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Výstava Krása, talent...

LEDEN 2012

6. ročník
2011/2012
ZDARMA

 Divadelní  

průvodce

ve foyer divadel ABC a Rokoko



v době, kdy budete číst tyto řádky, bude už 
nový rok odpočítávat své první krůčky. Ale jak jistě 
víte, divadelní rok se počítá na sezony, takže tvůrci 
připravující nové inscenace jsou stále v plné práci. 

Premiéry nás sice čekají až v březnu, přesto 
jsou přípravy v plném proudu. Na počátku ledna 
začínají pracovat dva tvůrčí týmy, aby pro vás při-
pravily dvě nové premiéry, tentokrát ryze české. 

Pro Divadlo Rokoko vytvořila scénickou adap-
taci knih Květy Legátové pod názvem Želary Věra 
Mašková a režie byla svěřena mladému režisérovi 
Pavlu Khekovi. V době, kdy jsme toto číslo připra-
vovali, se už podruhé chystal na inspirační cestu 
do předobrazu Želar, valašského Starého Hrozen-
kova.

Pro Divadlo ABC připravuje tvůrčí dvojice Petr 
Svojtka a Jiří Janků titul hudební (proto přizvali 
ke spolupráci také Ivana Hlase, který se společně  
s kapelou představí i na scéně).  Zkrátka, můžete 
se těšit na titul Bedřich Smetana: The Greatest 
Hits, v němž zazní melodie nejčeštějšího sklada-
tele ve zcela nových aranžmá a souvislostech. 

O obou projektech přineseme více informací  
v dalších číslech, tentokrát jsme ovšem dali pro-
stor hercům, kteří se podíleli na listopadových pre-
miérách (které připomínáme rovněž fotogalerií). 
Herec Jiří Hána má mezi příznivci Městských di-
vadel pražských mnoho fanoušků. Nejnověji na něj 
můžete přijít do Divadla Rokoko, kde hraje v Per-
plexu. Možná z inscenace budete trochu „perplex“,  

 
ale kdo má rád neobvyklé zážitky, si jistě přijde na 
své. V Goldovi za všechny peníze se představila 
hostující herečka Anna Kulovaná, kterou mnozí  
z vás jistě znají z televizní obrazovky. Anička se své 
role „blondýny“ ujala energicky a navzdory tomu, 
že roli bere velmi odpovědně, z rozhovoru poznáte, 
že sama sebe zas tak úplně vážně nebere... Na-
hlédneme také do archivů, tentokrát do reperto-
áru, který se v Městských divadlech pražských hrál 
v době před šedesáti lety.

Vedle divadelních představení pro vás Měst-
ská divadla pražská (archivářka Justina Kašpa-
rová společně s dramaturgyní Věrou Maškovou a 
s laskavou pomocí bývalých dramaturgyň Aleny 
Kožíkové a Lídy Janské) připravila dvojdílnou vý-
stavu, která je doprovodným programem velkého 
projektu Muzea hl. m. Prahy „Praha a její dcery“. 
Pod názvem Krása, talent, nostalgie se v Rokoku 
představí herecké ikony minulosti a v Divadle ABC 
Krása, talent, současnost herečky současného 
souboru. Prohlédnete-li si expozici pečlivě, shle-
dáte, že některé dámy se objevují v obou částech 
výstavy. 
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víc, než když někdo po skončení představení řekne: 
Jo, bylo to hezký. A dál si už z toho nic nepama-
tuje. Když to lidi pobouří nebo se pobaví, je to mno-
hem lepší. Já tohle představení vnímám jako ta-
kový zvláštní živý tvar, jako projekt, který se stále 
vytváří. Není to jako u ostatních představení, které 
se po premiéře usadí, ale tady vlastně nikdy netu-
šíme, kam nás to hodí. Na premiéře se mi stala ta-
ková zvláštní věc: Ve hře se vždycky prolíná několik 
obrazů, takže v jeden moment přestanu hrát a zů-
stanu jen sedět na gauči. Nějaký divák na mě za-
volal, ať už konečně hraju! Mě to totálně vyhodilo, 
vůbec jsem se nemohl soustředit, ale podle reakcí 
lidí jsem to nakonec ustál. V ten moment to bylo 
dost nepříjemné, ale když jsem si to druhý den roz-
mýšlel, řekl jsem si, že je dobře, když divák poznal, 
že zrovna „nehraju.“ Je to opravdu zvláštní věc pro 
„inteligentního diváka“, který je ochotný na to při-
stoupit. Pokud to neudělá, tak se v tom dokonale 
ztratí. Podle reakcí máme oba druhy diváků – jedni 
na konci bouřlivě tleskají a volají bravo, a jiní od-
cházejí. 

to představení má pro vás jedno specifikum, 
kterému se nemůžeme vyhnout...
Já vím – nahota. Ta je ve hře předepsaná, ale mu-
sím říct, že mě to zpočátku hodně zaskočilo. Když 
jsem o tom mluvil s Petrem Svojtkou a protesto-
val, řekl mi: Vždyť jsem se tě ptal, jestli ti nahota 
na scéně nevadí, a ty jsi odpověděl, že ne. Já na 
to: No jo, ale ne moje... Takže když jsem si poprvé 
sundal tričko, tepláky a potom i trenky, hodně jsem  
s tím bojoval.

vy ale máte v této scéně tak pečlivou „za-
krývací“ choreografii, že toho vlastně není 
moc vidět (a puritáni se nemusí cítit ohro-
ženi)...
Musím říct, že mě kolegové velmi podpořili, ale 
stejně jsem si to při zkoušení „užil.“ V první chvíli 
jsem se samozřejmě snažil, aby nebylo nic vidět, 
ale při tom jsem zapomínal text. Když jsme pak vy-

mýšleli ty paradoxní životní situace, tak jsem se 
soustředil na hru a začal zapomínat, že na sobě nic 
nemám. Nakonec jsem se s tím smířil a začal to 
brát jako samozřejmost. Ale stydím se pořád. I když 
si myslím, že divák reaguje tak, že v první chvíli 
zbystří, ale pak už spíše vnímá text. 

v době, kdy spolu mluvíme, připravujete ob-
novenou premiéru Českých vánoc. co vás v 
novém roce čeká? 
Rád bych natáčel, ale nic konkrétního před sebou 
nemám. Zkoušet v divadle začnu až v dubnu. Takže 
nastává prostor, kdy budu moci po narození mi-
minka být s Radkou doma. Ale co se týká práce, je 
to v novém roce zatím všechno otevřené. 

v září jste oslavil půlkulaté výročí a jste 
takzvaně v nejlepším věku. Nechci se ptát 
na nějaké bilancování, na to asi není čas, 
ale připadá mi symbolické, že vás právě v 
této době čeká výrazná změna v osobním 
životě... 
Pro mě věk nikdy nebyl určující v tom, abych si 
něco plánoval. Takže ani to, že mi bylo pětatřicet, 
neznamená, že bych se nad tím nějak zamýšlel. 
Je fakt, že když někomu řeknu, kolik mi je, diví se 
a tipují mi o několik let méně. Nezamýšlel jsem 
se ani nad tím, že bych v tomhle věku měl mít ro-
dinu, přišlo to samo od sebe. Ale to, že s partner-
kou Radkou čekáme miminko, mě těší. Nezkou-
mali jsme, jestli to bude kluk, nebo holka, rozhodli 
jsme se, že se necháme překvapit. Máme termín 
24. ledna, tak jsem zvědavý, kdy to doopravdy 
bude a jak se budu cítit v roli otce.
vy jste si roli otce už vyzkoušel v seriálu 
dokonalý svět. a musím říct, že ten váš 
nenápadný, trpělivý hrdina je právě tako-
vým mužem, jakého by si asi každá žena 

přála. Na scéně ale hrajete spíše různé po-
divné osobnosti, neřkuli „magory“!
To máte pravdu.  Jednou z mála výjimek byl Fran-
cin v Postřižinách, který miloval svou ženu a sna-
žil se dělat všechno pro dobro jejich vztahu a sa-
mozřejmě i pro dobro pivovaru. Tu roli jsem měl 
rád. Ale je pravda, když si vezmu své současné 
role, tak tam skoro nikdo „normální“ není. Takže 
bych rád přivítal nějakou charakterní roli...

Nejnověji jste se představil jako sebastian 
ve hře mariuse von mayenburga perplex. 
je to hra hodně zvláštní. jaké jste posbí-
ral reakce? 
Mám na to představení spoustu reakcí – klad-
ných i záporných. Někdo přijde a řekne, že to je 
naprosto jasný. Někdo zase váhá, jak to pojme-
novat, a je z toho doslova perplex... Jsou lidi, kteří 
řekli, že je to výborný, že je v tom celý život a že 
na to musí přijít ještě jednou, jiní zase řekli, že už 
to v životě nechtějí vidět, že jsme „zabili divadlo“. 
Přiznám se, že mě tyhle rozporuplné reakce baví 

Jiří Hána

Jiří Hána patří 
mezi herce, na které 
se do Městských 
divadel pražských 
„chodí“. Momentálně 
hraje ve dvanácti 
inscenacích, z nichž 
nejnovější Perplex 
měl premiéru v 
listopadu. I když 
další zkoušení 
přijde v dubnu, 
mezitím jej čeká 
ještě jedna velká, 
osobní premiéra. 
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Z listopadových premiér

V listopadu proběhly dvě premiéry v Městských divadlech pražských. 
19. 11. měl premiéru Perplex v Divadle Rokoko. Absurdní komedii 
současného německého autora Mariuse von Mayenburga nastudoval 
Petr Svojtka. A 25. 11. v Divadle ABC Gold za všechny peníze, adaptace 
románu Josepha Hellera v režii Ondřeje Zajíce.

Perplex,  režisér P. Svojtka s V. Dvořákem

Perplex, V. Kubařová, L. Zbranková a J. Hána

Perplex, děkovačka Gold za všechny peníze, děkovačka

Gold za všechny peníze, ze zákulisí

Gold za všechny peníze, přípitek na další reprízy

Inzerat_bubny_ABC_divadlo_123x170.indd   1 4.10.2011   15:49:57
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Každý chlap je duší hráč, a proto není divu, že světová dramatika se 
postavami hráčů hemží a mnozí herci si na takové roli vytvoří dobré renomé.  
Naši Gogolovi Hráči v Rokoku v režii Petra Svojtky po nenápadném startu 
na sklonku sezony 2007/08 nabrali obrátky, vysloužili si uznání kritiky 
(hlavní cena na Grand festivalu smíchu v Pardubicích) i velký zájem diváků 
nejen v Rokoku, ale také na zájezdech po vlastech českých a moravských.  
A 27. prosince 2011 dosáhli už stovky repríz.  A co běží hlavou panu 
režisérovi, když se řekne HRÁČI? 

„Každý divadelní režisér má svou zamilovanou hru, stejně jako herec má svou zamilovanou roli.
A přeje si, aby takovou hru dělal ve správný čas, na správném místě a se správnými lidmi.
To je velké přání, které se ale většinou nesplní, protože by to byla velká náhoda, kdyby se všechny ty-
hle veličiny v jednom bodě protnuly. Gogolovy Hráče miluji od té doby, co jsem je jako gymnazista viděl 
v Činoherním klubu s Josefem Abrhámem, Jiřím Kodetem, Petrem Nárožným a dalšími v režii Ladislava 
Smočka.
Vždycky jsem si moc přál je režírovat a několikrát už moc nechybělo a inscenoval jsem je daleko, daleko 
dříve. Teď jsem šťastný, že se tak nestalo, protože u Hráčů v Divadle Rokoko k tomu velmi nepravděpo-
dobnému protnutí došlo, správná hra ve správný čas na správném místě se správnými lidmi. Mám Hráče 
moc rád a doufám, že si to spolu kluci ještě párkrát rozdají!“ popisuje své pocity Petr Svojtka.

Hráči slaví 
stovku!  

Program:

Výstava KRÁSA, TALENT...

Do minulosti se vypravíme v Diva-
dle Rokoko. Krása, talent, nostalgie 
nám připomene herecké ikony minu-
losti na původních archivních fotografi-
ích, vkomponovaných do „retro“ rámce 
„starého alba“ a doplněné kostýmy  
a drobnými předměty z depozitářů.

V Divadle ABC v části nazvané Krása, 
talent, současnost naopak uvidíte he-
rečky dnešního souboru. Připomeňme, 
že spojnicí mezi oběma částmi jsou he-
rečky, které symbolicky propojují minu-
lost a současnost (Květa Fialová, Dana 
Syslová, Jana Drbohlavová a další).
Vernisáž výstav se uskuteční 19. ledna  
v 17:30 v Divadle ABC.

Ženskou krásu minulosti  
a současnosti v portré-
tech pozoruhodných 
hereček někdejších a 
dnešních Městských di-
vadel pražských bu-
dou moci obdivovat  
od ledna 2012 diváci obou 
našich scén. V rámci boha-
tého doprovodného pro-
gramu výstavy PRAHA  
A JEJÍ DCERY, pořádané 
Muzeem hl. m. Prahy, se 
uskuteční v prostorách di-
vadel ABC a Rokoko dvoj-
dílná výstava prezentu-
jící jedinečné ženy, které se 
objevily na scénách Měst-
ských divadel pražských. 
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Obrácení Ferdyše pištory, Divadlo ABC 1975
K. Fialová (Kamila)

Obrácení Ferdyše pištory, Divadlo ABC 1975
D. Syslová (Sestra Tereza)

Únos Sabinek, Divadlo ABC 1976
J. Drbohlavová (Magda)

Pan Kaplan má třídu rád, Divadlo ABC 2009
J. Drbohlavová (Carmen Caravellová)

Fialové Květy štestí, Divadlo Rokoko 2009
K. Fialová 

Vražda jako poznaná nutnost, Divadlo Rokoko 2010
D. Syslová (Paní Guterová)
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jako vysoká blondýna jste asi často pro role 
vybírána typově. je to výhoda, nebo nevý-
hoda?
Už dávno výhoda. Doba, kdy jsem se styděla ta to, 
jak vypadám a co umím, jsou ty tam. Svůj zevněj-
šek prostě používám jako zahradník rýč. A když ně-
komu chutnají ty brambory, co vzejdou, jsem leda 
ráda.

jaký divadelní žánr vás nejvíc baví – jako he-
rečku i jako diváka?
Komedie. Mívala jsem ráda kusy krvavý a boles-
tivý, ale teď už ne. Teď už mám moc ráda, když 
se diváci hlavně pobaví. Ale jako divák mám sa-
mozřejmě nejraději jakýkoli žánr, je-li to dobrý di-
vadlo.

Na podzim 2011 jste oslavila třicátiny. tahle 
kulatá výročí bývají spojena, když ne s bilan-
cováním, tak alespoň s pocitem, že se člo-
věk posune někam trochu jinam. jak to pro-
žíváte vy?
Někdy přemýšlím, kolik že mi je, a nemůžu si vzpo-
menout. A pak mi to dojde a rozpomínám se, zda 
jsem měla a jakou oslavu. V zásadě pro mě ten věk 
nic neznamená.

změnilo narození dcery vaše názory na ži-
vot? 
Pozvolna, zato důkladně. Naštěstí jsem normální 
v této oblasti, teda dcera je mi vším, a až pak je 
ten ostatní svět. Tedy nic patologického, jen zdravě 
uvažující matka.

Kde kromě aBc vás teď diváci mohou vidět 
v jiných divadlech? Natáčíte?
Divadlo v Řeznické, Bio Illusion, Divadlo Na prádle 
a několik zájezdovek pro Čechy i Moravu. Natáčím 
Růžovku a film Zejtra napořád, který bude mít pre-
miéru v dubnu 2012.

Anna Kulovaná: zevnějšek 
používám jako zahradník rýč

V civilu působí nenápadně, i když 
na své okolí shlíží z výšky 182 cm. 
Na scéně ale okamžitě přitáhne 
pozornost. Už v době studia na 
herecké škole si jí všiml režisér 
Karel Smyczek a obsadil ji do 
hlavní role seriálu Dobrá čtvrť. Od 
té doby si zahrála ještě ve Velmi 
křehkých vztazích, Poste restante 
či Ordinace v Růžové zahradě. Na 
scéně se objevuje nepravidelně, 
ale ráda. A vy ji můžete vidět v 
inscenaci Divadla ABC Gold za 
všechny peníze.

jak jste se dostala k roli andrey v goldovi? 
Mám zkrátka štěstí. Paní dramaturgyně Mašková 
mě v Divadle v Řeznické viděla na záskokovce za 
Terezu Nekudovou ve Zlomatce. Po čase se mi 
ozvali, tak jsem si poskočila a zaradovala se.

jaká je? Berete ji jen jako povrchní a zhýčka-
nou holku, nebo osobnost, která ví, co chce? 
Vlastně obojí a ještě hodně navrch. Sociálně úplně 
blbá, zároveň však šikovná manipulátorka, královna 

i chudinka. Hlavně jsem se bránila blbé blondýně, 
ale obloukem jsem tam stejně dospěla. Jo a taky je 
moc hezká, skoro jako já. 

gold je žánrově komedie. znamená to, že 
postavy jsou pouhé figurky, viděné v nějaké 
nadsázce, nebo mají blízko k realitě?
Jo, tohle je realita, maličko modifikovaná. Miluju Hel-
lerův humor, ty protichůdnosti a absurdity. Pro mě je to 
vždycky doopravdy, ledaže by to bylo jen divadlo. FO
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velkoobchod čerstvým ovocem, zeleninou, bylinkami,  
houbami, exotickými plody a loupanými produkty 

velkoobchod čerstvým ovocem a zeleninou též v kvalitě BIO  

www.gastrofresh.cz

KVĚTINY FLOWERY

Vinohradská 12, Praha 2
Budova Českého rozhlasu

Otevírací doba:
Po – Pá: 8:00 –19:00

So – Ne: 10:00 –14:00

Tel.: +420 224 282 189
Mob.: +420 602 498 900
www.kvetiny-flowery.cz

E-mail: flowery.vinohradska@seznam.cz 
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Leden 2012

Astrolog
M. Písařík a J. Szymik

Středa 18. 1. od 19h

J. Klem, K. Fialová a L. Jurek
Pátek 27. 1. od 19h

TIP NA DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI 

VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ
Pro všechny divadelní nadšence jsme připra-
vili skvělý tip na dárek pod stromeček – Vánoční 
předplatné. Můžete vybírat ze tří předplatitel-
ských skupin.

TO NEJ z programu Divadla ABC
Pan Kaplan má třídu rád, Saturnin, 
Shirley Valentine, Holky z kalendáře 

Cena 1. cenová zóna 2.170 Kč
2. cenová zóna 1.610 Kč

KOMEDIE v divadlech ABC a Rokoko
Gold za všechny peníze, Bedřich Smetana: 
The Greatest Hits, Viktor K. aneb Český národ ne-
skoná, Konečně šťastná?

Cena 1. cenová zóna 1.280 Kč
2. cenová zóna    880 Kč

  

BESTSELLERY v divadlech ABC a Rokoko

Cena 1. cenová zóna 1.280 Kč
2. cenová zóna   880 Kč

SILVESTROVSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
JIŽ V PRODEJI
Na Silvestra se v Divadle ABC od 15h a 19h odehrají 
Holky z kalendáře a v Divadle Rokoko ve stejnou 
dobu Viktor K. aneb Český národ neskoná. Na 
diváky bude čekat slavnostní přípitek a malý 
ohňostroj. Vstupenky jsou již v prodeji! 

LEDNOVÁ AKCE PRO ČLENY KLUBU DIVÁKŮ
A PŘEDPLATITELE
Fotka s oblíbeným hercem
Chcete fotku se svým oblíbeným hercem z 
Městských divadel pražských? Když odpovíte 
na naši soutěžní otázku a budete vylosováni, 
pozveme vás na představení, kde hraje váš 
oblíbenec a spolu s ním vás vyfotíme.
Otázka: Jaká inscenace měla jako poslední 
premiéru v Divadle Rokoko?
Své odpovědi zasílejte na e-mail: 
kristyna.srolova@m-d-p.cz nejpozději do 11. 1. 2012 
a do předmětu uveďte heslo „foto“.

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 224 215 943/Divadlo Rokoko 224 217 113
E–mailem rezervace@m–d–p.cz
Skypem rezervace.abc.rokoko
Faxem 224 232 275
Předplatné a hromadné objednávky telefonem 224 239 632

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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Pro držitele Vánoční abonentky sleva 20 % na celoroční 
předplatné týdeníku Literární noviny 

Leden 2012
Zájezdy

.

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
CBA anécs álaM321anóz ávoneC

čK 022čK 09čK 022čK 023índradnatS

Pan Kaplan má třídu rád a Shirley Valentine 390 Kč 290 Kč 90 Kč

čK 09čK 053čK 054ninrutaS

Prolomit vlny, Jana Eyrová a Superčlověk 290 Kč 190 Kč 90 Kč

 8. Ne 19h  Kamelot s Romanem Horkým 
– Trampské Rokoko*   Pronájem

 9. Po 19h  Vzpomínky na vodě

 10. Út 19h  Viktor K.

 11. St  19h  Dobrodružství

 12. Čt 19h  Hráči

 14.  So 19h  Prolomit vlny

 16.  Po 19h  Oddací list

 17. Út 19h  Superčlověk

 18. St 19h  Astrolog

 19. Čt 19h  Hráči

 20. Pá 19h   Perplex

 21.  So 17h  Viktor K.

 22.  Ne 19h  Pavel Dobeš – Trampské Rokoko*   Pronájem

 23.  Po 19h  Monty Pythonův létající kabaret

 24. Út 18h  Důkaz

 25. St 19h  Plný kapsy šutrů

 26. Čt 19h  Vražda jako poznaná nutnost

 27. Pá 19h  Fialové Květy štěstí

 28. So 17h  Hra vášní

29. Ne 15h Vejvodova kapela 

      – Dechovkové Rokoko*   Pronájem     

   20h  Vojta Kiďák Tomáško 

      – Trampské Rokoko*   Pronájem 

 30. Po 10h  Vražda jako poznaná nutnost   Pro školy    

   19h  Důkaz

 31.  Út 19h  Perplex

VZ

D

C

N

KRÁSA, TALENT...

Zveme vás na výstavy, které doprovází právě 
probíhající výstavu Muzea Hlavního města 
Prahy „Praha a její dcery“. V Divadle Rokoko 
jsme pro vás připravili výstavu Krása, talent, 
nostalgie, v ABC pak Krása, talent, současnost, 
v rámci kterých uvidíte řadu nádherných 
fotografií hereček Městských divadel pražských, 
vybrané kostýmy a tematické rekvizity.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna od 
17:30 ve foyer Divadla ABC, po ní odehrajeme 
představení Holky z kalendáře. Vstupenky na 
představení jsou zároveň vstupenkami na 
vernisáž. Obě výstavy potrvají do poloviny března.

         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
** Vstupenky na představení Holky z kalendáře (19. 1.) 
jsou zároveň vstupenkami na vernisáž.

VZ A D N

| |MS

|

    

Holky z kalendáře
J. Smutná a D. Batulková

Čtvrtek 19. 1. od 19h

Tajemné rozcestí 
neboli Zlatá rybka po estonsku

L. Mrkvička a L. Pernetová
Pátek 27. 1. od 19h

Superčlověk
L. Příkazký

Úterý 17. 1. od 19h
 5. Čt 20h  |MS| Don Juan aneb Strašlivé hodování
     – Geisslers Hofcomoedianten*   Pronájem

 9. Po 19h  Pan Kaplan má třídu rád

 10. Út 19h  Holky z kalendáře

 11. St  11h  |MS| César a Drana   Pro seniory 

   19h  Saturnin

 12. Čt 19h  Třikrát život   Zadáno

 13. Pá 19h  Pan Kaplan má třídu rád   Zadáno

 14. So 17h  Shirley Valentine

 15. Ne 20h  |MS| Lakomec
     – Geisslers Hofcomoedianten*   Pronájem

 16. Po 19h  Vše o mé matce  

 17. Út 19h  Jana Eyrová

 18.t St 19h   Shirley Valentine

 19. Čt  19h  Holky z kalendáře 
     17 

30h   Vernisáž výstavy Krása, talent...**

 20. Pá 19h  Konečně šťastná? 

 21. So 17h   Dobře rozehraná partie

 22. Ne 17h  Pan Kaplan má třídu rád  

 23. Po 19h  Sto roků samoty

 24. Út 11h  |MS| César a Drana   Pro seniory

Pro KD a přdplatitele za 90 Kč

   19h  Všechno na zahradě

 25. St 19h  Anna Karenina

 26. Čt 19h  Král Lear

 27. Pá 19h  Tajemné rozcestí neboli 

     Zlatá rybka po Estonsku

 28. So 17h  Shirley Valentine

 29. Ne 19h  Šivovo kolo života*   Pronájem

 30. Po 19h  Saturnin

 31.  Út 19h   Gold za všechny peníze

zřizovatel hlavní sponzoři mediální partneři

Fialové Květy štěstí

Lorna a Ted
Liberec, středa 18. 1., od 19h

Tajemné rozcestí
Jihlava, pátek 20. 1., od 19h

Konečně šťastná?
Tábor, pátek 27. 1., od 19h



G. B. Della Porta, N. Penev
Astrolog
Hravá podvodnická komedie plná intrik, 

J. Vlach, J. Szymik, R. Kalvoda, P. Klimeš, 
Z. Vencl, H. Doulová, ad.

 N. Penev

             

L. N. Tolstoj
Anna Karenina

vášnivé lásky.
hrají: L. Vlasáková / M. Badinková, 
S. Jachnická, L. Jurek, H. Vagnerová, 

ad.
 P. Gábor

             

I. Doré

Strhující monodrama kanadské autorky. 

 

             

Dáma v nejlepších letech, laskavá, moudrá, 

o narození Spasitele. 
 H. Bor, V. Fridrich, D. Batulková / 

E. Náda�dyová,  Z. V
K. Lojdová, S. Milková / L.Pernetová, L. Zbranková, 

: P. Svojtka

S. Márai
Dobrodru ství

  kultovního spisovatele 

ale i hlubokou sondou do nitra moderního 
Evropana.

 O. Vízner, Z. Kajnarová / M. Badinková, 

P. Klimeš
 R. Lipus

             

S. Vögel

a nezpustnout. Ve spolupráci s Rakouským 
kulturním fórem v Praze.

J. Smutná a K. Veckerová
 L. Engelová

             

D. Auburn

Zoufalé hledaní nepopiratelného, 

v poznání, �e i kdyby se všechno 

o lásce a matematice získala Pulitzerovu 
cenu.

a S. Jachnická
O. Zajíc

              

J. Heller
Gold za všechny peníze
Chcete-li za ka�dou cenu pracovat v Bílém 

 L. Veselý, D. Batulková, H. Bor, 
R. Fidlerová, J. Vlasák, H. Doulová, J. Jiskrová, 
J. Vlach, M. Weigertová, S. Lehký, J. Szymik, 

 O. Zajíc

              

T. Firth

snech.
 H. Doulová, V. Gajerová, D. Batulková, 

 O. Zajíc

            

Repertoár prosinec
P. Nichols

 O. Vízner, D. Syslová, D. Batulková,
Z. Kajnarová / M. Málková O. Brousek ml., 
S. Jachnická

 L. Engelová

         

N. V. Gogol

jsou velmi demokratické.“ Tato inscenace 
získala cenu odborné poroty na GRAND 

 M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Procházka, 

 P. Svojtka

             

Ch. Brontëová
Jana Eyrová
Adaptace slavného anglického románu 

C. Mayerová, R. Schwab, D. Šoltýsová ad.
 P. Gábor

             

L. Coxonová

o man�elství.
 V. Gajerová, L. Veselý, J. Drbohlavová, 

 P. Svojtka

W. Shakespeare
Král Lear

jsi vpustil blbost a vyhnal rozum!“ Slavná 
tragédie o pýše a pádu ješitného starce.

 J. Vlasák, V. Gajerová, Máša Málková, 

 P. Svojtka

             

      - Divadlo ABC,      - Divadlo Rokoko,      - Malá scéna ABC

RKK

RKK

RKK

RKK

RKK

RKK

RKK

ABCABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC MS

MS

G. Chapman, J. Cleese, T. Gilliam, E. Idle, 
T. Jones, M. Palin

kabaret

komediální skupiny, známé ze série britské 
televizní stanice BBC. Bláznivý humor 

 P. Svojtka

             

E. Kishon
Oddací list

nadsázkou a chytrou ironií provokuje 
k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera 

 T. Medvecká, J. Vlasák, R. Fidlerová, 
M. Procházková, J. Hána / M. Hofmann 
a M. Rošetzký

 O. Zajíc

             

L. Rosten – M. Hanuš

Inscenace získala na Grand Festivalu 

 O. Vízner, J. Vlach, S. Fišer, J. Klem,
L. Lipský / D. Klapka, H. Bor, J. Szymik, 

H. Doulová, V. Nerušilová, V. Gajerová ad.
 M. Hanuš

             

M. von Mayenburg
Perplex
Tragikomedie o neuchopitelnosti reality 

J. Hána
 P. Svojtka

             

M. Jones

Dva statisté z malé irské vesnice se 
 lmu. 

spolupráci s FDA.
 M. Vladyka a R. Holub ve všech 

patnácti(!) mu�ských i �enských rolích
 J. Kališová

             

Saturnin
Hudební férie na motivy slavného 

 V. Fridrich, J. Hána, J. Smutná, 
J. Meduna / V. Havelka, L. Pernetová / 
Z. Norisová, J. 

 O. Havelka

             

W. Russell

Bravurní komedie o hledání sebe sama 

ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. 
Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA.
  

             

G. G. Márquez / G. Schwajda

které na sto let poznamenalo osudy 
jedné rodiny a jedné civilizace. Adaptace 
slavného románu Gabriela Garcíi Márquéze 
o posedlosti, vášni a poznání.

H. Bor, E. Pacoláková, M. Málková,

R. Fidlerová, D. Batulková, J. Nosek, 

S. Milková, E. Slámová / R. Klimešová, 
Z. Vencl

 P. Gábor

             

Nekompromisní groteska o tom, co 

 V. Fridrich, J. Hána, R. Kalvoda, 
L. Pernetová, B. Poláková, A. Procházka, 

 Petr Svojtka

             

J. Tätte
Tajemné rozcestí neboli 
Zlatá rybka po estonsku

 L. Engelová

             

Viktor K.

privatizaci, Harvardských fondech 
a Bahamských ostrovech. 

J. Hána, R. Kalvoda, A. Procházka,

 P. Svojtka

              
G. Dagan 
Vra da jako poznaná 
nutnost

dobré si najmout profesionála.
 D. Syslová, L. Veselý, E. Pacoláková, 

 O. Zajíc

             

S. Adamson podle P. Almodóvara 
Vše o mé matce

V. Marek, E. Pacoláková, C. Mayerová ad.
 P. Gábor

             

S. Stephensonová 

  se vracejí do rodného domu, aby 

matkou.
 D. Batulková, E. Pacoláková, 

V. Peterková, D. Syslová, J. Schwarz, 

 L. Engelová

             

RKK

RKK

RKK

RKK

RKK

RKK

RKK

RKK

ABC
ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Prosinec 2011

Perplex
V. Dvořek a V. Kubařová

Pátek 20. 1. od 19h

Fialové Květy štěstí
J. Klem, K. Fialová a L. Jurek

Pátek 27. 1. od 19h

TIP NA DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI 

VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ

Pro všechny divadelní nadšence jsme připra-
vili skvělý tip na dárek pod stromeček – Vánoční 
předplatné. Můžete vybírat ze tří předplatitel-
ských skupin.

TO NEJ z programu Divadla ABC
Pan Kaplan má třídu rád, Saturnin, 
Shirley Valentine, Holky z kalendáře 

Cena 1. cenová zóna 2.170 Kč
2. cenová zóna 1.610 Kč

KOMEDIE v divadlech ABC a Rokoko
Gold za všechny peníze, Bedřich Smetana: 
The Greatest Hits, Viktor K. aneb Český národ ne-
skoná, Konečně šťastná?

Cena 1. cenová zóna 1.280 Kč
2. cenová zóna    880 Kč

  

BESTSELLERY v divadlech ABC a Rokoko

Cena 1. cenová zóna 1.280 Kč
2. cenová zóna   880 Kč

SILVESTROVSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
JIŽ V PRODEJI

Na Silvestra se v Divadle ABC od 15h a 19h odehrají 
Holky z kalendáře a v Divadle Rokoko ve stejnou 
dobu Viktor K. aneb Český národ neskoná. Na 
diváky bude čekat slavnostní přípitek a malý 
ohňostroj. Vstupenky jsou již v prodeji! 

LEDNOVÁ AKCE PRO ČLENY KLUBU DIVÁKŮ
A PŘEDPLATITELE

Fotka s oblíbeným hercem
Chcete fotku se svým oblíbeným hercem z 
Městských divadel pražských? Když odpovíte 
na naši soutěžní otázku a budete vylosováni, 
pozveme vás na představení, kde hraje váš 
oblíbenec a spolu s ním vás vyfotíme.

Otázka: Jaká inscenace měla jako poslední 
premiéru v Divadle Rokoko?

Své odpovědi zasílejte na e-mail: 
kristyna.srolova@m-d-p.cz nejpozději do 11. 1. 2012 
a do předmětu uveďte heslo „foto“.

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 224 215 943/Divadlo Rokoko 224 217 113
E–mailem rezervace@m–d–p.cz
Skypem rezervace.abc.rokoko
Faxem 224 232 275
Předplatné a hromadné objednávky telefonem 224 239 632

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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Pro držitele Vánoční abonentky sleva 20 % na celoroční 
předplatné týdeníku Literární noviny 

Prosinec 2011
Zájezdy

.

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
CBA anécs álaM321anóz ávoneC

čK 022čK 09čK 022čK 023índradnatS

Pan Kaplan má třídu rád a Shirley Valentine 390 Kč 290 Kč 90 Kč

čK 09čK 053čK 054ninrutaS

Prolomit vlny, Jana Eyrová a Superčlověk 290 Kč 190 Kč 90 Kč

Dobře rozehraná partie
Liberec, středa 14. 12. od 1930h

César a Drana
Vratislavice, pondělí 26. 12. od 19h

Hra vášní
O. Brousek ml., 

D. Syslová a O. Vízner
Sobota 28. 1. od 17h

 9. Po 19h  Pan Kaplan má třídu rád

 10. Út 19h  Holky z kalendáře

 11. St 11h  |MS| César a Drana   Pro seniory 

   19h  Saturnin

 12. Čt 19h  Třikrát život   Zadáno

 13. Pá 19h  Pan Kaplan má třídu rád   Zadáno

 14. So 17h  Shirley Valentine

 16. Po 19h  Vše o mé matce  

 17. Út 19h  Jana Eyrová

 18.t St 19h   Shirley Valentine

 19. Čt  19h  Holky z kalendáře zahájení výstavy ve foyer

 20. Pá 19h  Konečně šťastná? 

 21. So 17h   Dobře rozehraná partie

 22. Ne 17h  Pan Kaplan má třídu rád  

 23. Po 19h  Sto roků samoty

 24. Út 11h  |MS| César a Drana   Pro seniory

   19h  Všechno na zahradě

 25. St 19h  Anna Karenina

 26. Čt 19h  Král Lear

 27. Pá 19h  Tajemné rozcestí neboli 
      Zlatá rybka po Estonsku

 28. So 17h  Shirley Valentine

 29. Ne 19h  Šivovo kolo života*   Pronájem

 30. Po 19h  Saturnin

 31.  Út 19h   Gold za všechny peníze

 8. Ne 19h  Kamelot s Romanem Horkým 

         - Trampské Rokoko*   Pronájem

 9. Po 19h  Vzpomínky na vodě

 10. Út 19h  Viktor K.

 11. St  19h  Dobrodružství

 12. Čt 19h  Hráči

 14.  So 19h  Prolomit vlny

 16.  Po 19h  Oddací list

 17. Út 19h  Superčlověk

 18. St 19h  Astrolog

 19. Čt 19h  Hráči

 20. Pá 19h   Perplex

 21.  So 17h  Viktor K.

 22.  Ne 19h  Pavel Dobeš - Trampské Rokoko*   Pronájem

 23.  Po 19h  Monty Pythonův létající kabaret

 24. Út 18h  Důkaz

 25. St 19h  Plný kapsy šutrů

 26. Čt 19h  Vražda jako poznaná nutnost

 27. Pá 19h  Fialové Květy štěstí

 28. So 17h  Hra vášní

 29. Pá 15h  Vejvodova kapela 

      - Dechovkové Rokoko*   Pronájem     

   20h  Vojta Kiďák Tomáško 

      - Trampské Rokoko*   Pronájem 

 30. Po 10h  Vražda jako poznaná nutnost   Pro školy  

   19h  Důkaz

 31.  Út 19h  Perplex

VZ

D
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N

ZAHÁJENÍ VYSTAVY KRÁSA, TALENT, 
SOUČASNOST

V rámci výstavy Praha 
a její dcery, nad kterou 
má záštitu Muzeum 
hlavního města Prahy, 
pořádají Městská 
divadla pražská Krása, 
talent, současnost. 
Fotografickou výstavu 
na téma  herečky v 
Městských divadlech 
pražských. Výstava 
bude zahájena 19. ledna 
v 17:30 před předsta-
vením Holky z kalendáře 
a potrvá až do poloviny 
března.

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

VZ A D N

|MS|

    

Všechno na zahradě
A. Procházka a V. Gajerová

Úterý 24. 1.  od 19h

Anna Karenina
L. Jurek a M. Badinková

Středa 25. 1  od 19h



Městská divadla pražská  
v sezoně 1951/52

Dramaturgický plán Městských divadel pražských v druhé sezoně své existence, 1951/52, 
je názorným příkladem utužující se politické situace. Z dnešního hlediska je ovšem až 
fascinující sledovat, jak přesně mapuje „povolenou“ dramaturgickou linii – v repertoáru 
směly být zastoupeny tituly osvědčené klasiky světové i české, hry ruské a sovětské, 
případně hry autorů socialistického tábora.

Připomeňme, že v této sezoně se hrálo nejen na scéně Divadla komedie a v Komorním divadle, ale také na 
Letní scéně ve Valdštejnské zahradě. V sezoně 1951/52 bylo na repertoáru 11 premiér a 6 her ze staršího 
repertoáru, celkový počet odehraných představení byl 722.

Premiéry sezony 1951/52:
Moliére: tartuffe neboli svatoušek, režie: Ota Ornest (Tartuffe: Rudolf Hrušínský nebo Václav Voska). 
Hráno 122x v Komorním divadle.
Maciej Slomczynski: hallo, freddy, režie: Karel Svoboda. Hráno 64x v Divadle komedie.
Ivan Andrejevič Krylov: modes – robes, režie: Bedřich Vrbský. Hráno 80x v Divadle komedie.
Alexander Kron: poušť rozkvete, režie: Ota Ornest. Hráno 56x v Komorním divadle.
Adam Tarn: Běžný případ, režie: Jan Fišer. Hráno 36x v Komorním divadle.
Georgij Mdivani: Koho tlačí bota?, režie: Karel Svoboda. Hráno 53 x v Divadle komedie.
Alois Jirásek: otec, režie: Karel Svoboda. Hráno 25x v Komorním divadle.
Lope de Vega: pes na seně aneb hraběnka a její sekretář, režie: Jan Fišer (Hraběnka Diana: Dana 
Medřická). Hráno 24x v Divadle komedie a 11x ve Valdštejnské zahradě.
Viktor Gusev: jarní vítr (Jaro v Moskvě), režie: Ota Ornest. Hráno 21x v Komorním divadle.
Alexej Arbuzov: setkání s mládím, režie: Karel Svoboda. Hráno 6x v Divadle komedie.
Saša Lichý: horká kaše, režie: Ota Ornest. Hráno 3x v Komorním divadle.

Kuriozita:
Součástí programu je z dnešního hlediska absurdní dokument Závazku Pražského kraje, daný soudruhu 
Gottwaldovi, z něhož vyjímám alespoň pár perliček:
• Výrobní úkoly, stanovené pro čtvrtý rok pětiletky v pražském kraji, splníme v průměru do 21. prosince 
1952 k narozeninám soudruha Stalina.
• Budovatelská práce je nejpádnější odpovědí na provokace amerického imperialismu.
• Učiň i ty vše pro splnění slova, daného soudruhu Gottwaldovi, učiň vše pro rozkvět a sílu naší krásné vlasti!

1 Modes – Robes, Městská divadla pražská 1951; Líza (Nina Jiránková), 
   Lestov (Jiří Vršťala); Foto: K. Drbohlav

2 Modes – Robes Městská divadla pražská 1951; Monsieur Trichet (Rudolf  
   Hrušínský), Sumburov (Libomír Lipský); Foto: K. Drbohlav

3 Tartuffe – Městská divadla pražská 1951; Dorina (Eva Svobodová)  
   Orgon (Jaroslav Marvan), Marie (Ludmila Píchová); Foto: K. Drbohlav

4 Tartuffe – Městská divadla pražská 1951; Elmíra (Eva Kavanová),  
   Tartuffe (Václav Voska); Foto: K. Drbohlav

5 Tartuffe – Městská divadla pražská 1951; Elmíra (Marie Rosůlková),
   Tartuffe (Rudolf Hrušínský); Foto: K. Drbohlav

6 Pes na seně, Městská divadla pražská 1952; Hraběnka Diana de Belflor  
   (Dana Medřická), Anarda (Zdenka Procházková j.h.); Foto: K. Drbohlav

7 Otec, Městská divadla pražská 1952; Kopecký (Vladimír Leraus), Kopecká  
   (Marie Bendová), Jan (Radovan Lukavský); Foto: K. Drbohlav

8 Modes – Robes Městská divadla pražská 1951; Sumburov (Lubomír Lipský),
   Sumburová (Marie Rosůlková); Foto: K. Drbohlav

1 2

3 4
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Gabriel García Márquez, György Schwajda
Sto roků samoty
Režie: Peter Gábor
Premiéra 17. 9. 2011
Začalo to nedovolenou láskou a prokletím, které 
na sto let poznamenalo osudy jedné rodiny a jedné 
civilizace. Adaptace slavného románu o posed-
losti, vášni a poznání.

Joseph Heller
Gold za všechny peníze
Režie: Ondřej Zajíc
Světová premiéra 25. 11. 2011
Chcete–Ii za každou cenu pracovat v Bílém domě, 
může z toho být pěkná komedie.

Jiří Janků, Petr Svojtka
Bedřich Smetana: The Greatest Hits
Režie: Petr Svojtka
Premiéra 17. 3. 2012
Komediální muzikál pro činoherce, který vás pobaví 
a současně i rozšíří vaše hudební obzory. Všechny 
Smetanovy opery v jednom večeru. Autorem cover 
verzí smetanovských árií bude Ivan Hlas.

Kate Atkinsonová
Ostatní světy
Režie: Radovan Lipus
Pražská premiéra 9. 6. 2012
Hra o touze po lásce, o osamělosti a svobodě, 
které mohou být požehnáním stejně jako prokle-
tím.

David Auburn
Důkaz
Režie: Ondřej Zajíc
Premiéra 10. 9. 2011
Zoufalé hledaní nepopiratelného, jediného a ne-
zpochybnitelného důkazu ústí v poznání, že i kdyby 
se všechno na světě dalo spočítat a převést na nu-
merické hodnoty, vždycky zůstane ještě něco ne-
vysvětlitelného.

Marius von Mayenburg
Perplex
Režie: Petr Svojtka
Česká premiéra 19. 11. 2011
Tragikomedie o neuchopitelnosti reality a identitě 
člověka je plná nečekaných překvapení a dějových 
zvratů, ze kterých jsou všichni zúčastnění napro-
sto perplex.

Květa Legátová
Želary
Režie: Pavel Khek
Česká premiéra 10. 3. 2012
Adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru posled-
ních let.

Nikolaj Erdman
Sebevrah
Režie: Ondřej Zajíc
Premiéra 16. 6. 2012
Bláznivá komedie o tom, že v tomhle světě se už 
nemůžete ani oběsit bez politických komentářů.

Dramaturgický plán Městských 
divadel pražských 2011/2012

..20 PřIPRAVuJEME..
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NOVINY

Když jsme kolem poledne 

28. října – při 11 stupních Cel-

sia – přijeli k Zucottiho parku, 

byli jsme vzhledem k tomu, co 

jsme předtím viděli na foto-

grafiích, trochu zklamáni: 

barev bylo pořídku. Stany byly 

většinou tmavé, výrazná oran-

žová zřetelně oznamovala 

jen FOOD (potraviny) a INFO 

MEDIA.

Štěpán STEIGER, New York
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Na protiraketové frontě klid  / 14–15
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Tomáš Lebeda:

Kam se poděly politické osobnosti? / 7

18. LISTOPADU 2011, ročník XXII

cena 35 Kč; 1,90 euro
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 V
 zimním oblečení lidí kolem sta-

nů převažovaly barvy spíše šedé 

a černé, jejich hemžení ale bylo 

naprostým opakem okolní zim-

ní šedi. Na chodníku, který je 

výš než stany „okupantů“ a tvoří 

vlastně jednu stranu Broadwa-

ye, proudily newyorské davy, které si parku 

moc nevšímaly, a mezi nimi jedinci s ručně 

popsanými kartony. Některá jejich hesla jsou 

v souladu se slogany hnutí Occupy Wall Street 

(třeba Je načase mobilizovat 99 % Američa-

nů, Zdaňte bohaté či Vzdělání všem), jiná jsou 

osobní, třeba jako to, které před sebou s úsmě-

vem držel devatenáctiletý Alexander: Kdo 

říká, že mladý bezdomovec nemůže pozvat 

holku na rande? Hesla nebo lidské hemžení na 

omezeném prostoru parku ovšem nedokázala 

vyvolat představu, čím Occupy Wall Street je, 

respektive čím se – možná – stává.     

Odkud jiskra vzlétla

Jiskra, která z tohoto na pohled nijak zvláštní-

ho shromáždění vylétla a zapálila stovky dal-

ších ohňů v desítkách amerických a následně 

i světových velkoměst, má kořeny hlubší, než 

by se zdálo. Nejobecněji je zřejmě vyjadřují 

vlastní slova hnutí, jimiž začíná jeho letáček: 

„17. září 2011 se shromáždili lidé po celých 

Spojených státech amerických a celém světě, 

aby protestovali proti donebevolající nespra-

vedlnosti prováděné 1 procentem – ekono-

mickými a politickými elitami, jejichž činy se 

dotýkají všech nás, 99 procent. Ozvali jsme 

se, odporovali a úspěšně obsadili Wall Street. 

Dnes se hrdě zavazujeme k nenásilné občan-

ské neposlušnosti a vytváříme solidaritu bu-

dovanou na vzájemné úctě, souhlasu a lásce. 

Je nás 99 procent a přejímáme plnou zodpo-

vědnost za budoucnost naší společnosti, naší 

kultury a co je nejdůležitější, našich životů.“  

Řeč je prostě o prohlubující se nerovnosti. 

„Jedno procento“ ovládá naprosto vše, a pro-

to jsou požadavky protestujících zdánlivě 

obecné („nekonkrétní“, tvrdí ve vzácné sho-

dě kritici zprava a tradiční politici) – zahrnu-

jí totiž celou škálu života. Americký ekonom 

a publicista David DeGraw nicméně soudí, že 

právě to je „decentralizovaná nenásilná rebe-

lie proti ekonomické tyranii“. 

Autor je publicista.

Occupy Wall Street:

Zažehne jiskra plamen?

Předplaťte 

si nás teď!

Ušetříte!

viz str. 16

Mluvíme spolu v době, kdy newyor-
ská policie vyklidila Zuccotti Park. 
Sám jste tam před měsícem pro-

mlouval k účastníkům Occupy Wall Street. 
Myslíte si, že je to konec celého „okupační-
ho“ hnutí? 
Osobně mám pocit, že ho policie vlastně za-
chránila. 

Jak to myslíte?
Poslední dva týdny mi odtud přátelé nazna-
čovali, že po dvou měsících okupace Zuccot-
ti Parku už byli mnozí unavení, ztráceli elán. 
Řekl jsem jim, že to nejlepší, co je může potkat, 
je násilná policejní akce. V takovém případě 
totiž přežijí alespoň jejich iluze. Kdyby jim ale 
bylo povoleno zůstat a nikdo proti nim nezasá-
hl, vše by se rozpadlo. 
Mám takovou cynickou teorii, která se někte-
rým mým přátelům nelíbí: tvrdím, že sovět-
ská intervence v roce 1968 nejspíš zachránila 
pražské jaro. Představte si, že by Sovětský svaz 
nezasáhl. V takovém případě by se sice možná 

zrodilo cosi nového, ale jsem v tomto ohledu 
skeptický. Podle mého by se Československo 
stalo prostě jen další západní zemí, nebo by ko-
munistická strana v určitém okamžiku musela 
říct, že už vše zašlo příliš daleko a je na čase 
s experimentem skončit. Možná by se z Čes-
koslovenska stalo cosi jako druhá Jugoslávie, 
země sice trochu otevřenější, ale přesto země, 
v níž všichni věděli, kdo je šéf. Nicméně, So-
větský svaz zasáhl a umožnil tak utopii přežít. 
Lidé si pak mohli říkat: „Ó, bože, jaký krásný 
a kreativní socialismus jsme tu mohli mít!“

Takže hnutí proti sociální nerovnosti v USA 
podle vás fakticky končí, nicméně bude žít 
dál jako utopie?
Anne Applebaumová, americká novinářka 
a manželka polského ministra obrany Radka 
Sikorského, nedávno na hnutí OWS v jednom 
ze svých komentářů ostře zaútočila. Zvlášt-
ní přitom je, že má v zásadě pravdu, ale na-
prosto přitom nechápe současný stav. Tvrdí, 
že demonstranti jsou zcela mimo, protože 

v naší společnosti přece máme regulérní de-
mokratické mechanismy, zároveň ale zdů-
razňuje, že kapitál musí zůstat mimo dosah 
těchto mechanismů. Otevřeně tím přiznala, 
že globální kapitalismus se demokracie bojí, 
a proto se stále více kapitalistických a fi-
nančních proudů ocitá mimo veškerou kon-
trolu. Ona tím bezděky přiznává problém, 
který je ovšem i problémem demonstrantů. 
Otázkou totiž je, když jich je proklamativně 
99 procent, tak proč si nezaloží vlastní stra-
nu? V tom jsou právě vidět meze tradičního 
pluralitního systému. Neplatí to jen pro USA, 
ale pro celý Západ – jsme svědky určité míry 
veřejné nespokojenosti a vzteku, které už tra-
diční systémy nejsou s to zvládnout. Co z toho 
ale vzniká? Viděli jsme to třeba před pár lety 
ve Francii, kde začala hořet auta, viděli jsme 
nedávné nepokoje v Británii. Byly to čisté pro-
testy, které ani neměly program. Prostě jen vý-
buchy vzteku. 

LITERÁRNÍ
NOVINY

Myslet nekonvenčně se ang-
licky řekne „think out of the 

box“, tedy doslova myslet 
„mimo krabici“. A přesně ta-

kovým dojmem – nejspíš 
i zcela záměrně – působí slo-

vinský filozof Slavoj Žižek: 
jako čertík, který právě vysko-
čil z krabičky, energicky mává 

rukama, srší ironií, cynismem, 
překvapivými pohledy na 

společnost a svět a provoka-
tivními tezemi o jejich fungo-

vání. „Jediné, čeho se v životě 
nesmíme bát, je myšlení,“ 

vysvětlil mi hned v úvodu své 
pražské návštěvy, na niž přijel 

i na pozvání Literárních novin.

Tereza SPENCEROVÁ

F
O

T
O

: 
A

R
C

H
IV

 S
H

E
 S

H
E

 P
O

P

F
O

T
O

: 
A

R
C

H
IV

F
O

T
O

: 
A

R
C

H
IV

 S
H

E
 S

H
E

 P
O

P

F
O

T
O

: 
A

R
C

H
IV

um
ěn

í

hi
st

or
ie

She She Pop
Svlékání z kůže   / 18-19
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Anna Letenská
Přijdu hned po sedmdesáti letech /22-23

24. LISTOPADU 2011, ročník XXII

cena 35 Kč; 1,90 euro
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Za Husáka 
jste byli 

šťastní

Slavoj 
Žižek:
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Předplaťte 
si nás teď!

Ušetříte!
viz str. 12

Slavoj Žižek na Václavském náměstí 17. listopadu 2011.

 F aktem je, že svědky rozkládání i roz-

krádání státu jsme takřka každý den 

a navíc skoro v přímém přenosu. 

Zdá se, že je to proces nezastavi-

telný. Koaliční strany – navzdory 

různým slovním přestřelkám – jdou tvrdě 

kupředu, „za svým“, ať už si pod tím před-

stavíme cokoli…Těch problémů v koalici si nevšímejme, pro-

tože hádky bývají ve všech koalicích. Aniž 

bych je nějak hodnotila, je třeba konstatovat, 

že zmíněné strany plní svůj program a své 

reformy parlamentem protlačí. Svým způso-

bem by to tedy mohla být námitka vůči tvr-

zení, že v České republice nastává rozklad. 

Problém vidím ale ve fungování státu jako 

takového. Ze všech možných ministerstev 

se člověk dozvídá, že odcházejí lidé s jakousi 

profesionální zkušeností se státní správou. 

Výsledkem pak je, že materiály, které nová 

„státní správa“ připravuje, jsou profesionál-

ně na velmi nízké úrovni – jsou zmatečné a je-

jich autoři často ani neznají nutnou termino-

logii. Je to jen důkazem, že při trvající absenci 

zákona o státní správě se funkcí v této „pro-

vozní“ sféře státu, tedy na ministerstvech, 

chopilo obrovské množství různých mana-

žerů, poradců, poradců poradců, náměstků 

pro cosi a tak podobně, aniž by přitom vůbec 

bylo vymezeno, jaké ti lidé mají pravomoci 

a hlavně, jakou mají zodpovědnost. Tito lidé 

pak zásadním způsobem ovlivňují rozhod-

nutí, ale nenesou za ně odpovědnost. A to je 

průšvih, protože v demokratickém systému 

prostě musí platit, že ten, kdo rozhoduje, 

musí nést i odpovědnost.   

A k tomu najednou zjišťujeme, že v podob-

ném stavu je i legislativní proces. Začalo to 

„slavnými“ přílepky, v jejichž rámci se přímo 

do zákonů v různých fázích přípravy – ale nej-

lépe mezi druhým a třetím čtením – dostávají 

věci, které naprosto změní logiku daných 

zákonů. Přitom v této fázi už změna nejde 

ani k projednání do výboru a podle jednací-

ho řádu už ani není v podstatě čas, aby ji ně-

kdo odhalil. Poslanci mnohdy již ani nevědí, 

o čem hlasují. Například aktuální zákon o lo-

teriích byl prohlasován takovým způsobem, 

protože byl kolem něho programově utvořen 

umělý chaos.  
Ve hře byla zásadní otázka, zda mají loterie 

samy odevzdávat část zisku – na což tyto 

firmy reagovaly vytvářením vlastních ne-

ziskových organizací, do nichž si ukládaly 

peníze – nebo zda tyto odvody bude určo-

vat stát…Ano, a okolnosti přijetí tohoto zákona na-

konec vedly k tomu, že nyní mnozí poslanci 

kroutí hlavou a tvrdí, že s hrůzou zjišťují, co 

že to vlastně schválili. A pokud je parlament 

překvapen tím, co sám schválil, tak už to 

o čemsi vypovídá. Lid ale překvapen moc není.

Lid překvapen opravdu není a překvapen být 

snad už ani nemůže. Když například novináři 

chtěli informace o mzdách úředníků, kteří se 

pohybují po ministerstvech, Nejvyšší správní 

soud rozhodl, že na takové informace mají 

právo. Úřad na ochranu osobních údajů na 

to zareagoval prohlášením, že rozhodnutí 

soudu je nezákonné. Jak může úřad říci, že 

rozhodnutí soudu je nezákonné?! Netvrdím, 

že soud je neomylný, ale v právním státě jeho 

rozhodnutí platí. A na to ministr prohlásí, že 

údaje nepodá, protože úřad řekl, že rozhod-

nutí soudu je nezákonné. To už jsme opravdu 

někde… nechci se dotknout žádné banánové 

republiky.  

LITERÁRNÍNOVINY

Profesorka politologie na 

Vysoké škole ekonomické 

a předsedkyně Akreditační ko-

mise České republiky Vladimí-

ra Dvořáková v těchto dnech 

dopisuje knihu, která se bude 

jmenovat Rozkládání státu. 

Ono L v prvním slově prý bude 

na obálce přeškrtnuté a dopsa-
né písmenem R.

Tereza SPENCEROVÁ
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Karolína Peake:
Poslední šance Véček  
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Pokračování na str. 4

Spor o církevní restituce:

Kardinál Vlk versus Lenka Procházková /22-23

1. PROSINCE 2011, ročník XXII

cena 35 Kč; 1,90 euro
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www.literarky.cz

TÝDENÍK PRO KULTURUA POLITIKU

Podněcuje se nenávist

Vladimíra Dvořáková:
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Hledáte dárek?Předplaťte Literární noviny!
viz str. 16

Příloha LITERÁRNÍCH NOVIN
48/2011

Pokračování na str. VIII

Autorka je dokumentaristka a publicistka.

Dokumentarista Zdeněk N. Bričkovský vstoupil do českého dokumentu na konci devadesátých let 

a hned na sebe upozornil neobvyklými, meditativními filmy. Dnes žije s rodinou na Vysočině, v malé 

zapadlé vsi Odranec se psem, dvěma ovcemi a devadesáti spoluobčany. Jeho žena Táňa střihá filmy, 

které jí přiváží ze svých cest po Rusku a je mu dramaturgem i prvním empatickým divákem. Jejich fil-

my nabízejí jiný obraz světa než ten, na který jsme zvyklí. Bričkovský vyhledává, nebo spíš nalézá hlav-

ně na severu Ruska a v sibiřské tajze místa nedotčená civilizací a lidi, jejichž způsob existence je nám 

jakoby důvěrně známý, ale už dávno jsme na něj zapomněli. 

Jana HÁDKOVÁ

P ůvodně jste vystudoval divadelní režii, 

jak vás napadlo dělat dokument?

Když jsem v Celené před patnácti lety re-

žíroval Lorcovu Krvavou svatbu, hodně 

a někdy i zbytečně jsem toho Lorcu škrtal 

a upravoval, a už tehdy se mi zdálo, že by bylo snad 

lepší, než dobré cizí dílo měnit a překrucovat, začít se 

vyjadřovat sám za sebe a pokusit se něco sám napsat. 

Moje literární divadelní pokusy ale nebyly, myslím, 

zrovna moc dobré. No a v té době jsem náhodou obje-

vil v časopise Stereo nabídku tříčipových kamer. Před-

stava tvorby  dokumentární kamerou mi v tu chvíli při-

padala jako velice svobodná a inspirativní.

Rozhodl jste se zkrátka změnit profesi.

Ještě jsem nevěděl, jestli to je úplně tak – byl to jen 

takový impulz. Že je to dobrá cesta jsem si uvědomil, 

když to pokračovalo a já se krátce nato setkal s režisé-

rem Zdeňkem Sirovým, který viděl moji Krvavou svat-

bu. Říkal mi, ať určitě dělám něco kolem filmu, protože 

v mém režijním přístupu i ve výtvarném řešení před-

stavení, kde jsem používal zadní projekce, stínohry 

a tak, cítil filmovou stopu. Tyhle dvě věci se setkaly, 

a i když jsme neměli peněz nazbyt, intuice byla natolik 

silná, že jsem jel do Prahy, peníze jsem měl schované 

v kapse pod košilí, a kameru si koupil.

Co se dělo potom? 
Pak se to nádherně otevřelo, protože mě jeden ka-

marád krátce nato pozval na cestu do Irska a já tam 

natočil první film Irská pouť Patrikova. Potom přišlo 

Mongolsko a Rusko. Vždycky se objevil nějaký impulz 

nebo náhoda, které mě posouvaly dál a dál. Ty souvis-

losti jsou neuvěřitelné a právě ony mě zajímají v životě 

i v dokumentu.Navzdory divadelní průpravě jsou vaše filmy plné 

autenticity a náhod. Jak přistupujete ke svým téma-

tům?Když se zamyslím, jak točím dokument, musím při-

znat, že vlastně o tématu dopředu vím velice málo. 

Teď jsem byl na poslední cestě na Jeniseji a vypravil 

jsem se tam za tématem samoty a ticha. Zajímá mě ži-

vot lidí v samotách, ale ne takových jako tady, kde člo-

věk skočí do auta a je za sedm minut v Novém Městě. 

Na Jeniseji žijí lidé, kteří mají tisíc pět set kilometrů do 

města, žijí tam dobrovolně a žijí tam šťastně.

Proč zrovna Jenisej?
Nějak jsem cítil, že Jenisej je k hledání samoty vhodný 

prostor, a tak jsem se tam vypravil. Téma bylo jen veli-

ce jemně načrtnuto a ve chvíli, kdy člověk opravdu na 

cestu vyrazí, tak se začnou dít věci. Začnete se setkávat 

s lidmi, dějí se náhody, které se spojují dohromady. Po-

tkáváte se s různými typy a ty vás vedou dál a dál za ji-

nými lidmi a na místa, která hledáte. A zdaleka nevíte, 

než se z té cesty vrátíte, co všechno se vlastně urodilo. 

Teprve po návratu, a to je velice hezký čas, si s Táňou 

ve střižně prohlížíme materiály a povídáme si. Jsou to 

dlouhé a krásné večery, kdy se z jednotlivých setkání, 

která tam člověk zažil a natočil, teprve dozvídá, co si bě-

hem cesty v cestovatelském a natáčecím napětí neuvě-

domil. Díky natočenému materiálu se ty skryté motivy 

začnou doma objevovat a spojovat se, a to je veliká ra-

dost. Člověk pochopí, že film byl hotový už dávno před 

tím, než se vydal na cestu. Teď se jenom snaží tomu 

předobrazu, který měl, co nejvíce přiblížit.

Nebojíte se, že se to může i nepovést? Že se své před-

stavě nepřiblížíte?
Myslím, že se to nemůže stát, jestliže děláte práci po-

ctivě. Když se na cestu vydáte s čistými, nezištnými 

úmysly, lidé se otevřou. A pokud se své představě ne-

zpronevěříte a nezačnete dělat reportáže pro peníze, 

ale opravdu se snažíte udělat výpověď, která má smysl, 

v tu chvíli – myslím si – se to nemůže nepovést.

Čím vás Rusko zaujalo a zajímá? 

Vždycky jsem si myslel, že moje země zaslíbená, nejen 

pro film, bude Irsko. I první cesta s kamerou směřovala 

tam. Pak jsem se čirou náhodou dostal do Ruska na Baj-

kal. To by nikdo neřekl, že mě to na patnáct let odvede 

do této země. O Rusko jsem se před tím vůbec nezají-

mal. Jednou, to jsem ještě bydlel v Šumperku, jsem jel 

do školy do Prahy a cestou potkal kamaráda z dětství, 

Vojtu Šustka, on se mezitím stal archivářem v Archivu 

hlavního města Prahy. 
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Co se chystá v Městských 
divadlech pražských

Od začátku roku se v Městských divadlech pražských zase bude zkoušet. 
V březnu budou uvedeny dvě premiéry. V Divadle Rokoko se těšte na 
divadelní adaptaci knih Květy Legátové Želary (premiéra 10. března) a v 
Divadle ABC vás čeká autorský počin Jiřího Janků a Petra Svojtky Bedřich 
Smetana: The Greatest Hits (premiéra 17. března).
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Trampské Rokoko
S Vladimírem Èechem

Uvádìjí:

Vstupenky k dostání na pokladnách Mìstských divadel pražských v pasáži Lucerna, nebo na www.mestskadivadlaprazska.cz,

na www.trampskerokoko.cz, na www.ticketportal.cz, a na www.ticket-art.cz za cenu od 290 - 390,- Kè.
Koncerty (mimo akce 14.1. 2012) se konají v Divadle Rokoko, Praha 1, Václavské nám. 38.

Trampské Rokoko - folková, country a trampská hudba, a vše, co vychází z koøenù tìchto žánrù.

50 koncertních vystoupení pøedních èeských umìlcù a kapel v pražském Divadle Rokoko, v rámci hudebního projektu "Trampské Rokoko".
Poøadem provází herec a moderátor Vladimír Èech. Veøejná nahrávka pro TV vysílání. Mediálním partnerem je Country Radio.

Podrobné informace získáte na www.trampskerokoko.cz

Nedìle 4.12. 2011, 19:00 - COP

Nedìle 11.12. 2011, 19:00 - Vìra Martinová a Jamie Marshall

Nedìle 8.1. 2012, 19:00 - Kamelot s Romanem Horkým

Sobota 14.1. 2012, 13:00 - 1. Zimní potlach Country Radia Lysá nad Labem

Nedìle 22.1. 2012, 20:00 - Pavel Dobeš

Nedìle 29.1. 2012, 20:00 - Vojta Kiïák Tomáško

Vìra Martinová

Kamelot

Pavel Dobeš

Vojta Kiïák Tomáško

V Nedìli 29.1. 2012 startujeme nový hudební projekt, Dechovkové Rokoko s moderátorem Josefem Zímou.

První vystupující kapelou v Rokoku je dne 29.1. od 15:00 hod.

Vejvodova kapela.

Pøedprodej, i další informace k projektu
jsou shodné s Trampským Rokokem.

Podrobné informace získáte na
www.dechovkoverokoko.cz

Vejvodova kapela

Josef Zíma

 echovkové Rokoko

Květa legátová 
Želary
Válečné roky převrátily život nejednoho člověka. Eliška, lékařka z brněnské nemocnice, se ocitá v nebez-
pečí života stejně jako všichni odbojáři po atentátu na Heydricha. ukrývá se v horské vesnici Želary, v po-
zemském ráji, kam hřmění války zatím nedolehlo. Nachází tu zcela nový pohled na svět, nové hodnoty  
a především lásku, o jaké neměla vůbec tušení. To, co na počátku vypadalo jako ztráta identity, se mění 
v nalezení svého pravého já. Její příběh se proplétá s příběhy místních svérázných horalů – kořenářky 
Lucky, kovářského pomocníka Jozy, místního doktora, který už dávno ztratil Boha, faráře, který věří, že ho 
nalezne, Ženi, která žije v jeho blízkosti den za dnem, a mnoha dalších.
hrají: E. Pacoláková, V. Fridrich, J. Smutná, O. Vízer, V. Janků, V. Dvořák, J. Nosek, L. Jurek a další
režie: Pavel Khek

jiří janků, petr svojtka
Bedřich smetana: the greatest hits
Komediální muzikál pro činoherce, který vás pobaví a současně i rozšíří vaše hudební obzory. Všechny 
Smetanovy opery v jednom večeru.
Grantový systém nemusí být vždy jen terčem kritiky, může se stát i zcela zásadním tvůrčím impulzem. 
Skupina herců v nejmenovaném souboru stojí na prahu zkoušení velkého klasického textu, když k nim 
dorazí zpráva o finančním krachu divadla, který je možno odvrátit pouze nastudováním souborného díla 
velikána české národní hudby. I když je to úkol zdánlivě neřešitelný, společně se do něj všichni pustí a vý-
sledek...? To už musíte posoudit sami. 
Hra je tak trochu i nahlédnutím pod pokličku divadelní práce. Její hlavní část se totiž odehrává na gene-
rální zkoušce, a tak je divák vlastně celou dobu na pochybách, co vlastně vidí – zda výsledek nebo slepou 
uličku zkušebního procesu.
hrají: P. Juřica, J. Klem, L. Lipský, L. Pernetnová, S. Milková, R. Kalvoda, M. Slaný, R. říčař, Z. Vencl a další
režie: Petr Svojtka
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KINO 
LUCERNA

1.1. ne kino nepromítá
2.1. po
14:00, 20:45 Lovci hlav (Hodejegerne), Norsko/Dánsko
16:45 Poupata, ČR

18:45 Jeskyně zapomenutých snů 3D 
(Cave of Forgotten Dreams), Kan/USA/SRN

3. - 4.1. út - st
16:45 Poupata, ČR
18:45 Jeskyně zapomenutých snů 3D, Kan/USA/SRN
20:45 Lovci hlav (Hodejegerne), Norsko/Dánsko
5.1. čt
16:45 Jeskyně zapomenutých snů 3D, Kan/USA/SRN
18:45 Poupata, ČR

20:45 Sherlock Holmes: Hra stínů 
(Sherlock Holmes: A Game of Shadows), USA

6.1. pá
14:00, 18:45 Poupata, ČR
16:45 Jeskyně zapomenutých snů 3D, Kan/USA/SRN
20:45 Sherlock Holmes: Hra stínů, USA
7. - 8.1. so - ne
14:00 Kocour v botách 3D (Puss in Boots), USA
16:45 Jeskyně zapomenutých snů 3D, Kan/USA/SRN
18:45 Poupata, ČR
20:45 Sherlock Holmes: Hra stínů, USA
9.1. po
14:00, 20:45 Sherlock Holmes: Hra stínů, USA
16:45 Jeskyně zapomenutých snů 3D, Kan/USA/SRN
18:45 Poupata, ČR
10.1. út
16:45 Jeskyně zapomenutých snů 3D, Kan/USA/SRN
18:45 Poupata, ČR
20:45 Sherlock Holmes: Hra stínů, USA
11.1. st
16:45 Jeskyně zapomenutých snů 3D, Kan/USA/SRN
18:45 zadané představení
12.1. čt
17:00 Labyrint, ČR
18:45 Le Havre, Finsko/Francie

20:30 Muži, kteří nenávidí ženy 
(Girl with a Dragon Tattoo), USA/Švédsko

13.1. pá
14:00, 17:00 Labyrint, ČR
18:45 Le Havre, Finsko/Francie
20:30 Muži, kteří nenávidí ženy, USA/Švédsko
14. - 15.1. so - ne
14:00 Tintinova dobrodružství 3D
17:00 Labyrint, ČR
18:45 Le Havre, Finsko/Francie
20:30 Muži, kteří nenávidí ženy, USA/Švédsko

16.1. po
14:00, 20:30 Muži, kteří nenávidí ženy, USA/Švédsko
17:00 Labyrint, ČR
18:45 Le Havre, Finsko/Francie
17.1. út
17:00 Labyrint, ČR
18:45 * Ladies Movie Night * Láska je láska
21:15 Le Havre, Finsko/Francie
18.1. st
17:00 Labyrint, ČR
18:45 Vrtěti ženou (Hysteria), GB  PŘEDPREMIÉRA
20:45 Muži, kteří nenávidí ženy, USA/Švédsko
19.1. čt
16:15, 18:30, 20:45   Láska je láska, ČR
20.1. pá
14:00, 21:00 Láska je láska, ČR
18:30 Eiga-sai 2012
21.1. so
15:00, 18:00, 20:30   Eiga-sai 2012
22.1. ne
13:30, 15:30 Láska je láska, ČR
18:00, 20:30 Eiga-sai 2012
23.1. po
14:00, 16:00 Láska je láska, ČR
18:30, 20:30 Eiga-sai 2012
24. - 25. 1. út - st
15:30 Láska je láska, ČR
18:00, 20:30 Eiga-sai 2012
26.1. čt
15:30 Láska je láska, ČR
18:30 Eiga-sai 2012
27.1. pá
14:00, 21:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
16:30, 18:45 Láska je láska, ČR
28.- 29. 1. so - ne
14:00 Happy Feet 2, USA
16:30, 18:45 Láska je láska, ČR
21:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
30.1. po
14:00, 16:30, 18:45   Láska je láska, ČR
21:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
31.1. út
16:30, 18:45 Láska je láska, ČR
21:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY

01/2012 PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1

kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz
www.facebook.com/kinolucerna

Pokladna, rezervace:  736 431 503, 224 216 972-3

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

2. po    14:00 Lovci hlav
6. pá     14:00 Poupata

9. po    14:00
Sherlock Holmes: 
Hra stínů

13. pá  14:00 Labyrint

16. po  14:00 Muži, kteří 
nenávidí ženy

20. pá  14:00 Láska je láska
23. po  14:00 Láska je láska
27. pá  14:00  Bůh masakru
30. po  14:00  Láska je láska

Inzerat_leden12.indd   1 12.12.2011   11:22:55
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www.apetitpraha.cz
apetitpraha@post.cz

Vodičkova 30, Praha 1, 110 00         Tel.: 224 162 619

Restaurace a pivnice
Po-Pá 16:00-24:00
So-Ne 11:00-24:00

apetit cateringové služby

10% sleva 

na veškerý sortiment.

Platí při předložení tohoto 

kuponu.

Slevy nelze sčítat.



Soutěž o 2×2 vstupenky 
Na představení hra vášní
28. 1. 2012 od 17h v Divadle Rokoko

otázky:
1.  Kdo zrežíroval hru vášní v divadle rokoko?
2. Kdo je autorem této divadelní hry?
3. Kdy byla hra vášní poprvé uvedena v divadle rokoko?
Těšíme se na Vaše odpovědi na emailu: kristyna.srolova@m-d-p.cz. Do předmětu
 uvádějte heslo „soutěž“. Odpovědi na otázky a jména výherců najdete 
v aktualitách a na našich webových stránkách. Slosování proběhne 19. 1. 2012.

prohlídky zákulisí divadla aBc

Víte co je dekadentka, elevace, forbína  
či jak se věší horizont? Nevíte? V tom pří-
padě vás zveme na prohlídku zákulisí Di-
vadla ABC. Budete mít možnost nahléd-
nout do zázemí divadla, kam se běžný 
divák nedostane.

Prohlídky se budou konat po vybra-
ných sobotních představeních v obou di-
vadlech, 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.

staňte se členem Klubu diváků měst-
ských divadel pražských! 
Za 90 korun ročně můžete čerpat mnoho 
výhod

Chcete získat až padesátiprocentní slevy 
na nákup vstupenek nebo mít mož-
nost zakoupit si vstupenky dříve než je 
běžný termín předprodeje? Klub diváků 
Městských divadel pražských tyto vý-
hody nabízí. A mezi dalšími i každý mě-
síc vybrané představení za 90 Kč, šatnu 
zdarma či slevu na program k inscenaci. 
Za roční členství (12 měsíců) v Klubu di-
váků zaplatíte jen 90 Kč. Výměnou ob-
držíte svou elektronickou Zelenou kartu. 
Karta je přenosná.
Stačí vyplnit přihlášku na našich poklad-
nách, slevy pak můžete začít čerpat oka-
mžitě!

volné předplatné
Předplaťte si 8 představení za cenu 7 a vy-
berte si jakékoliv představení v libovolném ter-
mínu v průběhu 12 měsíců! 

Na rozdíl od Sezonního nebo Vánočního před-
platného si Volné předplatné můžete zakou-
pit kdykoli během roku a využít v průběhu ná-
sledujících 12 měsíců. Získáte tak všechny 
předplatitelské výhody jako je například ná-
kup vstupenek dříve, než je běžný termín 
předprodeje,  slevu na program k inscenaci, 
šatnu zdarma a další. Volné předplatné si mů-
žete zakoupit v pokladnách divadel ABC a Ro-
koko či on-line.
Ceny:
1. cenová zóna: 2.300 Kč  
2. cenová zóna: 1.580 Kč 

poslední šance koupit vánoční předplatné

dárek plný zážitků na poslední chvíli 
Pro všechny divadelní nádšence máme skvělý tip 
na dárek pod stromeček – Vánoční předplatné. 
Můžete vybírat ze tří předplatitelských skupin.

Více na www.MestskaDivadlaPrazska.cz/predplatne 
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