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je to tady! totiž dvě listopadové premiéry. první 
z nich, Kancl, o svérázném osazenstvu kanceláře 
jedné papírenské pobočky, ale mezi řádky také  
o existenciálních nejistotách a nedostatku od-
vahy změnit svůj život, bude mít premiéru v di-
vadle Rokoko 10. listopadu. abychom vás trochu 
připravili, představujeme v mozaice protagonisty.  
a věřím, že navzdory jejich různým úchylkám si hr-
diny Kanclu v interpretaci našich herců zamilujete. 
a možná, že od nich převezmete i některé ori-
ginální hlášky. Jen doufám, že se nenecháte in-
spirovat jejich kousky, nebudete svým kolegům  
v kanceláři ukládat sešívačku do želé a učit mluví-
cího papouška sprosťárnám...

Více se dozvíte o účetním timovi, alias herci Zbig-
niewu Kalinovi, kterého naši diváci znají už z mu-
zikálku Bedřich smetana: the Greatest Hits. 
postava tima navazuje na dlouhou řadu sympatic-
kých outsiderů, které si Zbyšek zahrál v předcho-
zích angažmá. 

druhá premiéra, Mášův Rváč, inspirovaný povíd-
kou  i. s. turgeněva, se připravuje na 17. listopadu 
do divadla aBC. Zasvěcené informace o hře nám 
zprostředkuje dramaturgyně Věra Mašková.

příznivce herečky simony stašové jistě po-
těší zpráva, že v listopadu na scénu divadla aBC 
vstoupí další její projekt – komedie Filumena Mar-
turano. Vznikla ve spolupráci s divadelní agenturou 
Harlekýn a partnerem oblíbené herečky v ní bude 
svatopluk skopal. V rozhovoru se dozvíte více  

o osudových rolích paní simony a jejím vztahu  
k divadlu aBC.

Městská divadla pražská pravidelně spolupracují 
i s dalšími kulturními subjekty. i letos se dočkáte 
Vánočního festivalu, kde se představí nejen do-
mácí soubor s Českými Vánocemi, jejich typicky 
českým humorem a spoustou půvabných koled, 
ale  nebudou chybět ani inscenace spřátelených 
souborů z jiných českých a moravských divadel. 

další koprodukční akcí bude výstava „současná 
česká dětská ilustrace po roce 1989", kterou po-
řádáme ve spolupráci s Muzeem hlavního města 
prahy. tuto ochutnávku půvabných ilustrací budou 
mít diváci možnost obdivovat od konce listopadu  
do začátku února ve foyeru divadla aBC.

V archivní rubrice si připomeneme významné ži-
votní jubileum herečky Niny Jiránkové, která strá-
vila na scénách Městských divadel pražských prak-
ticky celou svou kariéru (1950–1991). pamětníky 
jistě potěší výběr fotografií z rolí, v nichž se obje-
vila v Městských divadlech v době tzv. ornestina.
Mějte se hezky a občas si zpestřete život návště-
vou divadla!
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se střetly dva dobové kulturní proudy, které probí-
haly vedle sebe ve vzájemném konfliktu – preroman-
tismus a romantismus. preromantismus formuloval 
ideu nové měšťanské mravnosti, nové ušlechtilosti, 
ideu sebeobětování ve jménu nadosobního ideálu 
– lásky, vlastenectví, přátelství atd. Romantismus 
oproti tomu hlásal absolutní, exaltovanou, do kraj-
nosti vyhrocenou vzpouru proti malosti, konvenč-
nosti, pokrytectví. představitelem preromantismu 
byl schiller, jehož portrét má nad postelí Kister. 
Hlavní hrdinka Máša oproti tomu sní o romanticích 
typu lorda Byrona a puškina, jejichž ztělesněním  
se pro ni stává konvencemi pohrdající Lučkov. Mi-
lostný trojúhelník, komplikovaný ještě přátelstvím, 
které k sobě přes všechnu odlišnost začínají po-
ciťovat oba muži, nabízí úžasnou dramatickou si-
tuaci, nutící k zamyšlení nad smyslem idealismu  
ve střetnutí s cynismem.
z ruské klasiky je k dispozici poměrně roz-
sáhlá škála titulů. je turgeněvův pohled  
pro vás něčím výjimečný? a došlo v adaptaci  
k významovým posunům?
Ruská klasika je skutečně nepřebernou pokladnicí 
vynikajících literárních děl a bylo by chybou ji opo-
míjet. turgeněv je autor, který se nachází na pře-
lomu věků – někdy je řazen mezi romantiky, někdy 
mezi realisty. on sám neskrývá, že zásadním vzorem 
pro něho byl puškin, zároveň však jeho vidění světa,  
a zejména ruské reality, mělo v sobě hlubokou skepsi 
a jistou míru nostalgie. Většinu svého života prožil 
v západní Evropě, do Ruska se vracel sporadicky a 
vždy jen pro další a další zklamání. Jeho dílo budilo 
rozpory a polemiky právě proto, že je typickým auto-
rem dobového přelomu. Nestál na žádné straně, jen 
velmi objektivně a pravdivě (pravda byla nejvyšším 
kritériem jeho tvorby) zobrazoval osudový konflikt 
doby – střetávání těch, které on sám, jako první, na-
zval nihilisty, s idealismem, ale i s neradostnou rea- 
litou. a tím, co vychází nejvíc ochuzeno z tohoto 
zápasu, je vždycky láska. Mášova adaptace jedné  
z turgeněvových raných prací je velice kvalitní a ne-
bylo třeba do ní nijak výrazně vstupovat. Máša použil 

povídku pouze jako východisko k vytvoření svébyt-
ného dramatického díla. přitom však zachoval tur-
geněvova ducha, neboť ve své práci čerpal citlivě  
i ze své hluboké znalosti celé jeho tvorby. 
v době, kdy máša poprvé začal praco-
vat na dramatizaci turgeněvovy povídky  
(tj. na konci šedesátých let minulého století), 
šlo mu spíše než o příběh samotný o vyjádření 
pocitů z doby, kdy hrubá síla vítězí nad sluš-
ností. domníváte se, že je i dnes toto téma 
aktuální? 
Je pravda, že dobový kontext, v němž adaptace 
vznikla, je patrný. Nicméně Máša byl poctivý au-
tor, který rozhodně nešel cestou aktualizace za kaž-
dou cenu. Náš výklad se od původního trochu liší.  
a to, že tento posun hra umožňuje, svědčí o její kva-
litě. Naše verze se více blíží původnímu vidění tur-
geněvovu. tedy nikoli střet idealismu a hrubé síly,  
ale střetnutí dvou životních postojů v konfliktu se 
světem. 
Byl tento titul volen i s ohledem na herecký 
ansámbl městských divadel – vidíte v něm 
tedy ideální představitele ústřední trojice?
ano, samozřejmě. V minulé sezoně rozhodlo vedení 
o angažování několika nových mladých herců. Mys-
lím si, že je velmi důležité, aby zejména mladí lidé do-
stávali náročné úkoly, protože jenom s rolemi he-
rec roste. divadlo se stálým hereckým souborem 
má možnost cílevědomě jednotlivé talenty pěstovat  
a napomáhat rozvoji výrazných hereckých osob-
ností přinejmenším tím, že jim poskytne příležitost 
vyzkoušet si různorodé postupy, žánry a charaktery.  
Jak té příležitosti využijí, to už záleží na nich. Ze tří pro-
tagonistů Rváče mám pocit, že ke svým rolím přistupují 
s velkou odpovědností, pracovitostí a invencí. Martin 
písařík je zkušený herec, který se v klasické dramatické 
roli objevuje po delší době, pro Veroniku Kubařovou je 
to po Markétce a Julii další velká výzva, pro tomáše 
Novotného je to první velká role v Městských divadlech 
pražských. Je potěšitelné, že už teď je mezi nimi patrná 
velká souhra, soustředění, zaujetí a chuť něco podstat-
ného prostřednictvím svých výkonů sdělit.

Věra Mašková: 
V této hře se hraje o přátelství,  
o lásku a především o život.

Foto: o
ndřej pýcha

jaké místo má Rváč v kontextu dramatur-
gie městských divadel pražských? proč právě 
tento titul a proč právě dnes?
Volba tohoto titulu spadá do linie velkých literárních 
děl, které se snažíme kontinuálně uvádět na našich 
jevištích – a to jak díla dramatická, tak adaptace 
světových románů. samozřejmě, že i my sami si kla-
deme otázku po smysluplnosti tohoto počínání, které 
se na první pohled jeví nemoderní a nepraktické.  
Má opravdu smysl zabývat se díly, která vznikla  
před desetiletími, staletími, tisíciletími? Vždyť na 
lechtivou komedii přijde určitě víc diváků. Už Goethe 
psal, že pohled na spuštěné kalhoty nadchne víc lidí  
než ušlechtilá idea. Nicméně tato teze ho neod-
radila od psaní dlouhých, rozsáhlých děl, plných 
ušlechtilých idejí. a když se dneska zeptáte kohokoli  
na jméno nějakého zasloužilého komediografa  
z Goethovy éry, ve své době určitě populárnějšího 
než on, myslíte, že si vzpomene? proč si lidstvo,  
přes všechno své ubezpečování, že se chce hlavně 
bavit, po staletí pamatuje jména jako Faust, Wer-
ther, oněgin, Karenina, Lear, Cyrano? Nikoli proto,  
že je dobře pobavila, ale proto, že se dotkla něčeho 

podstatného v nás. Něčeho, co je nám všem vlastní 
a co se nemění s časem a okolnostmi. a skutečnost, 
že nacházíme souzvuk s autory, kteří už dávno opus-
tili tento svět, nás naplňuje nadějí. přes všechna trá-
pení, krize a katastrofy existují hodnoty, které jsou 
věčné, uchovávají se, předávají dál a připomínají 
nám, co je podstatou našeho života. připomínají,  
že to byly právě nerentabilní ideje, na jejichž zá-
kladě vznikaly celé kultury, a že snahy uspořádat svět  
bez těchto idejí zatím vždycky ztroskotaly.
jaké je pro vás nejdůležitější téma Rváče?
turgeněvův a Mášův Rváč je nádherný dramatický 
příběh o střetnutí dvou kontrastních světonázorů. 
dva protagonisté – rváč Lučkov a idealista Kister 
– žijí ve stejném světě, oba si uvědomují jeho bídu  
a nedostatečnost, ale jejich postoj k němu je di-
ametrálně odlišný. Lučkov považuje realitu za ne-
měnnou a vede proti ní svou osamělou sebezniču-
jící vzpouru. idealista Kister věří v možnost nápravy,  
a to nikoli nějakou abstraktní ideou, ale vlastním pří-
kladem. oba jsou ochotni ve svém přesvědčení za-
jít až do krajnosti. V této hře se hraje o přátelství, 
o lásku a především o život. V turgeněvově povídce 

Na 17. listopadu je plánována  
na scéně Divadla ABC premiéra 
hry A. Máši Rváč. Člověkem, který   
o ní ví nejvíc, je dramaturgyně Věra 

Mašková. A tak jsme se zeptali...

 ..připRaVUJEME 5....4 připRaVUJEME  .



Vánoční festival 
  v divadlech ABC a Rokoko
 8. prosince 2012

Vánoční festival  
v divadlech ABC a Rokoko 
8. prosince 2012

divadlo drak Hradec Králové
Děvčátko se sirkami
Hans Christian andersen

„Zima byla zlá a venku sněžilo a smrákalo se k ve-
čeru. Však to byl také poslední večer roku, večer 
silvestrovský. a v té zimě a v té tmě šlo po ulici 
chudé malé děvčátko ...“ takto začíná pohádkový 
příběh dánského pohádkáře Hanse Christiana an-
dersena děvčátko se sirkami, který je znám svou 
pochmurností a špatným koncem. toto hravé  
a nápadité představení využívá různých inscenač-
ních principů: loutek, předmětů, výtvarných je-

vištních obrazů, živé hudby a zpěvu, ale přede-
vším kontaktu „živého herce“ s „živým publikem“.  
to vše s minimem slov.
Režie: M. solce, scénář: M. solce, p. Hašek, vý-
prava: L. Škandíková, hudba: M. solce, drama-
turgie: p. Hašek, hrají: p. Cicáková, L. smadiš,  
F. Huml, R. Vávra, M. Žďárský

divadlo Lampion Kladno
Anetka a Vánoce 
Zuzana Vojtíšková

doba adventu a Vánoc má své známé i méně při-
pomínané hrdiny (od sv. ondřeje, Barbory, Miku-
láše, Lucie přes postavy z Betléma až po Ježíška, 
Josefa a Marii). Holčička anetka se s nimi seznámí 
díky svému putování za jesličkami a kouzelné ku-
ličce, která jí dokáže ukázat mnohem víc, než jsme 
schopni běžně vidět.
hrají: J. Hubert, Z. Morávková, M. Lážnovská,  
W. Ritterová, t. Zemanová, V. Rašilov, M. dusbaba, 
d. Mráz, K. Matějová, J. svoboda, F. Čachotský, 
Režie a choreografie: M. pacek, dramaturgie:  
Z. Vojtíšková, scénografie: a. pátá

divadlo loutek ostrava
Půjdem spolu do Betléma
Vánoční hra o narození Krista pána
We shall go toogether to Bethlehem 

Vánoční hra je nejúspěšnější inscenací v his-
torii ostravského divadla loutek. Během let se 
stala součástí vánoční tradice v myslích na-
šich diváků, od těch nejmladších až k dospělým.  
Je na repertoáru už od roku 1990 a znovu a znovu 
přicházejí diváci, aby se vydali společně s pastýři  
a třemi králi do města Betléma, kde se podle bib-
lické legendy narodil Kristus pán. 
autor: J. Bařinka, Režie: p. Nosálek, scéna  
a loutky: M. duša j. h., kostýmy: J. saboová j. h., 
hudba: p. Helebrand, dramaturgie: H. Motýlová

Městská divadla pražská
České Vánoce
Jiří Janků

České Vánoce nejsou vánoční hrou v klasickém 
slova smyslu, ale velmi svéráznou adaptací starého 
známého příběhu, která je inspirována lidovým ba-
rokním divadlem, Ladovskými jesličkami a také 
dnešní většinově ateistickou společností, která Vá-
noce již dávno nevnímá jen jako svátky slavící Boží 
narození. Vše se nese v duchu velké nadsázky a pří-
běh přináší nečekané a paradoxní situace. 
hrají: H. Bor, V. Fridrich, d. Batulková/E. Nádaž-
dyová, Z. Velen, V. Janků, J. slánský, K. Lojdová, 
s. Milková, L. pernetová, L. Zbranková, L. Jurek,  
M. písařík a J. Hána, Režie: p. svojtka

Po loňském úspěchu Vánočního festivalu v divadlech ABC a Rokoko pro vás 
připravujeme druhý ročník. V jeden den můžete zhlédnout v Městských divadlech 
pražských čtyři divadelní představení, budou to nejen pohádky, ale i vánoční a 
autorské hry. Tyto hry bude spojovat jediné téma − Vánoce. Čeká vás i bohatý 
doprovodný program. Přijďte se 8. prosince do Městských divadel pražských 
naladit na vánoční atmosféru.  

13:00 divadlo Rokoko Děvčátko se sirkami

14:15 divadlo aBC Půjdem spolu do Betléma

17:00 divadlo Rokoko Anetka a Vánoce

19:00 divadlo aBC České Vánoce

..6 připRaVUJEME  .  ..připRaVUJEME 7 .



Přišli si jen pro banány v akci...

Příznivé ceny z nás dělají 
místo pro vaše nákupy

www.interspar.cz Kvalitně pro rodinu
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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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po loňské úspěšné spolupráci s Muzeem hlavního 
města prahy v rámci výstavního projektu praha  
a její dcery, do něhož Městská divadla pražská 
přispěla svými výstavami Krása, talent... v prosto-
rách divadel aBC a Rokoko, je tu další společný 
projekt. ilustrace a objekty, které budou umístěny 
v horním foyer divadla aBC od 28. 11. 2012 do za-
čátku února 2013, se stanou jakousi tematic-
kou ochutnávkou rozsáhlejší výstavy „současná 
česká dětská ilustrace po roce 1989", která bude 
k vidění v Muzeu hlavního města prahy v ob-
dobí 28. 11. 2012 – 24. 2. 2013. Městská di-
vadla pražská (a Městská knihovna v praze)  
se do projektu zapojí v rámci doprovodného pro-
gramu. Výstava bude otevřena v souvislosti 
s Vánočním festivalem, o němž informujeme  
na předešlých stránkách.  

Výstava C
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LADY MODA - obchod
  se značkovou dámskou

  módou pro každou
příležitost

• rodinná firma s dlouholetou tradicí
   se 4 prodejnami v Praze

• držitel významného ocenění
  „Mezinárodní cena za módní
   marketing Düsseldorf“

• kompletní servis - poradenství,
  možnost krejčovských úprav,
  kvalifikovaný a vstřícný personál

      www.ladymoda.cz

           
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                         Po předložení vstupenky

                                                   z Městských divadel pražských
                                            (ABC, Rokoko) SLEVA 10 %.

Lady Moda, Vodičkova 10, 110 00 Praha 1, Mobil: 724 332 557, 724 332 558
Lady Moda, Tylovo náměstí 6, 120 00 Praha 2, Mobil: 725 950 600, 725 420 585

E-mail: info@ladymoda.cz, Web: www.ladymoda.cz
Otevírací doba: PO-PÁ: 10.00 - 19.00, SO: 10.00 - 15.00, NE: zavřeno

 

 

LADY MODA - obchod
  se značkovou dámskou

  módou pro každou
příležitost

• rodinná firma s dlouholetou tradicí
   se 4 prodejnami v Praze

• držitel významného ocenění
  „Mezinárodní cena za módní
   marketing Düsseldorf“

• kompletní servis - poradenství,
  možnost krejčovských úprav,
  kvalifikovaný a vstřícný personál

      www.ladymoda.cz

           
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                         Po předložení vstupenky

                                                   z Městských divadel pražských
                                            (ABC, Rokoko) SLEVA 10 %.

Lady Moda, Vodičkova 10, 110 00 Praha 1, Mobil: 724 332 557, 724 332 558
Lady Moda, Tylovo náměstí 6, 120 00 Praha 2, Mobil: 725 950 600, 725 420 585

E-mail: info@ladymoda.cz, Web: www.ladymoda.cz
Otevírací doba: PO-PÁ: 10.00 - 19.00, SO: 10.00 - 15.00, NE: zavřeno

Současná česká dětská 
ilustrace po roce 1989

Alžběta Skálová Putovaní žabáka Filemona

Michaela Kukovičová

Martina Skala Strado a Varius

Juraj Horváth Modrý tygr

Lukáš Urbánek Doktor Racek
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v městských divadlech pražských jste se před-
stavil už v minulé sezoně – ve hrách Bedřich 
smetana: the Greatest hits a sebevrah. nej-
nověji zkoušíte roli tima v kanclu. jaký tenhle 
váš hrdina je? 
Režisér petr svojtka říkal, že mám být sympaťák. ta-
kový intelektuální prvek v té kanceláři prazvláštních 
magorů, z nichž každý je něčím poznamenán. Je to 
takové zvláštní panoptikum lidí a tim, i když kolegy 
pošťuchuje, by z nich měl být nejnormálnější. 
takže kladný hrdina. ti jsou asi vaším osudem, 
když vzpomenu na to, že v příbramském diva-
dle jste si několikrát odnesl cenu jako nejoblí-
benější herec.
to bylo hrozně milé, takové nakopávající, že mě tak-
hle ocenili. ale jinak myslím, že to nemá moc společ-
ného s tím, že bych dostával výhradně kladné role. Já 
jsem většinou dostával spíše role takových chudáků. 
Začalo to v příbrami Goodbodym ve hře Jak jsem vy-
hrál válku, to je takový chudáček malý. ale vždycky 
mě to baví hrát. teď mě napadá, že i ve smetanovi 
jsem chudák, co mu ani nedopřejí si zahrát Hamleta.

jaký typ humoru máte rád?
Já úplně zbožňuju humor Monty pythonů. Jsem rád, 
že mohu hrát v muzikálu z jejich produkce – spa-
malot – v plzeňském divadle. Je to báječný humor, 
skvělá muzika. Mám tam pět rolí a krásně se na jevišti 
vyřádím. Kancl je něco trochu jiného, sice také jde  
o britský suchý humor, ale není to tak praštěné jako  
u Monty pythonů. spíše to spočívá v té vyhnívce, 
trapnosti, ale je to taky zábavné a zkoušení mě moc 
baví.
vyzkoušel jste si někdy práci v kanceláři?
Ne, a ani si takovou rutinu nedokážu představit. Je-
diné, co lidem v kancelářích závidím, je, že mají volné 
víkendy a můžou si život plánovat. to u herce není 
možné.
ale zase má ten život jistě pestřejší. ten váš 
takový jistě je, soudě podle toho, kolika diva-
dly jste během své dosavadní kariéry prošel. 
ale vraťme se na začátek. pocházíte ze slez-
sko-polského pomezí a vaše jméno naznačuje 
polský původ. je to tak?
ano, jsem z polské rodiny, naše rodina odjakživa žila  

Zbigniew 
Kalina
Od minulé sezony 
můžete na scénách Městských divadel pražských vídat herce, který má 
v nohách doslova tisíc mil. Znají ho diváci v Českém Těšíně, Ostravě,  Karlových 
Varech, Příbrami, Liberci, Hradci Králové, Plzni a samozřejmě v Praze. I dnes, kdy  
se stal členem Městských divadel pražských, prý tráví nejvíce času ve vlaku.  

v té části slezska, která historicky byla střídavě pol-
ská, německá a česká, a po babičce a dědečkovi 
máme polskou národnost. 
vzpomenete, kdy jste poprvé přičichl k divadlu?
Jako malý jsem chtěl být doktor, zaujalo mě, když 
jsem babičce dokázal píchnout inzulín. ale pak, ani 
nevím proč, jsem se rozhodl být hercem. Vždycky mě 
to nějak podvědomě k divadlu táhlo, přitahovala mě 
ta magie a strašně mě zajímalo, co se děje v zákulisí. 
Když jsem byl malý, chodili jsme s mamkou na pol-
skou scénu těšínského divadla a já jsem získal privi-
legium předávat hercům květiny. Vychutnal jsem si to, 
že jsem mohl být na jevišti a zblízka sledovat, jaký mají 
herečky make-up. připadalo mi to zvláštní, že z dálky 
jsou tak krásné a zblízka vypadají hodně zmalovaně. 
Byl jsem šťastný, že tam můžu být. ale sám jsem  
se k divadlu dostal až na gymnáziu (s polským vyučo-
vacím jazykem), kdy jsme hráli nějakou jednoaktovku 
k výročí školy. pak jsem začal souběžně navštěvovat 
Herecké studio Mileny asmanové a vyzkoušel jsem 
si hraní v Národním divadle moravskoslezském v os-
travě. Moje úplně první role na velkém jevišti byl sluha 
ve Zkrocení zlé ženy a navíc připsaná role anděla, 
který zpíval při hostině písničku falzetem. po gymná-
ziu jsem dva semestry studoval polonistiku, ale pak  
už jsem se definitivně obrátil k divadlu. 
a během deseti let jste prošel divadly celé re-
publiky. na jaké role nejraději vzpomínáte? 
Začínal jsem v Českém těšíně a tam se mi vybaví  sé-
rie představení starců na chmelu, hrál jsem tam jed-
noho z party zlých hochů. Bylo to krásné zkoušení, 
nádherná parta a krásné chvíle na divadelní ubytovně. 
V Karlových Varech byl pro mě naprosto výjimečný 
Joker, kterého nám napsal na tělo petr Michálek, který 
tam byl dramaturgem. Byl to pro mě jeden z mála oka-
mžiků, kdy jsem měl pocit, že do sebe všechno krásně 
zapadá. skvělá hra, skvělá role, báječné zkoušení – 
a to se nestává moc často. Celá ta éra byla strašně 
fajn. V příbrami se to pro mě zlomilo, když přišel Milan 
schejbal a těch krásných rolí bylo strašně moc. Začalo 
to Goodbodym ve hře Jak jsem vyhrál válku, pak to byl 
Halibut v penzionu pro svobodné pány, George pidgen 

v dvouplošníku v hotelu Westminster, dale Garding  
v přeletu nad kukaččím hnízdem, paul v Misery, Mal-
volio ve Večeru tříkrálovém. 
takže to pro vás bylo doslova zlaté období.  
v té době jste také získal thálii pro činoherce 
do 33 let. proč jste z divadla odešel?
to je jednoduché – byl jsem tam už dlouho a měl jsem 
pocit, že nutně potřebuju změnu. Navzdory tomu,  
že si svých bývalých kolegů velmi vážím, jsou to mí 
přátelé a stále s nimi hraju. Jedním z důvodů bylo  
i to, že jsem každodenně dojížděl z Kladna, kde byd-
lím. Vzhledem k tomu, že živím jen sám sebe, mohl 
jsem si dovolit odejít na volnou nohu. prostě jsem  
to risknul.
a přišly další nabídky?
až překvapivě hodně. přišla nabídka od divadla aqua-
lung. Je to hrozně fajn parta, a tak mě strašně potě-
šilo, že mě ondra Lážnovský přizval k Mistru Husovi, 
což je takový montypythonovský pohled na českou 
historii a na Husa. Letos jsem s nimi nazkoušel ještě 
Válku s mloky. Kromě toho jsem jezdil zkoušet do os-
travy, plzně a Liberce (strašně rád tu hraju ve Zpí-
vání v dešti, role Cosma je pro mě ohromnou výzvou 
a dodnes jsem před každým představením nervózní). 
Zkoušel jsem taky v Hudebním divadle Karlín a pak mi 
petr svojtka nabídl zkoušení v divadle aBC.
a tím jsme se ocitli znovu v současnosti. petr 
svojtka se vyjádřil v tom smyslu, že tady za-
fungovala „správná chemie“.
to mě taky potěšilo, takže jsem rád přijal nabídku  
na angažmá, petr mi navíc slíbil, že se v této se-
zoně nezastavím! Momentálně mám hlavu  
v pejru, protože ještě před nástupem jsem při-
slíbil účast v ostravské inscenaci muzikálu Josef  
a jeho úžasný pestrobarevný plášť. a tak momen-
tálně pendluju mezi prahou a ostravou a trávím 
více času ve vlaku než kdekoli jinde. takže mým je-
diným koníčkem kromě divadla je postel. dopadnu  
a okamžitě usnu. ale to neznamená, že bych si stěžo-
val. Naopak, všechno, co hraju, mě strašně baví.

Foto: o
ndřej pýcha
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MO�NOSTI REZER VACE

Na internetu  na www.MestskaDivadlaPrazska.cz, on-line rezervace

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

224 239 632

zakoupení vstupenky. Vstupenky, na které 
byla vydaná faktura, je mo�né vrátit pouze 

pra�ských.

Otevírací doba pokladen:
Po–Pá  11–19 hodin
Sobota 14–19 hodin

Divadlo ABC

Divadlo Rokoko

CENY VSTUPENEK
CBA anécs álaM321anóz ávoneC

K  022K 09K 022K 023índradnatS

K 09K 053K 054ninrutaS

Prolomit vlny, Jana Eyrová a Super

Prohlídka zákulisím

z izovatel hlavní sponzo i mediální partne i

Listopadová akce pro členy Klubu diváků 
a předplatitele
FOTKA S OBLÍBENÝM HERCEM
Máte oblíbeného herce z Městských divadel praž-
ských, se kterým byste chtěli mít společnou po-
depsanou fotku? Když odpovíte na naši sou-
těžní otázku a budete vylosováni, pozveme vás  
na představení, kde hraje váš oblíbenec  
a po představení vás společně vyfotíme.
Otázka: Kdo hraje hlavní roli šéfa v nové insce-
naci Kancl, která má v listopadu premiéru?
Své odpovědi zasílejte do 20. 11. na e-mail 
kristyna.srolova@m-d-p.cz a do předmětu uveďte 
heslo „fotka“.

Vánoční předplatné

Máme pro vás skvělý tip na originální dárek pod strome-
ček – Vánoční předplatné do divadel ABC a Rokoko. Le-
tos jsme pro vás připravili předplatné přímo „na míru“, 
můžete si vybrat ze dvou různých skupin a je jen na va-
šem rozhodnutí, která vám bude více vyhovovat.

Otevřené předplatné – skupina s možností si libovolně 
zvolit titul i datum představení. Abonentka bude mít dvě 
varianty – na čtyři nebo osm libovolných vstupů. 

Klasické předplatné – skupina je formou klasického 
předplatného, u něhož dopředu víte, kdy a na jaká před-
stavení půjdete. Vybrali jsme pro vás tyto inscenace: 
Bedřich Smetana: The Greatest Hits, Holky z kalendáře, 
Důkaz a Hráči

Obě dvě skupiny mají platnost od února do června 2013. 
Více na našich webových stránkách 
www.MestskaDivadlaPrazska.cz

Obnovená premiéra Českých Vánoc

Zveme vás na obnovenou premiéru inscenace České 
Vánoce. Hra autorského tandemu Janků–Svojtka není 
vánoční hrou v klasickém slova smyslu, ale velmi své-
ráznou adaptací starého známého příběhu, která  
je inspirována lidovým barokním divadlem, Ladov-
skými jesličkami a také dnešní většinově ateistickou 
společností, která Vánoce již dávno nevnímá jen jako 
svátky slavící Boží narození. V inscenaci nejde jen  
o zvěstování narození Božího syna, ale i o zkoumání 
paradoxů, které tato skutečnost nese, je-li zasazena 
do českého prostředí. 

K inscenaci neodmyslitelně patří i vánoční trhy  
ve foyer Divadla ABC.

Obnovená premiéra 30. listopadu od 19 hodin 
v Divadle ABC

Filumena Marturano v Divadle ABC

Simona Stašová připravuje pro Divadlo ABC novou 
inscenaci Filumena Marturano. Hra italského autora 
Eduarda De Filippa, kterou znají naši diváci spíše pod 
svým filmovým názvem Manželství po italsku, odpo-
vídá na otázku: Co všechno musí podstoupit prostá 
žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své 
syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou přece děti! 
V hlavních rolích Simona Stašová a Svato-
pluk Skopal v režii Zdeňka Kaloče, v produkci 
Agentury Harlekýn. Premiéra 25. listopadu  
od 19 hodin v Divadle ABC.

Listopad 2012 Listopad 2012

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

Změna programu vyhrazena.
V  A  D  N  Označení předplatitelské skupiny. Na tato 

představení je možné zakoupit vstupenky.
 Prohlídka zákulisí po představení.

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

Dobrodružství
O. Vízner, M.  Badinková
Úterý 20. 11. od 19h

Zájezdy Zájezdy

Bedřich Smetana: 
The Greatest Hits
Jablonec nad Nisou, čtvrtek 1. 11. od 19h

Pan Kaplan má třídu rád
Tábor, čtvrtek 5. 11. od 19h
Kolín, čtvrtek 22. 11. od 19h

Dobře rozehraná partie
Čáslav, pondělí 26. 11. od 19h

Oddací list
Kutná Hora, čtvrtek 15. 11. od 19h

Hráči
Pelhřimov, středa 28. 11. od 19h

České Vánoce
M. Písařík

Pátek 30. 11. od 19h - obnovená premiéra 

Sto roků samoty
J. Smutná

Sobota 10. 11. od 19h

Oddací list
J. Vlasák

Středa 28. 11. od 19h 

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 222 996 115 / Divadlo Rokoko 222 996 185
E–mailem rezervace@m–d–p.cz
Skypem rezervace.abc.rokoko
Faxem 224 232 275
Předplatné a hromadné objednávky telefonem 222 996 130

Upozorňujeme diváky, že místa ve 3. cenové 
zóně mají sníženou viditelnost na jeviště. 
Změna programu vyhrazena. Vstupné se 
vrací pouze v případě zrušení představení. 
Vrácení vstupného uplatníte v místě 
zakoupení vstupenky. Vstupenky, na které 
byla vydaná faktura, je možné vrátit pouze 
na obchodním oddělení Městských divadel
pražských.
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Otevírací doba pokladen:
Po–Pá  11–19 hodin
Sobota 14–19 hodin
Neděle  hodinu před začátkem představení

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

CENY VSTUPENEK
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    290 Kč 190 Kč 90 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 19h  Pavlína Jíšová a přátelé*   Pronájem

 6.  Po 19h  Vzpomínky na vodě

 7. Út 19h   Perplex

 8. St 19h  Vražda jako poznaná nutnost

 9. Čt 19h  Hra vášní

 11.  So 17h  Dobrodružství

 12.  Ne 15h  Muzikálové Rokoko*    Pronájem

   20h  Robert Křesťan a DRUHÁ TRÁVA*    Pronájem

 13.  Po 19h  Fialové Květy štěstí

 14. Út 19h  Viktor K.

 16. Čt 19h  Oddací list

 17. Pá 19h  Perplex

 20. Po 19h  Plný kapsy šutrů

 22.  St 19h   Superčlověk

 23. Čt 19h  Hráči

 24. Pá 19h  Astrolog

 25.  So 19h  Oddací list

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

   20h  Popové Rokoko*   Pronájem

 27.  Po 19h  Důkaz

 28. Út 19h  Hra vášní

 29. Čt 19h   Důkaz

C

VZ

S

Zájezdy

Důkaz
Děčín, středa 1. 2., od 19h

Hráči
Náchod, pátek 10. 2., od 19h

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

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

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

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

50. repríza

200. repríza

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

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

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

Monty Pythonův létající kabaret
R. Kalvoda

Čtvrtek 2. 2. od 19h

Prolomit vlny
K. Oltová-Sedláčková a D. Batulková

Sobota 4. 2. od 17³⁰h

         Označení představení na Malé scéně ABC

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

VZ A D N

|MS|

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

Pátek 3. 2. od 19h

Dobře rozehraná partie
J. Vlasák a J. Smutná

Pondělí 27. 2. od 19h

i

1. Čt 19h ▶ Dobře rozehraná partie   
2. Pá 19h ▶ Gold za všechny peníze   
3. So 17h ▶ Shirley Valentine   
4. Ne 20h ▶ |MS| Láska ke třem pomerančům

- Geisslers Hofcomoedianten*   Pronájem

6. Út 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits
7. St 19h ▶ Ostatní světy
8. Čt 19h ▶ Anna Karenina
9. Pá 19h ▶ Shirley Valentine

10. So 19h ▶  Sto roků samoty 
11. Ne 11h ▶ Eva a Vašek*   Pronájem  

15h ▶ Antonín Gondolán „70“*   Pronájem
20h ▶ Lenka Filipová*   Pronájem

12. Po 19h ▶ Dobře rozehraná partie
13. Út 19h ▶ N  Saturnin 
14. St 19h ▶ Holky z kalendáře
15. Čt 11h ▶ Rváč   I. veřejná generálka

19h ▶ Vše o mé matce  Pro Klub diváků a předplatitele za 90Kč
16. Pá 11h ▶ Rváč   II. veřejná generálka

19h ▶ |MS| Don Juan aneb Strašlivé hodování
- Geisslers Hofcomoedianten*   Pronájem

17. So 19h ▶ Rváč   Premiéra
18. Ne 18h ▶ |MS| Mistero Buffo*   Pronájem

19. Po 19h ▶ V  Rváč
20. Út 10h ▶ Král Lear   Pro školy

19h ▶ Král Lear
21. St 10h ▶ Král Lear   Pro školy

19h ▶ Konečně šťastná?
22. Čt 10h ▶ Želary   Pro školy

19h ▶ |MS| César a Drana
23. Pá 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
24. So 17h ▶ Pan Kaplan má třídu rád

21h ▶ |MS| Láska ke třem pomerančům
- Geisslers Hofcomoedianten*   Pronájem

25. Ne 19h ▶ Filumena Marturano*   Premiéra   Pronájem

26. Po 19h ▶ Shirley Valentine   Zadáno
27. Út 19h ▶ Rváč
28. St 19h ▶ F  Bedřich Smetana: The Greatest Hits
29. Čt 19h ▶ Ostatní světy
30. Pá 11h ▶ České Vánoce   Veřejná generálka 

19h ▶ České Vánoce   Obnovená premiéra

 1.  Čt 19h ▶ Plný kapsy šutrů

 2. Pá 19h ▶ Želary

 3. So 19h ▶ Monty Pythonův létající kabaret

 5. Po 19h ▶ Sebevrah

 6. Út 19h ▶ Hráči

 7. St 19h ▶ B  Perplex

 8. Čt 11h ▶ Kancl   I. veřejná generálka

   19h ▶ Viktor K.

 9. Pá 11h ▶ Kancl   II. veřejná generálka

 10. So 19h ▶ Kancl   I. premiéra

 12. Po 19h ▶ V  Kancl   II. premiéra

 13. Út 19h ▶ Hra vášní   

 14.  St 19h ▶ Hráči

  15.  Čt 19h ▶ Důkaz

 16.  Pá 19h ▶ Želary   Zadáno

 17.  So 17h ▶ Fialové Květy štěstí   

 19.  Po 19h ▶ Kancl

 20.  Út 19h ▶ Dobrodružství

 21.  St 19h ▶ Monty Pythonův létající kabaret

 22.  Čt 18h ▶ Plný kapsy šutrů   Zadáno

 23.  Pá 11h ▶ Fialové Květy štěstí   Pro seniory

   19h ▶ Sebevrah

 24.  So 19h ▶ Prolomit vlny

 26.  Po 19h ▶ Důkaz   

 27.  Út 19h ▶ C  Kancl

 28.  St 19h ▶ Oddací list   

 29.  Čt 19h ▶ Perplex

 30.  Pá 19h ▶ Návštěvy u pana Greena*   Pronájem 



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

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

N. V. Gogol
Hráči
Tragikomedie z atraktivního prostředí 
falešných hráčů. „V kartách neexistuje 
předstírání, karban nešetří nikoho, karty 
jsou velmi demokratické.“  
: M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Procház-
ka, L. Jurek, Z. Dušek, M. Písařík,  
J. Szymik, L. Homola, Vojtěch Dvořák/ 
J. Nosek : Petr Svojtka ‣ 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. : K. Fialová, D. Batulková/N. 
Konvalinková, Z. Kajnarová/M. Málková/  
E. Pacoláková, J. Klem/V. Čech, L. Jurek/R. 
Říčař, J. Janouch : Petr Svojtka ‣ 2:00

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

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

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

N. Erdman
Sebevrah
Bláznivá komedie o tom, že v tomhle světě 
se už nemůžete ani oběsit bez politických 
komentářů. : J. Hána, M. Málková,  
L. Termerová, P. Juřica, V. Janků, J. Vlasák/ 
J. Szymik, S. Lehký, R. Kalvoda, R. Há-
jek/Z. Kalina, L. Roznětínská ad.  
: Ondřej Zajíc ‣ 2:30

D. Auburn
Důkaz
Zoufalé hledaní nepopiratelného, jediného 
a nezpochybnitelného důkazu ústí v po-
znání, že i kdyby se všechno na světě dalo 
spočítat a převést na numerické hodnoty, 
vždycky zůstane ještě něco nevysvětlitel-
ného. Divadelní hra o lásce a matematice 
získala Pulitzerovu cenu. : V. Kuba-
řová, O. Vízner, M. Písařík a S. Jachnická 
: Ondřej Zajíc ‣ 2:15

L. von Trier/V. Nielsenová
Prolomit vlny
Milostné drama o vášni, víře a obětavosti 
bez hranic. : L. Pernetová/K. Sed-
láčková-Oltová, H. Čermák, D. Batulková, 
L. Jurek, R. Fidlerová, J. Nosek, V. Čech, 
D. Vejražka, V.Dvořák/R.Hájek, S. Lehký  
: Ondřej Zajíc ‣ 2:10

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

J. Janků, M. Pacek, P. Svojtka
Viktor K. aneb Český 
národ neskoná
Nová česká komedie o kupónové 
privatizaci, Harvardských fondech a Ba-
hamských ostrovech. : V. Fridrich, 
V. Dvořák, H. Bor, J. Hána, R. Kalvoda,  
A. Procházka, V. Janků, V. Kubařová 
: Petr Svojtka ‣ 2:30

K. Legátová

Želary
Adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru 
posledních let. : E. Pacoláková,  
V. Fridrich, J. Smutná, O. Vízner, L. Jurek,  
V. Dvořák ad. : Pavel Khek ‣ 2:40

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

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

G. Chapman, J. Cleese, T. Gilliam,  
E. Idle, T. Jones, M. Palin
Monty Pythonův létají-
cí kabaret
Jevištní podoba skečů slavné britské 
komediální skupiny, známé ze série britské 
televizní stanice BBC. Bláznivý humor 
Monty Pythonů poprvé na českém jevišti. 
: H. Čermák/V. Dvořák, V. Fridrich,  
J. Hána, R. Štabrňák, B. Poláková/T. Neku-
dová, R. Kalvoda : Petr Svojtka ‣ 2:20

J. Janků, P. Svojtka
Bedřich Smetana:
The Greatest Hits
Komický muzikál pro zpívající činoherce. 
: P. Juřica, L. Pernetová, V. Gajerová, 
V. Kubařová, R. Říčař, M. Slaný, H. Bor,  
Z. Vencl, R. Kalvoda, L. Zbranková, S. Mil-
ková, Z. Kalina, J. Klem a  I. Hlas HUDEBNÍ 
ARANŽE: I. Hlas a J. Janouch : Petr 
Svojtka ‣ 2:45

L. Coxonová

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

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

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. : J. Vlasák, V. Gajerová,  
M. Málková/V. Kubařová, B. Lukešová,  
V. Fridrich, R. Kalvoda, V. Čech, V. Dvořák, 
J. Szymik ad. : Petr Svojtka ‣ 2:45

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

L. Rosten/M. Hanuš
Pan Kaplan má třídu rád
Oblíbená kniha o záludnostech vyučování 
cizí řeči v originálním jevištním provedení 
plném písní, tance a půvabného humoru. 
Tato inscenace získala ocenění Komedie 
roku 2009 a cenu odborné poroty na 
GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. 
: 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. : Miroslav Hanuš 
‣ 2:50

G. García Márquez
Sto roků samoty 
Začalo to nedovolenou láskou a prokle-
tím, které na sto let poznamenalo osudy 
jedné rodiny a jedné civilizace. Adaptace 
slavného románu o posedlosti, vášni  
a poznání. : J. Smutná, V. Čech,  
J. Vlasák, H. Bor, E. Pacoláková, M. Mál-
ková, A. Procházka, L. Jurek, V. Dvořák, 
R. Fidlerová, D. Batulková ad.
: Peter Gábor ‣ 3:00

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

I. S. Turgeněv/A. Máša

Rváč
Adaptace Turgeněvovy prózy o velikém 
přátelství dvou nesourodých duší, které 
osudově rozdělí láska ke stejné ženě. 
: T. Novotný, M. Písařík, V. Kubařová,
H. Bor, S. Jachnická, E. Pacoláková, J. Klem,
J. Schwarz, R. Schwab/Z. Fric, J. Szymik,
P.Juřica/L. Jurek, J. Mašek  
: Ondřej Zajíc

R. Gervais, S. Merchant
Kancl
První divadelní uvedení kultovního seriálu 
BBC, který je originálním a vtipným 
pohledem do zákulisí jedné obyčejné 
kanceláře. : V. Fridrich, J. Hána, 
Z. Kalina, H. Hornáčková, V. Janků, 
S. Lehký, R. Hájek, R. Kalvoda, L. Zbranková,
J. Vlach : Petr Svojtka

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

J. Janků

České Vánoce
Netradiční Vánoční komedie o tom, jak 
se Češi zachovali, když k nim dorazila 
zpráva o narození Spasitele.  
: H. Bor, V. Fridrich, D. Batulko-
vá/E. Nádaždyová, Z. Velen, V. Janků, J. 
Slánský, K. Lojdová, S. Milková/L. Perne-
tová, L. Zbranková, L. Jurek, M. Písařík, 
J. Hána : Petr Svojtka ‣ 1:20

Repertoár

  - Divadlo ABC

  - Malá scéna ABC

  - Divadlo Rokoko

 Divadelní

program
LISTOPAD 2012

České Vánoce
obnovená premiéra 30. listopadu v Divadle ABC

I. Doré

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



Nina Jiránková

Rodiče Niny Jiránkové sice nepracovali v uměleckých profesích, v jejich rodě se však umělecké geny 
našly. dědeček byl klavírní virtuos a profesor pražské konzervatoře, bratranec Luboš pistorius se stal 
úspěšným režisérem. Nina projevovala od mládí zájem o tanec a zpěv, takže nebylo divu, že z gym-
názia přešla na dramatické oddělení pražské konzervatoře, kde byl jejím profesorem ota ornest. 
později pokračovala ve studiu herectví na daMU a už v té době hostovala v Realistickém divadle 
Z. Nejedlého, kam po absolutoriu nastoupila do angažmá. odtud v roce 1950 odešla se skupinou 
herců do Městských divadel pražských, kde se stal ředitelem ota ornest. Zde pak strávila celou  
svou hereckou kariéru (odešla do důchodu v roce 1991). V knížce Marie Valtrové na tu dobu vzpo-
míná: „Co pro mne znamenala tehdejší Městská divadla pražská? Nejlepší léta mého hereckého ži-
vota. a nejveselejší, ačkoli se odehrávala v takové ošklivé době. ostrůvek vzájemné důvěry, protože 
jsme spolu mohli mluvit otevřeně, aniž jsme se báli jeden druhého. děkuji za to.“ Mezi její nejoblíbe-
nější role patřila např. Marie v tartuffovi, isabel v Casonově hře stromy umírají vstoje, Viktorie  
ve Zlodějce z města Londýna, sofie ze Hry o lásce a smrti či Eleonora v Benátské vdovičce.

1.

1. Benátská vdovička, Divadlo Komedie 1957
V. Voska (Monsieur Le Bleau) a N. Jiránková (Eleonora); Foto: K. Drbohlav

2. Červený a černý, Komorní divadlo 1960
N. Jiránková (Matylda) a V. Vydra (Markýz de la Mole)
 
3. Veselé paničky windsorské, Divadlo Komedie 1969
N. Jiránková (Paní Vodičková) a J. Koulová (Paní Hošková); Foto: M. Tůma

4. Benátská vdovička, Divadlo Komedie 1957
N. Jiránková (Eleonora); Foto: K. Drbohlav

5. Hra o lásce a smrti, Komorní divadlo 1964
N. Jiránková (Sofie de Lavoisier) a J. Smejkalová (Luiza Cerezierová);  
Foto: L. Dittrich

Jednou z hereček legendární éry Ornestina je paní Nina Jiránková, která  
v říjnu oslavila osmdesáté páté narozeniny. My vám tuto dámu připomeneme 
fotografiemi z archivu Městských divadel pražských. 

2.

3.

4.

5.
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Simona Stašová  
rozjíždí novou komedii  
Filumena Marturano

paní stašová, není tajemstvím, že si hry,  
ve kterých účinkujete, velmi pečlivě vybí-
ráte. jaká jsou vaše kritéria výběru?
Všechno to souvisí s mými sny. Už na 
škole jsem hodně chodila do divadel, měla 
jsem své idoly mezi herečkami a v růz-
ných rolích jsem sama sebe viděla. Jenomže  
ty moje herecké hvězdy měly tenkrát kolem 
padesáti let. Jako třeba paní Jaroslava ada-
mová, kterou jsem viděla v divadle Rokoko  
v drobečcích z perníku a její výkon mě zasáhl 
tak, že jsem už tenkrát věděla, že si jednou Evy 
Mearovou v drobečcích z perníku zahraju. po-
čkala jsem si celých třicet let. díky, paní ada-
mová!
s Filumenou marturano to bylo také tak?
Filumenu Marturano mi zase prorokoval pře-
kladatel z italštiny pan oldřich Kautský. po-
tkali jsme se v disKu, to mi bylo jednadvacet let  

a končila jsem daMU. pan Kautský se na mě  
po mém absolventském představení zadíval  
a povídá: „tak za pětadvacet, třicet let si zahrajete 
Filumenu Marturano, kterou jsem překládal, pama-
tujte si to!“  pamatovala jsem si to a moc mu tam 
nahoru děkuju. počkala jsem si celých třicet šest 
let a teď máme premiéru v divadle aBC.
přečetla jste si už tenkrát v jednadvaceti 
scénář Filumeny marturano?
samozřejmě hned. pak už jsem se stárnutí jako 
herečka moc nebála. Naopak jsem se těšila,  
že až budu stará, mám v záloze dvě krásné role. 
obě teď hraju a stará si nepřipadám. to je jediný 
rozdíl očí dvacetiletých a téměř šedesátiletých.  
Je to pěkný. 
Co je tématem hry, kterou napsal italský 
dramatik, režisér a herec eduardo de Fi-
lippo?
Filumena Marturano je o mateřství, o tom,  

co všechno je matka schopná udělat pro svoje 
děti, kam až dosahuje mateřská láska, ten cit nej-
větší na světě, největší v přírodě. téma věčné  
a krásné.
a v jakém žánru se pohybujete?
samozřejmě, je to tragikomedie. Žánr nejbližší ži-
votu. Ve Filumeně se prolíná komedie s drama-
tem a to mě na divadle a vlastně i na životě baví. 
smích přes slzy. Jsou tam kouzelné situace, hlu-
boká dojetí i srandy kopec, tak jak to má na jevišti 
i v životě být. 
kdo s vámi na inscenaci spolupracoval?
především režisér Zdeněk Kaloč, se kterým  
se v krátké době setkávám už po třetí. stal  
se mým přítelem a považuji ho za svého dvorního 
režiséra. V divadle aBC jsme pracovali na mono- 
dramatu Willyho Russella shirley Valentine a pro 
agenturu Harlekýn jsme vytvořili tragikomedii Nei-
la simona poslední ze žhavých milenců. Zdeněk 
dal dohromady skvělou partu: sváťa skopal, Jaro-
slava pokorná, Čestmír Gebouský, Radka Filásková, 
Václav Legner, petr Vančura a mladí herci ze školy, 
kteří hrají mé syny: petr srna, František skopal, Jan 
Ťoupalík, Karel Heřmánek ml. a Michal Čeliš. Hudbu 
složil pan petr Mandel a výtvarnou stránku, scénu  
i kostýmy, vytvořila Kateřina Baranowská. 
jste věrná divadlu aBC. máte tady své ko-
řeny?
a jaké! Vždyť tady byla v prvním angažmá u pana 
Jana Wericha moje máma. Já tady znám z dět-
ství každý kout. Zavřu oči a vidím všechny tety  
a strejdy, paní stellu Zázvorkovou, pana Miroslava 
Horníčka, otíčka Lackoviče, ale i dnešní bardy, 
kteří byli tenkrát mladí - paní Květu Fialovou, pana 
Lubomíra Lipského i moji maminku Jiřinku. proto 
v divadle aBC tak ráda hraju, proto ho miluju.
máte z mládí pár nesplněných divadelních 
snů?
Ještě jich pár mám, ale znáte to... dokud nebu-
deme u stolu zkoušet a dokud nebude stano-
vena premiéra, nechám si své nezrealizované sny  
pro sebe.

Příznivci hereckého umění Simony Stašové 
jistě zajásají, neboť herečka připravuje 
novou inscenaci, kterou představí na své 
někdejší domovské scéně, v Divadle ABC. 
Společně se Svatoplukem Skopalem si tu 
zařádí v příběhu o tom, co všechno musí 
podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři 
zhýralého boháče a pro své syny zajistila 
rodinu. Mimochodem, tato hra se představila 
v Městských divadlech pražských (tenkrát  
v divadle Komedie) už v roce 1959.
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KINO 
LUCERNA

1. 11. ČT
16:30, 18:30   zadané představení
20:45 Samsara, USA
2. 11. PÁ
14:00 Samsara, USA
16:15 Druhá šance (Hope Springs), USA
18:15 Ve stínu, ČR/SR/Pol

20:30
Až do města Aš, SR/ČR 
 (slavnostní premiéra, 
 část vstupenek v prodeji)

3.-4. 11. SO � NE
10:00, 12:00, 14:00, 16:00   
 Pohádkový víkend
18:00 Druhá šance (Hope Springs), USA
20:00 Samsara, USA
5. 11. PO
14:00 Druhá šance (Hope Springs), USA
16:30 Ve stínu, ČR/SR/Pol
18:30 7 dní hříchu, ČR
20:30 zadané představení
6. 11. ÚT
16:30 7 dní hříchu, ČR
19:00 zadané představení
21:00 Ve stínu, ČR/SR/Pol
7. 11. ST
16:30 Ve stínu, ČR/SR/Pol
18:30 7 dní hříchu, ČR
20:45 zadané představení
8. 11. ČT

20:00
Mezipatra - Místy oblačno 
 (slavnostní zahájení, 
 část vstupenek v prodeji)

9. 11. PÁ
13:30 7 dní hříchu, ČR
15:30 Yuma, Polsko/ČR
18:00 Mezipatra - Zahrada k pověšení
20:30 Mezipatra - Za zdmi

23:00 Mezipatra - 
Balady o lásce, sexu a stylu

10. 11. SO

14:00 Mezipatra - 
Kluci vedou chlapský řeči

16:00 Mezipatra - 
Balady o lásce, sexu a stylu

18:00 Mezipatra - Můj nejlepší den
20:30 Mezipatra - Laurence Anyways
11. 11. NE

14:00 Mezipatra - 
Okouzlující podvodníci

16:00 Mezipatra - Ztracenci noci
18:00 Mezipatra - Mapa
20:30 Mezipatra - Zenne

12. 11. PO

13:30 Do Říma s láskou 
(To Rome with Love), USA

15:30 Yuma, Polsko/ČR
18:00 Mezipatra - Neodcházej
20:30 Mezipatra - Jak přežít mor
13. 11. ÚT
15:30 Yuma, Polsko/ČR
18:00 Mezipatra - Za zdmi
20:30 Mezipatra - Nastražte uši
14. 11. ST
20:00 Mezipatra - Hra na pláč
15. 11. ČT

kino zadáno
16. 11. PÁ
14:00, 16:15   Záblesky chladné neděle, ČR
18:45 zadané představení

20:30 V temnotě (V ciemności), 
Pol/SRN/Kan

17. 11. SO
14:00 Madagaskar 3D, USA
16:30 Svatá čtveřice, ČR

18:30
Louskáček 3D záznam přenosu 
baletu z Mariinského divadla 
v St. Petěrsburgu

20:30 Druhá šance (Hope Springs), USA
18. 11. NE
14:00 Kozí příběh se sýrem 3D, ČR

16:00 V temnotě (V ciemności), 
Pol/SRN/Kan

19:30 Koncert Pražského 
filmového orchestru

19. 11. PO
13:30, 
20:30

V temnotě (V ciemności), 
Pol/SRN/Kan

16:15 Záblesky chladné neděle, ČR

18:30 Arnošt Lustig: 
Tvoje  slza, můj děšť, ČR

20. 11. ÚT
16:15 Záblesky chladné neděle, ČR

18:45
*LADIES MOVIE NIGHT* 
Svatba mezi citrony 
(Den skaldede frisør), Dán/Šve

21. 11. ST
16:15 Záblesky chladné neděle, ČR
19:00 zadané představení
22. 11. ČT

19:00 FFF - Soirée d’ouverture 
 (slavnostní zahájení)

23. 11. PÁ
14:00 Něžnost
17:00 FFF - Bůh masakru
18:45 FFF - Kuře na švestkách
20:45 FFF - Z prezidentské kuchyně
24. 11. SO

14:00 FFF -  Asterix a Obelix ve služ-
bách jejího veličenstva 

16:30 FFF -  Deník francouzského 
reportéra

18:30 FFF -  Co kdybychom žili 
společně? 

20:45 FFF - Láska
25. 11. NE
14:00 FFF - Paříž-Manhattan 
16:30 FFF - Něžnost
18:30 FFF - Ano, šefe!
20:15 FFF - The Artist 
26. 11. PO
14:00 The Artist 
18:30 FFF - U nich doma 
20:30 FFF - American translation
27. 11. ÚT

15:30 Atlas mraků (Cloud Atlas), 
SRN/USA/Hong Kong

18:30 FFF - Hašišbába
20:45 FFF - Holy Motors
28. 11. ST

15:30 Atlas mraků (Cloud Atlas), 
SRN/USA/Hong Kong

18:30 FFF - Proti větru 
20:30 FFF - Ministr
29. 11. ČT

kino zadáno
30. 11. PÁ

Parallax - festival 3D filmů 
z celého světa

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY 
PRO SENIORY

11/2012 PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD
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. pá    14:00 Samsara
5. po     14:00 Druhá šance
9. pá 13:30 7 dní hříchu
12. po  13:30 Do Říma s láskou
16. pá  14:00 Záblesky chladné neděle
19. po  13:30 V temnotě
23. pá  14:00 Něžnost
26. po  14:00 The Artist 

PARTNEŘI 
KINA LUCERNA

Inzerat_listopad12.indd   1 8.10.2012   14:25:24

velkoobchod čerstvým ovocem, zeleninou, bylinkami,  
houbami, exotickými plody a loupanými produkty 

velkoobchod čerstvým ovocem a zeleninou též v kvalitě BIO  

www.gastrofresh.cz



ivan sergejevič turgeněv/antonín Máša
Rváč
Režie: ondřej Zajíc
premiéra: 17. 11. 2012
adaptace turgeněvovy prózy o velikém přátel-
ství dvou nesourodých duší, které osudově rozdělí 
láska ke stejné ženě.

William shakespeare
Sen čarovné noci
Režie: petr svojtka
premiéra: 23. 3. 2013
slavná shakespearova hra v novém překladu  
Jiřího Joska. poetická komedie o rozmarech lásky 
a noci plné divů, které se možná staly a možná 
pouze zdály.

Robert Fulghum/Miroslav Hanuš
Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Režie: Miroslav Hanuš
světová premiéra: 8. 6. 2013
Česká premiéra divadelní adaptace nejnovějšího 
románu oblíbeného amerického autora Roberta 
Fulghuma plná tance, písní a moudré nostalgie.

Ricky Gervais, stephen Merchant
Kancl
Režie: petr svojtka
Česká premiéra: 10. 11. 2012 
první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC, 
který je originálním a vtipným pohledem do záku-
lisí jedné zdánlivě obyčejné kanceláře.

Vittorio Franceschi
Úsměv Dafné
Režie: Viktorie Čermáková
Česká premiéra: 1. 2. 2013
on, ona, jeho sestra a unikátní květina dafné, která 
v sobě skrývá neuvěřitelné tajemství. Česká pre-
miéra italské tragikomedie pojednávající neváž-
ným způsobem o věcech velmi vážných. 

Karel Čapek/arnošt Goldflam
Věštkyně, vraždy a jasnovidci
Režie: arnošt Goldflam
Česká premiéra: 16. 3. 2013
Magické příběhy s tajemstvím někdy až hororo-
vým, jindy úsměvným, trochu detektivní, trochu 
legrační, trochu nostalgické. Česká premiéra své-
rázné adaptace Čapkových povídek.

Brian Friel
Molly Sweeney
Režie: ondřej Zajíc
Česká premiéra: 15. 6. 2013
Česká premiéra psychologického dramatu vynika-
jícího irského dramatika o slepotě skutečné i do-
mnělé a opravdových zázracích života.

Dramaturgický plán Městských 
divadel pražských 2012/2013

Seznamte se: 
Kancl plný 
outsiderů 
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david Brent, šéf (vasil Fridrich)
Žoviální chlápek s velkým egem a velmi podivným smyslem pro humor. podle 
sebe samého doslova renesanční člověk s pochopením pro své podřízené. 
Myslí si to ale jen on.

Gareth, teamleader (jiří hána)
davidova pravá ruka, tedy teamleader. akorát ho nikdo moc neuznává. a na-
víc jsou tady i takoví syčáci, kteří si prostě neodpustí ty fórky, jako dát mu se-
šívačku do želé.

tim, referent (zbigniew kalina)
Humor je nutný, abychom přežili. Zvláště když přichází krize středního věku, 
doma čekají rodiče, v kanclu je nuda a ta holka, jak se zdá, ho taky moc ne-
bere... 

dawn, recepční (henrieta hornáčková)
Měla sny ilustrovat dětské knížky a recepční začala dělat jen jako brigádu.  
a teď ještě se po ní ještě vozí david a hrozí výpovědí. 

jannie, účetní ztp (veronika janků)
prý Rychlonožka! Na ty hloupé fórky už si zvykla a vlastně je docela ráda,  
že tady může být. ostatně lepší než sedět na vozíku sama doma.

keith, účetní (stanislav Lehký)
V každé kanceláři najdete někoho takového. Medvěd Míša, zpomalený film, 
podle hodnocení davida „mentál“. 

Ricky, nový účetní (Robert hájek)
protekční davidova akvizice. Ještě mu z toho všeho jde hlava kolem. Raději se 
jen koukat a k ničemu se moc nevyjadřovat.
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Premiéra 
tanečně-divadelního projektu 

s živou hudbou 
Leoše Janáčka a Miloslava Ištvana

www.proart-festival.cz

Choreografie: 
Martin Dvořák 
Isira Makuloluwe
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v Divadle ABC

Parkování v okolí divadla

- po předložení platné vstupenky na daný den, mají diváci nárok na 5 hodin 
   parkování za 100Kč
- parkovné se musí hradit pouze na ruční pokladně a každá další hodina 
  bude účtována podle platného ceníku
- sleva nelze kombinovat s ostatními zvýhodněnými akcemi   

Garáže Slovan:
- www.garazeslovan.cz
- Wilsonova 6, Praha 1
- tel.: 224 210 957 

Central Parking Prague:
- www.centralparkingprague.cz
- Karlovo náměstí 292/15, Praha 2
- tel.: 222 515 714 



Bublina   soutěž o 2 vstupenky 
na představení Ostatní světy
29. 11. od 19 h v divadle aBC

připravili jsme pro naše čtenáře novou soutěž o vstu-
penky. Každý měsíc uveřejníme fotku z představení 
Městských divadel pražských s prázdnou bublinou a va-
ším úkolem bude napsat nám vtipný text, který by se 
podle vás do bubliny nejvíce hodil. tři nejvtipnější uveřej-
níme na našem facebooku, z těch pak vyhraje ten, který 
dostane nejlepší ohodnocení. Vítěznou bublinu najdete 
vždy v následujícím čísle divadelního průvodce  
a na webu. Nápady posílejte do 2. 11. na e-mailovou ad-
resu kristyna.srolova@m-d-p.cz a do předmětu uvádějte 
heslo „bublina“.

Fo
to

: o
nd

ře
j p

ýc
ha

vánoční předplatné

Máme pro vás skvělý tip na originální dárek 
pod stromeček – Vánoční předplatné do diva-
del aBC a Rokoko. Letos jsme pro vás připravili 
předplatné přímo „na míru“, můžete si vybrat 
ze tří různých skupin a je jen na vašem rozhod-
nutí, která vám bude více vyhovovat.
otevřené předplatné – skupina s možností si 
libovolně zvolit titul i datum představení. abo-
nentka bude mít dvě varianty – na čtyři nebo 
osm libovolných vstupů. 
klasické předplatné – skupina je formou klasic-
kého předplatného, u něhož dopředu víte, kdy a na 
jaká představení půjdete. Vybrali jsme pro vás tyto 
inscenace: Bedřich smetana: the Greatest Hits, 
Holky z kalendáře, důkaz a Hráči. obě dvě skupiny 
mají platnost od února do června 2013. 
hudba a divadlo – skupina pro všechny, kteří 
rádi navštěvují divadlo, ale i koncerty. Ve spo-
lupráci se symfonickým orchestrem hl. m. 
prahy FoK vznikla předplatitelská skupina, díky 
níž navštívíte dvě představení Městských diva-
del pražských a dva koncerty FoKu.

Více na našich webových stránkách 
www.mestskadivadlaprazska.cz

obnovená premiéra českých vánoc

Zveme vás na obnovenou premiéru inscenace 
České Vánoce. Hra autorského tandemu Janků-
svojtka není vánoční hrou v klasickém slova 
smyslu, ale velmi svéráznou adaptací starého 
známého příběhu, která je inspirována lidovým 
barokním divadlem, ladovskými jesličkami a také 
dnešní většinově ateistickou společností, která 
Vánoce již dávno nevnímá jen jako svátky slavící 
Boží narození. V inscenaci nejde jen o zvěstování 
narození Božího syna, ale i o zkoumání paradoxů, 
které tato skutečnost nese, je-li zasazena do 
českého prostředí.

K inscenaci neodmyslitelně patří i vánoční trhy ve 
foyer divadla aBC.

obnovená premiéra 30. listopadu 2012 
od 19 h v divadle aBC

silvestrovská představení
Už od 1. října si můžete zakoupit vstupenky 
na silvestrovská představení Městských di-
vadel pražských. V divadle aBC se bude hrát 
oblíbený komický muzikál pro činoherce 
Bedřich smetana: the Greatest hits  
od 14.30 a 19 hodin. a v divadle Rokoko můžete  
od 15 a 19 hodin zhlédnout Gogolovu kome-
dii hráči s Michalem dlouhým v hlavní roli.  
po představení vás čeká přípitek a ohňostroj. 
doufáme, že s námi strávíte poslední hodiny 
roku 2012.
Vstupenky můžete zakoupit na pokladnách di-
vadel aBC a Rokoko, nebo on-line.
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NOVINKA
ALL DAY FLAWLESS
3 V 1  
MAKE-UP 
S PODKLADOVOU BÁZÍ 
A KOREKTOREM

OKOUZLUJÍCÍ 
KAŽDÝ DEN

JSEM
DOKONALÁ


