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v březnu nás čekají dvě premiéry, tentokrát la-
díme na českou notu, a to doslova, protože hudba 
je důležitou součástí obou připravovaných insce-
nací. V jedné se objeví písničky lidové, ve druhé ta 
„nejčeštější“ klasika v novém aranžmá.

Za inspirací do moravských Kopanic se vypra-
vil režisér Pavel Khek společně se scénografem  
Michalem Syrovým. Právě tam se totiž nachází fik-
tivní vesnice Želary, ve které se odehrává válečný 
příběh mladé doktorky Elišky (alias Hanule) a oby-
vatel svérázné horské vísky. Podle knížek Květy 
Legátové Želary a Jozova Hanule napsala scé-
nář Věra Mašková. Režisér Pavel Khek prozradil 
při rozhovoru spoustu zajímavostí, které se vážou  
k tomuto místu, a přidal i náladové obrázky.  Možná 
že vás rozhovor i představení Želary inspiruje a na-
plánujete si výlet do tohoto kraje s nádhernou pří-
rodou a osobitými lidmi.

Druhou připravovanou premiérou je dílo hu-
dební Bedřich Smetana: The Greatest Hits z pera 
Jiřího Janků a Petra Svojtky. V představení ode-
hrávajícím se v divadelním zákulisí uslyšíte slavné 
árie a písně ze Smetanových oper. Prozatím vás 
seznámíme s jedním ze spolupracovníků, jehož 
jméno vám jistě není neznámé. Prozradíme, že 
skladatel Ivan Hlas (jehož Šakalí léta se v Divadle 
ABC hrála s úspěchem mnoho let) se nejen podílí 
na moderním aranžmá písní, ale zároveň se s ka-
pelou objeví i na scéně Divadla ABC. Chcete-li vě-
dět více, přečtěte si rozhovor s ním. 

Zajímavým divadelním fenoménem je he-
recká účast dětí. O tom, jaké děti se objevují na 
scénách Městských divadel pražských, a co musí 
umět, jsme si povídaly s dramaturgyní Věrou Maš-
kovou. Nikoli náhodou právě nyní – protože právě 
v Želarech hrají děti výraznou roli. Matyáš Valenta 
a Eliška Slámová nejsou na našich scénách no-
váčky, oba už mají divadelní křest dávno za sebou. 
Přejeme, ať se jim v nové inscenaci daří.

Na sklonku roku byl český národ zarmoucený 
z odchodu Václava Havla. V únorovém časopise 
bychom rádi připomenuli chvíle jeho prvních do-
teků s divadlem, které se shodou okolností ode-
hrály právě v Divadle ABC. Zavzpomínejte s námi 
na dobu, kdy mladý Václav Havel poprvé vstoupil 
do kouzelného světa divadla a definitivně se roz-
hodl stát se dramatikem.

Těšíme se, že i v letošním roce nám zachováte 
věrnost a přejeme vám mnoho příjemných diva-
delních zážitků.
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Oproti umělým skanzenům, které jsme pro inspiraci 
také navštívili, to je opravdové. My bychom se v in-
scenaci rádi dotkli toho lidového, folklorního, ale vy-
malovávat Želary v líbivých, jemnějších barvách by 
bylo zpronevěření se příběhu Legátové. Pro scénogra-
fické řešení jsme zvolili motto „drsná krása.“

Její součástí je i „želarské nebe“?
Želarské nebe byla naše zásadní disputace se scé-
nografem Michalem Syrovým. Bavili jsme se o tom, 
zda je nějaký rozdíl mezi želarským a třeba praž-
ským nebem. Došlo nám, že nebe je všude stejné, 
jenom se na něj v každém kraji jinak díváte. V Že-
larech je blíž, jste mu víc vystaveni, změna počasí 
je náhlá, z mraků, ve kterých se brodíte, se to na-
jednou otočí, mlha klesne a vy vidíte ty kopce okolo 
– Lopeník, horenku Chabovů... Když se kouknete na 
nebe, může se vám stát, že špatně šlápnete a je-
dete 13 metrů po hlíně dolů do údolí a nic vás ne-
zastaví.

Želary ovšem jsou především o lidských 
vztazích, o kontrastu vztahů ve městě  
a v této zapadlé vesnici.
Přetvářka města je v kontrastu s tím, že tady si ni-
kdo nebere servítky. A přesto, že ti lidi jsou schopní 
se fyzicky napadnout, jsou vztahy jaksi rovnější. 
Jako prvobytně pospolná společnost, neotesaná, 
nenakažená městskou morálkou, pravdivější a lid-
štější. Je to vesnice sice hříšná, ale hřích je přijí-
mán jako nedílná součást člověka.

můžete něco říci k obsazení?
Snad mohu prozradit, že Vasil Fridrich (představitel 
Jozy) je opravdu téměř ze Želar. Což jsem zpočátku 
netušil. Prozradil mi to starosta Bystřice pod Lope-
níkem slovy: „Vaska? S tím jsem chodil do školy. To 
sis nemohl vybrat líp!“ Tak já doufám, že tahle věta 
platí pro celý želarský mančaft.

Jitka smutná, která bude hrát bylinkářku 
lucku, je také z moravy...

Ano, zdá se, že mnozí z pražských herců mají ko-
řeny nedaleko Želar. Na Jitku Smutnou se těším 
a věřím, že ona se těší na Lucku Vojničovou, kte-
rou bude hrát – Lucka má totiž většinou pravdu.  
V Želarech se setkávají tři pohledy na svět – po-
hled katolického faráře (Jaromír Nosek), vědecký 
ateistický pohled místního lékaře (Oldřich Vízner)  
a zároveň Elišky (Evellyn Pacoláková) a pohled téhle 
„žítkovské bohyně“ Lucky Vojničové. Bohyně uzdra-
vovaly, dokázaly uhranout, řešit vztahové a osobní 
problémy. Někdo je nazýval bosorkami, někdo orá-
kulem či vědmami. Když bylo lidem nejhůř, bohyně 
byla poslední instancí, spojením s něčím, co lidi 
přesahuje. 

Čím podle vás téma Želar může diváky nej-
více oslovit?
Já sám na sobě cítím, že člověk má dnes dost 
města, neustálého spěchu a shonu, neukotvenosti. 
Spousta lidí z Prahy doslova utíká. Želary to do-
vádějí do důsledku – hlavní hrdinka Eliška je okol-
nostmi donucena utéct z města před gestapem. 
A v té přírodě, skrze neotesanost kraje, úplně pro-
mění svá hodnotová měřítka. Člověk vržený do víru 
musí začít plavat a to má ten efekt, že o sobě za-
čne uvažovat úplně jinak. Já jsem si to připodob-
nil k mladé ženě dneška, která vydělává peníze, má 
dobré místo ve firmě, a přesto hlubinně cítí, že jí 
něco chybí. Eliška teprve v Želarech zjistí, že svůj 
život vůbec neovládala, teprve v Želarech skrze nor-
mální, úplně obyčejné věci – uvařit, naštípat dřevo, 
postarat se o někoho jiného – začne svůj život utvá-
řet k obrazu svému. Průšvih je v tom, že kvůli běs-
nění sovětských osvoboditelů, je tenhle „ráj“ najed-
nou doslova vymazán z mapy. Ale to, co si odžila, jí 
nikdo nevezme. My se na konci chceme trochu do-
tknout toho, jak Elišce (s tou pravdou, kterou si při-
nesla ze Želar) asi bude v 50. letech. Ale nechť se 
divák nezlobí, to už si bude muset srovnat a do-
myslet sám.

Co vás na příběhu Želar zaujalo?
Nabídku jsem dostal ve chvíli, kdy se ve zlínském 
divadle připravovala inscenace Je třeba zabít Se-
kala. Říkal jsem si tehdy, že něco takového bych 
chtěl dělat. A příběh Želar takové vesnicko-válečné 
téma přináší. I když v době nabídky ještě neexis-
toval scénář, jen myšlenka Věry Maškové zdrama-
tizovat dvě knížky Květy Legátové Želary a Jozova 
Hanule, řekl jsem si, že to stojí za to. Mottem se 
nám stala nádherná věta Legátové: „Hledači po-
kladů dělají obrovskou chybu pohledem do dálky, to 
je místo mizení. Zázrak života leží přímo před námi, 
jen jsme někdy trochu slepí, že ho neumíme obje-
vit, uchopit.“ 

připomněl jste zlínsko – právě tam se děj 
příběhu mladé doktorky, která se skrývá 
před nacisty, odehrává. dopátrala jsem se, 
že předobrazem vesnice snad byl starý hro-
zenkov...
V knížce je Starý Hrozenkov – Šádova Huť, ale sa-
motná vesnice Želary, nebo spíše stavení roztrou-
šená v krajině, jsou trošku dál nad Hrozenkovem, 
tzv. Kopanice. Každému bych doporučil udělat si 
tam výlet, protože je to místo opravdu výjimečné. 

Je to kraj svérázný, drsný, razantní a o setkání se 
starousedlíky i panem starostou by se dalo mluvit 
dlouho. Kdybyste se dneska chtěli vydat po stopách 
Želar, doporučil bych horskou obec Žítkovou na mo-
ravsko-slovenském pomezí. Není to vesnice v pra-
vém slova smyslu, spíše solitérní, mnohdy poloroz-
padlá stavení, která byla od sebe vzdálena asi 300 
metrů. Do školy a do kostela se docházelo daleko. 
Nebyl to tedy klasický vesnický život, přesto ti lidé 
byli vzájemně spjati a byli na sobě závislí. Dneska 
už je tenhle způsob života mrtvý, je to nenávratně 
pryč... A člověk neví, má-li říct bohužel, nebo bohu-
dík.

takže jakýsi relikt minulosti? přírodní skan-
zen?
Těch lidí – pamětníků doby naší inscenace – je už 
strašně málo a vymírají. Osudy „želarských“ stavení 
jsou navíc dané tím, že se stavělo z tzv. kopanic (jí-
lovitá půda smíchaná se slámou, z toho udělané 
cihly, vyschlé na slunci), tudíž pokud začalo zaté-
kat, byl s barákem konec. Našli jsme tam se scéno-
grafem „stavení“, ve kterém ještě byly zavařeniny  
z roku 1950, ale dům už neexistuje, je to jenom 
zborcený krov, hlína – stavební materiál zmizel. 

Pavel Khek:  
O Želarech

Režisér Pavel Khek, od nového roku 
umělecký šéf Městského divadla Mladá 
Boleslav, spolupracuje s Městskými divadly 
pražskými poprvé. Povídali jsme si ještě 
před zahájením zkoušek na inscenaci Želary, 
která bude mít premiéru v březnu. 
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Želary očima Pavla Kheka

Tentokrát vám ve fotogalerii přinášíme obrázky, které pořídil režisér 
Pavel Khek spolu se scénografem Michalem Syrovým na své inspirační 
cestě do moravských Kopanic, skutečného předobrazu literární vesnice 
Želary.

S
 neobvyklou žádostí se na Jiřího 

Bessera v létě obrátil jeden z jeho 

předchůdců v ministerském křesle, 

poslanec za ČSSD Vítězslav Jandák. 

Vyzval jej, aby omezil aktivitu, neboť svými 

činy škodí české kultuře. Promluvil „z duše“ 

četným kulturním a uměleckým nepřátelům, 

které si Besser za rok šéfování resortu při-

vodil. A přivodil si je vskutku svou aktivitou, 

na zdejší poměry – a na poměry ministerstva 

kultury zvláště – neobvyklou.

Třináctý ministr kultury v dějinách Česka, 

vystudovaný zubař, který ze zdravotních 

důvodů opustil řemeslo a (když v sobě před 

dvaceti lety objevil manažerské schopnosti) 

začal se věnovat podnikání a komunální po-

litice, se už jako čtyřnásobný starosta rodné-

ho Berouna ukázal co muž činu. Sportovec 

tělem i duší (po úrazu smí ale leda na golf či 

na lyže) pokládá za svou silnou stránku roz-

hodnost. Jako nové koště vrhl se do vymetání 

oborového chlíva s razancí takřka herkulov-

skou – a brzy začal narážet.

Tento měsíc narazil na kostlivce ve vlastní 

skříni, vzápětí i na nedůvěru svých parťáků 

na horní palubě – a těsně předtím, než byl 

přes příslovečnou palubu hozen, dal sám, po-

někud zhrzeně, vládní lodi vale. 

Dokonce mě pochválili,

jak jsem se skácel

To řekl ministr Besser v rozhovoru pro náš 

list loni na podzim, když vzpomínal na účin-

kování ve filmu Lidice. Zahrál si tam jednoho 

z popravených lidických mužů – odměnou za 

to, že jako starosta Berouna přispěl k realiza-

ci uvedeného díla.

I minulý týden se dočkal pochvaly, a to nejen 

od stranických kolegů. Za to, jak složil funk-

ci. Zachoval se jako chlap, liboval si předseda 

poslaneckého klubu TOP 09 + STAN Gazdík 

i věcně-veřejný Bárta. Přispěl ke zvýšení kul-

tury (té politické), mínila TOP-poslankyně 

Langšádlová. Nedopustil se ničeho nečest-

ného, potvrdil Besserova slova TOP-místo-

předseda Kalousek, ten, jenž prokázal vyvi-

nutý smysl pro čest, když profackoval na ulici 

občana-nactiutrhače. 

Připomeňme si, jak toto Besserovo skácení 

proběhlo. Zničehonic(?!) se předminulý tý-

den prolátlo, že ministr v povinném majet-

kovém přiznání ústavních činitelů nepřiznal 

– a to opakovaně – účast ve firmě vlastnící 

byt na Floridě. Navíc se ukázalo, že byt spo-

luvlastní s kamarádem, který byl odsouzen 

už za dva trestné činy (v tom horším případě 

šlo o uplácení špičkové státní úřednice).

Besser ponejprv reagoval tak, že nepovažoval 

americké apartmá za nic podstatného, navíc 

už prý měl v dotazníku „dost plné kolonky“. 

Posléze změnil argumentaci a tvrdil, že na 

byt zapomněl a že za to se omlouvá. A dodal, 

že o trestech přítele nevěděl a že nešlo o žád-

né podnikání. Aniž vysvětlil, proč bylo třeba 

kvůli rekreační nemovitosti zakládat společ-

nost a odkud pocházely peníze na koupi.

Nakonec oznámil, že další vyjádření k věci 

poskytne v pondělí (minulé) a na víkend se 

odmlčel. Vyjádřil se tak, že přečetl noviná-

řům krátké prohlášení, v němž zdůraznil, že 

se nedopustil ničeho nečestného. Nepřipustil 

jedinou otázku a vydal se na služební cestu do 

Vatikánu. Po návratu, ve čtvrtek ráno, poslal 

premiérovi rezignační dopis, v němž si mj. 

posteskl, že nedostal možnost obhájit se před 

kolegy. O veřejnosti nepsal – a celý čtvrtek od-

mítal kontakt s médii. Omezil se na písemné 

vyjádření na ministerském webu.

Připusťme, že jako ministr nebyl Jiří Besser 

„beroun“. Ale chová se takhle chlap? Zaslouží 

si takové „padnutí“ obdiv? A opakované „opo-

menutí“ v majetkovém přiznání, tedy poruše-

ní zákona, opravdu není nic nečestného?
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Pokračování na str. 7

Michal Komárek, Greenpeace:

Nevěřte jim ani slovo 
 /14-15
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Trochu truchlivý příběh 

Jiřího Bessera, úspěšného 

starosty okresního města 

a sedmého padlého ministra 

současné vlády.

Ministr Besser na své poslední misi(i) ve Vatikánu.

Vladimír Karfík, 
literární kritik a bývalý šéfredaktor Literárních novin:
Zatím mě ještě mohlo těšit, že v nepřízni poměrů umění u nás 
ještě žije, a začasté nese i plody, jež bych tu nechtěl zmiňovat 
jmenovitě, není jich totiž vyvzdorováno málo, jenomže se 
o nich moc neví. Pozornost se jim věnuje mizivá, a kde taky, 
když prostředků, kde by mělo docházet k výměně názorů, je 
tak málo. Obávám se však, že v následujícím roce mírný opti-
mismus začne vysychat, neboť nekulturní politika zřejmě po-
sílí a ohniska kultury oslabí. Rád bych se mýlil.
Za architekta Masáka mě potěšilo, že namísto díku za udělení 
ceny už nebude ministru kultury muset vysvětlovat, co je ar-
chitektura, neboť už ho v Nosticově paláci nezastihne. Ale kdo 
ví, zda to i nadále nebude zapotřebí v tisíci a jednom případě, 

tedy vlastně pořád. Také jsem rád slyšel pražského primáto-
ra, že by se bývalá kulturní metropole měla invenčněji zařadit 
mezi Vídeň a Berlín. Ale kdo ví. Návraty bývají nesnadné a ná-
kladné, ale možné. Pokud se však nezastaví zbabělý úprk z ev-
ropského středu na jeho okraj. Tam by se leckomu žilo, zajisté 
i vládlo ještě pohodlněji než dnes.
 
Rostislav Švácha, historik a teoretik architektury:
Velká podpora veřejnosti při pokusu zachránit dům architek-
tů Bohumíra Kozáka a Josefa Zascheho v Praze na Václavském 
náměstí a expozice Zdeňka Fránka v brněnském Domě umění, 
která našla nové možnosti, jak vystavovat architektonickou 
tvorbu.
 

Václav Bělohradský, filozof:
Přiznávám, že nejvíce mě v roce 2011 potěšil prudký růst úrov-
ně Literárních novin, které se tak v českém kulturním kon-
textu staly (zatím zcela ojedinělým) médiem kritické reflexe 
současné globální krize. Navazují v našem veřejném prostoru, 
charakterizovaném zavilou ideologickou zaslepeností na roli, 
kterou tu hrály slavné „Literárky“ v šedesátých letech minu-
lého století. Mají blízko k britskému deníku Guardian, i když 
samozřejmě mají mnohem menší čtenářskou i autorskou obec 
a nemohou mít, na rozdíl od Guardianu, „globální vliv“.
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Miloš Štědroň:
Janáčku, už dost! / 4-5
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Pokračování na str. 3  

Martin Potůček:
Havel versus Klaus  / 6-7

22. PROSINCE 2011, ročník XXII

cena 48 Kč; 2,30 euro

51
52 www.literarky.cz

TÝDENÍK 
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Příloha Literárních novin, samostatně neprodejné.

Literární  
noviny

Dvojčíslo + světový bestseller jako příloha

Anketa: Co vás potěšilo 
v české kultuře v roce 2011?

LITERÁRNÍNOVINY
Když staré ideály mizí a nové jsou 

jen na úvěr, je těžké najít elixír 

pro okoralá srdce. Z tohoto hledis-

ka lze krutě konstatovat, že smrt 

VH přišla jako balíček poslední 

záchrany. Než se však pablesky 

svíček na náměstích stihly pro-

pojit do požáru, bylo občanské 

truchlení odkloněno pod 
režii vrchnosti. 

Lenka PROCHÁZKOVÁ
Autorka je spisovatelka a publicistka.
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Příloha LITERÁRNÍCH NOVIN
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Pokračování na str. II

Michel Piccoli (85) je jedním 

z velikánů evropské kinema-

tografie. Pracoval pod tak-

tovkou takových režisérů, 

jako byli Hitchcock a Buñuel, 

stál po boku hereček jako 

Brigitte Bardotová a Romy 

Schneiderová. Náš rozhovor 

se týkal věcí života a nená-

padného půvabu buržoazie.  Lars-Olaf BEIERRoman LEICK

M onsieur Piccoli, v roce 1956 jste ve svém 

prvním velkém hraném filmu režisé-

ra Luise Bunuela Smrt v této zahradě 

ztvárnil postavu venkovského faráře. 

Nyní, v 85 letech, hrajete ve svém nejnovějším filmu 

Habemus Papam kardinála, který byl proti své vůli 

zvolen papežem. Celkem pěkný vzestup, neřekl byste? A dokážu si docela 

živě představit, co by tomu řekl Buñuel: „Jak strašné!“ 

Proč si to myslíte?Protože mi několikrát vyprávěl, že se mu zdává, jak za-

střelí papeže. To byla jedna z jeho představ.

Co vás na tom vzrušovalo zahrát si papeže, který 

nechce nastoupit do úřadu a uteče z Vatikánu?
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Proč zrovna já?
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Důvodem pro přijetí této role byl přirozeně režisér 

Nanni Moretti, který je mým přítelem. Samozřejmě mě 

přitahovala i postava samotná, která na vrcholu moci 

jednoduše řekne ne. Tento postoj je podle mě výrazem 

inteligence. Na konci životní dráhy, krátce předtím, než 

dosáhne největšího možného věhlasu, se rozhodne sba-

lit kufry a raději se chce stát hercem.

Je mu ale jasné, že na papeže si hrát nejde. 

Přesně tak. Je zničen, poté co byl zvolen v konkláve. Je 

věřící a upřímný. Je to člověk, který si uvědomí, že tohle 

dělat nemůže. 

Přeložil Lukáš Bílek.

F
O

T
O

:  
A

R
C

H
IV

př
ílo

ha

za
hr

an
ič

í

Interview
Michel Piccoli

Elmar Altvater
Peter VrábelBaháa TáhirSaša Stojanović
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Pokračování na str. 7

Štěpán Steiger, New York:

Šťastné a veselé 

/9

5. LEDNA 2012, ročník XXIII

cena 36 Kč; 1,90 euro
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Objevujte novou hudbu!www.nuberg.cz
literárky ucho 4x4 cm.indd   1

15.12.2011   15:16:05

I velkolepé obřady v sobě nesou znamení 

doby, a pokud ta je nejistá, je jejich hlavním 

smyslem poskytnout davu emoce a uřídit 

je. Jednota místa a času, zátarasy a přítom-

nost policie, jsou předpokladem zdárného prů-

běhu. Dnes si díky médiím ty emoce, které nás 

pozvedají, můžeme ordinovat opakovaně. Ko-

pyta šesti vraníků znovu cinkají o dlažbu, vojáci 

hrdě pochodují, diváci tleskají a pláčou. Rakev na 

lafetě překrytá státní vlajkou vyvolává až mraze-

ní v zádech. A navíc ta hudba!

Ráno to bylo jiné. Zástup provázející pohřební 

vůz přecházel Karlův most jen za reálných zvuků. 

Kroky, změť hlasů, vyplašený křik racků, huče-

ní vrtulníku. Vzhledem ke smutečním oděvům 

účastníků se záběry z ptačí perspektivy jevily 

černobílé, jako pohyblivá rytina. Udivující byla 

rychlost, s níž se zástup valil. A jeho ukázněnost. 

Ani ve strmé Nerudově ulici a na Úvoze nezmír-

nil rytmus. Časový limit pro předání nebožtíka 

pro účel státního obřadu byl dodržen.

Praha je pro velkolepé pohřby jak stavěná. Její 

kulisy a scenerie, starý most rozkročený nad ře-

kou, účinkují už jako úvod nekrologu. 
Snímek  pořídil Ludvík Vaculík v roce 1986 při 

natáčení samizdatového filmu – Ať žije Fronda! – dle 

autorčina scénáře. Václav Havel v něm měl dvojroli, 

kromě ústřední postavy vévody Beauforta prcha-

jícího z vězení a pak dělajícího revoluci ztvárnil 

i jednoho z pařížských žebráků. Na fotce je s ním 

Dominik Tatarka a Karel Pecka.

CD jako dárek

 jen  pro předplatitele

k u l t u r a  –  p o l i t i k a – s p o l e č n o s t

Literární noviny, Korunní 810/104, Budova D, 
101 00 Praha 10
Kontakt předplatné a inzerce:  tel. 272 107 121  
www.predplatne@literarky.cz
více informací na bezplatné lince: 800 300 302 
nebo www.literarky.cz/prodejnimista, 
www.literarky.cz/predplatne

Tradice
        zavazuje  LITERÁRNÍ  

NOVINY

www.MestskaDivadlaPrazska.cz

Poukázka na 
2 vstupenky 
za cenu 1

Platí na představení 
Gold za všechny peníze 
dne 10. 2. od 19h 
v Divadle ABC 

* Poukázka neplatí: pro 3. cenovou zonu  
a v kombinaci s ostatními slevami

*

Slevový kupón.pdf   1   6.1.2012   11:37:00
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Adam Dotlačil, Adam Mišík, Sabina 
Rojková, Rozárka Klimešová, Sany, 
Rafael a Leonard Stirských, Eliška 
Slámová, Matyáš Valenta... Znáte 
tahle jména? Možná že vám některé 
utkvělo v souvislosti s televizními 
seriály, ale s divadlem byste si je asi 
nespojovali...  

Kdysi kdosi prohlásil, že děti a zvířata na je-
viště nepatří (neboť zde nejde o umění, ale 
spíše o atrakci), ale v některých příbězích je 
přítomnost dětí zcela nezbytná. A tak se čas 
od času děti na divadelní scéně objevují. Práce 
na jevišti nepřináší (takovou) popularitu jako 
vystupování ve filmech či v televizi, kde navíc 
vhodný typ dětského hrdiny může být nadabo-

ván profesionálem. Na scéně se ovšem nic ne-
ztratí. Mají dvojí úkol – být skutečným herec-
kým partnerem dospělým, ale neztratit svou 
přirozenost. A to opravdu není nic snadného. 
Ptám se dramaturgyně Věry Maškové, která 
má dlouholeté zkušenosti s vybíráním dět-
ských představitelů do inscenací, kde se hle-
dají a jaké jsou důležité dovednosti, aby člověk 
uspěl na scéně. 

„Překvapivě není mezi dětskými herci hodně 
dětí z hereckých rodin, rodiče je rozhodně ne-
nutí, spíše je od téhle práce odrazují a snaží se 
je držet stranou. I když v současné době u nás 
hraje dcera herce Petra Klimeše Rozárka, ale ta 
si to opravdu sama přála. Většinou spolupracu-
jeme s agenturami, které nám vhodné dítě do-
poručí. V tomto případě totiž nejde jen o správný 
typ dítěte, ale i o další věci. Někdy přijde dítě, 

Patří na 
scénu?

které nám tu odříká básničku, perfektně na-
dřenou jako ve škole. Ale to zní uměle, nepři-
rozeně, a na jevišti je to nepoužitelné. Důležité 
u dítěte je, aby se umělo hýbat, mělo silný hlas, 
nestydělo se. Ale nejdůležitější je spontaneita, 
schopnost komunikovat s dospělými, reagovat 
na podněty režiséra (i když o nějakém psycho-
logickém herectví se tady ještě nedá mluvit), 
spíše instinktivně pochopit postavu. Nemů-
žeme tedy obsazovat děti příliš malé, které 
ještě nechodí do školy, protože ty se těžko učí 
text a mají problémy se zapamatováním. Takže 
bereme děti tak 8–10leté, protože pak už zase 
nastává další problém. Děti v tom věku velice 
rychle rostou a vyspívají – takže se nám stane, 
že po prázdninách přijde kluk a je o 10 cm vyšší 
nebo se nám holčička žensky zaoblí – a pak 
by vypadalo trapně předstírat, že jsou to malé 
děti... Takže nejen z tohoto důvodu musíme na-
sazenou inscenaci třeba několikrát přeobsazo-
vat, navíc se musí počítat s tím, že některé dítě 
onemocní nebo bude na škole v přírodě atd. Vy-
bírání dětí je vždycky tak trochu sázka do lote-
rie, protože bývají mnohdy nevyzpytatelné. Ne-
dávno se nám třeba stalo, že jeden chlapeček 
na konkursu vystupoval suverénně, jako malý 
profesionál, ale když jsme mu pak řekli, kudy 
má odejít do zákulisí, odmítl to s tím, že tam 
nepůjde, protože je tam bubák. Stalo se nám, 
že malá herečka neustála scénu, kde se dospělí 
na scéně hádali, byl to pro ni stresující zážitek, 
nedokázala to brát jen „jako.“

V Městských divadlech pražských se děti na 
scéně objevují poměrně často a daří se nachá-
zet stále nové talenty. „My jsme měli štěstí na 
velmi šikovné děti, které jsou opravdoví profe-
sionálové – např. děti Zuzany Stirské, Sany, Ra-
fael a Leonard mají nejen hereckou zkušenost, 
ale zároveň jsou to muzikanti. Objevili jsme pro 
sebe Sabinu Rojkovou, která si napřed zahrála 
Adélku v Janě Eyrové a pak dosti náročnou roli 

Děvčátka v Krvavé svatbě. Příjemně nás pře-
kvapila Eliška Slámová, která přišla jako jedna 
z „tančících děvčátek“ v Králi Learovi. Je dro-
boučká, což je výhoda, a navíc je kurážná, při-
rozená a má i silný hlas. Takže hraje Remedios 
v inscenaci Sto roků samoty a teď jsme ji obsa-
dili do Želar.“ 

Pravidelní diváci si jistě připomenou dva mi-
mořádně talentované mladé herce. Adam 
Chaloupka (juniorský mistr světa v elect-
ric boogie , kterého jsem kdysi představovala 
v souvislosti s Marvinovým pokojem) a Ma-
tyáš Valenta, zkušený filmový a televizní herec 
(Maharal, Ulice ad.), se sešli v Mahábháratě. 
Matyáš navíc hrál v Anně Karenině a zatím 
největší role ho čeká v Želarech, kde si zahraje 
„vlčí mládě“ Vratislava Lipku.

Sabina Rojková, Krvavá svatba

Matyáš Valenta, MahábhárataKrál Lear

Elíška Slámová, Sto roků samoty
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peter nichols 
hra vášní
Komediálně laděná hra vypráví s humornou nadsázkou o krizi středního věku a smysluplnosti manžel-
ského svazku v okamžiku, kdy děti opustí rodné hnízdo... Pocity, které prožívají hrdinové na scéně, patrně 
něco připomenou každému z nás, kdo už máme první lásky dávno za sebou. V roli krásné Kate alternuje 
Zuzanu Kajnarovou (t. č. na mateřské dovolené) Máša Málková.

ephraim kishon
oddací list
A je tu opět svérázná komedie, která se odehrává v jedné izraelské rodině, právě provdávající dceru.  Zá-
drhel nastane ve chvíli, kdy konzervativní matka ženicha vyžaduje oddací list rodičů nevěsty. Ten však 
není k nalezení. Vedle Jana Vlasáka a Tatiany Medvecké uvidíte také Mariku Procházkovou a Jiřího Hánu 
(alt. Martin Hofman). 

Třikrát
jubilejně

V únoru nás v divadlech ABC  
a Rokoko čekají tři kulatá výročí. 
Stovku představení oslaví Hra 
vášní v režii Lídy Engelové  
a dvě stě repríz Oddací list pod 
vedením Ondřeje Zajíce.  
V Divadle ABC oslaví padesátou 
reprízu Saturnin Ondřeje 
Havelky. Příznivá zpráva pro ty, 
kteří je dosud neviděli: všechna 
představení se budou hrát  
v této sezóně i nadále. 

zdeněk Jirotka, martin vačkář, ondřej havelka
saturnin
Komedie na motivy slavného humoristického ro-
mánu Zdeňka Jirotky vypráví o sluhovi, který způ-
sobí v poklidném životě svého zaměstnavatele 
řadu překvapivých zvratů. V tomto představení 
můžete vidět Jiřího Hánu v roli Saturnina, Vasila 
Fridricha coby jeho pána a alternující se Zuzanu 
Norisovou s Lucií Pernetovou v roli slečny Barbory. 
Celým představením vás provede živý orchestr 
Melody Makers.
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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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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.
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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 a na www.ticketportal.cz za cenu 290 - 390,- Kè.
Koncerty se konají v Divadle Rokoko, Praha 1, Václavské nám. 38.

Veøejná nahrávka pro TV vysílání. Mediálním partnerem je Country Radio.

Podrobné informace získáte na www.trampskerokoko.cz, www.dechovkoverokoko.cz, www.popoverokoko.cz

Nedìle 22.1. 2012, 20:00 - Pavel Dobeš

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

Nedìle 5.2. 2012, 20:00 - Pavlína Jíšová a pøátelé

Nedìle 12.2. 2012, 20:00 - Robert Køesan a Druhá Tráva

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

Nedìle 29.1. 2012, 15:00 - Vejvodova kapela

Nedìle 26.2. 2012, 15:00 - Straòanka Josef Zíma

 echovkové Rokoko

Vìra Martinová Pavel Dobeš

Vojta Kiïák Tomáško

Pavlína Jíšová
Robert Køesan
a Druhá Tráva

P  p  vé Rokoko

V nedìli 26.2. 2012 startujeme nový hudební projekt Popové Rokoko

Nedìle 26.2. 2012, 20:00 - Josef Laufer se skupinou Golem

Vejvodova kapela

Straòanka

Josef

Laufer



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 dcery“. 
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 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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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 Super

Prohlídka zákulisí

člověk 290 Kč 190 Kč 90 Kč

30 Kč

     

            

     

     

     

     

     

      

     

     

     

      

     

      

     

     

    

     

     

     

           

     

          

     

    

      

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 20h  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   Pro KD a předplatitele za 90 Kč

 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 seniory

   19h  Shirley Valentine
 8.   19h  Pan Kaplan má třídu rád   

50. repríza

200. repríza

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

 13. Po 19h  Král Lear
 14. Út 10h  Král Lear
   19h  Tajemné rozcestí neboli 
     Zlatá rybka 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 seniory

   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.

Hra vášní
O. Brousek ml. a O. Vízner

Čtvrtek 9. 2. od 19h

Oddací list
J. Vlasák a T. Medvecká

Sobota 25. 2. od 19h

         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|

Saturnin
 J. Hána, V. Čech a V. Fridrich

Sobota 11. 2. od 19h

Vše o mé matce
D. Syslová a D. Batulková

Čtvrtek 16. 2. od 19h

St

Čt

Pá

So

Prohídka zákulisí po představení



             

             

 

             

             

             

              
 

              

            

Repertoár únor

      - Divadlo ABC,      - Divadlo Rokoko,      - Malá scéna ABC
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G. B. Della Porta, N. Penev
Astrolog
Hravá podvodnická komedie plná intrik, 
důmyslných lstí, zápletek a podvodů, které
se, jak to často bývá, mohou nečekaně
obrátit proti jejich strůjcům.
hrají: J. Hána, V. Fridrich, M. Písařík,
J. Vlach, J. Szymik, R. Kalvoda, P. Klimeš,  
Z. Vencl, H. Doulová, ad.
Režie: Nikolaj Penev
             2:10

L. N. Tolstoj
Anna Karenina
Osud ženy „krásné a nešťastné“, příběh  
vášnivé lásky.
Hrají: L. Vlasáková / M. Badinková,
H. Čermák, J. Smutná, J. Vlasák, V. Čech,
M. Mňahončák, E. Pacoláková  /  D. Sedláková ad.
režie: Peter Gábor
             3:00

I. Doré
César a Drana
Strhující monodrama kanadské autorky. 
Stará romská žena v podání nezaměnitelné
Luby Skořepové vypráví příběh plný lásky,  
tajemství, humoru, vášně a životní moudrosti.
v režii Jiřího Trnky hraje Luba Skořepová
             1:15

S. Márai
Dobrodružství
Česká premiéra hry kultovního spisovatele
je nejen příběhem milostného trojúhelníku, 
ale i hlubokou sondou do nitra moderního 
Evropana.
hrají: O. Vízner, Z. Kajnarová / M. Badinková, 
L. Jurek, S. Jachnická, H. Bor, V. Janků, 
P. Klimeš
režie: Radovan Lipus
             2:20

S. Vögel
Dobře rozehraná partie
Současná komedie o tom, jak žít sám
a nezpustnout.Inscenace vznikla ve spolupráci 
s Rakouským kulturním fórem v Praze.
hrají:  J. Vlasák, L. Jurek, P. Štěpánek, 
J. Smutná a K. Veckerová
režie: Lída Engelová
             2:40

N. V. Gogol

Hráči
Tragikomedie z atraktivního prostředí 
falešných hráčů. „V kartách neexistuje 
předstírání, karban nešetří nikoho, karty 
jsou velmi demokratické.“ Tato inscenace 
získala cenu odborné poroty na Grand
Festivalu smíchu 2009.
hrají: M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Procházka, 
L. Jurek, Z. Dušek, M. Písařík, J. Szymik, 
L. Homola, Vojtěch Dvořák / J. Nosek
režie: Petr Svojtka
             2:15

Ch. Brontëová

Jana Eyrová
Adaptace slavného anglického románu 
o zapovězené lásce a děsivém tajemství.
hrají: E. Pacoláková, H. Čermák, 
C. Mayerová, R. Schwab, D. Šoltýsová ad.
režie: Peter Gábor
             2:20

L. Coxonová

Konečně šťastná?
„Tohle má bejt můj život? Tenhle přiblblej 
zmatek plnej nedorozumění? To má být 
ono?!“ Současná britská hořká komedie 
o manželství.
hrají: V. Gajerová, L. Veselý, J. Drbohlavová, 
B. Lukešová, A. Procházka, V. Čech, P. Juřica
režie: Petr Svojtka
             2:30

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.
hrají: J. Vlasák, V. Gajerová, Máša Málková, 
B. Lukešová, V. Fridrich, R. Kalvoda, V. Čech, 
V. Dvořák, J. Szymik ad.
režie: Petr Svojtka
             2:45

J. Werich

Lakomá Barka
Rozverná pohádka pro děti každého věku o 
nejlakomějších ze všech lakomých obyvatel 
vesnice Dejvice.
hrají: H. Doulová / Z. Mixová, 
L. Jurek / M. Večerka, J. Szymik / V. Volek, 
J. Hána / L. Homola, V. Fridrich / L. Jurek, 
K. Lojdová / L. Zbranková ad.
režie: Petr Svojtka.
             1:40

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 
Monty Pythonů poprvé na českém jevišti.
hrají: H. Čermák / V. Dvořák, V. Fridrich, 
J. Hána, R. Štabrňák, B. Poláková, R. Kalvoda
režie: Petr Svojtka
             2:20

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?
hrají: T. Medvecká, J. Vlasák, R. Fidlerová, 
M. Procházková, J. Hána / M. Hofmann 
a M. Rošetzký
režie: Ondřej Zajíc
             2:05

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. 
Inscenace získala na Grand Festivalu 
smíchu titul komedie roku 2009 a zároveň
si vysloužila ocenění odborné poroty jako 
nejlepší soutěžní komedie.
hrají: 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.
režie: Miroslav Hanuš
             2:50

M. von Mayenburg

Perplex
Absurdní komedie pro silné nátury. Do 16 let 
nepřístupno, od 60 let na vlastní nebezpečí.
hrají: V. Kubařová, L. Zbranková, V. Dvořák, 
J. Hána
režie: Petr Svojtka
             1:45

M. Jones

Plný kapsy šutrů
Dva statisté z malé irské vesnice se účastní 
natáčení amerického velkofi lmu. Co udělá 
se dvěma obyčejnými chlapíky skutečnost, 
že se octnou na dosah velkého světa, peněz 
a slávy? Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA.
hrají: M. Vladyka a R. Holub ve všech patnácti (!) 
mužských i ženských rolích
režie: Jana Kališová
             2:10

L. von Trier, V. Nielsenová

Prolomit vlny
Milostné drama o vášni, víře a obětavosti 
bez hranic.
Hrají: L. Pernetová / K. Sedláčková-Oltová,
H. Čermák, D. Batulková, L. Jurek, R. Fidlerová, 
J. Nosek, V. Čech, D. Vejražka, Viktor Dvořák, 
S. Lehký.
Režie: Ondřej Zajíc
             2:10

Z. Jirotka, M. Vačkář, O. Havelka
Saturnin
Hudební férie na motivy slavného 
humoristického románu Zdeňka Jirotky
vypráví o sluhovi, který způsobí v poklidném 
životě svého zaměstnavatele řadu 
překvapivých zvratů.
hrají: V. Fridrich, J. Hána, J. Smutná,
J. Meduna / V. Havelka, L. Pernetová /
Z. Norisová, J. Vlach, V. Čech  
režie: 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 režii Zdeňka Kaloče hraje Simona Stašová
             2:50

G. G. Márquez / G. Schwajda
Sto roků samoty
Začalo to nedovolenou láskou a prokletím, 
které na sto let poznamenalo osudy jedné 
rodiny a jedné civilizace. Adaptace slavného 
románu Gabriela Garcíi Márqueze 
o posedlosti, vášni a poznání.
hrají: J. Smutná, V. Čech, J. Vlasák, H. Bor, 
E. Pacoláková, M. Málková, A. Procházka, 
L. Jurek, V. Dvořák, R. Fidlerová, D. Batulková, 
J. Nosek, P. Klimeš, R. Schwab, K. Janečková / 
S. Milková, E. Slámová / R. Klimešová, Z. Vencl
režie: Peter Gábor
             3:00

J. Janků, P. Svojtka
Superčlověk
Nekompromisní groteska o tom, co všechno 
se může stát v televizní reality show, když
hlavní výhrou je 50 miliónů.
hrají: V. Fridrich, J. Hána, R. Kalvoda,
 L. Pernetová, B. Poláková, A. Procházka, 
L. Příkazký, J. Smutná, J. Szymik
režie: Petr Svojtka
             2:30

J. Tätte
Tajemné rozcestí neboli 
Zlatá rybka po estonsku
Hra o zázracích a penězích a také o děravé 
neději, že by láska a peníze mohly být 
slučitelné.
hrají: L. Mrkvička, L. Pernetová, M. Písařík, 
Z. Vencl
režie: Lída Engelová
             2:00
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Holky z kalendáře
2. a 17. února v Divadle ABC

D. Auburn
Důkaz
Zoufalé hledaní nepopiratelného, 
jediného a nezpochybnitelného důkazu ústí 
v poznání, že i kdyby se všechno na světě 
dalo spočítat a převést na numerické hodnoty, 
vždycky zůstane ještě něco nevysvětlitelného. 
Divadelní hra o lásce a matematice získala 
Pulitzerovu cenu.    
hrají: V. Kubařová, O. Vízner, M. Písařík  
a S. Jachnická
režie: Ondřej Zajíc
             2:15

J. Janků, P. Svojtka, K. Fialová
Fialové Květy štěstí
Dáma v nejlepších letech, laskavá, moudrá, 
zábavná a plná životního optimismu – taková 
je Květa Fialová v životě i ve své benefici.
Hrají: K. Fialová, D. Batulková / N. Konvalinková, 
Z. Kajnarová / Máša Málková / E. Pacoláková, 
J. Klem / V. Čech, L. Jurek / R. Říčař, J. Janouch 
Režie: Petr Svojtka
             2:00

J. Heller

Gold za všechny peníze
Chcete-li za každou cenu pracovat v Bílém
domě, může z toho být pěkná komedie.
hrají:  L. Veselý, D. Batulková, H. Bor, 
R. Fidlerová, P. Juřica, J. Vlasák, H. Doulová, 
J. Jiskrová, J. Vlach, M. Weigertová, S. Lehký, 
J. Szymik, A. Kulovaná, V. Čech, J. Klem, P. Klimeš
režie: Ondřej Zajíc
             2:40

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.
hrají:  H. Doulová, V. Gajerová, D. Batulková,
R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková, 
L. Termerová, J. Vlasák, P. Juřica, 
L. Skořepová, S. Lehký, J. Drbohlavová, 
Z. Vencl, D. Choděrová
režie: Ondřej Zajíc
             2:50

P. Nichols

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

J. Janků, M. Pacek, P. Svojtka

Viktor K.
aneb Český národ neskoná

Nová česká komedie o kupónové privatizaci, 
Harvardských fondech a Bahamských 
ostrovech. 
hrají: V. Fridrich, V. Dvořák, H. Bor, J. Hána, 
R. Kalvoda, A. Procházka, V. Janků, 
V. Kubařová 
režie: Petr Svojtka
             2:30

G. Dagan 

Vražda jako poznaná 
nutnost
Černá komedie o tom, že na každou práci 
je dobré si najmout profesionála.
hrají: D. Syslová, L. Veselý, E. Pacoláková, 
V. Janků, J. Klem / P. Štěpánek, J. Hána, 
P. Juřica, M. Kubačák
režie: Ondřej Zajíc
             2:00

S. Adamson podle P. Almodóvara 

Vše o mé matce
Adaptace slavné fi lmové předlohy 
španělského režiséra o hledání naděje 
a mnoha konvenčních i šokujících podobách 
lásky
hrají: D. Batulková, V. Dvořák, D. Syslová, 
V. Marek, E. Pacoláková, C. Mayerová ad.
režie: Peter Gábor
             2:45

E. Albee

Všechno na zahradě
Mrazivá komedie o tom, co všechno musíte 
mít na zahradě, abyste mohli slušně žít.
Hrají: A. Procházka, V. Gajerová, L. Příkazký, 
D. Syslová, M. Vladyka ad.

Režie: Petr Svojtka
             2:15
  

S. Stephensonová 

Vzpomínky na vodě
Hořká komedie o sladkých urážkách. Tři   
sestry se vracejí do rodného domu, aby se 
tu svérázným způsobem rozloučily s matkou.
hrají: D. Batulková, E. Pacoláková, 
V. Peterková, D. Syslová, J. Schwarz, 
P. Štěpánek
režie: Lída Engelová
             2:20



Vzpomínka na Václava Havla
(5. října 1936, Praha – 18. prosince 2011, Hrádeček)

Odchod Václava Havla na sklonku loňského roku zasáhl snad všechny Čechy. Smutek 
zůstane, ale pro nás všechny v Městských divadlech pražských je tu i hrdost na to, že 
právě Divadlo ABC se stalo pro Václava Havla zásadním mezníkem v jeho rozhodnutí 
stát se dramatikem. Sám to prozradil v Dálkovém výslechu, knižním rozhovoru s Karlem 
Hvížďalou.

Poté, co se Václav Havel vrátil z vojny a zjistil, že z kádrových důvodů zůstanou pro něj dveře všech škol 
humanitního zaměření zavřené, pomohla dávná známost jeho otce s Janem Werichem, který jej přijal 
do Divadla ABC jako kulisáka.

 V knize Dálkový výslech Václav Havel říká: „Jsem přesvědčen, že ta sezona, po kterou jsem byl v ABC za-
městnán, definitivně rozhodla o tom, že jsem se dal na divadlo. Byla to totiž náhodou sezona dost důle-
žitá: poslední Werichova sezona v divadle vůbec. ABC za Wericha bylo jakýmsi dozvukem Osvobozeného 
divadla a já měl to štěstí, že jsem stihl – v hodině vskutku dvanácté – vdechnout ještě něco z jeho atmo-
sféry. Tam jsem pochopil a mohl „zevnitř“ denně pozorovat, že divadlo nemusí být jen podnikem k před-
vádění her, respektive mechanickým součtem her, režisérů, herců, biletářek, sálu a publika, ale že může 
být něčím víc. Živoucím duchovním ohniskem, místem společenského sebeuvědomování, průsečíkem si-
lokřivek doby a jejich seismografem, prostorem svobody a nástrojem lidského osvobozování; že každé 
představení může být živou a neopakovatelnou sociální událostí přesahující svým významem to, čím se 
na první pohled zdá být.“ 

Není jistě bez zajímavosti, že Václav Havel, jakkoli sám svou účast na tomto projektu nepřipomínal, 
je podepsán jako jeden z autorů na komponovaném večeru Žena ve středu (premiéra v Divadle ABC  
v březnu 1960). Jeho kroky se ozývaly na prknech Divadla ABC, už ve svazku Městských divadel praž-
ských ještě v dalších dvou sezonách, kdy jej režisér Alfréd Radok přizval ke spolupráci jako asistenta re-
žie na svých inscenacích Švédská zápalka a Zlodějka z města Londýna (na to vzpomíná Václav Havel  
v knížce Marie Valtrové Ornestinum). 

Poslední dotek Václava Havla s Městskými divadly pražskými je spojen s jeho účastí na benefičním 
představení Fialové Květy štěstí, v němž společně s jubilantkou Květou Fialovou zavzpomínal před di-
váky na své divadelní začátky, a poté poseděl s divadelníky i v zákulisí...
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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
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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



V.I.P. English

Nechcete se spokojit s pouhým jazykovým kur-
zem? Dokážete a chcete pracovat naplno, když máte 
vhodnou motivaci a vedení? Zvolte si V.I.P. English  
a těšte se na individuální studijní program i osob-
ního kouče.

V.I.P. English zahrnuje šest dní velmi intenzivní celo-
denní výuky v Institutu pro zrychlené učení na Ptý-
rově, šedesát minut individuální výuky angličtiny 
přes Skype po dobu 12 týdnů, každodenní e-lear-
ning po dobu tří měsíců a podporu osobního kouče 
v sérii ve 12 koučovacích sezeních. První výsledky se 
dostaví už po úvodním třídenním setkání.

„Tříměsíční série je zahájena a ukončena vždy tří-
denním soustředěním v našem Institutu pro zrych-
lené učení Hampson na Ptýrově. Výuka zde probíhá 
na statku z patnáctého století, který byl speciálně 
upraven na středisko pro náš způsob výuky,“ říká Pa-
vel Sudík, zakladatel Institutu pro zrychlené učení 
Hampson. „Jeden lektor se zvláštním výcvikem se 
věnuje v průměru jen třem studentům. Učíte se od 
probuzení do usnutí, ale bez stresu, v relaxovaném 
stavu,“ doplňuje pan Sudík. 

V.I.P. English není pouhý jazykový kurz. Je to pečlivě 
střižený tréninkový balíček, který perfektně padne 
každému, kdo ví, co chtít od života, žádá jistotu a 
nadstandardní starostlivost. Klienti Institutu i jejich 
angličtina prochází během dvanácti týdnů zásadní 
proměnou. Nachází se totiž kontinuálně v odborné 
péči profesionálů.

Výuka angličtiny je doplněná systematickou moti-
vací formou koučování.  Certifikovaný kouč vám po-
může v průběhu kurzu V.I.P. English využít plně vlastní 
potenciál. A to nejenom pro studium angličtiny. Po-
může vám si uvědomit, co opravdu chcete, a bude 
vám oporou na cestě k dosažení svých cílů. Během 
dvanácti sezení po Skype (které probíhají v češtině) 
vás bude kouč velmi efektivně podporovat v posunu 
na cestě za vytyčenými cíli. Poskytuje vám profesi-
onální vztah, který vás podpoří v sebenaplnění jak  
v osobním, tak profesionálním životě.

V.I.P. English začíná už 10. února.  
Více informací najdete na:
www.kurzy-anglictiny.com/VIP  nebo www.hampson.cz

Na začátku sezony jsme vám přinesli reportáž z letního intenzivního 
kurzu angličtiny, který absolvovaly tři naše kolegyně v Institutu 
pro zrychlené učení Hampson. Dnes vám představíme další velmi 
vyhledávaný kurz – V.I.P. English, díky kterému si během tří měsíců 
výrazně zlepšíte angličtinu a navíc budete mít možnost se rozvíjet i po 
osobnostní stránce. Kurz totiž zahrnuje i tříměsíční koučovací sérii  
s certifikovaným koučem.

KINO 
LUCERNA

1.2. st
16:30, 18:45 Láska je láska, ČR
21:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
2.2. čt
16:30 Děti moje (The Descendants), USA
18:45 Láska je láska, ČR
21:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
3.2. pá

kino nepromítá
4.2. so

20:00 Český lev - nominační večer (vstup na pozvánky) 
sledujte v přímém přenosu na ČT2

5.2. ne
13:30 Láska je láska, ČR
15:30 Děti moje (The Descendants), USA

18:00 Georges Bizet: Carmen 
- záznam z Metropolitní opery v New Yorku

6.2. po
14:00, 16:30 Děti moje (The Descendants), USA
18:45 Láska je láska, ČR
21:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
7.-8.2. út - st
16:30 Děti moje (The Descendants), USA
18:45 Láska je láska, ČR
21:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
9.2. čt
16:15 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA
18:45 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
20:30 Černobílý svět (The Help), USA
10.-11.2. pá - so
14:00 Černobílý svět (The Help), USA
17:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
18:45 Dny bulharského fi lmu www.bki.cz
21:00 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA
12.2. ne
13:30, 20:30 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA
16:00 Černobílý svět (The Help), USA
18:45 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
13.2. po
13:30 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA
16:00 Černobílý svět (The Help), USA
19:00 zadané představení
14.-15.2. út - st
17:00 Bůh masakru (Carnage), FRA/SRN/Polsko
18:45 Signál, ČR - předpremiéra
20:45 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA

16.2. čt
16:30 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA

19:00 Stud (Shame), GB 
slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji

21:00 Perfect Sense, SRN/ GB
17.-18.2. pá - so
14:00, 20:45 Perfect Sense, SRN/ GB
16:30 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA
18:45 Stud (Shame), GB 
19.2. ne

zadaná představení
20.2. po
14:00 Stud (Shame), GB 
16:15 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA
18:45 Perfect Sense, SRN/ GB
20:45 Den zrady (The Ides of March). USA
21.2. út
16:15 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA
18:45 Perfect Sense, SRN/ GB
20:45 Den zrady (The Ides of March). USA
22.2. st
16:15 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA
18:45 zadané představení
20:45 Den zrady (The Ides of March). USA
23.2. čt
16:15 Hugo a jeho velký objev 3D (Hugo), USA

18:45 Železná lady (The Iron Lady), GB 
slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji

21:00 Železná lady (The Iron Lady), GB
24.2. pá
14:00, 16:15, 18:30, 20:45   Železná lady (The Iron Lady), GB
25.2. so

14:00 Knofl íková válka (La nouvelle guerre des boutons), 
FRA - ČESKÁ VERZE

16:00 Železná lady (The Iron Lady), GB
18:30 zadané představení

26.2. ne
14:00 Knofl íková válka, FRA - ČESKÁ VERZE

16:15, 18:30, 20:45   Železná lady (The Iron Lady), GB
27.2. po
14:00, 16:15, 18:30, 20:45   Železná lady (The Iron Lady), GB
28.2. út
14:00, 16:15 Železná lady (The Iron Lady), GB

19:00 * LADIES MOVIE NIGHT * Železná lady
29.2. st
14:00, 16:15 Železná lady (The Iron Lady), GB

19:00 * RAINBOW MOVIE NIGHT * Železná lady

02/2012 PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR
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

6. po    14:00 Děti moje
10. pá 14:00 Černobílý svět

13. po 13:30
Hugo a jeho velký 
objev 3D

17. pá  14:00 Perfect Sense
20. po  14:00 Stud

24. pá  14:00 Železná lady
27. po  14:00 Železná lady

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY

Inzerat_unor12.indd   1 6.1.2012   14:29:01
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Ivan Hlas:  
na scéně  
i za scénou

Jak jste reagoval na nabídku spolupráce na 
„smetanovi“? Čím vás zaujala?
Byl jsem docela zaskočen, nikdy jsem nic podobného 
nedělal. A byl to velký úkol, to zase mám rád. Kolem 
hodně optimismu, řekl jsem si, to zvládneš. Tak to za-
čalo...
 
Bedřich smetana, jakkoli je dnes chápán jako 
klasik, byl, alespoň podle mého, ve své době 
brán jako skladatel populárních písní, které si 
lidé rádi zpívali. Jak se na něj díváte vy? máte 
nějakou oblíbenou smetanovu píseň?
U Bedřicha Smetany, jak jsem brzy zjistil, není nic až 
moc lehkého. I přes to, že se často nechal inspirovat li-
dovou písničkou nebo jenom popěvkem. Ale tak nějak 
vám to zvláštně zabalil… Začal jsem se soustředit na 
odkrytí toho základu, takhle jsme se dohodli, vrátit tam 
ty písničky. A to v různých aranžmá, vždyť jde o komedii 
a nadsázku. Potřeboval jsem pomoc, hodně věcí tech-
nicky neumím. Našel jsem ji u muzikanta Jiřího Janou-
cha, je mladší a umí to. Začala spolupráce, takže autoři 
hudby jsou vlastně tři. Ale víte asi, který je nejdůleži-
tější, bohužel se s námi nemůže o výsledku přít. Docela 
by mě zajímalo, jak by to vypadalo. Přistupovali jsme k 
jeho dílu s veškerou úctou. 

většina lidí vás stále nejvíce spojuje  
s Šakalími lety. můžete prozradit, co připra-
vujete v roce 2012 a kde vás budou moci fa-
noušci vídat (kromě scény divadla aBC)?

Jsem moc rád, že se v Divadle ABC Šakalí léta také 
hrála, byl jsem se párkrát podívat a moc se mi to lí-
bilo. Úžasná atmosféra, nasazení, výkony. Bylo vi-
dět, že je to celé provedeno s láskou. Tak doufám, 
že nás to samé čeká s Bedřichem Smetanou. Ji-
nak těžištěm mé práce je živé hraní, koncerto-
vání, dá se říci všude. Od malých klubů až po me-
gafestivaly. S kytaristou Norbim Kovácsem  
a violoncellistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebem 
máme už asi šest let Trio Ivana Hlase, vycházíme z 
mých písniček. Kluci jsou virtuózy na své nástroje, tak 
je co poslouchat. A zájem je, zaplaťpánbůh, poměrně 
velký. Poslední práce vyšla těsně před Vánoci 2011, jde 
o filmový záznam koncertu na DVD. Dvě hodiny hudby a 
zábavy. Na příjmu jsou nové písničky, hostování s ETC 
Vládi Mišíka, jsou nabídky občas něco napsat nebo na-
zpívat s mladými muzikanty. Mám štěstí, je to pestré. 
Více na www.ivanhlas.cz, kdyby měl někdo zájem.
Moc se těším do divadla. A doufám, a jako vždycky vě-
řím, že se nebude bavit jenom soubor, ale i početná di-
vácká obec. 

Druhou březnovou premiérou v Městských divadlech pražských bude 
původní dílo Jiřího Janků a Petra Svojtky Bedřich Smetana: The Greatest 
Hits. Ke spolupráci přizvali známého hudebníka Ivana Hlase. Ten se nejen 
podílí na hudební stránce kusu, ale uvidíte jej živě i na scéně.
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Soutěž o 2×2 vstupenky 
Na představení astrolog
24. 2. 2012 od 19h v Divadle Rokoko

otázky:
1. kdo zrežíroval inscenaci astrolog v divadle rokoko?
2. kdo je autorem renesanční předlohy inscenace astrolog?
3. kdo hraje titulní roli astrologa?
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 16. 2. 2012.

prohlídky zákulisí divadel aBC a rokoko

Víte, co je dekadentka, elevace, forbína  
či jak se věší horizont? Nevíte? V tom případě 
vás zveme na prohlídku zákulisí Divadel ABC 
a Rokoko. Budete mít možnost nahlédnout 
do zázemí divadla, kam se běžný divák nedo-
stane.

Prohlídky se budou konat po vybraných sobot-
ních představeních, nejbližší termíny jsou 14. 1.,  
28. 1., a 4. 2., sraz je 10 minut po představení 
před šatnou. Vstupenky za 30 Kč si můžete za-
koupit 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 vstu-
penek nebo mít 
možnost zakoupit 
si vstupenky dříve 
než je běžný termín 
předprodeje? Klub 
diváků Městských 
divadel pražských 
tyto výhody nabízí. A 
mezi dalšími i každý měsíc vybrané před-
stavení za 90 Kč, šatnu zdarma či slevu na 
program k inscenaci. Za roční členství (12 
měsíců) v Klubu diváků zaplatíte jen 90 Kč. 
Výměnou obdržíte svou elektronickou Ze-
lenou kartu. Karta je přenosná.

Stačí vyplnit přihlášku na našich pokladnách, 
slevy pak můžete začít čerpat okamžitě!

výstavy ve foyer městských divadel pražských

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

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.

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“.
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YVES ROCHER, ČÍSLO 1 V DÁMSKÝCH PARFÉMECH ve Francii*
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