špatně a cítil jsem se 
trochu ztracený. Nicméně, kontakty a přátelství z té 
doby opravdu přetrvávají dodnes. Seznámil jsem se 
tam s lidmi z oboru, kteří jsou dosud mými kama-
rády. I když se nevídáme, jen si třeba občas napí-
šeme mail, víme o sobě. vedle Petra Svojtky jsou  
to třeba rafael Spregelburd (kvůli němu jsem do-
konce už byl jednou v Praze, kde měla premiéru jedna  
z jeho her) nebo Christian Popescu, rumunský re-
žisér, který také režíruje mé hry, a spousta dalších.
a na závěr se ještě zeptám, na čem teď pra-
cujete?
Momentálně překládám další Shakespearovu hru, 
Richarda III., pro Thomase Ostermeiera. A pochopi-
telně mám v hlavě náměty na několik vlastních her, 
ale to chce čas. Jsem teď mj. tatínkem na „plný 
úvazek“, takže překládání mi vyhovuje, protože si 
ho můžu rozdělit na kousky a tolik mě nestresuje. 
Ale když píšu vlastní hru, potřebuju přinejmenším 
dvě hodiny, abych se zkoncentroval. Práce je stále 
dost, proto jsem moc rád, že mi tahle pražská ná-
vštěva vyšla. Určitě bych rád někdy přijel na delší 
čas. 

V Městských divadlech pražských jsme přivítali vzácnou návštěvu. Na jednu  
z posledních repríz hry Perplex přijel společně s herci z berlínského Schaubüh-
ne autor světového věhlasu Marius von Mayenburg. Po představení si našel 
čas na rozhovor pro náš časopis. 

Marius 
von Mayenburg: 
Mám rád 
bezprostřednost 
divadla

zdá se, že jste se při představení Perplex 
bavil. Jaké jsou tedy vaše první dojmy?
Bylo úžasné. Líbili se mi herci, byl jsem fascino-
ván jejich humorem a virtuozitou. Bylo pro mě 
také zajímavé sledovat paralely s naším vlast-
ním představením, vidět trochu jiný úhel pohledu. 
Jako režisér jsem si v určitých scénách nebyl jist, 
jestli mé jevištní řešení situace bylo dosti vý-
razné, a tak jsem vždycky zvědav, jak se s tím vy-
rovná jiný režisér. Pro mě jako autora je vždycky 
hodně zajímavé vidět, jak hru přečte někdo jiný, 
jak nabídne různé verze té či oné postavy. Tohle 
je na divadle úžasné. Když napíšete román a vy-
pustíte ho do světa, můžete jen doufat, že si ho 
přečte hodně lidí. Ale nikdy nemáte přímou ode-
zvu. Když máte štěstí, někdo vám napíše do-
pis, ve kterém s vámi polemizuje nebo souhlasí. 
Ale ta bezprostřednost divadla, okamžitá odezva  
je jiná. A hned dvojí. Jednak od divadelních tvůrců, 
jednak od diváků. U tohoto představení mě pří-
jemně překvapily bezprostřední, velmi živé reakce 

diváků. Prostě se mi ten večer moc líbil, i proto,  
že jsem sem přijel s herci, pro které jsem hru napsal  
a v Schaubühne režíroval.
některé z vašich her už obletěly svět. za-
jímalo by mě, jestli je všechny píšete pro 
konkrétní herce?
Ne vždy, ale někdy ano. Když člověk pracuje v jed-
nom divadle dlouho, samozřejmě zdejší herce 
zná, a tak si je občas v nějakých rolích představí. 
Ale Perplex byl přeci jen výjimečný. Bylo to poprvé, 
co jsem psal cíleně pro konkrétní čtveřici herců,  
a moc jsem se těšil, že to s nimi nastuduji jako re-
žisér. v té době jsem totiž byl v nepříjemné situa- 
ci – měl jsem po dvou operacích, takže jsem se 
necítil dobře, a navíc jsem zkoušel s herci, s nimiž 
jsme si příliš nesedli. Mezi zkoušením byla šesti-
týdenní letní přestávka a v té jsem hru napsal.
vy jste dokonce s těmi herci přijel i do Čech  
a zdá se, že si to opravdu všichni užíváte. 
můžete prozradit, proč jsou vám blízcí 
zrovna Judith, Sebastian, robert a eva,  

 ..rOZHOvOr 7....6 rOZHOvOr  .



Na pozvání režiséra Petra Svojtky 
se přijel Marius von Mayenburg 
podívat na jedno z posledních 
představení své hry Perplex do Di-
vadla Rokoko. Spolu s ním zhlédli 
představení i herci, kteří si zahrá-
li v této hře v berlínském divadle 
v režii samotného autora. Jak se 
mu pražské zpracování líbilo se 
dozvíte v rozhovoru na předešlé 
dvoustraně.

Návštěva 
Mariuse von 
Mayenburga 
v Divadle 
Rokoko

 ..FOTOGALerIe 9..Hledáte vhodný dárek 
pro své blízké?
Darujte ovocný koš plný vitamínů.

Proč si vybrat ovocný koš?
  … je voňavý jako květina
  … je sladký jako čokoláda
  … pěkně vypadá
  … je vhodný pro kažkou příležitost

Bonus pro Vás: sleva 10% při prokázání se vstupenkou 
Městských divadel pražských.
Doprava po Praze zdarma!

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

 CLUMP DEFY EXTENSIONS 
 3IN1 MASCARA
Dokonal˘ objem a délka fias bez jejich slepení

BEZ HRANIC 
Odhalte svÛj pÛvab na WWW.MAXFACTOR.CZ

NOVINKANOVINKA CLUMP DEFY EXTENSIONS NOVINKA CLUMP DEFY EXTENSIONS 

Dva režiséři Perplexu: Marius von Mayenburg a Petr Svojtka

Celá delegace z berlínského Schaubühne

Dvě představitelky Evy: Veronika Kubařová 
a Eva Meckbach Dva Roberti: Robert Beyer a Viktor Dvořák



pokračovat. Nestačil se však dostatečně zaopatřit, 
což se snaží na konci dohonit. Jeho inteligence 
se ukazuje právě v tom, jak se snaží zajistit si své 
stáří. rozhodně to tedy není prostomyslný hlupák, 
i když taková postava by pro mě byla herecky jed-
nodušší. Říká spoustu chytrých věcí, ale jsou tzv.  
z lidového soudku.
když jste si poprvé text Listopadu přečetl, 
měl jste konkrétní představu, jak by měl vy-
padat?
Tohle já nechávám na zkoušení, protože když  
si člověk udělá dopředu obrázek, těžko se ho zba-
vuje. Mám pocit, že bych tím sám sobě házel 
klacky pod nohy. Od toho je zkoušení, abychom  
si vyzkoušeli všechny možné polohy, všechny 
tváře. A vlastně si můžeme myslet do posled-
ních generálek, že to bude tak a tak a najednou 
se dva dny před koncem zkoušení všechno změní. 
Otočí se to a já třeba zjistím, že právě takhle je to 
správné. rád se nechávám překvapit. 
netlačí vás režisér třeba k výraznějšímu 
projevu, nebo vás naopak spíše umírňuje?
režisér mě zná, a tudíž ví, že mě spíš musí krotit. 
Ale snažíme se mu vysvětlit, že se na zkouškách 
potřebujeme vyřádit a vykřičet, vyzkoušet všechny 
možné barvy a pak se stáhneme a začneme ubí-
rat, když bude chtít. Takže se nakonec dobereme 
k té nejjednodušší verzi a to je čistý text. Protože 
ten text je velmi nosný – stačí se ho jen naučit  
a říkat. Ale to je paradoxně právě to nejtěžší.
tzv. mametovštinou je autor vyhlášený. zní 
na pohled jednoduše, ale je velice rafino-
vaně vystavěná...
Je opravdu velký oříšek naučit se text správně. Pro 
mě snad vůbec nejtěžší, co jsem kdy dělal. A to 
jsem dělal Havla i Shakespeara, ale nikdy jsem se 
tak nezapotil, jako při tomhle textu. Jeden bon-
mot stíhá druhý. Aby gagy vyšly, musíte je říkat 
přesně. Nesnese to žádnou improvizaci.
Dalším oříškem je asi i to, že prezidentská 
mluva bude dosti „lidová“.
Ano, je to „lidovka“, při které se diváci jistě pobaví. 

Především proto, že v inscenaci uvidí, co se po-
dle nich v politice děje. A tady je to pojmenované  
„na plnou hubu“. Je tam i dost vulgarismů, takže 
musíme dávat dobrý pozor, aby to nepůsobilo pří-
liš agresivně a sprostě. I když jde o normální slan-
gový jazyk politiků. Tak ať se lidi nezlobí a vydrží. 
nemůžu se nezeptat, kdybyste dostal na-
bídku stát se politikem, lákalo by vás to?
Tato otázka už několikrát padla, takže jsem měl 
možnost o tom přemýšlet. Mám rodinu, dvě 
krásné děti, dobrý klidný život, takže bych do toho 
určitě nešel. rád si to zahraju, rád nastavím zrca-
dlo, ale prožívat bych to nechtěl. I když je to taky 
hra, ale taková, kterou já nepreferuju.

v současné době hrajete v několika insce-
nacích, hlavně ve Švandově divadle, ale také 
v příbrami a tady v rokoku. Čeká vás kromě 
Listopadu něco nového?
Po premiéře Listopadu bych měl s režisérem Svo-
bodou točit film Jan Hus, kde ze mě bude Zik-
mund, liška ryšavá. Na to se velmi těším. A po 
prázdninách bych měl udělat pod hlavičkou Čino-
herního studia Bouře komedii Clauda Islerta Na to 
teď není pravá chvíle. Práce je tedy dost, ale sa-
mozřejmě se těším i na prázdniny. Moje žena  
to má těžké, je velmi statečná, protože v době mé 
nepřítomnosti se musí o všechno starat sama. 
Takže si zaslouží dárek. Na jeden týden v létě nám 
rodiče pohlídají děti a my vyrazíme někam, kde 
jsme ještě nebyli. 
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Michal Dlouhý for President!

Už jste si za svou kariéru zahrál množství 
králů a princů, ale takhle současnou po-
stavu ve vysoké funkci hrajete poprvé. 
Jistě jste už tuhle otázku slyšel, ale jak 
vnímáte politiku? Je to pro vás nutné zlo, 
rozčiluje vás, nebo ji nesledujete?
Shodou okolností nám při přípravě inscenace 
Listopad pustil režisér Petr Svojtka jako in-
spiraci film Vrtěti psem, k němuž napsal scé-
nář právě David Mamet. A já jsem si připomněl,  
že v době, kdy jsem ten film viděl poprvé, měl  
na mě obrovský vliv. Od té doby jsem přestal 
sledovat zprávy, protože jsem nevěřil tomu, co  
v nich říkají. Byl to pro mě takový zlom, kdy jsem 
začal brát politiku z trochu jiného úhlu než před-

tím. A uvědomil jsem si to, co dnes víme všichni, 
že je to vlastně jen taková mocenská hra, v níž 
ovšem velmi důležitou roli hrají média. Co se 
týče současnosti, je to marnost a je smutné,  
že jsme moc malí páni, abychom dokázali ovliv-
nit, co se děje ve velké politice. I proto je tahle 
hra tak aktuální, přesně ukazuje, co se děje pod 
povrchem. 
Jak vidíte svou postavu prezidenta v Lis-
topadu? Je to skutečný blb, nebo je to jen 
image, na kterou si zvykl? 
Ono se ukáže, že není úplný blb. Ta postava roz-
hodně není prvoplánová. Akorát se ocitl v situ-
aci, kdy se jako tonoucí stébla chytá. ví, že jeho 
vláda končí a vlastně nepředpokládá, že bude 

Po králi skřítků Peeru Gyntovi a králi podvodníků Icharevovi v Hráčích se Mi-
chal Dlouhý zanedlouho stane prezidentem. To vše pochopitelně na divadel-
ních prknech Městských divadel pražských. Odcházející prezident Charles 
Smith je totiž hlavní postavou připravované inscenace hry Davida Mameta 
Listopad, která bude mít premiéru v Divadle ABC.
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 COLOUR ELIXIR HIGH SHINE GLOSS
Obsahuje vyhlazující oleje a dodává rtÛm v˘razn˘ lesk

PŘITAŽLIVÁ 
Odhalte svÛj pÛvab na MAXFACTOR.COM

NOVINKANOVINKA COLOUR ELIXIR HIGH SHINE GLOSSNOVINKA COLOUR ELIXIR HIGH SHINE GLOSS

 COLOUR ELIXIR HIGH SHINE GLOSS
Obsahuje vyhlazující oleje a dodává rtÛm v˘razn˘ lesk

PŘITAŽLIVÁ 
Odhalte svÛj pÛvab na MAXFACTOR.COM

NOVINKANOVINKA COLOUR ELIXIR HIGH SHINE GLOSSNOVINKA COLOUR ELIXIR HIGH SHINE GLOSS

Těšíme se na Vás
každý den
od 11:00 do 23:00

Najdete nás v ulici
Haštalská 20
Praha 1

www.hastalskydedek.cz



Červen 2014 Červen 2014

Upozorňujeme diváky, že místa ve 3. cenové 
zóně mají sníženou viditelnost na jeviště. 
Změna programu vyhrazena. vstupné se 
vrací pouze v případě zrušení představe-
ní. vrácení vstupného uplatníte v místě 
zakoupení vstupenky. vstupenky, na které 
byla vydána faktura, je možné vrátit pouze 
na obchodním oddělení Městských divadel 
pražských.

Změna programu vyhrazena.
v  a  D  n  Označení předplatitelské skupiny. Na tato 

představení je možné zakoupit vstupenky.
 Prohlídka zákulisí po představení.

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

Únor 2012Únor 2012

KULATÉ REPRÍZY V ÚNORU

V únoru mají tři inscenace Městských divadel 
pražských kulatou reprízu. Dvoustovku oslaví 
25. února v Divadle Rokoko Oddací list, nejstarší 
inscenaci Městských divadel pražských zrežíroval 
v roce 1999 Ondřej Zajíc. Stou reprízu bude 
mít 9. února Hra vášní v Divadle Rokoko v režii 
Lídy Engelové a Saturnin režiséra Ondřeje Havelky
se bude 11. února v Divadle ABC hrát 
už popadesáté. 

Všem, kdo se na jednotlivých inscenacích podíleli,
gratulujeme a přejeme nejméně ještě jednou 
tolik repríz!

VÝSTAVY VE FOYER MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

Zveme vás na výstavy, které doprovází výstavu Muzea hlavního města Prahy „Praha a její dce�“. 
Ve foyer Divadla Rokoko jsme pro vás připravili výstavu Krása, talent, nostalgie a v Divadle ABC Krása, 
talent, současnost, v rámci kterých uvidíte řadu nádherných fotografií hereček Městských divadel 
pražských, vybrané kostýmy a tematické rekvizity.

NOVINKY Z MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

MOŽNOSTI REZERVACE

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

Upozorňujeme diváky, že místa ve 3. 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 vydaná faktura, je možné vrátit pouze 
na obchodním oddělení Městských divadel
pražských.
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Otevírací doba pokladen:
Po–Pá  11–19 hodin
Sobota 14–19 hodin
Neděle  hodinu před začátkem představení

Divadlo ABC
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, pasáž U Nováků
Divadlo Rokoko
Václavské náměstí 38, 110 00 Praha 1, pasáž Rokoko

CENY VSTUPENEK
  321anóz ávoneC
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Únorová akce pro členy Klubu diváků 
a předplatitele – LÓŽE PRO VÝHERCE

Výherce únorové soutěže dostane na jeden 
večer k dispozici lóži pro čtyři osoby v Divadle 
ABC na představení podle vlastního výběru. 
Stačí jen správně odpovědět na soutěžní 
otázku a být vylosován.
Otázka: Který z herců Městských divadel pražských 
oslavil 14. prosince osmdesáté narozeniny?

Odpovědi zasílejte do 20. 2. 2012 na e-mail 
kristyna.srolova@m-d-p.cz a do předmětu 
napište heslo „lóže“.

    

    

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři

 2. Čt 19h  Monty Pythonův létající kabaret

 4.  So 17 30h  Prolomit vlny

 5.  Ne 19h  Pavlína Jíšová a přátelé*   Pronájem

 6.  Po 19h  Vzpomínky na vodě

 7. Út 19h   Perplex

 8. St 19h  Vražda jako poznaná nutnost

 9. Čt 19h  Hra vášní

 11.  So 17h  Dobrodružství

 12.  Ne 15h  Muzikálové Rokoko*    Pronájem

   20h  Robert Křesťan a DRUHÁ TRÁVA*    Pronájem

 13.  Po 19h  Fialové Květy štěstí

 14. Út 19h  Viktor K.

 16. Čt 19h  Oddací list

 17. Pá 19h  Perplex

 20. Po 19h  Plný kapsy šutrů

 22.  St 19h   Superčlověk

 23. Čt 19h  Hráči

 24. Pá 19h  Astrolog

 25.  So 19h  Oddací list

 26.  Ne 15h  Dechovkové Rokoko s Josefem Zímou*   Pronájem

   20h  Popové Rokoko*   Pronájem

 27.  Po 19h  Důkaz

 28. Út 19h  Hra vášní

 29. Čt 19h   Důkaz

C

VZ

S

Zájezdy

Důkaz
Děčín, středa 1. 2., od 19h

Hráči
Náchod, pátek 10. 2., od 19h

Prolomit vlny
Varnsdorf, úterý 21. 2., od 19h

 1. St 19h  Sto roků samoty
 2. Čt 19h  Holky z kalendáře
 3. Pá  19h   Jana Eyrová
 4. So 17h  Shirley Valentine
 5. Ne 19h  Šivovo kolo života*   Pronájem

 6. Po 19h  Saturnin
 7. Út 11h  |MS| César a Drana   Pro senio�

   19h  Shirley Valentine
 8.t St 19h  Pan Kaplan má třídu rád   Zadáno

50. repríza

200. repríza

100. repríza 9. Čt  10h  Anna Karenina
    19h   Konečně štastná?
 10. Pá 19h  Gold za všechny peníze 
 11. So 19h  Saturnin
 12. Ne 19h  Šivovo kolo života*   Pronájem

 13. Po 19h  Král Lear
 14. Út 10h  Král Lear
   19h  Tajemné rozcestí neboli 
     Zlatá �bka po estonsku
 15. St 19h  Sto roků samoty
 16. Čt 19h  Vše o mé matce
 17. Pá 19h  Holky z kalendáře
 18. So 17h   Pan Kaplan má třídu rád
 19. Ne 20h  |MS| Lakomec – Geisslers 
     Hofcomoedianten*   Pronájem

 20. Po 19h   Pan Kaplan má třídu rád
 21. Út 19h  Všechno na zahradě
 22. St 11h  Všechno na zahradě   Pro senio�

   19h  |MS| César a Drana
 23. Čt 19h  Holky z kalendáře
 24. Pá 10h  Lakomá Barka   Pro školy

   19h  Konečně štastná?
 25. So 19h  Pan Kaplan má třídu rád

 27. Po 19h  Dobře rozehraná partie
 28. Út 19h  Hráči   Zadáno

 29.  St 19h   Gold za všechny peníze

K

Ž

Zájezdy

Třikrát život
Most, pátek 10. 2., od 19h

Lakomá Barka
Děčín, čtvrtek 23. 2., od 930h a 12h

D

T

A

PROHLÍDKY ZÁKULISÍ DIVADLA ABC

Víte, co je dekadentka, elevace, forbína či jak se věší 
horizont? Nevíte? V tom případě vás zveme 
na prohlídku zákulisí Divadla ABC. Budete mít 
možnost nahlédnout do divadelního zázemí, kam 
se běžný divák nedostane.

Prohlídky se budou konat po vybraných sobotních 
představeních, nejbližší termíny jsou 14. 1., 28. 1., 
a 4. 2.  vždy v Divadle ABC, sraz je 10 minut po 
představení před šatnou. Vstupenky za 30 Kč si 
můžete zakoupit na pokladnách divadel ABC 
a Rokoko nebo u uvaděček v den představení. 
Počet vstupenek na prohlídku je omezený.

Důkaz
V. Kubařová a M. Písařík
Pondělí 27. 2. od 19h

Monty Pythonův létající kabaret
R. Kalvoda

Čtvrtek 2. 2. od 19h

Prolomit vlny
K. Oltová-Sedláčková a D. Batulková

Sobota 4. 2. od 17³⁰h

         Označení představení na Malé scéně ABC

Změna programu vyhrazena.
                    Označení předplatitelské skupiny. Na tato 
představení je možné zakoupit vstupenky.
* Tyto akce nejsou v režii Městských divadel pražských

VZ A D N

|MS|

Jana Eyrová
 C. Mayerová, E. Pacoláková, S. Stirská

Pátek 3. 2. od 19h

Dobře rozehraná partie
J. Vlasák a J. Smutná

Pondělí 27. 2. od 19h

Perplex
J. Hána

Pondělí 2. 6. od 19h – derniéra

Kancl
H. Hornáčková  a Z. Kalina

Čtvrtek 12. 6. od 19h 

Monty Pythonův létající kabaret
v. Dvořák a T. Nekudová

Pátek 6. 6. od 19h – derniéra

2. Po 19h ▶ perplex   Derniéra 
3. út 19h ▶ Sebevrah
4. St 19h ▶ kancl
5. Čt 19h ▶ hráči   
6. Pá 19h ▶ monty pythonův létající kabaret   

Derniéra

7. So 19h ▶ Důkaz
8. Ne 19h ▶ Agatha Christie: The Mousetrap/The Dramaqueens*

Pronájem

9. Po 19h ▶ Želary   
10. út 19h ▶ Úsměv Dafné     
11. St 19h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci
12. Čt 11h ▶ Burundanga   1. veřejná generálka

19h ▶ kancl
13. Pá 11h ▶ Burundanga   2. veřejná generálka

14. So 19h ▶ Burundanga   1. premiéra

16. Po 19h ▶ v  Burundanga     

17. út 15h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci   
Pro KMD

19h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci
18. St 19h ▶ kdo se bojí virginie Woolfové?
19. Čt 19h ▶ a voda stoupá
20. Pá 19h ▶ B  Burundanga
21. So 17h ▶ kdo se bojí virginie Woolfové?

21h ▶ Soirée zpívajících činoherců
aneb rozloučení se sezonou v mDp
Představení pro KD a předplatitele za 90 Kč

22. Ne 19h ▶ John Patrick: The Curious Savage/The Dramaqueens*
Pronájem

23. Po 19h ▶ oddací list   
24. út 19h ▶ Burundanga
25. St 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Hostující představení

26. Čt 19h ▶ molly Sweeney

Zájezdy

kdo se bojí virginie Woolfové?
Festival Divadlo evropských regionů, 
Hradec Králové, pondělí 30. 6. od 16 h

Saturnin
Pátek 20. 6. od 19h – derniéra

Sen čarovné noci
H. Bor

Úterý 17. 6. od 19h 

Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Z. Fric a P. Soukupová
Středa 25. 6. od 19h 

Zájezdy

Bylo nás pět
Festival Poláčkovo léto, 
rychnov n. K., pátek 27. 6. od 1930 h

Bedřich Smetana: the greatest hits
Smetanova Litomyšl,
Litomyšl, sobota 28. 6. od 16 h

1. Ne 1930h ▶ Compaῆía Flamenca Juan Polvillo 
– ”Alma Flamenca”*   Pronájem

2. Po 19h ▶ Bylo nás pět
3. út 19h ▶ pan kaplan má třídu rád
4. St 19h ▶ pan kaplan má třídu rád
5. Čt 11h ▶ listopad   1. veřejná generálka

19h ▶ vše o mé matce
6. Pá 11h ▶ listopad   2. veřejná generálka

7. So 19h ▶ listopad   1. premiéra

9. Po 19h ▶ v  listopad   
10. út 19h ▶ listopad   
11. St 11h ▶ |MS| César a Drana   Pro seniory

19h ▶ Shirley valentine   
12. Čt 19h ▶ Dobře rozehraná partie   Zadáno

13. Pá 19h ▶ markéta lazarová
14. So 17h ▶ Dobře rozehraná partie   

16. Po 19h ▶ holky z kalendáře   
17. út 19h ▶ Sen čarovné noci
18. St 10h ▶ Sen čarovné noci   Pro školy

19h ▶ Saturnin   
19. Čt 19h ▶ Saturnin   
20. Pá 19h ▶ Saturnin   Derniéra

21. So 10h ▶ |MS| herecký kurz pro neherce
17h ▶ Bylo nás pět

22. Ne 1930h ▶ Flamenco – Nostalgia*   Pronájem

23. Po 19h ▶ Bedřich Smetana: the greatest hits
24. út 19h ▶ C  listopad
25. St 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka   

26. Čt 19h ▶ Shirley valentine    
27. Pá 19h ▶ Shirley valentine



Repertoár

Hostující představení

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

N. v. Gogol
Hráči
Tragikomedie z atraktivního prostředí 
falešných hráčů. „v kartách neexistuje 
předstírání, karban nešetří nikoho, karty 
jsou velmi demokratické.“ raj:  
M. Dlouhý, v. Fridrich, A. Procházka,  
L. Jurek, Z. Dušek, M. Písařík ad.
r: Petr Svojtka ‣ 2:25

M. von Mayenburg
Perplex
Absurdní komedie pro silné nátury.  
Do 16 let nepřístupno, od 60 let na vlastní 
nebezpečí. raj: v. Kubařová, L. Zbranko-
vá, v. Dvořák, J. Hána  
r: Petr Svojtka ‣ 1:45

N. erdman
Sebevrah
Bláznivá komedie o tom, že v tomhle světě 
se už nemůžete ani oběsit bez politických 
komentářů. raj: J. Hána, M. Málková,  
L. Termerová, P. Juřica, v. Janků, J. vlasák/ 
J. Szymik, S. Lehký, r. Kalvoda, r. Há-
jek/Z. Kalina, L. roznětínská ad.  
r: Ondřej Zajíc ‣ 2:15

D. Auburn
Důkaz
Zoufalé hledání nepopiratelného, jediného  
a nezpochybnitelného důkazu ústí v po-
znání, že i kdyby se všechno na světě dalo 
spočítat a převést na numerické hodnoty, 
vždycky zůstane ještě něco nevysvětlitelné-
ho. raj: v. Kubařová, O. vízner, M. Písařík 
a S. Jachnická  
r: Ondřej Zajíc ‣ 2:15

K. Legátová

Želary
Adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru 
posledních let. raj: e. Pacoláková,  
v. Fridrich, J. Smutná, O. vízner, L. Jurek,  
v. Dvořák ad. r: Pavel Khek ‣ 2:40

K. Čapek/A. Goldflam 
Věštkyně, vraždy  
a jasnovidci
Česká premiéra svérázné adaptace  
Čapkových povídek. raj: H. Doulová, 
v. Marek / Z. Dolanský, J. vlasák, v. 
Fridrich/J. Hána, L. Jurek, D. Batulková, 
A. Suchánková, J. vlach, P. Klimeš  
r: Arnošt Goldflam ‣ 2:20

v. vančura
Markéta Lazarová
Divadelní adaptace známého románu 
vladislava vančury. raj: v. Kubařová,  
T. Novotný, L. Jurek, J. Schwarz,  
J. Smutná, e. Pacoláková, D. Šoltýsová ad. 
r: Pavel Khek ‣ 2:50 

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

Jordi Galceran
Burundanga
veselohra o lesku a bídě současného tero-
rismu. velmi nevážně pojednává o jedné  
z největších hrozeb naší doby, o teroris-
tech, které omylem odhalí dvě studentky 
prostřednictvím „drogy pravdy“, burun-
dangy, o nepodařeném únosu a možném 
zániku separatistické organizace eTA,  
ale také o lásce a důvěře. 
raj: e. Pacoláková, H. Hornáčková,  
T. Novotný, r. Kalvoda a J. Klem 
r: Ondřej Zajíc 

S. Adamson podle P. Almodóvara
Vše o mé matce
Adaptace slavné filmové předlohy španěl-
ského režiséra o hledání naděje a mnoha 
konvenčních i šokujících podobách lásky. 
raj: D. Batulková, v. Dvořák, D. Syslo-
vá, v. Marek, e. Pacoláková, C. Mayerová 
ad. r: Peter Gábor ‣ 2:45

G. Chapman, J. Cleese, T. Gilliam,  
e. Idle, T. Jones, M. Palin
Monty Pythonův 
létající kabaret
Jevištní podoba skečů slavné britské 
komediální skupiny, známé ze série britské 
televizní stanice BBC. Bláznivý humor Mon-
ty Pythonů poprvé na českém jevišti.  
raj: v. Dvořák, v. Fridrich, J. Hána,  
r.Štabrňák/ Z.vencl, B. Poláková/T. Neku-
dová/v. Svojtková, r. Kalvoda 
r: Petr Svojtka ‣ 2:20

J. Janků, P. Svojtka
Bedřich Smetana:
The Greatest Hits
Komický muzikál pro zpívající činoherce. 
Tato inscenace získala roku 2013 titul 
Komedie diváků na Grand Festivalu smíchu 
v Pardubicích. raj: P. Juřica, v. Svojtko-
vá/L. Pernetová, v. Gajerová, v. Kubařová, 
r. Říčař, M. Slaný, I. Hlas ad. 
hUDeBní aranŽe: I. Hlas a J. Janouch  
r: Petr Svojtka ‣ 2:45

S. vögel
Dobře rozehraná partie
Současná komedie o tom, jak žít sám
a nezpustnout. Inscenace vznikla ve 
spolupráci s rakouským kulturním fó-
rem v Praze. raj: J. vlasák, L. Jurek,  
P. Štěpánek, J. Smutná a K. veckerová 
r: Lída engelová ‣ 2:40

r. Fulghum/M. Hanuš
Drž mě pevně,  
miluj mě zlehka
Česká premiéra divadelní adaptace 
nejnovějšího románu oblíbeného ame-
rického autora roberta Fulghuma plná 
tance, písní a moudré nostalgie.  
raj: J. Hána, J. Klem, T. Novotný,  
Z. vencl, H. Hornáčková, S. Jachnická,
L. Lipský ad. 
r: Miroslav Hanuš ‣ 2:20

David Mamet
Listopad
Jak být znovu zvolen americkým preziden-
tem, když popularita klesá k nule? Neko-
rektní politická fraška. raj: M. Dlouhý,  
J. Hána, J. vlach, L. Zbranková, Z. vencl 
r: Petr Svojtka

W. Shakespeare
Sen čarovné noci
Slavná Shakespearova hra v novém 
překladu Jiřího Joska. Poetická komedie 
o rozmarech lásky a noci plné divů, které 
se možná staly a možná pouze zdály. 
raj: Z. vencl, L. Zbranková, J. Klem,
r. Hájek, v. Dvořák, D. Marková, H. Hornáč-
ková, J. Szymik, J. Schwarz, v. Gajerová, 
H. Bor ad. 
r: 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. 
raj: O. vízner, J. vlach, S. Fišer,  
J. Klem, L. Lipský/D. Klapka, H. Bor,  
J. Szymik, M. Písařík, J. Smutná,  
J. Drbohlavová, H. Doulová, v. Nerušilová, 
v. Gajerová ad. 
r: Miroslav Hanuš ‣ 2:50

Z. Jirotka/M. vačkář, O. Havelka
Saturnin
Hudební féerie na motivy slavného 
humoristického románu Zdeňka Jirotky 
vypráví o sluhovi, který způsobí v poklid-
ném životě svého zaměstnavatele řadu 
překvapivých zvratů. raj: v. Fridrich,  
J. Hána, J. Smutná, J. Meduna/v. Havelka, 
L. Pernetová/Z. Norisová/H. Hornáčková, 
J. vlach, J. Szymik  
r: Ondřej Havelka ‣ 2:55

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. 
v r Zdeňka Kaloče hraje Simona 
Stašová ‣ 2:50

r. Gervais, S. Merchant
Kancl
První divadelní uvedení kultovního seri-
álu BBC, který je originálním a vtipným 
pohledem do zákulisí jedné obyčejné 
kanceláře. raj: v. Fridrich, J. Hána, 
Z. Kalina, H. Hornáčková, v. Janků, S. 
Lehký/Z. Dolanský, r. Hájek, r. Kalvoda, 
L. Zbranková, J. vlach 
r: Petr Svojtka ‣ 2:30

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. raj: H. Doulová, v. Gajerová,  
D. Batulková, r. Fidlerová, J. Smutná,  
K. Macháčková, L. Termerová ad.  
D. Choděrová r: Ondřej Zajíc ‣ 2:50  - Divadlo ABC

  - Malá scéna ABC
  - Divadlo rokoko

I. Doré

César a Drana
Strhující monodrama kanadské autorky. 
Stará romská žena v podání nezaměni-
telné Luby Skořepové vypráví příběh plný 
lásky, tajemství, humoru, vášně a životní 
moudrosti. v r Jiřího Trnky hraje 
Luba Skořepová ‣ 1:15

v. Franceschi
Úsměv Dafné
Česká premiéra italské tragikomedie 
pojednávající nevážným způsobem o vě-
cech velmi vážných. raj: P. Štěpánek, 
J. Smutná/D. Syslová, e. Pacoláková/M. 
Málková 
r: viktorie Čermáková ‣ 2:10

e. Albee
Kdo se bojí Virginie 
Woolfové?
Jedna z nejlepších her druhé poloviny dva-
cátého století. Slavné komorní drama plné 
překvapivých zvratů i absurdních krutých her 
je hlubokou sondou do partnerských vztahů. 
raj: v. Gajerová, A. Procházka,  
v. Kubařová, v. Dvořák 
r: 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…“ raj: v. Fridrich,
r. Hájek, M. Písařík / T. Novotný,  
J. Nosek / Z. Kalina, P. Klimeš ad.
r: Arnošt Goldflam ‣ 2:40

J. Baron
Návštěvy u pana Greena
Legrační, dojímající příběh lásky a odpouš-
tění. raj: S. Zindulka a M. Hádek  
r: v. Michálek ‣ 2:00

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



Pavel Koutský: Animace  
je v mnohém neobjevená země

Jistě jste zaznamenali ob-
rázky, které dotvářejí image 
našeho časopisu. A možná 
vám charakteristické si-
luety postav přišly pově-
domé. Patrně jste je viděli  
v některém z animovaných 
filmů, ať už v celovečerním 
snímku Husiti, či v krát-
kých filmech jako Curricu-
lum Vitae, Média a spousta 
dalších. PAVEL KOUTSKÝ  
se věnuje animovanému 
filmu již několik desítek let  
a za mnohé z nich si odne-
sl česká i zahraniční oce-
nění. Je stoupencem tzv. 
totální animace, takže pro 
jednotlivé filmy vzniká ne-
uvěřitelné množství jed-
notlivých obrázků. Když se 
obrázky rozpohybují, mají 
samozřejmě „drajv“, ale jak 
se sami můžete přesvěd-
čit, i ty jednotlivé, které 
nakreslil pro Městská di-
vadla pražská, mají v sobě 
pohyb a zvláštní energii... 
Při návštěvě v jeho ateliéru  
na Kampě jsme si povídali 
o inspiraci, práci, ale také  

Pavel Koutský (1957) začal svůj vztah k animovanému filmu rozvíjet ve 13 letech, kdy vstou-
pil do Českého klubu kinoamatérů. v roce 1970 vznikl jeho první ploškový film Jak šel Honza  
do světa. Jako amatér vytvořil ještě dva filmy a v roce 1977 nastoupil na vŠUP v Praze na obor 
filmová a televizní grafika. Absolvoval v roce 1983 kresleným filmem Navštivte Prahu. Po stu-
diích pracoval v Krátkém filmu, stal se autorem množství animovaných snímků (je jich více než 
třicet), které získávaly mnohá ocenění na festivalech. Nejslavnější je autorská groteska Curri-
culum Vitae z roku 1986, která získala Zlatého medvěda na Berlinale. Podobně úspěšný byl film 
Média z roku 1999, který zabodoval na Berlinale a v Annecy. Koutský je řazen mezi nejvýznam-
nější animátory u nás. Je znám jako výrobce znělek, reklam a kreslených seriálů (např. Doktor 
Animo, Do pohádky či Dějiny udatného českého národa). Nejnověji natočil celovečerní animo-
vaný film Husiti. vyučuje kreslenou animaci na FAMU.

vaše spřízněnost s filmem je jasná, ale máte vztah 
také k divadlu?
Samozřejmě – já jsem v podstatě trávil mládí v Ypsilonce, 
kde jsem měl kamarády. Tehdy jsem tam skoro bydlel.  
A hodně jsem chodil do Disku, to byla naše spřízněná 
škola. Na druhé straně jsem toho spoustu viděl také v Ná-
rodním, protože nade mnou bydlel Pepíček vinklář a naše 
setkávání bylo tak intenzivní, že samozřejmě došlo i na di-
vadlo. Obecně tedy mohu říci, že můj vztah k divadlu se 
formoval vždycky přes kamarády.
máte za sebou spoustu animovaných filmů. ale i je-
diný obrázek potřebuje tu správnou inspiraci. Jak 
vás napadají náměty?
v okamžiku, kdy se mi něco povede, tak vzápětí přichází 
chvíle, kdy si říkám: Tak, a teď už mě nic nenapadne. Ale 
naštěstí se to zatím nestalo. Já ten moment, kdy se ob-
jeví nápad, neumím zachytit ani popsat, prostě se to 
stane... 
zkrátka najednou přichází inspirace?
To zní noblesně. Stane se to, nebo nestane... O tom, kudy 
vedou cesty k nějakému nápadu, se pokoušíme přemýš-
let se studenty ve škole. Jakým způsobem vlastně dojít 
k nápadu? Něco je věc náhody a něco je taková cesta, po 
které se člověk umí vydat. existuje určitý model, kudy se 

k tomu dostat. Takže se pokoušíme dávat věci 
do souvislostí, a naopak dávat k sobě věci, které 
nepasují. Tím vzniká napětí a občas se stane, že  
z toho je něco zajímavého.
Dočetla jsem se, že svůj první film jste udě-
lal už ve třinácti letech. ale malovat jste 
patrně začal ještě dříve. měli jste v rodině 
nějaké výtvarné geny?
Kupodivu v naší rodině nebyl žádný výtvarník, 
takže nevím, jak to přišlo. Filmy se mi líbily od 
malička a chtěl jsem zažít to, že také dokážu sám 
udělat film. S technikou té doby to nebylo úplně 
snadné, ale zůstal jsem u toho, protože mi přišlo, 
že film je médium, kterým se můžu vyjadřovat. 
kromě talentu vyžaduje práce animátora 
velkou trpělivost. Já si něco takového při 
své netrpělivosti nedokážu představit.
Ale já jsem normálně taky velmi netrpělivý, v pro-
vozních věcech mi vadí minuty. Tohle je ale věc, 
na kterou mám celý život, takže není kam spě-
chat. Při téhle práci čas běží úplně jinak. Logika, 
důvody, proč se to dělá, jsou jiné.
vy máte velmi specifický rukopis, rozezna-
telný kreslířský styl. vaším učitelem byl 
miroslav Jágr, inspiroval vás?
Nenazval bych to kreslířský styl, to by bylo zjed-
nodušené. Ale samozřejmě, že mě Jágr ovlivňo-
val. I když byl ilustrátor a mě víc baví věci, které 
se hýbou, byl to jeden z mých nejdůležitějších 

učitelů. Nemyslím si ale, že jsme si v projevu ně-
jak podobní. On mě spíše ovlivnil způsobem my-
šlení, tím, jak se na věci dívat a jak o nich pře-
mýšlet, v tom byl úžasný. 
lidí z oboru, kteří vás inspirovali, je bezpo-
chyby více.
Kromě pana Jágra, který mě opravdu učil  
na škole, byli mými nejdůležitějšími učiteli starý 
pán Poš, za kterým jsme chodili, ale nikdy mým 
formálním učitelem nebyl, stejně jako pan Po-
jar, se kterým jsme měli dobré vztahy. Lec-
cos jsem se od něj naučil, i když jsem s ním  
v mnohém nesouhlasil. Je to jiné učení než 
v technických oborech, u naší práce nemáte  
za co vzít... 
ve svých filmech animujete všechno možné 
– kreslené postavy, živé lidi, předměty. Co 
vás baví nejvíc?
Když se povede přijít na kombinaci něčeho s ně-
čím, co tady dřív nebylo, tak mě to hodně baví. 
Animace je v mnohém neobjevená země, kde 
je spousta tajemných míst, do kterých je ještě 
možné vstoupit. Největší mistr světa v tom je 
Jan Švankmajer, který objevil animaci věcí. Mě 
nejvíc baví animace mezi kresbou a reálem, pro-
tože tam vzniká nějaké napětí, drama. 
na čem momentálně pracujete?
Samozřejmě na obrázcích pro divadlo :-) 
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Jiří Janků, Petr Svojtka
V+W REVUE
režie: Petr Svojtka
Česká premiéra: 15. 11. 2014
Hudební revue, která připomene slavnou éru 
Osvobozeného divadla a jeho dva legendární pro-
tagonisty Jiřího voskovce a Jana Wericha. 

Fridrich Dürrenmatt
ROMULUS VELIKÝ 
– Komedie antických rozměrů
režie: Ondřej Zajíc
Premiéra: 23. 5. 2015
Tak takhle vypadá největší hrdina všech dob,  
nebo ne?

Marek epstein
VETERÁN
režie: Pavel Khek
Česká premiéra: 8. 11. 2014
Premiéra původního českého dramatu o vině 
a svědomí v realitě současného maloměsta.

Anat Gov
HAPPY END
režie: Arnošt Goldflam
Česká premiéra: 28. 3. 2015
Současná izraelská komedie, ve které se lehce 
a s nadhledem vypráví o velmi vážných věcech.

Dramaturgický plán Městských divadel 
pražských na sezonu 2014/2015

August Strindberg
TANEC SMRTI
režie: viktorie Čermáková
Premiéra: 24. 1. 2015
vrcholné dílo kontroverzního švédského dramatika 
o dlouholetém soužití manželského páru.

HLEDÁME ZA VÁS
NEJLEPŠÍ AKCE
VE MĚSTĚ

             
     

    
   

   
   

   
   

   
  w

w
w.ci

tybee.cz - dnešní akce

PEČENÁ ŽEBRA

JAHODY 
SE SMETANOU

CHEF MENUFARMÁŘSKÉ

HRÁŠKOVÁ 
 POLÉVKA

JARNÍ KUŘE

PŘIJĎTE OCHUTNAT!

hovězí maso, čedar, BBQ 
omáčka, dijonský dresink, 
restovaná cibulka, tymián, 
lístky mladé červené řepy

Nabídka platí do 19. 6. 2014. bb.cz

trhaná kuřecí prsa, okurkový 
dresink, baby špenát, bylinky



Skořepinky 
na Cibulce

Zemřela Susan Townsendová, 
literární matka Adriana Molea

Paní Luba Skořepová je i po své devadesátce stále neobyčejně aktivní. S jejím nápadem být divá-
kům blízko, ukázat jim něco ze známého i méně známého rozsáhlého repertoáru, kde vedle rolí v ka-
menných divadlech po léta připravuje vlastní monodramata a show, souhlasil ředitel Městských diva-
del pražských Ondřej Zajíc, a tak od této sezony můžete vídat v kavárně Divadla ABC za velmi lidovou 
cenu pořad s názvem Skořepinky na Cibulce, v němž vedle Luby Skořepové vystupuje zkušený mo-
derátor Aleš Cibulka. On sám s pořadem Sejdeme se na Cibulce, kam zve nejrůznější zajímavé hosty 
(párkrát pozval i Lubu), působí už řadu let. Momentálně je k vidění na Tv Barrandov. Skořepinky na 
Cibulce jsou tedy jakousi postranní větvičkou, která je živá a díky souznění Luby a Aleše se začíná 
pěkně zelenat. Ostatně, paní Luba si svého moderátora nemůže vynachválit: „On je nesmírně šikovný 
a vtipný. Publikum ho má rádo, protože vždycky ví, kudy vést rozhovor. A mě to s ním vždycky moc baví.“  
Na setkání, která jsou kombinací divadla a příjemného komorního povídání, se můžete těšit i v příští 
sezoně (hned na jejím počátku bude mít paní Luba 91 let!).

nejbližší termín Skořepinek na Cibulce je 30. 5. od 11 h v kavárně Divadla aBC.

Britská spisovatelka Sue Townsendová (2. dubna 
1946 – 10. dubna 2014) to v životě neměla lehké. 
Trpěla množstvím chorob, v závěru života byla upou-
tána na invalidní vozík a oslepla. Přesto si zacho-
vala smysl pro humor, který vložila do svých kní-
žek, z nichž většina vyšla i v Čechách. Nesmrtelnými  
se staly příběhy Adriana Molea, jehož pubertální dob-
rodružství měla u čtenářů takový úspěch, že si vy-
žádali pokračování. Autorka během dalších let na-
psala sedm pokračování jeho příběhů a dotáhla je  
až do Adrianova středního věku. Kromě toho psala  
o ženách ze střední společnosti (Pravdivá zpověď 
ženy ve středních letech a Žena, která si šla lehnout 
a rok nevstala) a také politické satirické fikce, v nichž 
se dotýkala královského majestátu (Královna a já, 
Královna Camilla). Zároveň byla autorkou asi desítky 
divadelních her, z nichž se v Čechách hrálo jen Hle-
dání slov. Přesto se na českých scénách její dílo ob-
jevilo několikrát. Byly to různé adaptace první knihy 
o Adrianu Moleovi. Poprvé na jevišti Divadla rokoko 
pod názvem Tajný deník Adriana Krtka (autorem dra-
matizace je Petr Němec). v režii Zdenka Potužila hrál 
Adam Novák, který se zároveň poprvé podílel na scé-
nografii. v archivu jsme pro vás našli fotografie z in-
scenace Tajný deník Adriana Krtka z roku 1995.

S. Townsendová: Tajný deník Adriana Krtka, Divadlo rokoko 1995;
A. a S. Novákovi (Adrian a Pandora); Foto: D. Schovánek

S. Townsendová: Tajný deník Adriana Krtka, Divadlo rokoko 1995;
S. a A. Novákovi (Pandora a Adrian); Foto: D. Schovánek

S. Townsendová: Tajný deník Adriana Krtka, Divadlo rokoko 1995;
L. Skořepová (Berta Baxter) a A. Novák (Adrian); Foto: D. Schovánek
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Pohodlné 
polštáře

Hebké osušky 
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Přejeme nevšední 
zážitky nejen 
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KINO LUCERNA 06/2014
PROGRAM NA MĚSÍC ČERVEN

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz
www.facebook.com/kinolucerna. Pokladna, rezervace:  736 431 503, 224 216 972-3 Projekce v malém sále v programu označeno symbolem „•“

PARTNEŘI KINA LUCERNA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

•  takto označené projekce se promítají
v malém sálu Lucerna

1. MS NE
14:00 • Rio 2 - 3D, USA - ČESKÁ VERZE

14:15 Yves Saint Laurent, Francie
16:00, 18:00 • Olga, ČR
16:15, 20:45 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé
18:45 Sousedi (Neighbors), USA
20:00 • Ranhojič (Der Medicus), SRN

2. PO
16:00 • Olga, ČR
17:45 • Ranhojič (Der Medicus), SRN
20:30 • Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé
21:00 Sousedi (Neighbors), USA

3. ÚT
16:00, 18:00 • Olga, ČR
16:15, 20:45 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé
18:45 Sousedi (Neighbors), USA
20:00 • Ranhojič (Der Medicus), SRN

4. ST

13:30 Jako bych tam nebyla
(As If I Am Not There), Irsko

16:00, 18:00 • Olga, ČR
16:15 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé
20:00 • Ranhojič (Der Medicus), SRN

5. ČT
16:15 • Cesta ven, ČR
16:30 Olga, ČR

18:15 • Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

18:30 Zakázané uvolnění, ČR
20:30 Na hraně zítřka 3D (Edge of Tomorrow), USA
20:45 • Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé

6. PÁ
13:30, 18:30 Zakázané uvolnění, ČR
16:15 • Cesta ven, ČR
16:30 Olga, ČR

18:15 • Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

20:30 Na hraně zítřka 3D (Edge of Tomorrow), USA
20:45 • Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé

7. – 8. SO + NE
14:00 • Sputnik, SRN - ČESKÁ VERZE

14:30 Sousedi (Neighbors), USA
16:15 • Cesta ven, ČR
16:30 Olga, ČR

18:15 • Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

18:30 Zakázané uvolnění, ČR
20:30 Na hraně zítřka 3D (Edge of Tomorrow), USA
20:45 • Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé

9. PO
13:30, 
•18:15

Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

16:15 • Cesta ven, ČR
16:30 Olga, ČR
18:30 Zakázané uvolnění, ČR
20:30 Na hraně zítřka 3D (Edge of Tomorrow), USA
20:45 • Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé

10. ÚT
16:15 • Cesta ven, ČR
16:30 Olga, ČR

18:15 • Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

20:45 • Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé
21:00 Na hraně zítřka 3D (Edge of Tomorrow), USA

11. ST
13:30, 16:15 • Cesta ven, ČR
16:30 Olga, ČR

18:15 • Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

18:30 Zakázané uvolnění, ČR
20:30 Na hraně zítřka 3D (Edge of Tomorrow), USA
20:45 • Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé

18:30 • Všiváci, ČR
21:00 Všechny cesty vedou do hrobu, USA

23. MS PO
13:30, 16:30,
18:45, • 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

16:45 • Amazonie 3D (Amazon: The Green Planet), 
Francie/Brazílie 

18:30 • Všiváci, ČR
21:00 Všechny cesty vedou do hrobu, USA

24. ÚT
16:15, 16:30,
18:45, • 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

16:45 • Amazonie 3D, Francie/Brazílie
18:30 • Všiváci, ČR

18:30 Filmové legendy s Expresradiem:
Kill Bill: Vol.1, USA

20:30 • Grace of Monaco, Fra/USA/It

20:45 Filmové legendy s Expresradiem:
Kill Bill: Vol.2, USA

25. ST
13:30, 16:45 • Amazonie 3D, Francie/Brazílie
16:30, 18:45,
• 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

18:30 • Všiváci, ČR
21:00 Všechny cesty vedou do hrobu, USA

26. ČT
16:15 • Všiváci, ČR
16:30, 18:45,
• 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

18:30 • Poslední vrchol (La Última cima), Špa
21:00 Grandhotel Budapešť, USA/SRN

27. PÁ
13:30 Jedna za všechny (The Other Women), USA
16:15, • 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It
16:30, 18:30 • Všiváci, ČR
20:45 Grandhotel Budapešť, USA/SRN

28. – 29. SO + NE
13:45 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švé

14:00 • Zloba - Královna černé magie 3D
(Malefi cent) - ČESKÁ VERZE

16:15, 18:30 • Všiváci, ČR
16:30, 18:45,
• 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

18:30 • Všiváci, ČR
21:00 Grandhotel Budapešť, USA/SRN

30. PO
13:30, 21:00 Grandhotel Budapešť, USA/SRN
16:15, 18:30 • Všiváci, ČR
16:30, 18:45,
• 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

18:30 • Všiváci, ČR

st 4.6. 13:30 Jako bych tam nebyla, Irsko
pá 6.6. 13:30 Zakázané uvolnění, ČR
po 9.6. 13:30 Hvězdy nám nepřály, USA
st 11.6. 13:30 Cesta ven, ČR
pá 13.6. 13:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It
po 16.6. 13:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It
st 18.6. 13:30 Bohumil Hrabal: Takže se stalo, že... ČR
pá 20.6. 13:30 Všiváci, ČR
po 23.6. 13:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It
st 25.6. 13:30 Amazonie 3D, Francie/Brazílie
pá 27.6. 13:30 Jedna za všechny, USA
po 30.6. 13:30 Grandhotel Budapešť, USA/SRN

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY

12. MS ČT
16:15 • Zakázané uvolnění, ČR
16:30, 18:45 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It
18:30 • Poslední vrchol (La Última cima), Špa
20:30 • Na hraně zítřka 3D (Edge of Tomorrow), USA

21:00 Všechny cesty vedou do hrobu
(A Million Ways to Die in the West), USA

13. PÁ
13:30, 16:30, 
18:45 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

16:15 • Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

18:30 • Zakázané uvolnění, ČR
20:30 • Na hraně zítřka 3D (Edge of Tomorrow), USA
21:00 Všechny cesty vedou do hrobu, USA

14. – 15. SO + NE
14:00 • Khumba 3D, JAR - česká verze
14:15, 16:30, 
18:45 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

16:15 • Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

18:30 • Zakázané uvolnění, ČR
20:30 • Na hraně zítřka 3D (Edge of Tomorrow), USA
21:00 Všechny cesty vedou do hrobu, USA

16. PO
13:30, 16:30,
• 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

16:15 • Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

18:30 • Zakázané uvolnění, ČR

18:45 Čtyři dohody - benefi ční fi lmové
představení pro AKCI CIHLA

21:00 Grandhotel Budapešť, USA/SRN
17. ÚT

16:15 • Zakázané uvolnění, ČR
18:00 • Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

18:45 *LADIES MOVIE NIGHT* Grace of Monaco,
Fra/USA/Bel/It

20:15 • Grandhotel Budapešť, USA/SRN
18. ST

13:30 Bohumil Hrabal: Takže se stalo, že... ČR

16:15 • Hvězdy nám nepřály
(The Fault in Our Stars), USA

16:30, 21:15 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It
21:00 • Grandhotel Budapešť, USA/SRN

19. ČT
16:15 • Zakázané uvolnění, ČR
16:30, 18:45,
• 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

16:45 • Amazonie 3D (Amazon: The Green Planet), 
Francie/Brazílie

18:30 • Všiváci, ČR
21:00 Všechny cesty vedou do hrobu, USA

20. PÁ
13:30 Všiváci, ČR

16:45 • Amazonie 3D (Amazon: The Green Planet), 
Francie/Brazílie

16:30, 18:45, 
•20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It

18:30 • Všiváci, ČR
21:00 Všechny cesty vedou do hrobu, USA

21. – 22. SO + NE

14:00 • Zloba - Královna černé magie 3D
(Malefi cent) - ČESKÁ VERZE

14:30 Všiváci, ČR

16:45 • Amazonie 3D (Amazon: The Green Planet), 
Francie/Brazílie

16:30, 18:45,
• 20:30 Grace of Monaco, Fra/USA/Bel/It
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DETAIL Soutěž  o 2x2 vstupenky 
Prostřednictvím soutěže DeTAIL si chceme ověřit, jak dobře znáte naše  
inscenace. v každém čísle otiskneme detail fotky z některé z našich in-
scenací a vaším úkolem bude uhodnout, o kterou inscenaci jde (nápovědu 
najdete vždy na našem webu). Po dvou vstupenkách vyhrává 1. nejrych-
lejší a 15. správný tip v pořadí.

Své odpovědi nám posílejte na e-mail kristyna.srolova@m-d-p.cz a do 
předmětu pište heslo „detail červen“.

v červnu soutěžíme o vstupenky na představení Burundanga 
24. 6. od 19 h v Divadle rokoko.

gratulace Simoně Stašové
Městská divadla pražská se připojují ke gratulacím Simoně Stašové 
za ocenění, které obdržela na filmovém festivalu v americkém Tibu-
ronu. Cenu Zlatý kotouč (Golden reel) získala za ženský herecký vý-
kon ve filmu Filipa renče Sebemilenec.

Simoně k tomuto úspěchu gratulujeme!

Soirée zpívajících činoherců aneb roz-
loučení se sezonou v městských diva-
dlech pražských

Letos se s divadelní sezonou rozloučíme po-
někud netradičně. v rámci našich pravidel-
ných Soirée, tedy setkávání s herci Měst-
ských divadel pražských tak, jak je neznáte, 
jsme se rozhodli ukázat, že i když jsme či-
noherním divadlem, hudební talent členům 
našeho souboru nechybí. v pohodové před-
prázdninové atmosféře vám naši herci za-
zpívají písničky z různých inscenací Měst-
ských divadel pražských. večerem budou 
provázet vždy pohotoví a vtipní vasil Fridrich 
a Jiří Hána. 

těšíme se na vás v sobotu 21. června 
od 21 h v Divadle rokoko!

Derniéry v červnu
vždy na konci sezony se musíme rozloučit s někte-
rými z našich inscenací, aby na jejich místo mohly 
nastoupit nové. v květnu už jsme tři oddernié- 
rovali a v červnu se budou naposledy hrát tyto  
inscenace:

Perplex – absurdní komedie pro silné nátury bude 
mít derniéru 2. 6. v Divadle rokoko.

Monty Pythonův létající kabaret – jevištní po-
doba skečů slavné britské komediální skupiny  
se naposledy odehraje 6. 6. v Divadle rokoko.

Saturnin – hudební féerii na motivy slavného hu-
moristického románu Zdeňka Jirotky odderniéru-
jeme 20. 6. v Divadle aBC.

pokud jste tyto tři inscenace ještě neviděli, 
pak máte poslední příležitost je zhlédnout!

..26 NOvINKY Z MěSTSKýCH DIvADeL PrAžSKýCH..  ..SOUTěž 27..
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