
05
Leden 2013

8. ročník
2013/2014
ZdARMA

 Divadelní  

průvodce

Dámská jízda v Divadle Rokoko
18. ledna od 17 h



  rozhovor 
4–5 Zbigniew Kalina

   událost 
6 Soirée Vasila Fridricha

  Fotogalerie 
7 Markéta Lazarová

  Fotogalerie 
8 Z předešlých Soirée

  rozhovor 
10–11 Vladivojna La Chia

  vzpomínka 
18 Jiří Bednář

  Fotogalerie 
19 Vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko

  kulatá repríza 
21 Bedřich Smetana: The Greatest Hits

   novinky 
26–27 Obchodní informace, soutěž, křížovka

vydávají městská divadla pražská
zřizovatel: Magistrát hlavního města Prahy 
Registrováno MK ČR pod číslem e 16755
V Jámě 1, 110 00 Praha 1, 5. číslo / 8. ročník
datum uzávěrky: 4. 12. 2013
Šéfredaktorka: Jana Soprová
redakce: Kateřina Gardner, Kristýna Šrolová
redakční e-mail: kristyna.srolova@m-d-p.cz
redakční rada: Jiří Janků, Věra Mašková, Petr Svojtka, Ondřej 
Zajíc, Kateřina Gardner, Kristýna Šrolová
Fotografie: O. Pýcha, A. Hrbková, K. drbohlav, I. Chmela,
T. Mach, M. Brabenec, archiv Městských divadel pražských
tisk: Tiskárna Astron
neprodejné

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

Obsah
Leden 2014

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři ostatní partneři

Správná odpověď soutěže DETAIL z prosincového čísla zní: detail stolu 
z inscenace dobře rozehraná partie. Vstupenky získávají Martina 
Ďuriníková a Jan Kučera.

MLADÁ FRONTA

nový rok nám jistě přinese mnoho očekávaného, 
především však mnoho neočekávaného. Jed-
nou z vašich jistot může být to, že Městská diva-
dla pražská pro vás budou i v roce 2014 pilně hrát 
a připravovat nové inscenace, ale i spoustu dal-
ších akcí.

V tomto čísle vám představíme některé spolu-
tvůrce komedie A voda stoupá, do únorového 
čísla pak připravujeme rozhovory k Markétě La-
zarové.

Herec Zbyšek Kalina už si za dobu svého an-
gažmá v Městských divadlech pražských získal 
svými neodolatelnými kreacemi podivných exis-
tencí mnoho sympatizantů. Povídali jsme si ne-
jen o lordu Basingstokovi z komedie Petera Usti-
nova, ale i o dalších postavách a o jeho divadelní 
práci vůbec.

Také vás čeká rozhovor s všestrannou uměl-
kyní Vladivojnou La Chia, která do svých aktivit 
před časem zahrnula i scénickou hudbu. Podílela  
se na tvorbě představení Molly Sweeney a A voda 
stoupá, v současné době už navíc pilně pracuje  
na dalším projektu, Vitracovu Vlkodlakovi, který  
se chystá na závěr sezony. dozvíte se mj. i to,  
že scénická hudba k oběma inscenacím ji zaujala 
natolik, že téma rozpracovala do rozsáhlejších kom-
pozic, ze kterých vznikla nová digitální nahrávka Mu-
sica Scenica, kterou představila v prosinci.

Rádi bychom vás také upozornili na úspěšné hu-
dební představení Bedřich Smetana: The Grea-
test Hits, které v lednu oslaví už padesátku repríz. 
Jste srdečně zváni nejen na jubilejní představení!

další pozvánku přináší Vasil Fridrich. Je to to-
tiž právě on, kdo bude mít po Veronice Gajerové 
a Jitce Smutné své vlastní soirée. Jeho večírek, 
který se uskuteční 25. ledna, bude lahůdkou, která 
potěší (nejen) Moraváky. Proč právě Moraváky? 
Protože výraznou součástí představení budou pís-
ničky v provedení Vasilových dlouholetých přátel – 
cimbalisty Michala Horsáka a zpěvaček Jitky no-
votné a Taťány Roskovcové.

V archivní rubrice připomeneme dramatika, reži-
séra a herce Jiřího Bednáře, který byl na přelomu 
60. a 70. let minulého století v angažmá v divadle 
Rokoko, pro které vytvořil dvě představení.

Vážení diváci, věřím, že i v nadcházejícím roce zů-
stanete našimi fanoušky. Připomínám, že kromě 
představení pro vás připravujeme také prohlídky 
zákulisí, klubové akce, specializované večery i he-
recké kurzy pro amatéry.
Mějte se hezky.

Jana Soprová, šéfredaktorka

Vážení diváci,

jana soprová, šéfredaktorka
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Zvláštní figurky Zbyška Kaliny

vaše nejnovější postava je v samotném textu 
hry charakterizována jako „výsledek několika 
generací manželství aristokratických rodů“. 
Jaká je pro vás?
Lord Basingstoke je opravdu zvláštní figurka. Ta-
kový prapodivný chudáček a ňouma, který je sice 
bohatý, pokud jde o peníze, ale o duchu už to moc 
tvrdit nelze… Snaží se vyšplhat do VIP společ-
nosti, a proto financuje pseudointelektuální maga-
zíny. nicméně je patrné, že tato investice je marná. 
navzdory tomu, že je urážen zleva zprava, snaží 

se této společnosti přiblížit, protože má zálusk na 
jednu bláznivou básnířku. Prostě človíček naprosto 
nepoužitelný pro praktický život.
peter ustinov v téhle hře opravdu vytvořil 
velmi zvláštní společnost, jejíž členové si do-
slova libují ve vzájemném urážení.
Je to vskutku brilantní konverzační komedie, plná 
úžasných suchých britských bonmotů. Urážky, které 
tam padají, jsou nádherné a šťavnaté. Bill, moje 
postava, by chtěl tohle umění taky ovládat, ale ne-
daří se mu to, a tak jen tiše obdivuje ostatní.

myslíte si, že je tahle komedie něčím aktuál-
ní?
Samozřejmě, v dnešním showbusinessu či poli-
tice najdete podobných lidí strašně moc. Jsou za-
slepení svým životním stylem, vůbec nevnímají, co 
se kolem děje, a nejsou schopni reflektovat každo-
denní realitu.
anglický humor je, jak se zdá, vaše parketa. 
režisér petr svojtka se zmínil, že jste vlastně 
jediný český herec, který hraje v obou mon-
typythonovských inscenacích v Čechách.
Byla to spíše náhoda, že jsem ke Spamalotu,  
ve kterém hraju v Plzni, dělal záskok ještě v diva-
dle Rokoko v Monty Pythonově létajícím kabaretu. 
Měl jsem z toho strašnou trému, protože se nepo-
važuju za záskokového herce, jsem z toho vždycky 
ve stresu. A k tomu zaskakovat za Vasku Fridricha?! 
To je umělecká sebevražda! Ale musím přiznat,  
že mě to ve výsledku hodně bavilo a místy jsem si 
to i užíval.
vypadá to, že podivní chlápkové jsou na 
scéně vaším osudem. hrajete je rád, nebo to 
považujete za své prokletí?
Je fakt, že takových prazvláštních uťáplých chu-
dáků jsem hrál strašně moc. Byli to třeba Good-
body v Jak jsem vyhrál válku, Harding v Přeletu nad 
kukaččím hnízdem, Malcolm v Donaha, to vše ještě 
v Příbrami, ale i herec, kterému nedopřáli zahrát  
si Hamleta ve Smetanovi či snaživý pošťák James 
v Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Já tyhle role hraju 
rád, je to vděčné, protože diváci se rádi takovým 
postavám zasmějí. Je to samozřejmě třeba hrát  
s nadhledem. Ten tam nesmí chybět, jinak by to 
bylo hrozně zatěžkané.
naposledy jsme spolu mluvili v době, kdy jste 
se připravoval na roli tima v Kanclu. Jak se 
vám hraje? máte nějaké reakce diváků? 
Tim z Kanclu sice v tom panoptiku postav, které 
se sešly v jedné kanceláři, vypadá jako nejnormál-
nější. nicméně je pravda, že se marně snaží do-
být srdce dawn a není nakonec schopen překročit 
vlastní stín. Takže – další chudák! Hodně mě zají-

maly reakce kamarádů-diváků, kteří znali seriálo-
vou předlohu a mohli to nějakým způsobem porov-
nat. A mile mě překvapilo, že u všech jsme obstáli. 
Občas se sice ozvaly hlasy, že představení je hodně 
klipovité a že to není moc divadelní, ale nakonec se 
všichni shodli na tom, že se skvěle pobavili.
Co je pro vás při přípravě představení nejdů-
ležitější? 
úplně nejdůležitější je pro mě režisér, který před-
stavení dává dohromady. Když má jasnou před-
stavu o tom, co chce a jak to chce, pevně vás  
k tomu vede a představení má jasné obrysy, můžu 
se v něm paradoxně pak cítit hodně svobodně a 
můžu si to celé tak zvaně užít.

Po jedné sezoně v Městských divadlech pražských se Zbyšek Kalina docela 
dobře zabydlel nejen na obou zdejších scénách, ale i v Praze. Nejnovějším 
přírůstkem do jeho repertoáru se stal lord Basingstoke v komedii Petera 
Ustinova A voda stoupá, kterou od listopadu uvádí Divadlo Rokoko.

Kancl, s Jiřím Hánou

Drž mě pevně, miluj mě zlehka A voda stopá, s Mášou Málkovou
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Kousek Moravy  
v centru Prahy

Soirée Vasila 
Fridricha

Fotogalerie 
Markéta 
Lazarová

V sobotu 25. ledna 2014 se do Divadla Rokoko přenese kousek Moravy. Od 
21 hodin bude jeviště patřit Vasilu Fridrichovi, který pro všechny milov-
níky cimbálu a moravské lidové písničky připravuje svoje Soirée. Aby na 
to nebyl sám, pozval si jako hosty své dlouholeté kamarády – skvělého 
cimbalistu Michala Horsáka a zpěvačky Jitku Novotnou a Taťánu Ros-
kovcovou. A chystá i další překvapení.

Podívejte se na fotografie z nejnovější 
inscenace Divadla ABC Markéta La-
zarová. Divadelní adaptaci známého 
románu Vladislava Vančury, s Veroni-
kou Kubařovou v titulní roli, zrežíroval 
Pavel Khek. V lednu ji hrajeme 11. a 31., 
přijďte se podívat! 

V. Kubařová

d. Šoltýsová a V. dvořák V. G. Čelebić, L. Jurek a R. Hájek V. Kubařová a T. novotný

„Byl bych rád, kdyby to všichni vnímali nikoliv jako 
Soirée Vasila Fridricha, ale jako večírek, při kterém 
přeneseme kousek Slovácka, mého rodiště, sem 
do Divadla Rokoko. Bude tam muzika, víno, možná 
i nějaká slivovice, ale hlavně  dobrá nálada, to vše 
importováno od nás ze Slovácka do Prahy,“ zve 
všechny herec, který v Městských divadlech praž-
ských působí od roku 2006 a v současnosti hraje 
mj. v inscenacích Želary, Kancl, Hráči, Monty Pytho-
nův létající kabaret, Saturnin či Král Lear. 
Právě inscenace Želary se odehraje před samot-
ným Soirée Vasila Fridricha. Obojí spojuje morav-
ská lidová písnička a nejen ta: „Skutečné Želary leží 
v místě, odkud pocházím. Já bych rád pozval na je-
viště všechny kolegy ze Želar, abychom si společně 
zazpívali nějakou písničku z představení,“ doplňuje 
Vasil Fridrich, narozený v Uherském Hradišti. Od-
mala navštěvoval folklorní soubor, i v Praze chodí 
pravidelně na cimbálovou muziku, a jak sám říká, je 
to jeho srdeční záležitost.

Kromě kolegů z Městských divadel pražských si po-
zval i své kamarády, cimbalistu Michala Horsáka  
a sestry Jitku novotnou a Táňu Roskovcovou: „Jit- 
ka je špičková zpěvačka a moderátorka, Táňa je vy-
studovaná houslistka a také skvělá zpěvačka, která 
jezdí jako vokalistka s Karlem Gottem. Obě dvě zpí-
vají folklor, protože jejich tatínek Luboš Málek je pri-
máš Olšavy, největšího folklorního tělesa u nás. Obě 
zpívají krásně a capella kopanické halekačky, které 
vznikly, když na sebe ženy volaly z kopce na kopec.“
O Moravě se bude nejen hodně zpívat, ale také po-
vídat, a tak se diváci mohou těšit na opravdu pří-
jemný večírek.

třetí soirée městských divadel divadel praž-
ských, tentokrát s vasilem Fridrichem, pro-
běhne v sobotu 25. ledna 2014 od 21 hodin 
v divadle rokoko.
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Fotogalerie z předešlých Soirée
Jako novinku jsme pro naše diváky v letošní sezoně připravili cyklus nepravidelných divadelních setkání, 
která jsme si dovolili označit jako Soirée. Jde o jakési večery pro radost a potěšení jak herců, tak diváků,  
ve kterých se umělci Městských divadel pražských představí v poněkud netradičních rolích. nebudou zde 
totiž vystupovat v divadelních inscenacích a prezentovat pouze svůj činoherní talent, ale představí se vám 
jako zpěváci, muzikanti, tanečníci či recitátoři v komponovaných a mnohdy také improvizovaných pořadech. 
na podzim se konala Soirée Veroniky Gajerové a Soirée Jitky Smutné. 

Soirée Jitky Smutné 

Soirée Veroniky Gajerové 

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 
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Všestrannou a nesmírně pracovitou umělkyni Vladivojnu La Chia jsem po-
tkala krátce před vydáním její nejnovější nahrávky Musica Scenica, na které 
představuje svou hudbu k inscenacím Městských divadel pražských Molly 
Sweeney a A voda stoupá. Setkaly jsme se shodou okolností zrovna ve chvíli, 
kdy přišla do divadla domluvit s režisérem Ondřejem Zajícem už třetí spolu-
práci – na Vlkodlakovi, který bude mít premiéru na konci sezony.

Vladivojna 
La Chia

Je zajímavé, že jste už přičichla téměř ke všem 
druhům umění – léta se souběžně zabýváte 
muzikou a výtvarným uměním, píšete si vladi-
bajky a máte na kontě i hudbu k filmu Nevin-
nost. divadlo vlastně přišlo na řadu jako po-
slední. máte nějaký divadelní zážitek, například 
z dětství?
Já jsem byla vždycky velmi otevřené dítě, a tak jsem 
psala básně a pohádky už od malička, stejně tak 
mě vždycky bavila hudba. K tomu jsem ale ještě za-
čala studovat výtvarné umění. nejprve mě přitaho-
vala konceptuální tvorba, pak jsem ale zjistila, že mě 
vlastně víc baví malba a kresba. Pokud se ptáte na di-
vadlo, tak moje máma hrála divadlo s ostravskými li-
terárními legendami, jako je Ivan Motýl. A tohle diva-
dlo se zkoušelo u nás doma. Protože to bylo v době 
komunismu, bylo to divadlo hodně symbolické. A mě 
absolutně fascinovalo. Pokud mě nehlídala babička, 
tak jsem s nimi jezdila, spoustu představení jsem vi-
děla a chtěla jsem být toho všeho součástí. Vzpomí-
nám si na jednu příhodu, kdy máma zrovna hrála a já 
se nějak prodrala do zákulisí, vzala jsem si masku ža-
bičky a plechový bubínek a vpadla na pódium. Tam 
jsem začala bubnovat a prozpěvovat si „Rudé třešně 

zrály“, parodii na známou „Jó, třešně zrály“. Chudáci 
pak z toho měli nějaké opletačky.
vaše koncertní vystoupení mnohdy bývají plná 
divadelních prvků, proslavila jste se mj. extra-
vagancí v oblékání.
To bylo v době skupiny Banana. Součástí koncertů 
byla performance, šamanský obřad, a já se převlé-
kala i 3krát až 4krát za koncert, vyráběla jsem figu-
ríny, se kterými jsem tančila, a používala jsem nej-
různější speciální nástroje. Teď jsem se ale dostala  
do fáze, kdy hodně jezdím sama, přednáším svoje 
vladibajky a k tomu zpívám. Využívám při tom pár ná-
strojů, obrazné, poetické texty a někdy i vladivojn-
štinu. Musím říct, že to propojování různých světů  
je mi strašně blízké odjakživa, a teď navíc přišla doba, 
která podle mě přeje sdělování v komorním prostředí.
Jak jste se dostala ke spolupráci s městskými 
divadly pražskými, konkrétně s ondřejem za-
jícem? 
V době, kdy jsem dělala hudbu k Nevinnosti, jsem 
se seznámila s danou Batulkovou a Ondřejem Zají-
cem. Zmínila jsem se mu tehdy, že mě strašně při-
tahuje divadelní hudba, takže kdyby měl pocit, že by  
se mu moje invence mohla hodit, ať se mi ozve. 

Přesně rok poté jsme se sešli už nad Molly Sweeney. 
Pak následovala další nabídka, tektokrát na komedii  
A voda stoupá, a do třetice Vlkodlak. Cítím, že jsme  
si fakt sedli.
Jak taková scénická hudba vzniká?
I když jsem docela univerzální, uvědomila jsem si,  
že je pro mě důležité, aby mě zaujalo téma. Před ča-
sem jsem dostala nabídku, abych dělala muzikál  
s jedním úspěšným scenáristou, ale zjistila jsem,  
že téma mi nesedí, tak jsem raději odmítla. Molly 
Sweeney je výborná komorní hra, kde sice nebylo až 
tolik prostoru pro muziku, i tak jsem se do toho ale 
pustila s chutí. Pokusila jsem se složit výraznou me-
lodii, která pak příběhem proplouvá v různých podo-
bách. Pro něco takového pokládám za fantastický ná-
stroj violoncello, protože je nejblíže lidskému hlasu 
a působí velmi emotivně. Apokalyptické téma hry  
A voda stoupá mě také velmi přitahovalo, a tak mě 
napadlo udělat to hudebně jako freak operu s nadhle-
dem. nazpívala jsem si sbory a znovu použila hlavně 
violoncello a taky nějakou elektroniku, aby v tom bylo 
odlehčení, ale i heroismus apokalypsy v podobě pře-
sahů do vážné hudby a jazzu. nakonec vzniklo to-
lik materiálu, že se v inscenacích ani nevyužil, ale já 
se rozhodla, že ho zpracuju pro svou novou nahrávku 
Musica Scenica, která vychází digitálně 1. prosince. 
Jsou to vlastně celé kompozice z obou těch předsta-
vení.
ráda experimentujete s kombinací muziky 
a zvuků. a všimla jsem si, že stejné motivy – 
třeba u Molly – zaznívají prostřednictvím růz-
ných nástrojů.
Já funguju hrozně intuitivně. To znamená, že si sednu 
a začnu něco tvořit, a pak z toho vznikne něco, co by 
mohlo být úplně jiné, kdybych s tím začala třeba o ho-
dinu později. neřekla bych, že experimentuju se zvu-
kem, spíš potřebuju cítit, že ta věc má energii a emoci 
už od počátku. Mám svého dvorního zvukaře, ale jsou 
věci, které si míchám sama a u kterých sama hledám, 
jak zvuk posunout, aby byl zajímavější. Hodně věcí  
si sama nazpívávám, a když se pak přehrají na vio-
loncellu, dodá jim to novou dimenzi. Prostě pracuji  

se vším, co mám k dispozici, a mám kolem sebe 
skvělé muzikanty, kteří dokáží zahrát, co cítím a po-
třebuji, v mnohém si ale zkrátka vystačím sama. Jak 
můžete slyšet na novém albu, u Molly Sweeney vy-
chází vše z jednoho dominantního leitmotivu, který 
hrají různé nástroje a který se různě rytmicky i for-
málně obměňuje, u A voda stoupá využívám asi osm 
různorodých motivů.
Jak dlouho trvá složit takovou scénickou mu-
ziku?
To přesně nedokážu říct. Myslím si, že jsem do-
cela rychlá, ale je to relativní. nápady obvykle přijdou 
hodně rychle, pak je na tom všem ale samozřejmě 
ještě dost práce. U Vody mě například napadl motiv 
asi 40vteřinový, který jsem nakonec (už jen pro sebe) 
rozpracovala do pětiminutové skladby.
vraťme se ještě k vaší další práci. před nedáv-
nem jste vydala novou nahrávku pod názvem 
Šraf, teď Musicu Scenicu. kromě toho poměrně 
často koncertujete, ale také vystavujete. zmí-
nila jste už, že jste se posunula od velkých kon-
certních show k intimnějším vystoupením.
Tak velkou show hrajeme určitě taky, ale v posled-
ním roce jsem přišla na chuť sólovým vystoupením  
v malých klubech, divadlech, kavárnách apod. Je  
v tom velký kus intimity, připadá mi to čisté, jsem 
tak těm lidem blíž. Jde to doslova na dřeň. Přitom 
to vzniklo náhodou. Kapela, ve které mám exkluzivní 
muzikanty, je pro mnohé pořadatele drahá a my pod 
určitou mez nemůžeme jít, takže jsem si řekla, že zku-
sím vystupovat i sama. A tak dělám takové večery, 
kde čtu své vladibajky a mám písničkový recitál jen 
se španělkou, basou a elektronikou. A koncert záro-
veň propojuji s prodejní výstavou svých akvarelů. Byla 
jsem sama překvapená, jaký to má úspěch. Už na prv-
ním takovém koncertě jsem mnohokrát přidávala, lidé 
si navíc kupují i moje obrázky a desky. Kromě toho ale 
dělám spoustu dalších věcí. Mám v rozhlase svůj po-
řad Čajovna, pracuju na nové hudbě k seriálu Jana 
Hřebejka V objetí, natáčeném pro HBO, připravuju  
Cd Audiovladibajky a samozřejmě už pracuji na hudbě  
k Vlkodlakovi, a to s velkou chutí.

..10 ROZHOVOR .  ..ROZHOVOR 11..
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Úsměv Dafné
P. Štěpánek a M. Málková

Středa 29. 1. od 19h

Želary
e. Pacoláková

Sobota 25. 1. od 17h

Věštkyně, vraždy a jasnovidci
A. Suchánková a J. Vlasák

Čtvrtek 30. 1. od 19h

Konečně šťastná?
V.  Gajerová

Sobota 18. 1. od 19h 

Bedřich Smetana: The Greatest Hits
Pondělí 20. 1. od 19h – 50. repríza

Rváč
V. Kubařová

Pátek 17. 1. od 19h

Leden 2014 Leden 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.
** Představení odehraná v rámci Vánočního festivalu.
|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
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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

Zájezdy

Bedřich smetana: the greatest hits
Jičín, úterý 28. 1. od 19h

věštkyně, vraždy a jasnovidci
děčín, pondělí 20. 1. od 19h

hráči
Trutnov, středa 22. 1. od 19h

Zájezdy
9. Čt 19h ▶ kancl   

10. Pá 19h ▶ molly sweeney

11. So 18h ▶ a voda stoupá   Zadáno

13. Po 19h ▶ důkaz

14. út 19h ▶ sebevrah

15. St 19h ▶ kancl   Zadáno

16. Čt 19h ▶ hráči   

17. Pá 19h ▶ oddací list   

18. So 17h ▶ perplex   Dámská jízda v Divadle Rokoko

19. ne 19h ▶ Medvěd(i) aneb všechno je jinak / Agentura Frak*  Pronájem

20. Po 1930h ▶ Charleyova teta – divadlo bez dozoru*  
Pronájem

21. út 19h ▶ a  a voda stoupá  

23. Čt 19h ▶ monty pythonův létající kabaret   

24. Pá 19h ▶ hráči   

25. So 17h ▶ Želary

21h ▶ soirée vasila Fridricha

28. út 19h ▶ molly sweeney

29. St 19h ▶ Úsměv dafné

30. Čt 19h ▶ věštkyně, vraždy a jasnovidci   

31. Pá 19h ▶ a voda stoupá

6. Po 19h ▶ Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka*   Pronájem

7. út 19h ▶ |MS| Polibky – Geisslers Hofcomoedianten*   Pronájem

9. Čt 19h ▶ pan kaplan má třídu rád   Zadáno

10. Pá 19h ▶ pan kaplan má třídu rád
11. So 10h ▶ |MS| herecký kurz pro neherce

17h ▶ d  markéta lazarová
12. ne 17h ▶ edith a Marlene – divadlo pod Palmovkou*   Hostující představení

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

19h ▶ holky z kalendáře  
14. út 19h ▶ ostatní světy
15. St 19h ▶ n  shirley valentine  
16. Čt 11h ▶ |MS| César a drana   Pro seniory

19h ▶ drž mě pevně, miluj mě zlehka 
17. Pá 19h ▶ rváč
18. So 17h ▶ konečně šťastná?  

21h ▶ |MS| don Juan aneb strašlivé hodování
– Geisslers Hofcomoedianten*   Pronájem

19. ne 21h ▶ |MS| Romeo a Julie (ve)dle Romia und Juliety 
– Geisslers Hofcomoedianten*   Pronájem

20. Po 19h ▶ Bedřich smetana: the greatest hits  50. repríza

21. út 19h ▶ saturnin
22. St 19h ▶ vše o mé matce
23. Čt 19h ▶ dobře rozehraná partie
24. Pá 19h ▶ drž mě pevně, miluj mě zlehka 
25. So 17h ▶ shirley valentine  
26. ne 19h ▶ Králova řeč – divadlo pod Palmovkou*   Hostující představení

27. Po 19h ▶ král lear
28. út 19h ▶ dobře rozehraná partie  
29. St 15h ▶ sen čarovné noci   KMD

19h ▶ sen čarovné noci  
30. Čt 10h ▶ sen čarovné noci   Pro školy

19h ▶ Bedřich smetana: the greatest hits
31. Pá 11h ▶ |MS| César a drana   Pro seniory

19h ▶ markéta lazarová   Pro KD a předplatitele za 90 Kč



Repertoár

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, J. Szymik, 
L. Homola, V. dvořák/J. nosek 
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, R. Fidlerová,  
d. Choděrová, L. Jurek, A. Procházka,  
V. Fridrich a P. Klimeš  
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. divadelní hra o lásce a matematice zís-
kala Pulitzerovu cenu. 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. Magické příběhy   
s tajemstvím někdy až hororovým, jindy 
úsměvným, trochu detektivní, trochu 
legrační, trochu nostalgické.  
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,  
V. dvořák, M. Kačmarčík, H. Bor,  
R. Hájek/A. Petráš, P. Klimeš, J. Mašek  
a V. G. Čelebić 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, R. Kalvoda, 
S. Lehký, F. Brzobohatá  
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, 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 smí-
chu v Pardubicích. raj: P. Juřica,  
V. Svojtková/L. Pernetová, V. Gajerová,  
V. Kubařová, R. Říčař, M. Slaný, H. Bor,  
Z. Vencl, R. Kalvoda, L. Zbranková, S. Mil-
ková, Z. Kalina, J. Klem a  I. Hlas hudeBní 

aranŽe: I. Hlas a J. Janouch  
r: Petr Svojtka ‣ 2:45

L. Coxonová

Konečně šťastná?
„Tohle má bejt můj život? Tenhle přiblb- 
lej zmatek plnej nedorozumění? To má 
být ono?!“ Současná britská hořká ko-
medie o manželství. raj: V. Gajerová, 
L. Veselý, J. drbohlavová, B. Lukešová, 
A. Procházka, 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 
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. Pernetová/B. Janatková, V. Janků,
Z. Fric, J. drbohlavová, L. Lipský ad. 
r: Miroslav Hanuš ‣ 2:20

W. Shakespeare
Král Lear
„Leare, Leare, Leare, tluč na vrata, 
jimiž jsi vpustil blbost a vyhnal rozum!“ 
Slavná tragédie o pýše a pádu ješitného 
starce. raj: J. Vlasák, V. Gajerová,  
M. Málková/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, B. Janatková, P. Juřica, R. Kalvoda, 
T. novotný, Z. Kalina  
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 raj Simona 
Stašová ‣ 2:50

I. S. Turgeněv/A. Máša
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 
seriálu 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 ‣ 2:20

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, J. Vlasák/ 
Z. dolanský, P. Juřica, L. Skořepová, S. 
Lehký, J. drbohlavová, Z. Vencl,  
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 raj 
Luba Skořepová ‣ 1:15

V. Franceschi
Úsměv Dafné
On, ona, jeho sestra a unikátní květina 
dafné, která v sobě skrývá neuvěřitel-
né tajemství. Česká premiéra italské 
tragikomedie pojednávající nevážným 
způsobem o věcech velmi vážných.  
raj: P. Štěpánek, J. Smutná/ 
d. Syslová, e. Pacoláková/M. Málková  
r: Viktorie Čermáková ‣ 2:10



Jiří Bednář
(11. 11. 1941 – 17. 11. 2013)

Momentky z Vánočního festivalu 
v divadlech ABC a Rokoko

V listopadu 2013 odešel Jiří Bednář, dlouholetý dramaturg České televize, kterého si však mnozí pamatují jako 
herce, scenáristu a také autora, především malých divadelních forem. na přelomu 60. a 70. let minulého sto-
letí vyzkoušel i prkna divadla Rokoko. Bylo to v době, kdy na této scéně působil pod vedením darka Vostřela sou-
bor, který se věnoval hudebnědramatickému divadlu a kterým prošly nejrůznější osobnosti, později proslavené  
ve světě showbusinessu.
Jiří Bednář vystudoval herectví na dAMU (1962) a poté získal první profesionální angažmá v divadle S. K. neu-
manna, kde zůstal do roku 1969. V dalším angažmá, tentokrát v divadle Rokoko, pracoval v letech 1969–1972 
nejen jako herec, ale také jako autor a režisér. Místem jeho posledního divadelního angažmá bylo divadlo Ateliér 
(do roku 1977). Jako autor vytvořil několik dramatických předloh, především pro Hudební divadlo Karlín (např. Su-
perhvězda Mařenka, Mazlíčkové, Znám Dona Juana). Připomeňme, že kromě toho působil také jako vynikající re-
citátor v poetické vinárně Viola a spolupracoval s hudební skupinou bratří Traxlerů Český skiffle. Později začal pra-
covat v Československé (a posléze České) televizi jako dramaturg a autor dramatických pořadů (mj. Cawdor a 
Fera, Smrt pedofila, Černé slzy, seriály Bylo nás šest, Zkoušky z dospělosti či Duch český). Jako herec má Jiří Bednář  
na svém kontě na dvacet filmových rolí. Tou nejznámější je „študent“ ve filmu Jindřicha Poláka Nebeští jezdci.
V Rokoku byly uvedeny dvě jeho hry, které zároveň režíroval – v roce 1970 to byl Muž, který přišel do jiného stavu 
(hrála se předtím v divadle na zábradlí) a v roce 1971 Hrdina nemá milovat aneb Napoleon Bonaparte. Podílel se 
také na dramatizaci románu Markéta Lazarová, která byla uvedena na scéně divadla ABC v roce 1988.

děkujeme divadelnímu ústavu za zapůjčení fotografií z představení, jejichž autorem je Vilém Sochůrek.

V sobotu 7. prosince se v divadlech ABC a Rokoko konal třetí ročník Vánočního festivalu. Festival na-
bídl divákům čtyři představení s vánoční tematikou a pestrý doprovodný program. děti si užily opravdový 
malířský ateliér, prohlídku zákulisí divadla Rokoko, výtvarné dílničky, andělskou besídku i poštu pro Je-
žíška, dospělí zase vánoční trhy neziskových organizací.

děkujeme návštěvníkům za hojnou účast, všem za skvělou atmosféru a těšíme se na příští rok!

Andělská nadílkaAndělská nadílka

Andělsko-čertovský nadílkový tým Stánky neziskových organizací

Výroba ozdob z polystyrenových koulí Výroba vánočních ozdob z voskových plátů Malování na malířských stojanech s ateliérem 
Malování kreslení, o. s.
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Smetana má padesátku
Hudební komedie Bedřich Smetana: The Greatest Hits autorů Jiřího Janků a Petra Svojtky, s mistrov-
ským zpracováním smetanovských melodií Ivanem Hlasem a Jiřím Janouchem (oba muzikanti na scéně 
živě hrají), měla premiéru v březnu 2012 a v lednu 2014 oslaví padesátku odehraných představení. Pa-
tří k titulům, které nabízejí příjemnou a chytrou zábavu pro všechny generace. Populární formou diváky 
provede operami našeho největšího klasika Bedřicha Smetany, ale také jim zprostředkuje svérázný po-
hled do zákulisí divadelní práce. O tom, že se diváci „chytají“, svědčí nejen jejich bezprostřední reakce, 
ale především skutečnost, že je představení stále vyprodané. A rádi ho hrají i samotní herci. Pro diváky, 
kterým i po odchodu ze sálu znějí v hlavě smetanovské melodie, nahráli herci před časem Cd písní z in-
scenace, které je k mání na pokladnách Městských divadel pražských.

Oslavte s námi tedy 50. reprízu Smetany a popřejme mu společně ještě nejméně padesát dalších před-
stavení.

 .. HRAJeMe 21..



Vladislav Vančura
Markéta Lazarová
Režie: Pavel Khek
Premiéra: 16. 11. 2013
divadelní adaptace známého románu Vladislava 
Vančury.

Karel Poláček / Arnošt Goldflam
Bylo nás pět
Režie: Arnošt Goldflam
Premiéra: 22. 3. 2014
„…a tak jsme šli, a bylo nás pět – já, Bejval An-
tonín, Éda Kemlink, Zilvar z chudobince a Čeněk 
Jirsák, který dělal, že jde sám, ale přitom šel s 
námi…“

david Mamet
Listopad
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 7. 6. 2014
Politická fraška o pozadí jedné americké prezi-
dentské volby, která nabízí spoustu politické ne-
korektnosti  a ještě více osobitého humoru.

Peter Ustinov
A voda stoupá
Režie: Ondřej Zajíc
Premiéra: 9. 11. 2013
Brilantní anglická konverzační komedie, která  
je parafrází biblického příběhu o potopě světa  
a podobenstvím o „moderní“ lidské společnosti.

edward Albee
Kdo se bojí Virginie Woolfové?
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 15. 3. 2014
Jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacátého 
století. Slavné komorní drama plné překvapivých 
zvratů i absurdních krutých her je hlubokou son-
dou do partnerských vztahů.

Roger Vitrac
Vlkodlak
Režie: Ondřej Zajíc
Premiéra: 14. 6. 2014
Francouzská surrealistická tragikomedie je novou 
a neobvyklou verzí mýtu o donu Juanovi. 

Dramaturgický plán Městských divadel 
pražských na sezonu 2013/2014

více info: www.agenturazidek.cz

Divadlo ABC, 23. února od 19:00

předprodej vstupenek: divadlo ABC, tel.: 222 996 114 
            a divadlo Rokoko, tel.: 222 996 185

koncert: SPIRITUÁL KVINTET
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tipy na dárky z městských divadel pražských

máme pro vás zajímavé tipy na vánoční dárky 
pro vaše blízké. Věříme, že pro své přátele i pro 
každého člena rodiny u nás najdete vhodný dárek.
Městská divadla pražská nabízí nejen výborná 
představení pro všechny věkové kategorie,  
ale také další zážitky spojené s divadlem.

Letos jsme pro naše diváky připravili jen jednu 
předplatitelskou skupinu, zato však velmi 
variabilní, která se přizpůsobí každému vkusu. 
S naším předplatným darujete čtyři nebo osm 
libovolných vstupů do Městských divadel 
pražských. Obdarovaný od vás získá vstupenky na 
představení, která si sám vybere, v termínu, jenž 
se mu bude nejlépe hodit

K předplatnému se pojí i řada skvělých dárků, 
které při jeho koupi dostanete, např. poukázka 
v hodnotě 500 Kč od firmy SCAnquilt či 
sklenka vína nebo šálek espressa v restauraci 
Titanic zdarma ke každému představení v rámci 
přeplatného.

Pro ty hravější z vašich blízkých máme poukazy na 
herecké kurzy pro neherce a ženám můžete 
věnovat dámskou jízdu v divadle rokoko.

Více informací získáte na 
www.MestskadivadlaPrazska.cz.

výběrem dárků z městských divadel 
pražských své blízké určitě nezklamete  
a jistě jim uděláte obrovskou radost, budou 
to přece dárky plné zážitků!

hostování divadla pod palmovkou

divadlo pod Palmovkou bylo v červnu 2013 
zasaženo povodněmi, a proto nemůže po celou 
sezonu 2013/2014 hrát na vlastní scéně. 
Městská divadla pražská nabídla v této nelehké 
situaci Palmovce pomoc, a tak budou mít diváci 
v lednu možnost vidět na scéně divadla ABC dvě  
z nejúspěšnějších současných inscenací divadla 
pod Palmovkou – hudební komedii Edith  
a Marlene a hru Králova řeč. Více o inscenacích 
na www.divadlopodpalmovkou.cz.

dámská jízda v divadle rokoko

Odpočinkový večer pouze pro dámy v divadle 
Rokoko je naplánován na 18. leden. Program 
začne v 17 hodin představením Perplex, poté 
bude následovat módní přehlídka, kde se 
rolí modelů ujmou herci z Městských divadel 
pražských.

Po přehlídce v divadelní kavárně se můžete 
těšit na bohatou tombolu, ve které budete 
moci vyhrát např. poukaz do soukromé vířivky, 
dort z cukrárny Saint Tropez, poukaz na masáž 
do Mystic Temple a další zajímavé ceny, dále 
vás nalíčí profesionální vizážistka, čekají vás 
prohlídky divadelního zákulisí či fotokoutek, kde 
se budete moci vyfotit v divadelním kostýmu, 
nebo třeba stánky neziskových organizací a další.

Večerem provede naše skvělá moderátorská 
dvojice Veronika Kubařová a Jiří Hána.

dámy, přijďte si k nám po vánočním 
stresu odpočinout, těšíme se na vás  
18. ledna od 17 hodin v divadle rokoko!

DETAIL Soutěž  o 2x2 vstupenky 
Prostřednictvím soutěže deTAIL si chceme ověřit, jak dobře znáte naše insce-
nace. V každém čísle otiskneme detail fotky z některé z našich inscenací a va-
ším úkolem bude uhodnout, o kterou inscenaci jde (nápovědu najdete vždy na 
našem webu). Po dvou vstupenkách vyhrává 1. nejrychlejší a 15. správný tip v 
pořadí.

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

v lednu soutěžíme o vstupenky na představení markéta lazarová,  
konané 31. 1. od 19 h v divadle aBC.
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