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Správná odpověď k soutěži Detail z dubnového čísla je: detail  
je z inscenace perplex. Vstupenky získávají Peter Čáp a Josef Kohl.

MLADÁ FRONTA

na závěr sezony pro vás chystáme ještě dvě premié- 
ry. V Divadle ABC připravuje Petr Svojtka hru Davida 
Mameta Listopad a v Divadle Rokoko Ondřej Za-
jíc zkouší Burundangu katalánského dramatika Jordi 
Galcerana. Obě jsou to komedie s politickým pod-
textem, takže skrze smích v nich můžete objevit ně-
která docela vážná témata.
V době, kdy připravujeme toto číslo, je však teprve 
krátce po premiérách předchozích – Bylo nás pět  
v Divadle ABC a Kdo se bojí Virginie Woolfové? v Di-
vadle Rokoko. Zkoušení nových kousků se rozběhne  
až v poslední březnový den. To je doba, kdy si herci 
začnou inscenaci teprve lehce osahávat a ladit se na 
ni. A tak vám zatím předkládáme informace o auto-
rech a hrách. Pokud jde o Burundangu, požádala jsem 
o pár slov dramaturgyni Věru Maškovou. Hru Listo-
pad, která už se v Čechách hrála na několika scé-
nách, vám představíme v rozhovoru s režisérem Pe-
trem Svojtkou. Zároveň i medailonem autora Davida 
Mameta, který patří nejen v Americe k myšlenkovým 
provokatérům a jeho názory na politiku, společnost  
i divadlo jsou mnohdy dosti kontroverzní. Pro-
zraďme, že do hlavní role odcházejícího prezidenta 
obsadil režisér Michala Dlouhého, který se tak po 
Peeru Gyntovi a Hráčích znovu vrací do Městských 
divadel pražských. Na rozhovor s ním se můžete tě-
šit v příštím čísle.
Další z našich herců dospěl k významnému jubi-
leu. Březnový sedmdesátník Jiří Klem, gentleman  
s krásným hlasem, prochází scénami Městských di-
vadel pražských už od roku 1995. Nejprve zažil éru 
Michala Dočekala v divadle Komedie, poté byl při-

zván Milanem Schejbalem do Divadla ABC a čle-
nem souboru je dodnes. Množství rolí, které sehrál  
na scénách Městských divadel pražských, se blíží 
čtyřicítce. Před pár lety jsme s Jiřím Klemem dělali 
rozhovor pro náš časopis, a tak požádal o alternativní 
řešení. Nabídla jsem dotazník proslavený Marcelem 
Proustem, nabízející trochu jiné otázky... Podařilo 
se nám také dát dohromady pár fotografií, na kte-
rých můžete herce vidět nejen v jeho rolích minulých  
a současných, ale i jako maturanta. Pan Klem si roz-
hodně nemůže stěžovat na nedostatek práce – mo-
mentálně zkouší nejen v divadle, ale nově také hraje 
v seriálu.
V březnu jsme se rozloučili s Otakarem Brouskem, 
dlouholetým hercem Divadla na Vinohradech, který 
se párkrát objevil též na scéně Divadla ABC, a to i po 
boku svého syna Otakara Brouska ml. Připomínáme 
jej medailonem.
V dalším příspěvku bychom rádi připomněli chari-
tativní organizaci, ačkoli ji většina z vás – díky pro-
pojení se Zdeňkem Svěrákem – asi zná. Jedná se o 
sdružení Paraple pomáhající lidem na vozíku. V rámci 
jednoho z jejich programů, umocňující kvalitu života 
handicapovaných, vyrážejí klienti i do divadla. Více 
se dozvíte v reportáži Moniky Ticháčkové z Centra 
Paraple. 

Jana Soprová, šéfredaktorka

Vážení diváci,

jana soprová, šéfredaktorka
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Režisér Petr Svojtka si v této sezo-
ně užívá plodů americké dramatiky.  
Po Albeeho Kdo se bojí Virginie Wool-
fové? se pustil do zkoušení hry Lis-
topad Davida Mameta. Povídali jsme 
si nejen o připravované inscenaci,  
ale i o rozdílech vnímání politických a stát-
ních symbolů v USA a v Čechách.

 Petr Svojtka

vybrali jste si politicko-absurdní hru. proč?
Je sice o americkém prezidentovi, nicméně po všech těch ve-
selostech, co jsme zažili v souvislosti s přímou prezidentskou 
volbou, ale také po všem, co se v posledních letech provalilo  
v české politice, nám ta hra připadá velice velice aktuální i pro 
nás. Tím, jak si z těch hrůzných nešvarů dělá legraci a dovádí je 
ad absurdum.

na rozdíl od čechů však američané úřad prezidenta be-
rou hodně vážně.
Tady bychom mohli debatovat o tom, co je národní hrdost,  
co je vlastenecký sentiment a co nacionalismus. Je pravda,  
že Češi jsou velmi vlažní, až negativní, pokud jde o projevy 
vlastenectví, které jsou jinde v Evropě a také v Americe běžné. 
Americké vlastenecké sentimentalitě se vysmíváme. Nicméně 
třeba i na severu Evropy najdete před každým domem na sto-
žáru vlajku jako znamení hrdosti na svůj národ a stát. A mys-
lím, že u Skandinávců se nejedná ani o žádný laciný sentiment, 
ani o nějaké ošklivé náckovství. Opatrnost v přístupu Čechů  
k státní hrdosti vychází z historické zkušenosti, která jde přes 
socialismus hluboko do dob rakouského mocnářství, kde se 
podobné projevy zdiskreditovaly. Já osobně to vnímám jako 
deficit. Češi o sobě rádi říkají, že mají úžasný smysl pro hu-
mor, ale ten mnohdy jednoduše přechází do posměváčkovství. 
Jakékoli tabu v humoru je samozřejmě špatné a nesmyslné,  
ale na druhé straně je prostě důležité umět se za něco posta-

vit, za nějakou hodnotu, cítit se třeba součástí če-
hosi širšího, být hrdý na zemi, kde se člověk narodil 
a vyrostl. Naše generace v té odtažitosti žijí od naro-
zení a je celkem běžné, že se třeba při návštěvě za-
hraničí nehlásíme ke svým krajanům, protože se za 
některé jejich projevy stydíme. Že se vlastně stydíme 
za svou zemi. To rozhodně není pozitivní. Na rozdíl 
od nás mají Američané přirozený vztah a respekt ke 
státním institucím a symbolům. Teď řeknu konkrétní 
zkušenost: díky laskavosti Amerického centra bu-
deme na jejich půdě fotografovat plakát k inscenaci. 
Řekli nám, že u nich můžeme dělat cokoli, přenášet 
knihy, stěhovat nábytek, ale při jakékoli manipulaci 
s americkou vlajkou se k ní musíme chovat uctivě, 
nesmíme ji třeba položit na zem a podobně. A v tu 
chvíli si člověk uvědomí, že problém není na jejich 
straně, ale na naší. Hra Listopad je vlastně o rozporu 
mezi respektem k prezidentskému úřadu jako tako-
vému a despektem vůči osobě, která ho zastává. Je 
přímou reakcí na dobu, kdy prezidentem byl George 
Bush mladší, jenž americkou společnost rozděloval. 
Existovala velmi silná skupina, která mu v době jeho 
prezidentské funkce nemohla přijít na jméno. U nás 
je úřad prezidenta od dob socialismu hodně zprofa-
novaný, teprve Václav Havel se mu snažil vrátit re-
spekt, když obnovoval masarykovskou tradici. Jako 
velkou tragédii vnímám, že jeho nástupci takřka sys-
tematicky pracují na tom, aby tento úřad znovu zne-
vážili. Prezidentský úřad je jedním ze základních 
prvků národní identity, a pokud je jeho reprezentan-
tem někdo, vůči komu nemůžeme mít respekt, je to 
problém. Ale nechci téma Listopadu spojovat jen 
se situací u nás. Myslím, že ta hra předběhla svou 
dobu. Byla napsána v letech 2007–2008. A v po-
slední době se dostávají na veřejnost tajné materiály 
z nejvyšších pater politiky: WikiLeaks, NSA a její od-
poslechy evropských státníků, ruské odposlechy di-
plomatů USA a Ukrajiny… Takže v tomto světle znějí 
absurdní dialogy ze hry nebezpečně skutečně. 

vraťme se ale zpět ke hře, která je přece jen 
především komedií. jmenuje se Listopad. mů-
žete ten název divákům vysvětlit? 

Hra se odehrává v listopadu, kdy se protínají dvě 
události významné pro Spojené státy. A to národní 
svátek Den díkůvzdání (Thanksgiving Day), který 
se slaví od té doby, co přijeli „otcové zakladatelé“, 
tedy britští imigranti, do Ameriky. Sklidili první úrodu  
a poté děkovali Bohu za to, že se jim podařilo přežít 
a že mají dostatek jídla. A tak se každoročně už od 
poloviny 17. století slaví vždy čtvrtý čtvrtek v listo-
padu a jedná se o svátek pro Američany srovnatelný 
snad jen s Vánocemi. Celá Amerika je v pohybu, sje-
dou se všichni příbuzní, aby usedli ke společnému 
stolu. Při návštěvě Ameriky si všimnete, že každá 
domácnost má obrovskou troubu. To proto, že nej-
důležitějším jídlem roku je pečený krocan na Den dí-
kůvzdání, a tak jich padne za oběť mnoho desítek 
milionů (je to adekvátní vánočnímu masakru kaprů  
u nás). A od dob Bushe staršího existuje rituál sym-
bolického omilostnění vybraného krocana. Druhou 
důležitou událostí, která se odehrává v listopadu kaž- 
dé čtyři roky, je volba prezidenta (probíhá tradičně  
v úterý po prvním listopadovém pondělku). V této 
hře se tedy tyto dvě věci setkávají. Hlavní postavou 
Listopadu je americký prezident, který v úřadě do-
sluhuje a snaží se uspět i v novém volebním období. 
Nicméně je dost nepopulární a tuší, že mu to asi ne-
vyjde, tak se alespoň snaží získat ze svého dosavad-
ního postavení co nejvíc. Bezskrupulózně urvat co se 
dá. To vše samozřejmě ve velké nadsázce. 

získávání práv k albeeho hře bylo velice kom-
plikované. práva k Listopadu jste získali bez 
problémů?
S agenturou autora tentokrát problémy nebyly,  
ale stejně cesta hry na náš repertoár má zajímavý 
příběh. V době, kdy jsme poprvé uvažovali o jejím 
uvedení, nás předběhlo vinohradské divadlo, tehdy 
ještě za šéfa Martina Stropnického. Pak ale došlo  
ke změně vedení a my jsme se dozvěděli, že o hru 
nemají zájem. V tu chvíli jsme po ní okamžitě sko-
čili. Protože si myslím, že i když je ta hra velmi velmi 
nekorektní (a obsahuje také mnoho nepěkných slov),  
je to velice dobře napsaná komedie, která podle 
mého patří na prkna Divadla ABC.  
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Podíváme-li se na fotografii Davida Mameta, přímo z něj cítíme určitou provo-
kativnost. Jeho názory na společnost, ale také na divadlo jsou velice svérázné. 
V mnohém má pravdu, leccos však může šokovat. Dělá to úmyslně. Ukazuje, 
jak zvláštně funguje společnost – čím více se člověk snaží ji ovlivnit, tím více 
se mu vymyká z rukou. Je nefalšovaně fascinován mašinérií politiky.

Poslední premiérou Městských divadel pražských v této sezoně bude hra špa-
nělského, či přesněji katalánského dramatika Jordiho Galcerana (1964), u nás 
naprosto neznámého. Jeho komedie Burundanga tedy bude uvedena v české 
premiéře. Požádali jsme proto dramaturgyni Věru Maškovou, aby prozradila 
alespoň základní fakta o autorovi a hře.

B U R U N D A N G A David Mamet 
– programově 
nekorektní 
dramatik

David Mamet (1947) byl v životě leckým. Dramatikem, scenáristou, filmovým režisérem, roma-
nopiscem, esejistou, kritikem, ale je také blogerem - kreslířem komiksů. Rodák z Chicaga vy-
studoval filmovou školu Goddard College ve Vermontu a divadelní školu Neighborhood Play-
house School of Theater v New Yorku. Začínal jako herec a divadelní režisér. V polovině 70. let 
se proslavil svými prvními divadelními hrami (Kachní variace, Sexuální perverze v Chicagu a Ame-
rický buvol). V roce 1984 obdržel Pulitzerovu cenu za divadelní hru Glengarry Glen Ross (u nás 
známá též jako Konkurenti), podle které o osm let později natočil James Foley stejnojmenný film  
s Alem Pacinem, Jackem Lemmonem a Alecem Baldwinem. Mezi jeho nejznámější hry patří např. 
Oleanna z roku 1994 o studentce, která zničila svého profesora tím, že jej nařkla ze sexuálního 
obtěžování. Tato hra byla několikrát uvedena i u nás. Mamet je autorem mnohých scénářů k ce-
lovečerním filmům, jako Pošťák zvoní vždy dvakrát, Rozsudek, Vrtěti psem či Labyrint lží, ale také 
různých prozaických a esejistických knih jak o politice, tak i o divadle. Jeho hra November (Lis-
topad) se při svém prvním uvedení na Broadwayi v roce 2008 setkala se smíšenými reakcemi  
a v jeho portfoliu zdaleka nemá takový věhlas jako u nás (uvedla ji už tři divadla). 

Jordi Galceran, dramatik, dramaturg a režisér, patří  
k předním katalánským divadelníkům. Na svém kontě 
má celou řadu inscenací v prestižních španělských di-
vadlech a několik her, které se dočkaly úspěchů i v za-
hraničí. Kromě Barcelony, s níž je úzce propojena jeho 
tvorba, žije též v New Yorku. Podle jeho divadelní hry 
Grönholmova metoda byl natočen film Metoda, který 
zaznamenal světový ohlas. Jeho dílo, ač komerčně 
velmi úspěšné, je vždy angažované v tom nejlep-
ším slova smyslu. Není mu lhostejné, v jakém světě 

žije. Proti zlořádům své doby bojuje humorem. Humor u něho není cílem, nepíše proto, aby bavil,  
ale zbraní, kterou se snaží zasahovat soupeře, demaskovat, zesměšnit.
Ve hře Burundanga, kterou Městská divadla pražská uvádějí v české premiéře, si zvolil nebezpečného 
protivníka. Snaží se utnout hlavu sani, která děsí celý moderní svět – totiž terorismu. Příběh, který za-
číná jako nevinná romantická komedie, v  níž nepůjde o nic většího než o milostné problémy, se pod 
vlivem drogy pravdy, burundangy, mění rázem v nebezpečnou noční můru. Z milého, trochu neohra-
baného úředníka, budoucího perspektivního taťky a manžela, se vyklube terorista. Přesně ve stylu 
těch tichých sousedů, o nichž bychom nikdy neřekli, že si ve sklepě vyrábějí bombu. A jak je jed-
nou nepříjemná pravda na světě, řetěz událostí na sebe nenechá dlouho čekat. únosy, hra o výkupné, 
kontaktovat či nekontaktovat policii, to vše se odehraje za jednoho letního dne v bytě dvou studentek 
uprostřed Barcelony. Terorismus nikoli jako vzdálená hrozba, o které se mluví v televizním zpravodaj-
ství, ale terorismus v naší kuchyni. Naštěstí se v té kuchyni podává i burundanga, droga demaskující 
lži, rádoby hrdinské pózy a někdy i deficit normálního zdravého rozumu. Galceran svou bitvu se stra-
šákem vyhrává v bláznivých situacích, v nichž oběť únosu, zděšena neschopností teroristů, poskytuje 
školení, kterak zacházet s obětí, jak žádat o výkupné, zatímco zabijáci vaří omáčku, zkrátka v situa-
cích, které vzbuzují osvobozující smích. Smích, z něhož maličko mrazí.
Inscenaci hry Burundanga Jordi Galcerana v překladu Ivana Jergla připravuje režisér Ondřej Zajíc  
s Evellyn Pacolákovou, Henrietou Hrnáčkovou, Tomášem Novotným, Radimem Kalvodou a Jiřím Kle-
mem. Bude mít premiéru 14. června 2014 v Divadle Rokoko. 
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Přinášíme vám mo-
mentky ze zákulisí 
focení plakátu k in-
scenaci Listopad. Vý-
sledek můžete vidět 
na titulní stránce 
tohoto časopisu. Fo-
tilo se v Americkém 
centru, autorem je 
Petr Našic.

Listopad

 ..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 

interní 
lazarová

HLEDÁME ZA VÁS
NEJLEPŠÍ AKCE
VE MĚSTĚ
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tybee.cz - dnešní akce



Zájem o návštěvy divadel ze strany klientů Centra Pa-
raple je vysoký. Díky spolupráci například právě s Měst-
skými divadly pražskými, která poskytují bezplatný 
vstup, se mohou těšit na kvalitní program. „Pokaž- 
dé je to nadprůměrný zážitek. Ne všechny dobré diva-
delní soubory dělají zájezdy se svými produkcemi mimo 
hlavní město, a tak návštěvu pražských divadel velmi ví-
tám!“ uvádí jeden z klientů, Jan Boštík. Centrum Paraple 
nabízí pomoc a podporu lidem z celé České republiky, 
velká část klientů se však dostane do Prahy jen zřídka, 
většinou právě při pobytu v Centru Paraple.

A s jakými bariérami se musí člověk na vozíku při ná-
vštěvě divadla potýkat? „Při návštěvách pražských i mi-
mopražských divadel prakticky na žádné bariéry nenará-
žím. To je ale také tím, že navštěvuji jen prověřená místa. 
Snad jen jeden konkrétní nejčerstvější zážitek z posled-
ního představení – o přestávce je bohužel vždy bezna-
dějně obsazený bezbariérový záchod zdravými ná-
vštěvníky. Ale to je jediná komplikace, jinak bývá vše  
v pořádku,“ uvádí Jan Boštík.

V České republice zasáhne úraz nebo onemocnění mí-
chy každý týden do života čtyř lidí. V jedné vteřině – při 
sportu, v autě, při práci, doma – se vše změní. Musejí 
začít znovu, jinak, na vozíku. Centrum Paraple jim již 
dvacet let pomáhá najít cestu dál,  vyrovnat se s novou 
životní situací, zlepšit fyzický a psychický stav a dosáh-
nout co největší soběstačnosti a nezávislosti.

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple letos 
slaví 20 let své existence. V říjnu 1994 ji založil Zdeněk 
Svěrák spolu s občanským sdružením Svaz paraplegiků. 
Původně malá organizace sídlící v prostorách bývalých 
jeslí v Praze-Malešicích se postupně vyvíjela a rozrůs-
tala až do dnešní podoby vysoce profesionální společ-
nosti, jejíž pomoc ročně využije kolem 1400 vozíčkářů. 

Přijďte oslavit dvacetiny Centra Paraple na Běh pro Pa-
raple, který se uskuteční v neděli 8. června v Leten-
ských sadech v Praze, nebo vyjádřete svou podporu za-
sláním dárcovské SMS ve tvaru DMS PARAPLE na číslo  

 ..PŘEDSTAVUJEME 11..

Do divadla s Centrem Paraple
Vypněte své mobilní telefony, představení právě začíná. Opona se 
zvedá, herci vcházejí na scénu. Návštěvníci divadla sedí na svých 
místech a mohou si vychutnat dvě hodiny kulturního zážitku. Pro 
klienty Centra Paraple je návštěva divadla zážitek hned dvojí. 
Upoutáni na ortopedický vozík po úrazu či nemoci musí den co den 
zdolávat množství bariér. Nyní si ale můžou vyzkoušet, že s dosta-
tečnou motivací a s pomocí doprovodu, dokážou všechny překážky 
úspěšně překonat a mohou si užít krásný společenský večer.

Součástí sociálně rehabilitačních a poradenských služeb, které 
Centrum Paraple poskytuje lidem s poškozením míchy, je pra-
videlná Terapie v terénu. Klienti při ní vyrážejí spolu se škole-
nými dobrovolníky do města a učí se zdolávat nástrahy, které tam  
na ně čekají. „Terapie v terénu je důležitou aktivitou, při které se 
klient může dostat na různé, nejen kulturní, akce, kam by se jinak 
sám kvůli silným obavám nevydal,“ říká Martina Barcalová, koordi-
nátorka dobrovolnického programu, PC kurzů a jiných tematických 
aktivit Centra Paraple. „Klienti mají možnost nácviku soběstačnosti 
při jízdě městskou hromadnou dopravou, možnost zvýšení sebevě-
domí při zdolávání překážek a zmapování si města ohledně barié- 
rovosti či bezbariérovosti. Tyto společné výpravy mají také socia-
lizační charakter a přispívají ke zkvalitnění volnočasových aktivit  
a rozšíření kulturního rozhledu.“

87 777 pro jednorázový příspěvek, nebo 
DMS ROK PARAPLE pro příspěvek každý mě-
síc po dobu jednoho roku. Cena jedné DMS 
je 30 Kč, Centrum Paraple získá 28,50 Kč. 
Více na www.darcovskasms.cz. Přispět mů-
žete také převodem na bankovní účet, a to 
jednorázově či trvalým příkazem, číslo sbír-
kového konta: 932 932 932/0300.

Monika Ticháčková, Centrum Paraple, PR specialista

Terapie v terénu

Budova Centra Paraple

Centrum Paraple - Velká tělocvična

Zakladatel Zdeněk Svěrák

Běh pro Paraple
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Připravili jsem pro vás 

spoustu novinek a akcí

Nová degustační menu

Happy  Hours po – pá od 16h do 19h  
sleva na jídlo a la carte 30%

Nově rozvážíme i nápoje

Nové menu a la carte

Večery s indickými tanečnicemi

K účtu od 2000 Kč obdržíte 
poukaz v hodnotě 400 Kč do Park Holiday

Restaurace MASALA royale, Tulipánová 142, Průhonice 

T 267 314 934, E rezervacepruhonice@masala.cz

Vyzkoušejte, jak chutná Indie!
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NOVINKANOVINKANOVINKA                                                                        FACEFINITY ALL DAY PRIMER
Tajemství na‰eho oblíbeného odolného make-upu.
Více informací na MAXFACTOR.CZ

MAKE-UP MASKÉRÒ FILMOV¯CH HVùZD 



Hra vášní
M. Málková

Pátek 9. 5. od 19h – derniéra

Kdo se bojí Virginie Woolfové?
A. Procházka

Středa 28. 5. od 19h 

Želary
E. Pacoláková

Středa 21. 5. od 19h – 50. repríza

Konečně šťastná?
P. Juřica a V. Gajerová

Pátek 2. 5. od 19h – derniéra 

Ostatní světy
H. Hornáčková 

Pondělí 12. 5. od 19h – derniéra 

Bylo nás pět
Sobota 24. 5. od 19h 

Květen 2014 Květen 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

čK

 

0 22

čK09čK 0 22čK  023índradnatS

Pan Kaplan má třídu rád, 
 

Kn a Shirley ValentineinrutaS

     

            

     

     

     

     

     

      

     

     

     

      

     

      

     

     

    

     

     

     

     

           

     

          

     

    

      

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

Zájezdy

pan kaplan má třídu rád
Náchod, pondělí 5. 5. od 19 h
Kolín, úterý 6. 5. od 19 h

1. Čt 19h ▶ drž mě pevně, miluj mě zlehka
2. Pá 19h ▶ konečně šťastná?      Derniéra

3. So 17h ▶ d  Bylo nás pět    
4. Ne 19h ▶ Filumena Marturano*   Hostující představení

5. Po 19h ▶ Králova řeč – Divadlo pod Palmovkou*   Hostující představení

7. St 19h ▶ holky z kalendáře
8. Čt 19h ▶ Bedřich smetana: the greatest hits   
9. Pá 19h ▶ dobře rozehraná partie     

10. So 10h ▶ |MS| herecký kurz pro neherce
19h ▶ sen čarovné noci     

11. Ne 19h ▶ 5 Elements / Taneční skupina IF*   Pronájem

12. Po 19h ▶ ostatní světy   Derniéra 

13. út 11h ▶ |MS| César a drana   Pro seniory

19h ▶ král lear
14. St 19h ▶ markéta lazarová
15. Čt 19h ▶ saturnin
16. Pá 19h ▶ pan kaplan má třídu rád
17. So 17h ▶ shirley valentine

19. Po 11h ▶ |MS| Ohlédni se v hněvu – Sumus*   Pronájem

19h ▶ a  drž mě pevně, miluj mě zlehka
20. út 19h ▶ C  Bylo nás pět
21. St 10h ▶ Bylo nás pět   Pro školy

19h ▶ shirley valentine
22. Čt 19h ▶ vše o mé matce
23. Pá 19h ▶ sen čarovné noci
24. So 19h ▶ Bylo nás pět

26. Po 19h ▶ Bedřich smetana: the greatest hits
27. út 19h ▶ markéta lazarová   

28. St 19h ▶ saturnin 
29. Čt 11h ▶ |MS| César a drana   Pro seniory 

19h ▶ rváč
30. Pá 19h ▶ pan kaplan má třídu rád
31. So 19h ▶ holky z kalendáře

1. Čt 19h ▶ molly sweeney   
2. Pá 19h ▶ monty pythonův létající kabaret
3. So 17h ▶ kdo se bojí virginie Woolfové?   

5. Po 19h ▶ sebevrah
6. út 19h ▶ Úsměv dafné
7. St 19h ▶ důkaz      Představení pro KD a předplatitele za 90 Kč

8. Čt 19h ▶ Želary
9. Pá 19h ▶ hra vášní   Derniéra 

10. So 17h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci   

12 Po 10h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci    Pro školy

19h ▶ sebevrah
13. út 19h ▶ Úsměv dafné
14. St 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Hostující představení

15. Čt 11h ▶ molly sweeney   Pro seniory

19h ▶ a voda stoupá
16. Pá 19h ▶ oddací list   
17. So 17h ▶ kancl   

Představení pro nezadané

18. Ne 11h ▶ Příběhy včelích medvídků   Den Prahy 1

14h ▶ Příběhy včelích medvídků   Den Prahy 1

19. Po 19h ▶ hráči    
20. út 19h ▶ perplex
21. St 19h ▶ Želary   50. repríza

22. Čt 19h ▶ hráči   
23. Pá 16h ▶ hra vášní   Částečně zadáno

24. So 17h ▶ kdo se bojí virginie Woolfové?

26. Po 19h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci   
27. út 19h ▶ a voda stoupá
28. St 19h ▶ kdo se bojí virginie Woolfové?   
29. Čt 19h ▶ monty pythonův létající kabaret
30. Pá 19h ▶ kancl   
31. So 19h ▶ důkaz



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 ‣ 2:15

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

K. Atkinsonová
Ostatní světy
Hra o touze po lásce, o osamělosti  
a svobodě, které mohou být požehnáním 
stejně jako prokletím. raj: E. Pacoláko-
vá, D. Batulková, D. Syslová, S. Jachnická, 
H. Hornáčková, V. Gajerová, L. Jurek,  
A. Procházka, V. Fridrich  
r: Radovan Lipus ‣ 2:50

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 ‣ 2:30

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

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 L. Coxonová

Konečně šťastná?
Současná britská hořká komedie  
o manželství. raj: V. Gajerová, L. Veselý, 
J. Drbohlavová, B. Lukešová, A. Procház-
ka, J. Schwarz, P. Juřica 
r: Petr Svojtka ‣ 2:30

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 nej-
novějšího románu oblíbeného americké-
ho autora Roberta Fulghuma, ve kterém 
se vše točí kolem argentinského tanga. 
raj: J. Hána, J. Klem, T. Novotný,  
Z. Vencl, H. Hornáčková, S. Jachnická,
L. Lipský ad. 
r: Miroslav Hanuš ‣ 2:20

W. Shakespeare
Král Lear
„Leare, Leare, Leare, tluč na vrata, jimiž 
jsi vypustil blbost a vyhnal rozum!“ 
raj: J. Vlasák, V. Gajerová, M. Málko-
vá/V. Kubařová, B. Lukešová, V. Fridrich, 
R. Kalvoda, A. Procházka, V. Dvořák,  
J. Szymik ad. r: Petr Svojtka ‣ 2:45

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

A. Máša/I. S. Turgeněv
Rváč
Adaptace Turgeněvovy prózy o velikém 
přátelství dvou nesourodých duší, které 
osudově rozdělí láska ke stejné ženě. 
raj: T. Novotný, M. Písařík, V. Kubařová,
H. Bor, S. Jachnická, E. Pacoláková, J. Klem,
J. Schwarz, J. Slánský/Z. Fric, J. Szymik,
P. Juřica/L. Jurek, J. Mašek  
r: Ondřej Zajíc ‣ 2:30

R. Gervais, S. Merchant
Kancl
První divadelní uvedení kultovního seri-
álu BBC, který je originálním a vtipným 
pohledem do zákulisí jedné zdánlivě 
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 ‣ 2:20

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. 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

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

D. Seidler
Králova řeč
Hra napsaná podle tajných deníků krá-
lovského logopeda o síle rodící se z pře-
konávání slabosti. raj: M. Stránský,  
D. Sittek a další r: P. Kracik ‣ 2:45

E. De Filippo
Filumena Marturano
Co všechno musí podstoupit prostá žena, 
aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro 
své syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti 
jsou přece děti. raj: S. Stašová,  
S. Skopal, Č. Gebouský, J. Pokorná ad.  
r: Zdeněk Kaloč

P. Nichols
Hra vášní
Komedie, která přináší nový pohled  
na věčné téma krize středního věku.  
raj: O. Vízner, D. Syslová, D. Batulková,  
Z. Kajnarová/M. Málková, O. Brousek ml.,  
S. Jachnická 
r: Lída Engelová ‣ 2:10



H. Ibsen: Peer Gynt, Divadlo Rokoko 2007; J. Klem (Otec Solvejgy)  
a M. Dlouhý (Peer Gynt); Foto: P. Krejčí

E. E. Schmitt: Frederick, Divadlo ABC 2004; J. Klem (Lánsalát ) 
a F. Blažek (Tízněl); Foto: I. Mičkal

Maturitní foto J. Klema, Foto: soukromý archiv J. Klema

A. Christie: Deset malých černoušků, Divadlo Komedie 2001; 
L. Rybová (Vera Claythorne) a J. Klem (Generál Mackenzie); 
Foto: M. Špelda, archiv IDU

jakou soukromou radost si nikdy neode-
přete? Moučník. 

kým byste rád byl? Dobrým, pokud možno ma-
jetným malířem.

a jak by vypadala dokonale šťastná chvíle?
Plavání v moři proti vycházejícímu slunci.

koho z našich současníků považujete  
za skutečného hrdinu? Těch je moc.

kterou historickou postavu nemůžete vy-
stát?  Těch je také moc!!

koho z historie naopak obdivujete?  
Polského učitele, který do poslední chvíle četl dě-
tem v ghettu pohádky.

jaké zvíře nemáte rád? Asi hladového grizzlyho 
cca 2 metry ode mne. 

čeho si nejvíce vážíte u ženy? Statečné trpěli-
vosti (myslím svou ženu).

v jaké situaci lžete? Když pravda ublíží, a mlče-
ním to nelze řešit.

v jakém jste momentálně stavu mysli? 
Nevyrovnaném.

kterou vaši dobrou vlastnost lidé kolem pří-
liš přeceňují? To se prosím ptejte těch lidí.

Co byste změnil na své rodině, kdybyste měl 
tu možnost? Byl bych lepší táta.

které slovo či větu příliš často používáte? 
Nepublikovatelné...!!

kdo nebo co je největší láska vašeho života? 
Příliš intimní otázka, promiňte.

čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte? 
Svých hodinek za cca dva tisíce s modrým řemín-
kem.

z čeho máte největší strach? Z budoucnosti, 
která čeká další generace. 

řekněme, že věříte v převtělování – jako co 
nebo kdo byste se chtěl příště narodit?  Jako 
pes nebo kočka v naší rodině.

jak byste chtěl umřít? Rychle.

čeho si nejvíce vážíte u svých přátel? Že jsou 
mými přáteli.

Co je váš doposud největší životní úspěch? 
Že jsem se dožil tohoto okamžiku.

jak nejraději trávíte čas? Toť velmi různorodé!!

kdo na vás měl doposud největší vliv? 
Rodiče a planety Jupiter, Saturn a Venuše. 

jaká je vaše oblíbená cesta? Do Červeného 
Kostelce a okolí.

máte nějaké životní heslo? Jak zní moje heslo? 
Na lodi měj veslo! 

Jubilující herci strašně neradi 
dělají bilanční rozhovory a tvrdí, 
že za ta léta už o sobě jak z jevi-
ště, tak mimo něj všechno řekli. 
Navíc chválení starých časů vy-
znívá sentimentálně a hanění 
zbytečně karatelsky či zahořkle. 
Ani pan Jiří Klem, noblesní gen-
tleman s krásným hlasem (který 
nicméně často a rád hrál zlodu-
chy a mrzouty), není výjimkou. 
Naštěstí je – jako většina herců 
– hravý, a tak svolil odpovědět 
na otázky dotazníku, který pro-
slavil Marcel Proust...

Výročí – Jiří Klem 70

kdy a kde jste byl v životě nejšťastnější? 
Po maturitě, kdy po překonání záludné matema-
tiky jsem přesto měl vyznamenání!

která vlastnost je pro vás absolutně charak-
teristická? To sám nemohu posuzovat. 

kde na zemi, či mimo ni byste rád žil? Jsem 
spokojen s Chýní. 

na co byste měl rád talent? Na poker.

jakou písničku jste si naposledy zpíval 
celý den a nemohl se jí zbavit? Je to písnička 
Ráno, kterou v originále zpívá Domenico Modugno  
a v češtině Walda Matuška.

jaký film můžete vidět kdykoliv znovu a ne-
omrzí vás? Love story Prázdniny v Římě přede-
vším kvůli Audrey Hepburn. 

..18 RUBRIKA..  ..RUBRIKA 19....18 VýROČí    .. VýROČí 19..



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.
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Norština – bokmål a nynorsk 
Vikingové a středověk v Norsku 
Výročí ústavy 1814 
Norské menšiny – Sámové 
Současná ekonomika Norska
Norské fondy 
Velikáni norské literární historie 
Bjørnstjerne Bjørnson, literát, diplomat, 
přítel  
Norská detektivka – světový fenomén 
Norský film 
Norský jazz 
Norská hudba 
Norská architektura 
Tradiční norská kuchyně 
Kluci v akci vaří norská jídla
Ekologie  
Čeští vědci na Špicberkách 
Naši krajané o Norech a Norsku 
Jak nás Norové učili lyžovat
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Petr Bílek

Ocitli jsme se v době 
postliterární. Fikci stvořenou 

slovy a respektující 
vlastní zákony zesměšnilo 

a převrstvilo gobální 
mediální tsunami. kniha 

přestala být předmětem kultu 
a stala se jedním z nosičů dat. 

Do svatyní, kde lidé dříve 
uctívali tajemství autorské 

tvorby, se nastěhovali 
programátoři. Zde je šest 

důvodů, proč si to musíme 
uvědomit i v Čechách.

1 Češi už se jako celek necítí být náro-
dem, který stvořila literatura. Za to se 
nejmladší generace začínají dokonce 
stydět. Kauza nymburského gymná-

zia nepojmenovaného podle Bohumila Hra-
bala ukazuje jak moc. Pokud o sobě ještě jako 
o národu uvažují, pramení to spíše z jejich hr-
dosti na hokej a škodovky.
Citovat na veřejnosti jinou knihu než Haš-
kova Švejka je riskantní, protože v obecném 
povědomí jiná neexistuje. Český národ se 
emancipoval od svých obrozeneckých po-
čátků. Distancuje se od nich do té míry, že si 
musel Babičku, jeden ze základních textů své 
kultury, přeložit do současného jazyka. Český 
národ dozrál. Dosáhl standardu těch, které 
občané velmocí, jsou-li dotázáni, na glóbu 
pracně lokalizují. 

2 Tempo, jakým roste v Čechách počet 
spisovatelů, přesahuje inflaci. Pro-
hlásit se za spisovatele je nesnesitel-
ně snadné, protože k tomu dnes není 

třeba důkaz vydané knihy. A kdo by vyhlašo-
val pátrání po textech vznášejících se digita-
lizovaným vesmírem? Internetovým spiso-
vatelem se může stát každý, proto přichází 
do módy vlastnit literární záhumenek, kde si 
poté, co obstarali obživu, diletanti vybrušují 
ego. Psaní do privátních deníčků se nenosí, 
protože psaní se stalo veřejným atributem 
silného ega. 

3  Čeština přestává být stavebním ma-
teriálem textů, protože angličtina 
otevírá světový trh. Velikost autora 
v novém paradigmatu neindikuje 

hloubka a originalita myšlenek, nýbrž veli-
kost trhu. Literatura napsaná v českém jazyce 
hledá obtížně cestu do globálních sítí, jimiž 
proudí technologie, finance, zboží, zábava. 
Nenechat se překládat, přeložit se sám, tak 
zní dictum literárního marketingu. Například 
Češky v útrobách bruselských institucí za-
chycují běžně své emoce v anglických verších. 
Koneckonců v české pop-music se to děje už 
celá desetiletí. 

4  V roce 1989 skončily i v Čechách  dě-
jiny, takže současnost ztratila hod-
notovou hierarchii a ostře pociťo-
vanou sociální dimenzi, stal se z ní 

okamžik privátního času rychle odsouvaný 
do minulosti. Chce-li dnešní náš spisovatel 
najít látku s nosným konfliktem, obrací se 
do dvacátého století, zejména evokuje dobu 
kolem druhé světové války a čtyřicetiletí po 
únoru 1948. Autoři se skrývají za filtr styliza-
ce a nemají odvahu k přímému pojmenování 
právě žité reality. Neosvědčují své jasnozření, 
nepřesvědčují spoluobčany o svém postřehu 
a kompetenci, ztrácejí autoritu. Hledají alibi, 
aby se nemuseli vystavit nepříjemnému rizi-
ku omylu ve spletité hře názorů a neodhad-
nutelných zákulisních her.

5 Velká část produktivních sil českého 
společenství hledá prostor pro své 
uplatnění jinde než v krásném písem-
nictví. Jistě to vyplývá také z toho, že 

se nově etablované elity obrátily ke kultuře 
zády. Paušální tendence marginalizovat lite-
raturu ve veřejném prostoru má za následek 
to, že současné české písemnictví má mno-
hem horší pověst, než by si zasloužilo. To 
ovšem zjistí pouze ten, kdo mu věnuje čas. 
Čas mu však věnují hlavně ti, kdo v jeho říši 
hledají vlastní uplatnění a spásu. Tento způ-
sob literární samoobsluhy nemá perspektivu.

6 Jazykem stvořená realita uplatňuje 
svou moc, teprve když naváže kontakt 
s životním obsahem čtenáře, teprve 
když docílí toho, že čtenář se cítí být 

osloven. Normálně strukturovaný literární pro-
voz počítá s tím, že jeho kola roztáčejí autority. 
Jelikož v Čechách fungovaly salóny jen epizo-
dicky, přebíraly jejich roli silné osobnosti. F. X. 
Šalda vytrvalou péčí teoretickou i kritickou pro-
sazoval do povědomí veřejnosti svou generaci 
moderny a na stará kolena propůjčil síly i sna-
hám avantgardy. Tam ovšem plnil roli moderá-
tora mezi tvůrci a publikem hlavně Karel Teige. 
Václav Černý k nám obdobně přinášel, vysvětlo-
val a propagoval existencialismus. Český medi-
ální provoz je dnes nepřátelský k takovému vy-
tváření autorit  a specializovaná média nedokáží  
oslovit dostatečně širokou obec zájemců.

Proč si nevážit spisovatelů
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 Čím se tedy živíte? 
Literaturou samozřej-
mě nikoli, to je spíš lu-
xus, který si dopřávám 
za odměnu. Živí mě 
tlumočnictví a překla-
datelství komerčních 

textů. Ano, občas se mě ptají, jestli bych 
nechtěla překládat i beletrii. Většinou 
odpovídám, že už jednoho koníčka mám.  

Měla jste nějaké literární kořeny 
v rodině? 
Nepocházím sice z umělecké rodiny, ale 
je pravda, že moje babička, která měla 
první dítě v sedmnácti a nikdy neměla 
příležitost studovat, byla hodně literár-
ně nadaná a psala a publikovala básnič-
ky. A čím byla starší, tím víc síly v těch 
básních bylo. Tatínek to myslím zdědil 
po ní, ale v občanské profesi to, pravda, 
nijak nevyužil. Můj bratr je muzikální, 
hraje v kapele Timudej a má vlastní hu-
dební etnoprojekt s motivy bulharské 
lidové hudby.   

Jezdíte i dnes do Bulharska?  
Táta je Bulhar a máma je Češka. Táta 
v Praze studoval v 60. letech a už nám 
tu zůstal. Má ale v Bulharsku domek 
v horách, kde se pořád žije dost tradič-

ním způsobem života. Jako malá jsem 
trávila v Bulharsku u babičky každé 
léto, teď už tam jezdím méně, babička 
loni zemřela. To rozkročení mezi dvě-
ma rozdílnými kulturami ze sebe ale 
pochopitelně nevymažete, nesete si to 
s sebou a ovlivňuje to vaši perspektivu 
na mnoho věcí.  

Čím se liší česká a bulharská 
mentalita? 
Asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že 
jsou Bulhaři o dost expresivnější, srdeč-
nější, emotivnější a temperamentnější. 
Mnohem víc se sdružují, mnohem víc 
tančí a zpívají, snadněji navazují kon-
takt. Pro Bulhara v Čechách je zkraje 
dost obtížné si na náš relativní emoční 
chlad zvyknout. U babičky bylo napro-
sto běžné, že se tam každý den střídaly 
návštěvy; dědeček celé večery hrál se 
sousedem vrhcáby, celé večery se pila 
rakije, ale nikdo se nějak nestoudně ne-
opil. A babička odněkud pořád nosila 
nějaké salámy, sýry a zeleninu – konce 
to nebralo.  
Když takhle společensky rozmazlený 
Bulhar přijede do Čech, je pro něj režim 
společenského setkávání na neutrální 
půdě (většinou v hospodě) hůře ucho-
pitelný. Na pozvání domů musí dlouho 

čekat – pokud se vůbec dočká. Další 
velký rozdíl je generační sounáležitost; 
díky své výchově nemá Bulhar problém 
komunikovat napříč generacemi smě-
rem nahoru a dolů, v Čechách jsme vět-
šinou zakopaní ve své věkové skupině 
a vymezujeme se vůči dětem i starším 
lidem. A hledáme přitom spíš to, co nás 
rozděluje, alespoň tak to vnímám.  
A pak se mi taky zdá, že rodiče a hlav-
ně prarodiče malé Bulhárky nezřízeně 
rozmazlují, takže z nich vyrůstají do-
spělí Bulhaři se slušným sebevědomím. 

Stýkáte se s bulharskou menši-
nou v Praze?  
Pár lidí znám. Je to menšina poměrně 
četná a aktivní, v Praze je bulharská 
základní škola i kulturní institut. Nej-
zábavnější jsou oslavy začátku vinařské 
sezóny Trifon Zarezan. Je to starobylý, 
původně ještě thrácký svátek znovu-
zrození boha vína. Je to 14. února, a v ten 
den se na vinohradu prvně prořezává 
réva. Pak se to oslaví a volí se car vína, 
v Bulharsku stejně důkladně jako tady 
v Praze. Ostatně víno kupuji výhradně 
od bulharského dodavatele; kdo ochut-
nal bulharské víno, tak ví, o čem je řeč.  

Každé dva roky vydává knihu. 
„Vypadá to jako shoda okolností, 
ale už to asi bude tak, že ty dva 
roky to knize zhruba trvá, než 
se dostane na svět,“ říká Bianca 
Bellová, tlumočnice a překladatelka, 
absolventka Vysoké školy 
ekonomické. „Teď už jsem deset let 
na volné noze a každý den, když ráno 
stojím u okna s kávou a pozoruji své 
spoluobčany na cestě do zaměstnání, 
jsem za to bez škodolibosti vděčná. 
Dneska už bych se před spaním 
opravdu nechtěla trápit problémy 
jakékoliv korporace a jejích 
akcionářů, které ani neznám – na to 
mi život připadá moc krátký.“

Michal KOVAŘÍK Pokračování na str. VIII

O knihách ze všech stran

ročník 2. (7.)
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L
idová tvořivost defi
nuje reklamu jako ak
tivitu, která nás vede 
k nakupování věcí, kte
ré nepotřebujeme, za 
peníze, které nemáme, 

abychom se jimi chlubili před lidmi, na 
kterých nám nezáleží. Jak se to rekla
mě může dařit?

Mým oblíbeným citátem je výrok 
Oskara Wildea: Jediný způsob, jak se 
zbavit pokušení, je podlehnout mu. Náš 
život je o podléhání pokušením. Překro-
čit vlastní stín se daří málokomu a jak 
říká opět Oskar Wilde, ti, kdo jdou pod 
povrch, dělají to na vlastní nebezpečí. 

Svět je dnes reklamou ovlivněn do té 
míry, že se milujeme, jíme i zahradničí
me podle toho, co na nás nejagresivněji 
míří z billboardů, plakátů či televizních 
spotů. Je to dobře nebo špatně? Co re
klama přináší dobrého? 

Ta záplava stoupajícího množství 
informací způsobuje, že si ve svých 
hlavách budujeme vyšší a vyšší bariéry 
proti ní. A tak reklama hledá cesty, jak 
se k nám dostat. Její základní úkol je in-
formovat, přesvědčovat a prodávat, to si 
můžeme přečíst v každé učebnici. Svět 
se ale mění a s ním i reklama. Reklama je 
vždy odrazem doby a zrcadlo, které nám 
nastavuje, není příliš lichotivé. Dnes 
bychom měli přemýšlet hlavně v širším 
kontextu takzvaného udržitelného roz-
voje planety, aby naši potomci vůbec 
měli kde žít.

Jak stará je vlastně reklama, je to zále
žitost až novověku?

Kořeny reklamy můžeme vystopo-
vat s jistou licencí už před začátkem 
našeho letopočtu. Řadu různých způ-
sobů, jak nabízet zboží, známe již ze 
starověku a středověku. Jako reklamní 
prostředek sloužily vývěsní štíty, na 

kterých byly většinou znázorněny sym-
boly různých řemesel nebo obchodu. 
Vykopávky z Herkulanea či Pompejí 
podávají svědectví o různých nápisech 
podél obchodních cest nebo na stěnách 
domů oznamujících, kde se prodává 
víno, chléb, sůl či ryby. V 1.století byly 
Pompeje velmi živým místem a stopy po 
tom tam nalézáme i v nejmenších detai-
lech z každodenního života. Na podlaze 
jednoho domu byl nápis Vítejte peníze 
– patrně v humorném smyslu, na džbá-
nech s vínem čteme nápisy, které lze 
považovat za první reklamní hříčky na 
světě. Ani tehdy majitelé a kupci nespo-
léhali jen na „němého prodavače“ , ale, 
jak dokazují staré památky, důležitou 
funkci tu hráli vyvolávači. Ti vytvářeli 
ve středověku specializované cechy, je-
jichž role přetrvala až do našeho století. 
Pokračováním těchto cechů jsou napří-
klad kameloti. Z těch dob známe i jiné 
prostředky reklamy než vyvolávání. 

Například bubnování a údery na hrnec. 
Zvuková kulisa, většinou velmi hlasitá, 
byla součástí jarmarků. Dodnes té rekla-
mě říkáme jarmareční.

Dnes ji někdy připomínají volební 
kampaně. Co platí očima psychologa 
o nich?

Totéž, co o produktech a službách. 
Špatnému produktu nepomůže sebe-
lepší komunikace, aspoň ne na dlouho. 
U voleb je nebezpečí, že nám zde „pro-
dukt“ zůstane čtyři roky. Proto bychom 
si měli dávat větší pozor než při nákupu 
jogurtu nebo šamponu. Více než kde 
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Jak oslovit srdce

Pokračování na straně II
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Svou novou knihu Emoce v marketingu uvádí Jitka VYsekaLoVÁ citátem z Exupéryho: „Správně 
vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Podtitul knihy: Jak oslovit srdce zákazníka 
předjímá autorčinu ambici zabývat se emocemi v oblasti, v níž jsme o nich příliš neuvažovali nebo si je 
nepřipouštěli. Marketing, reklamu a další nám laikům nepříliš vábně znějící pojmy, máme spjaty spíše 
s racionálními analýzami a logickým uvažováním.Vstup emocí na pole „zákaznického chování“ ale 
může znamenat dobrodružství i pro zarputilého ignoranta marketingových strategií. To všechno se 
pokouší nový titul Emoce v marketingu na téměř třech stech stranách rozebrat.

 Dagmar SeDlická

Nová kniha Jitky Vysekalové 
a kolektivu z nakladatelstí 
Grada

Komunismus britských profesorů  esej /12-13
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Vikingové a středověk v Norsku 
Výročí ústavy 1814 
Norské menšiny – Sámové 
Současná ekonomika Norska
Norské fondy 
Velikáni norské literární historie 
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Petr Bílek

Ocitli jsme se v době 
postliterární. Fikci stvořenou 

slovy a respektující 
vlastní zákony zesměšnilo 

a převrstvilo gobální 
mediální tsunami. kniha 

přestala být předmětem kultu 
a stala se jedním z nosičů dat. 

Do svatyní, kde lidé dříve 
uctívali tajemství autorské 

tvorby, se nastěhovali 
programátoři. Zde je šest 

důvodů, proč si to musíme 
uvědomit i v Čechách.

1 Češi už se jako celek necítí být náro-
dem, který stvořila literatura. Za to se 
nejmladší generace začínají dokonce 
stydět. Kauza nymburského gymná-

zia nepojmenovaného podle Bohumila Hra-
bala ukazuje jak moc. Pokud o sobě ještě jako 
o národu uvažují, pramení to spíše z jejich hr-
dosti na hokej a škodovky.
Citovat na veřejnosti jinou knihu než Haš-
kova Švejka je riskantní, protože v obecném 
povědomí jiná neexistuje. Český národ se 
emancipoval od svých obrozeneckých po-
čátků. Distancuje se od nich do té míry, že si 
musel Babičku, jeden ze základních textů své 
kultury, přeložit do současného jazyka. Český 
národ dozrál. Dosáhl standardu těch, které 
občané velmocí, jsou-li dotázáni, na glóbu 
pracně lokalizují. 

2 Tempo, jakým roste v Čechách počet 
spisovatelů, přesahuje inflaci. Pro-
hlásit se za spisovatele je nesnesitel-
ně snadné, protože k tomu dnes není 

třeba důkaz vydané knihy. A kdo by vyhlašo-
val pátrání po textech vznášejících se digita-
lizovaným vesmírem? Internetovým spiso-
vatelem se může stát každý, proto přichází 
do módy vlastnit literární záhumenek, kde si 
poté, co obstarali obživu, diletanti vybrušují 
ego. Psaní do privátních deníčků se nenosí, 
protože psaní se stalo veřejným atributem 
silného ega. 

3  Čeština přestává být stavebním ma-
teriálem textů, protože angličtina 
otevírá světový trh. Velikost autora 
v novém paradigmatu neindikuje 

hloubka a originalita myšlenek, nýbrž veli-
kost trhu. Literatura napsaná v českém jazyce 
hledá obtížně cestu do globálních sítí, jimiž 
proudí technologie, finance, zboží, zábava. 
Nenechat se překládat, přeložit se sám, tak 
zní dictum literárního marketingu. Například 
Češky v útrobách bruselských institucí za-
chycují běžně své emoce v anglických verších. 
Koneckonců v české pop-music se to děje už 
celá desetiletí. 

4  V roce 1989 skončily i v Čechách  dě-
jiny, takže současnost ztratila hod-
notovou hierarchii a ostře pociťo-
vanou sociální dimenzi, stal se z ní 

okamžik privátního času rychle odsouvaný 
do minulosti. Chce-li dnešní náš spisovatel 
najít látku s nosným konfliktem, obrací se 
do dvacátého století, zejména evokuje dobu 
kolem druhé světové války a čtyřicetiletí po 
únoru 1948. Autoři se skrývají za filtr styliza-
ce a nemají odvahu k přímému pojmenování 
právě žité reality. Neosvědčují své jasnozření, 
nepřesvědčují spoluobčany o svém postřehu 
a kompetenci, ztrácejí autoritu. Hledají alibi, 
aby se nemuseli vystavit nepříjemnému rizi-
ku omylu ve spletité hře názorů a neodhad-
nutelných zákulisních her.

5 Velká část produktivních sil českého 
společenství hledá prostor pro své 
uplatnění jinde než v krásném písem-
nictví. Jistě to vyplývá také z toho, že 

se nově etablované elity obrátily ke kultuře 
zády. Paušální tendence marginalizovat lite-
raturu ve veřejném prostoru má za následek 
to, že současné české písemnictví má mno-
hem horší pověst, než by si zasloužilo. To 
ovšem zjistí pouze ten, kdo mu věnuje čas. 
Čas mu však věnují hlavně ti, kdo v jeho říši 
hledají vlastní uplatnění a spásu. Tento způ-
sob literární samoobsluhy nemá perspektivu.

6 Jazykem stvořená realita uplatňuje 
svou moc, teprve když naváže kontakt 
s životním obsahem čtenáře, teprve 
když docílí toho, že čtenář se cítí být 

osloven. Normálně strukturovaný literární pro-
voz počítá s tím, že jeho kola roztáčejí autority. 
Jelikož v Čechách fungovaly salóny jen epizo-
dicky, přebíraly jejich roli silné osobnosti. F. X. 
Šalda vytrvalou péčí teoretickou i kritickou pro-
sazoval do povědomí veřejnosti svou generaci 
moderny a na stará kolena propůjčil síly i sna-
hám avantgardy. Tam ovšem plnil roli moderá-
tora mezi tvůrci a publikem hlavně Karel Teige. 
Václav Černý k nám obdobně přinášel, vysvětlo-
val a propagoval existencialismus. Český medi-
ální provoz je dnes nepřátelský k takovému vy-
tváření autorit  a specializovaná média nedokáží  
oslovit dostatečně širokou obec zájemců.

Proč si nevážit spisovatelů

4

Příloha LITERÁRNÍCH NOVIN 4 / 2014

Nejsem 
poslední soud

B
ia

nc
a 

 B
el

lo
vá

F
O

T
O

: 
J

A
N

 T
R

N
K

A

 Čím se tedy živíte? 
Literaturou samozřej-
mě nikoli, to je spíš lu-
xus, který si dopřávám 
za odměnu. Živí mě 
tlumočnictví a překla-
datelství komerčních 

textů. Ano, občas se mě ptají, jestli bych 
nechtěla překládat i beletrii. Většinou 
odpovídám, že už jednoho koníčka mám.  

Měla jste nějaké literární kořeny 
v rodině? 
Nepocházím sice z umělecké rodiny, ale 
je pravda, že moje babička, která měla 
první dítě v sedmnácti a nikdy neměla 
příležitost studovat, byla hodně literár-
ně nadaná a psala a publikovala básnič-
ky. A čím byla starší, tím víc síly v těch 
básních bylo. Tatínek to myslím zdědil 
po ní, ale v občanské profesi to, pravda, 
nijak nevyužil. Můj bratr je muzikální, 
hraje v kapele Timudej a má vlastní hu-
dební etnoprojekt s motivy bulharské 
lidové hudby.   

Jezdíte i dnes do Bulharska?  
Táta je Bulhar a máma je Češka. Táta 
v Praze studoval v 60. letech a už nám 
tu zůstal. Má ale v Bulharsku domek 
v horách, kde se pořád žije dost tradič-

ním způsobem života. Jako malá jsem 
trávila v Bulharsku u babičky každé 
léto, teď už tam jezdím méně, babička 
loni zemřela. To rozkročení mezi dvě-
ma rozdílnými kulturami ze sebe ale 
pochopitelně nevymažete, nesete si to 
s sebou a ovlivňuje to vaši perspektivu 
na mnoho věcí.  

Čím se liší česká a bulharská 
mentalita? 
Asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že 
jsou Bulhaři o dost expresivnější, srdeč-
nější, emotivnější a temperamentnější. 
Mnohem víc se sdružují, mnohem víc 
tančí a zpívají, snadněji navazují kon-
takt. Pro Bulhara v Čechách je zkraje 
dost obtížné si na náš relativní emoční 
chlad zvyknout. U babičky bylo napro-
sto běžné, že se tam každý den střídaly 
návštěvy; dědeček celé večery hrál se 
sousedem vrhcáby, celé večery se pila 
rakije, ale nikdo se nějak nestoudně ne-
opil. A babička odněkud pořád nosila 
nějaké salámy, sýry a zeleninu – konce 
to nebralo.  
Když takhle společensky rozmazlený 
Bulhar přijede do Čech, je pro něj režim 
společenského setkávání na neutrální 
půdě (většinou v hospodě) hůře ucho-
pitelný. Na pozvání domů musí dlouho 

čekat – pokud se vůbec dočká. Další 
velký rozdíl je generační sounáležitost; 
díky své výchově nemá Bulhar problém 
komunikovat napříč generacemi smě-
rem nahoru a dolů, v Čechách jsme vět-
šinou zakopaní ve své věkové skupině 
a vymezujeme se vůči dětem i starším 
lidem. A hledáme přitom spíš to, co nás 
rozděluje, alespoň tak to vnímám.  
A pak se mi taky zdá, že rodiče a hlav-
ně prarodiče malé Bulhárky nezřízeně 
rozmazlují, takže z nich vyrůstají do-
spělí Bulhaři se slušným sebevědomím. 

Stýkáte se s bulharskou menši-
nou v Praze?  
Pár lidí znám. Je to menšina poměrně 
četná a aktivní, v Praze je bulharská 
základní škola i kulturní institut. Nej-
zábavnější jsou oslavy začátku vinařské 
sezóny Trifon Zarezan. Je to starobylý, 
původně ještě thrácký svátek znovu-
zrození boha vína. Je to 14. února, a v ten 
den se na vinohradu prvně prořezává 
réva. Pak se to oslaví a volí se car vína, 
v Bulharsku stejně důkladně jako tady 
v Praze. Ostatně víno kupuji výhradně 
od bulharského dodavatele; kdo ochut-
nal bulharské víno, tak ví, o čem je řeč.  

Každé dva roky vydává knihu. 
„Vypadá to jako shoda okolností, 
ale už to asi bude tak, že ty dva 
roky to knize zhruba trvá, než 
se dostane na svět,“ říká Bianca 
Bellová, tlumočnice a překladatelka, 
absolventka Vysoké školy 
ekonomické. „Teď už jsem deset let 
na volné noze a každý den, když ráno 
stojím u okna s kávou a pozoruji své 
spoluobčany na cestě do zaměstnání, 
jsem za to bez škodolibosti vděčná. 
Dneska už bych se před spaním 
opravdu nechtěla trápit problémy 
jakékoliv korporace a jejích 
akcionářů, které ani neznám – na to 
mi život připadá moc krátký.“

Michal KOVAŘÍK Pokračování na str. VIII

O knihách ze všech stran

ročník 2. (7.)
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L
idová tvořivost defi
nuje reklamu jako ak
tivitu, která nás vede 
k nakupování věcí, kte
ré nepotřebujeme, za 
peníze, které nemáme, 

abychom se jimi chlubili před lidmi, na 
kterých nám nezáleží. Jak se to rekla
mě může dařit?

Mým oblíbeným citátem je výrok 
Oskara Wildea: Jediný způsob, jak se 
zbavit pokušení, je podlehnout mu. Náš 
život je o podléhání pokušením. Překro-
čit vlastní stín se daří málokomu a jak 
říká opět Oskar Wilde, ti, kdo jdou pod 
povrch, dělají to na vlastní nebezpečí. 

Svět je dnes reklamou ovlivněn do té 
míry, že se milujeme, jíme i zahradničí
me podle toho, co na nás nejagresivněji 
míří z billboardů, plakátů či televizních 
spotů. Je to dobře nebo špatně? Co re
klama přináší dobrého? 

Ta záplava stoupajícího množství 
informací způsobuje, že si ve svých 
hlavách budujeme vyšší a vyšší bariéry 
proti ní. A tak reklama hledá cesty, jak 
se k nám dostat. Její základní úkol je in-
formovat, přesvědčovat a prodávat, to si 
můžeme přečíst v každé učebnici. Svět 
se ale mění a s ním i reklama. Reklama je 
vždy odrazem doby a zrcadlo, které nám 
nastavuje, není příliš lichotivé. Dnes 
bychom měli přemýšlet hlavně v širším 
kontextu takzvaného udržitelného roz-
voje planety, aby naši potomci vůbec 
měli kde žít.

Jak stará je vlastně reklama, je to zále
žitost až novověku?

Kořeny reklamy můžeme vystopo-
vat s jistou licencí už před začátkem 
našeho letopočtu. Řadu různých způ-
sobů, jak nabízet zboží, známe již ze 
starověku a středověku. Jako reklamní 
prostředek sloužily vývěsní štíty, na 

kterých byly většinou znázorněny sym-
boly různých řemesel nebo obchodu. 
Vykopávky z Herkulanea či Pompejí 
podávají svědectví o různých nápisech 
podél obchodních cest nebo na stěnách 
domů oznamujících, kde se prodává 
víno, chléb, sůl či ryby. V 1.století byly 
Pompeje velmi živým místem a stopy po 
tom tam nalézáme i v nejmenších detai-
lech z každodenního života. Na podlaze 
jednoho domu byl nápis Vítejte peníze 
– patrně v humorném smyslu, na džbá-
nech s vínem čteme nápisy, které lze 
považovat za první reklamní hříčky na 
světě. Ani tehdy majitelé a kupci nespo-
léhali jen na „němého prodavače“ , ale, 
jak dokazují staré památky, důležitou 
funkci tu hráli vyvolávači. Ti vytvářeli 
ve středověku specializované cechy, je-
jichž role přetrvala až do našeho století. 
Pokračováním těchto cechů jsou napří-
klad kameloti. Z těch dob známe i jiné 
prostředky reklamy než vyvolávání. 

Například bubnování a údery na hrnec. 
Zvuková kulisa, většinou velmi hlasitá, 
byla součástí jarmarků. Dodnes té rekla-
mě říkáme jarmareční.

Dnes ji někdy připomínají volební 
kampaně. Co platí očima psychologa 
o nich?

Totéž, co o produktech a službách. 
Špatnému produktu nepomůže sebe-
lepší komunikace, aspoň ne na dlouho. 
U voleb je nebezpečí, že nám zde „pro-
dukt“ zůstane čtyři roky. Proto bychom 
si měli dávat větší pozor než při nákupu 
jogurtu nebo šamponu. Více než kde 
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Jak oslovit srdce

Pokračování na straně II
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Svou novou knihu Emoce v marketingu uvádí Jitka VYsekaLoVÁ citátem z Exupéryho: „Správně 
vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Podtitul knihy: Jak oslovit srdce zákazníka 
předjímá autorčinu ambici zabývat se emocemi v oblasti, v níž jsme o nich příliš neuvažovali nebo si je 
nepřipouštěli. Marketing, reklamu a další nám laikům nepříliš vábně znějící pojmy, máme spjaty spíše 
s racionálními analýzami a logickým uvažováním.Vstup emocí na pole „zákaznického chování“ ale 
může znamenat dobrodružství i pro zarputilého ignoranta marketingových strategií. To všechno se 
pokouší nový titul Emoce v marketingu na téměř třech stech stranách rozebrat.

 Dagmar SeDlická

Nová kniha Jitky Vysekalové 
a kolektivu z nakladatelstí 
Grada

Komunismus britských profesorů  esej /12-13
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Městská divadla pražská hrají nejen v prostorách svých scén – v diva-
dlech ABC a Rokoko, ale často také vyrážejí na zájezdy a na festivaly. Jako 
pravidelný host GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích získala Městská 
divadla pražská již několik ocenění. Letošní sezonu uzavřou v červnu 
účastí hned na třech festivalech.

Městská vyrážejí do světaZemřel Otakar Brousek 
(28. září 1924 – 14. března 2014)

Ve dnech 25. 6. – 6. 7. 2014 se uskuteční v Rychnově nad 
Kněžnou již 21. ročník divadelního festivalu Poláčkovo léto. 
Odehrává se v netradičních prostorách města a je pořádán na 
počest rychnovského rodáka, spisovatele a novináře Karla Po-
láčka. Pravidelným účastníkem je Arnošt Goldflam, a tak je lo-
gické, že se tu představí nedávno premiérovaný titul, adap-
tace Poláčkova románu BYLO NÁS PĚT.  

Smetanova Litomyšl, tradiční festival pořádaný ve jménu slav-
ného rodáka Bedřicha Smetany, je letos pořádán už po šesta-
padesáté ve dnech 13. června – 6. července. V jeho rámci se ve 
Smetanově domě představí 28. června původní komický mu-
zikál pro zpívající činoherce BEDŘICH SMETANA: THE GREA- 
TEST HITS, který získal v roce 2013 na GRAND Festivalu smí-
chu v Pardubicích cenu Komedie diváků za nejoblíbenější in-
scenaci publika.

Do třetice se soubor Městských divadel pražských zúčastní  
XX. mezinárodního festivalu Divadla evropských regionů 
v Hradci Králové, který se uskuteční se ve dnech 21.–30. 
června. Představí zde Albeeho hru KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ?.

„Dostat pozvání na Smetanovu Litomyšl je pro činoherní divad- 
lo zcela mimořádné, účasti na hradeckém festivalu si také ve-
lice ceníme. Stejně tak pozvání do Rychnova, i když tam se to 
- vzhledem k autorům předlohy i adaptace - spíše dalo oče-
kávat,“ podotýká k účasti na festivalech umělecký šéf Měst-
ských divadel pražských Petr Svojtka.

V polovině března navždy odešel Otakar Brousek, noblesní he-
rec aristokratického vzhledu s krásným znělým hlasem, který 
uplatňoval nejen v činoherních rolích v divadle, ale také při re-
citaci či v rozhlase a dabingu. Otakar Brousek prožil s divadlem 
bezmála sedmdesát let (!), v dobré kondici se udržoval obdivu-
hodně dlouho. Stal se jedním ze symbolů poválečného diva-
dla a byl zakladatelem herecké generace rodu Brousků. I když 
mu nebylo cizí intimní prostředí malých divadélek poezie, byl 
především hercem velkých scén. Ačkoliv neměl žádné formální 
herecké vzdělání, předurčovala jej k tomu jeho kultivovanost  
a výborná hlasová technika. V prvních patnácti letech své kari-
éry prošel několika divadly, v druhé polovině profesního života 
zůstával věrný vinohradské scéně. I po odchodu do důchodu zde hrál a zároveň hostoval i na jiných scé-
nách. Bezprostředně po válce začínal v kladenském divadle jako herec s povinností inspice, za jedinou 
sezonu tu sehrál 13 různých rolí. Po roce udělal konkurs do Studia Národního divadla, které vedl tehdejší 
umělecký šéf ND Jindřich Honzl. Podle vlastních vzpomínek debutoval v rámci Studia na scéně Stavov-
ského divadla titulní rolí v Tylově Potulném kejklíři a zahrál si i množství menších rolí po boku slavných 
herců v rámci zdejšího činoherního souboru. V roce 1959 dostal nabídku do Divadla na Vinohradech, 
kde zůstal v angažmá po celých třicet let (1959–1990). Za svou kariéru měl na kontě více než 200 roz-
manitých rolí v divadle, k nimž lze ještě připočítat na 170 rolí ve filmech a seriálech (první v roce 1949, 
poslední 2013). A nesmíme zapomenout ani na jeho recitátorské působení v Lyře Pragensis a ve Vio- 
le. Jeho profesní cesta jej zavedla také do Městských divadel pražských, kde si zahrál ve třech inscena-
cích. Ta první, k níž ho přizval v roce 1995 tehdejší umělecký šéf ABC Milan Schejbal, jej potěšila tím, že 
se v ní přiblížil svému někdejšímu profesnímu přání: „Byl to takový můj sen zahrát si velkou romantic-
kou postavu – Cyrano mě minul, ale to se stává. Nosil jsem v sobě touhu vytvořit romantického klaďáka 
– a teď si mohu zahrát a hraji starého d´Artagnana v Divadle ABC,“ řekl v novinovém rozhovoru. Pro za-
jímavost dodejme, že ve stejné inscenaci hrál i jeho syn Otakar Brousek ml. postavu Athose. Otec a syn 
si společně zahráli ještě v Pygmalionu v režii Oto Ševčíka, kde otec ztvárnil plukovníka Pickeringa a syn 
profesora Higginse (2002). Milan Schejbal obsadil Otakara Brouska ještě v roce 2005 do inscenace Do 
hrobky tanečním krokem. 

V roce 1996 získal Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu, v roce 2004 násle-
dovala Cena Thálie za celoživotní mistrovství v činohře. 

J. L. Dabadie-J. Savary: D´Artagnan, Divadlo ABC 1995;
F. Švarc (Bubeník) a O. Brousek st. (Starý D´Artagnan);

Foto: P. Štoll
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1.-7.5. Nekonečná láska (Endless Love), USA
2.-4.5. Absolventi: Svoboda není zadarmo, SR

2.-14.5. Pojedeme k moři, ČR
2.-7.5., 12.-14.5., 25.-26.5. Grandhotel Budapešť (The Grand Budapest Hotel), USA/SRN

2.-7.5. Transcendence, USA
2.-7.5. Detektiv Down, Norsko/ČR/Dánsko

3.-4.5., 31.5. Rio 2 – 3D, USA – ČESKÁ VERZE

3.-4.5., 8.-11.5. Jasmíniny slzy (Blue Jasmine), USA
5.-7.5. Láska, soudruhu (Mieletön elokuu), Fin/ČR/Norsko

7.5. Zachraňte pana Bankse (Saving Mr. Banks)
12.5. Babovřesky 2

12.-14.5. Husí kůže - Zimomriavky, ČR
12.5. Kráska a zvíře (La Belle et la bête), Francie - ČESKÁ VERZE

12.-14.5. Pulp Fiction, USA
12.-14.5., 22.-31.5. Yves Saint Laurent, Francie

13.-21.5. Hany, ČR
15.-31.5. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švédsko
17.-18.5. LEGO® příběh 3D (The Lego Movie), Austr/USA - ČESKÁ VERZE

17.-18.5., 24.-25.5. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců 3D, Francie - ČESKÁ VERZE

15.-31.5. Olga, ČR
22.-31.5. Ranhojič (Der Medicus), SRN

pá 2.5. 13:30 Nekonečná láska, USA

po 5.5. 13:30 Pojedeme k moři, ČR

st 7.5. 13:30 Zachraňte pana Bankse /SENIOR ART/

pá 9.5. 13:30 Gravitace 3D, USA/GB

po 12.5. 13:30 Babovřesky, ČR

st 14. 5. 13:30 Husí kůže - Zimomriavky, ČR  /SENIOR ART/

pá 16. 5. 13:30 Crème de la crème: Renoir, Francie

po 19. 5. 13:30 Olga, ČR

st 21. 5. 13:30 Crème de la crème: Jeptiška,
Fra/Bel/SRN /SENIOR ART/

pá 23. 5. 13:30 Olga, ČR

po 26. 5. 13:30 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, 
Švédsko

st 28. 5. 13:30 Yves Saint Laurent, Francie /SENIOR ART/

pá 30. 5. 13:30 Ranhojič, SRN

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY

PARTNEŘI KINA LUCERNA ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Láska všemi deseti (Populaire), Francie
Láska v hrobě, ČR
Následky lásky (Le Conseguenze dell'amore), Itálie
Láska (Amoure), Rak./Fra/SRN
Lásky čas (About Time), GB

1.5. Byl první máj, byl lásky čas...

Jedna za všechny (The Other Woman), USA
6.5. *LADIES MOVIE NIGHT*

Ledové království 3D, (Frozen), USA - česká verze
Klub poslední naděje (Dallas Buyers Club), USA
12 let v řetězech (Twelve Years a Slave), USA
Jasmíniny slzy (Blue Jasmine), USA
Gravitace 3D (Gravity), USA/GB
Velká nádhera (La Grande Belleza), Itálie/Francie
Ona (Her), USA

8.-11.5. Ohlédnutí za Oscary

TÝDEN FRANCOUZSKÉHO FILMU

15.-21.5. CRÈME DE LA CRÈME

Americká krása (American Beauty), USA

19.5. FILMOVÉ LEGENDY S EXPESRADIEM:

Siciliana, ČR - slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji23.5.

Přehlídka fi lmů z Belgie, Nizozemí a Lucemburska

27.-31.5. CINE BENELUX
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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 květen“.

v květnu soutěžíme o vstupenky na představení Důkaz 31. 5.  
od 19 h v divadle rokoko.

Želary 50. repríza
úspěšná inscenace Divadla Rokoko se bude v květnu hrát už po padesáté. Nepatetický patos, nehrdin-
ští hrdinové a především neopakovatelná poetika, kterou jako zázrak z čistého nebe vnesla do české li-
teratury zcela jedinečná spisovatelka Květa Legátová, to je východisko k jevištní podobě dvou mimořád-
ných českých knih uváděných pod společným názvem Želary. Režie se ujal Pavel Khek. Přijďte se podívat 
do Divadla Rokoko a nasát atmosféru kopanických Želar. padesátá repríza se odehraje 21. května  
od 19 hodin v divadle rokoko.

představení pouze pro nezadané

Pro všechny nezadané připravují Měst-
ská divadla pražská na sobotu 17. května  
od 17 hodin v divadle rokoko další z ve-
čerů pro nezadané ženy a muže ve věku 25 
až 45 let. Akci odstartuje adaptace britského 
seriálu Kancl. Poté bude následovat mode-
rovaný program v kavárně Divadla Rokoko. 
Zde se mimo jiné diváci budou moci vyfo-
tit v divadelních kostýmech (nejhezčí vy-
focená dvojice získá cenu) nebo si prohléd-
nout zákulisí Divadla Rokoko, ale pouze  
ve smíšeném páru. Chybět nebude ani „ma-
pování“ – 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 zakou-
pením srdíčka. Stydlivější pak mohou sym-
patickému protějšku zanechat vzkaz v poš-
tovní krabici, kde má každý svou soukromou 
obálku. Zakončením večera bude tombola  
o lákavé ceny. 

Více se dozvíte na www.MestskaDivadlaPraz-
ska.cz/Nezadani

derniéry v květnu
Vždy na konci každé sezony se musíme rozlou-
čit s některými z našich inscenací, aby na jejich 
místo mohly nastoupit nové. V květnu se budou 
naposledy hrát tyto inscenace:
Konečně šťastná? – současná britská hořká 
komedie bude mít derniéru 2. 5. v Divadle ABC.

Hra vášní – komedie na věčné téma krize 
středního věku se naposledy odehraje 9. 5. v Di-
vadle Rokoko.

Ostatní světy – hru o touze po lásce a osamě-
losti odderniérujeme 12. 5. v Divadle ABC.

pokud jste tyto tři inscenace ještě ne-
viděli, pak máte poslední příležitost je 
zhlédnout!
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34 prodejen

n o v ý  e - s h o p

Velký výběr 
kvalitního 
povlečení

Lehké 
a hřejivé 
přikrývky

Pohodlné 
polštáře

Hebké osušky 
a župany

Přejeme nevšední 
zážitky nejen 

v divadle
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