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Trpká komedie o strachu, konspiračních teoriích a jednom nevydařeném pohřbu.
Hrají: V. Gajerová, N. Horáková, E. Salzmannová, J. Smutná, A. Šťastná, A. Bílík, H. Bor, V. Dvořák, 

J. Kukal, Z. Piškula, S. Pozidis, Z. Vencl a M. Vykus. Hrajeme v ABC.
Edward Bond: Moře
Režie: Ján Luterán, foto: Patrik Borecký.



tony 
kushner

Andělé v Americe
čtvrtstoletí poté, co ohromili celý divadelní 
svět, sestupují Andělé v Americe poprvé 
i na česká jeviště. dvoudílné epické drama 
amerického spisovatele tonyho kushnera, 
scenáristy spielbergových filmů Mnichov 
a Lincoln, vypráví o věcech mezi zemí 
a nebem, o životních výhrách a ztrátách, 
o lásce a zradě, o nemoci a smrti, o sprave-
dlnosti a odpuštění – a hlavně o světě jako 
takovém. dramatické osudy osmi postav 
se prolínají v kulisách new yorku poloviny 
80. let a splétají dohromady hluboce lidský 
příběh, který je cynický i dojemný zároveň. 
kushnerova fantastická freska, ověnčená 
pulitzerovou cenou, se stala předlohou 
slavného seriálu s alem pacinem a Meryl 
streepovou a svou nadčasovost prokazuje 

novými inscenacemi na nejvýznamnějších 
světových scénách. Městská divadla praž-
ská uvádějí v limitovaném počtu repríz vždy 
v jediném večeru oba díly, Milénium se blíží 
a Perestrojka, a to v režii uměleckého šéfa 
Michala dočekala. 

„Kushnerův text omamuje. Občas je 
přepjatý a okázale chytrý, ale rozsah jeho 
imaginace dokáže vzbudit nadšení i vzruše-
ní, k tomu je hra plná ďábelského humoru. 
Místo zastaralosti Andělé působí kousavě 
aktuálně, díky svému pečlivému zkoumání 
netolerance, imigrace, náboženských 
hodnot a národních ideálů,“ poznamenal 
k nedávnému londýnskému uvedení hry 
Evening Standard. 

Inscenace není vhodná pro diváky do 18 let.

preMiéra
2. února 2019 v aBC

režie
MiChal dočekal

Tomáš Havlínek jako Prior Walter
Foto: Patrik Borecký

překlad Jitka sloupová
režie  MiChal dočekal
draMaturgie siMona petrů,
  MiChal Zahálka
sCéna  Martin ChoCholoušek
kostýMy ZuZana BaMBušek  
  kreJZková
hudBa  ivan aCher

hraJí Beáta kaňoková,
 evellyn paColáková,
 eva salZMannová, Filip
 BřeZina, Martin donutil,
 viktor dvořák, toMáš
 havlínek, ondřeJ pavelka
 a další



Zdena 
salivarová

honzlová
v příběhu Jany honzlové, neprokádrované 
členky souboru písní a tanců sedmikrása, 
salivarová věrně zachytila a spoutala do živého 
tvaru frašku zvanou „budování socialismu“. 
absurdita se vrší na absurditu, lidské osudy se 
ocitají ve vleku dějin, v praze je nesnesitelné 
parno – a optimismus písní, které sedmikrása 
zpívá, je čím dál strnulejší… adaptaci románu 
odehrávajícím se v 50. letech od Zdeny 
salivarové, spisovatelky stojící neprávem 
ve stínu svého muže Josefa škvoreckého, 
připravuje pro rokoko tandem režiséra Jakuba 
vašíčka a dramaturga tomáše Jarkovského, 
známý divákům svými originálními inscenacemi 
v královéhradeckém divadle drak, plzeňské alfě 
či pražském Minoru.

preMiéra
2. BřeZna 2019

v rokoku

režie
JakuB vašíček

petra hůlová

stručné 
dějiny hnutí
nepříliš vzdálená budoucnost, nastává ob-
dobí hnutí, aktivistky u moci nastolují nový 
trend, ženy už nejsou sexuálními objekty, 
touha na základě tělesné přitažlivosti je za-
kázaná, nejdůležitější je duše. kdo se nové 
ideologii nepřizpůsobí, bude převychován 
v institutu. úspěšná spisovatelka petra 
hůlová napsala podle svého posledního 
románu divadelní hru, kterou uvádíme 

v divadle komedie v koprodukci s činohrou 
státního divadla norimberk. ve Stručných 
dějinách Hnutí autorka satirickým a kon-
troverzním způsobem zpracovává aktuální 
debaty o sexismu a dovádí ad absurdum 
extremismus a tupý biologismus. současně 
krouží kolem věčné otázky, jaké prostředky 
může posvětit záměr stvořit lepší a spra-
vedlivější svět.

Inscenace se hraje v českém, německém a anglickém jazyce s českými a německými titulky.

preMiéra
30. BřeZna 2019

v koMedii

v koprodukCi 
s činohrou státního 
divadla noriMBerk

režie
arMin petras

divadelní adaptaCe toMáš Jarkovský
   a JakuB vašíček
režie   JakuB vašíček
draMaturgie
a texty písní  toMáš Jarkovský,
   MiChal Zahálka
sCéna   karel čapek
kostýMy  tereZa vašíčková
hudBa   daniel čáMský
v titulní roli  tereZa Marečková

překlad
do něMčiny doris kouBa
draMaturgie Brigitte osterMann,
  FaBian sChMidtlein
výprava patriCia talaCko
hudBa  Jörg kleeMann
světelný 
design norMan plathe

hraJí  sarah haváčová,
  stephanie leue,
  Martin donutil,
  Felix Mühlen 



Jaroslav 
havlíček

neviditelný

Je počátek dvacátého století a v tovární-
kově vile na maloměstě se chystá  svatba. 
novomanžel petr švajcar, inteligentní mla-
dík z bídných poměrů, zná jen jednu radost, 
radost z moci, bohatství a splnění vytyče-
ných cílů za každou cenu. odmítá přikládat 
váhu zjištění, že rodina hajnů, do které se 
přiženil, je zatížena duševní nemocí. svou 
cestu ze dna na vrchol společenského 
žebříčku si prokousává bezohledně, krutě 
a cynicky. Jenže osud či bůh, neviditelná 

síla, ho v podobě rodinného prokletí sráží 
zpět na kolena.

románová klasika české psychologické 
prózy byla už dvakrát úspěšně zfilmována, 
poprvé s luďkem Munzarem v hlavní roli 
a podruhé pod názvem Prokletí domu 
Hajnů, kde si postavu inženýra zahrál petr 
čepek. první divadelní adaptace bude 
v Městských divadlech pražských uvedena 
v režii Martina Františáka.

preMiéra
6. duBna 2019 v rokoku

režie
Martin Františák

divadelní
adaptaCe Martin velíšek
draMaturgie Marie nováková
sCéna
a kostýMy eva Jiřikovská

hraJí  sára aFFašová, Marie
  Málková, petra
  tenorová, aleš Bílík, 
  Milan kačMarčík,  
  MiChal kern, petr
  konáš, Miloslav  
  MeJZlík, Jiří sChwarZ

Jaroslava Havlíčka vyfotil Zdenko Feyfar (Sbírka Moravské galerie v Brně, MG 101 88).



williaM 
shakespeare

romeo A julie

snad žádnou hru není třeba představovat 
méně než shakespearova Romea a Julii. 
slavný příběh o lásce a nenávisti, o osu-
dovém nesváru mezi dvěma rody a o tom, 
jak může malichernost vést k osudové 
tragédii, připraví pro divadlo aBC umělecký 

šéf Michal dočekal. do hlavních rolí obsadil 
mladé talenty terezu Marečkovou a Zdeňka 
piškulu. živou hudbou inscenaci doprovodí 
indie rocková kapela please the trees.

preMiéra
25. května 2019
v aBC

režie
MiChal dočekal

nikolaJ 
vasilJevič gogol

revizor

s autorskými přepisy klasických textů 
má kmenový režisér Městských divadel 
pražských david drábek bohaté a úspěšné 
zkušenosti. i v proslulé gogolově komedii 
o podvodníkovi, který je v provinčním měs-
tečku nedopatřením pokládán za vládního 

inspektora, se tak lze v tomto originálním 
přepisu nadít lecčeho – jisté je v tuto 
chvíli snad jenom to, že drábkův Revizor 
se vysměje především současné realitě a že 
v ústředních rolích hejtmana a hejtmanky 
se představí václav kopta a pavla tomicová.

preMiéra
27. duBna 2019

v aBC

režie
david dráBek

překlad Zdeněk Mahler
draMaturgie Markéta Bidlasová
sCéna  Marek ZákosteleCký
kostýMy alexandra grusková
hudBa  darek král

v hlavníCh
rolíCh pavla toMiCová,
  toMáš havlínek,
  váClav kopta

překlad Martin hilský
draMaturgie daniel přiByl
sCéna  dragan stoJčevski
kostýMy eva Jiřikovská
hudBa  váClav havelka

pohyBová 
spolupráCe lenka vagnerová,
  radiM Mačák
v titulníCh
rolíCh tereZa Marečková,
  Zdeněk piškula 



Iggy a Diana (role psané na tělo pro Vandu Hybnerovou a Jiřího Hánu) jsou svérázný pár 
vyšetřovatelů. Případů musí vyřešit hned několik – a všechny jsou pěkně vykloubené a šílené.

David Drábek: kanibalky: soumrak samců
Režie: David Drábek, foto: Martin Špelda.
V hlavních rolích Vanda Hybnerová a Jiří Hána.
Uvádíme v Rokoku.



lenkA vAgnerová & compAny
„ráda o lence vagnerové 
říkám, že je to naše 
‚nejlepší choreografka‘. 
ne proto, abych urazila 
ostatní, mnohé rovněž 
pozoruhodné tvůrce na 
rozmanitém poli našeho 
tanečního a fyzického 
divadla. spíše s důrazem 
na slovo choreograf ve 
smyslu: generální autor 
tanečního díla. svrcho-
vané autorství lenky 
vagnerové se projevuje 
jak v nastolení tématu, 
které nikdy není naho-
dilé ani nezávažné, tak 
v choreografickém vedení 
tanečníků, v modelování 
tanečního tvaru, v pou-
žívání tanečního jazyka. 
a zde musím dodat – len-
ka vagnerová je nejen au-
torem, ale i řemeslníkem 
svého umění. Zná každý 
detail své profese; sama 
je vynikající tanečnice.“

nina vangeli
pro časopis
Moderní divadlo

v divadle komedie uvádíme tyto inscenace 
z repertoáru lenky vagnerové & Company:

Amazonky
amazonky. národ mytických žen, válečnic, 
jejichž zuřivá síla a nemilosrdnost daly vzniku 
bizarním příběhům.

Gossip
drby, plané řeči, pomluvy, dezinformace či 
fámy jsou cross-kulturním fenoménem lidstva. 
síla a údernost slova vypuštěného ve formě 
pomluvy má mnohdy větší moc než zbraň.

La Loba
la loBa na první pohled zvláštní, docela 
mimořádná. přesto si jí málokdo všimne. nikdo jí 
neslyší, ale není němá. i když stojí, přece se točí.

Lešanské jesličky
pohybové představení na motivy balady 
Františka hrubína. hluboký příběh a poezie plná 
obrazů mohou léčit svět.

Mah Hunt
kritikou oceňované představení je vášnivou 
hrou dvou lidí, dravost, neustálý souboj 
i vzájemný respekt se prolínají s harmonií.

Než vše začalo...
palubní deník devítiměsíční plavby. inscenace 
vznikla pod vedením francouzského 
choreografa lionela Ménarda a v koprodukci 
s Městskými divadly pražskými. 



přesahy

kronika
odpolední sobotní pořad zabý-
vající se historií a osobnostmi 
Městských divadel pražských 

lektorské 
úvody 

představení divadelní hry 
dramaturgem a doplnění 

souvislostí

diskuse po 
představení  

diskuse s režisérem, herci, 
scénografem a dalšími členy 

uměleckého týmu

literární 
Matiné 

večery nebo i odpoledne na 
Malé scéně aBC věnované 

scénickému čtení 

kluB diváků první řada
pro všechny, které zajímá, co se děje 

v Městských divadlech pražských. Zahrnuje 
představení i všechny doprovodné programy. 

v první řadě budete divadlu blíž!

představení

Festivaly

prohlídka
nedělní komentovaná 

procházka vždy jednoho 
divadla zaměřená na historii 
a architekturu, od jara 2019

školy
divadelní představení 

v dopoledních hodinách 

konCerty 
hudební akce probíhající 

v našich divadlech

hereCké kurZy

Jednodenní 
kurZy

seznámení se základy 
a přístupy k herecké práci 

převážně hravou formou pod 
vedením režiséra petra haška

víCedenní kurZy
navazuje na zkoušení v aBC, 
účastník prochází procesem 
vzniku inscenace od čtených 

zkoušek až po premiéru. 
kurzem vás provede režisérka 

viktorie čermáková

výstavy 
a jejich vernisáže

Historie
a osobnosti MDP

Zákulisí divadel

Herectví

Vše dohromady =
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doprovodné progrAmy
vyBíreJte, Co vás ZaJíMá



Mozaika komických i melancholických příběhů, které dohromady skládají barvitý obraz 
různých podob lásky v moderním světě. Od lásky vášnivé po lásku platonickou, od lásek 

rodičovských po celoživotní přátelství, od lásky k nenávisti a zpátky… a především zas 
a znovu k oněm milostným paradoxům, které všichni tak dobře známe. 

Joël Pommerat: Znovusjednocení korejí
Režie: Eduard Kudláč, foto: Patrik Borecký.
Hrají: D. Batulková, V. Gajerová, A. Kameníková, M. Zoubková, L. Žáčková, H. Bor, J. Hána, 
K. Heřmánek ml., P. Konáš, J. Vlasák. Uvádíme v Rokoku.



Možnosti reZervaCe vstupenek

– Prostřednictvím on-line rezervace máte možnost vybrat si představení, datum a konkrétní
    místo v plánku hlediště. Platbu za vstupenky do divadla můžete provést on-line při rezervaci
    nebo na pokladnách Městských divadel pražských.
– Telefonicky na čísle 222 996 114. Zde také získáte informace o repertoáru.
– E-mailem na adresu rezervace@m-d-p.cz.
– Skypem, najdete nás pod uživatelským jménem rezervace.abc.rokoko.

Přesné podmínky slev najdete na: www.mestskadivadlaprazska.cz.

slevy a Zvýhodnění

– senioři starší 65 let, ZTP, ZTP-P včetně
   doprovodu 50% sleva na vstupenky
   do 2. cenové zóny
– držitelé průkazu ISIC
– 3. cenová zóna za 100 Kč 

– vozíčkáři a doprovod za 50 Kč
– veřejné generální zkoušky za 100 Kč 
– dopolední představení pro školy za 100 Kč 
– dopolední představení pro seniory za 100 Kč

předprodeJ

Vstupenky uvolňujeme do předprodeje vždy 1. pracovní den v měsíci na měsíc přespříští.

Cenové zóny
1. cenová zóna: divadlo ABC: 1.–13. řada přízemí, 1.–2. řada balkon; divadlo Rokoko: 1.–9. řada
2. cenová zóna: divadlo ABC: 14.–19. řada přízemí, 3.–5. řada balkon; divadlo Rokoko: 10.–14. řada

Ceny vstupenek do divadel
aBC a rokoko

1. Cenová 
Zóna

2. Cenová 
Zóna

3. Cenová 
Zóna

standardní ceny 330 kč 280 kč 100 kč

Ceny vstupenek na představení Pan Kaplan má třídu rád, 
Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách 
a Tančírna 1918–2018

450 kč 380 kč 100 kč

Ceny vstupenek na představení Shirley Valentine
a Vím, že víš, že vím... 590 kč 490 kč 100 kč

Ceny vstupenek do divadla koMedie
Cena vstupenek na běžná představení  230 kč

Ceny vstupenek na představení Konzervativec
a souboru lenka vagnerová & Company

jednotná cena vstupenek
330 kč

dopolední představení
120 kč

inForMaCe 
o vstupenkáCh



tančírna 1918–2018

pavel khek, Jiří Janků 
režie: pavel khek

Protančete s námi posledními sto lety české 
historie! Vstupte do naší tančírny a nechte se 
provést tanečním krokem po důležitých mezní-
cích naší republiky!

idiot

Fjodor Michajlovič dostojevskij 
režie: pavel khek

Nová adaptace jednoho z nejvýznamnějších 
světových románů. Zápas o pobloudilou duši mezi 
nekonečnou dobrotou a brutální přízemností, hle-
dání smyslu bytí ve světě beznadějně zkaženém, 
zaprodaném požitkům, mamonu a bezohlednému, 
dravému sobectví.

i♥MaMMa

hadar galron 
režie: petr svojtka

Sedm žen z jedné rodiny, všechny žijí po svém, ale 
mají něco společného, každá řeší, jak nejlépe naplnit 
své ženské poslání. V této komediální revue odkry-
jeme pocity prvorodičky, nahlédneme do vnitřního 
boje matky-kariéristky, nebo zjistíme, jak to dopad-
ne, když mladá herečka nechtěně otěhotní.

oteC

Florian Zeller 
režie: petr svojtka

Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jed-
nom smutném fenoménu naší doby – Alzheimero-
vě chorobě. Hra je psaná z pohledu muže, jenž je 
tímto neduhem postižen. Jednotlivé scény se vzá-
jemně popírají, postavy mají více podob a příběh 
se skládá nepřímo, skoro až detektivně.

60‘s aneB šedesátky

Jiří Janků, petr svojtka 
režie: petr svojtka

Příběh retrofila – hudební komedie o výletech 
do časů, kdy klukům rostly dlouhé vlasy a láska 
nebyla sprostým slovem. V roce 2018 na 
GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích získala 
tato inscenace cenu za nejoblíbenější inscenaci 
publika – Komedie diváků.

čapek

věra Mašková, pavel khek
režie: pavel khek

Inscenace sleduje poslední chvíle života velkého 
spisovatele a velkého člověka, který musí na 
sklonku života čelit zbabělosti, malosti a nenávisti 
národa, který tolik miloval a pro nějž tolik udělal.

ABc rokoko
neneChte 
si uJít

neneChte 
si uJít



vladař

podle niccola Machiavelliho 
režie: anna klimešová

Autorská inscenace o chápání se a chápání se 
moci. Hra o mechanismech moci, o dohodě 
a válce, o komfortu a diskomfortu je inspirová-
na příručkou o tom, jak vládnout, kterou v roce 
1513 napsal Niccolò Machiavelli.

nepřítel lidu

podle henrika ibsena
režie: Michal hába

Inscenace nešetrná ke klidu diváků 
Nesmlouvavá režie Michala Háby nabou-

rává zdánlivou aktuálnost dramatu Henrika 

Ibsena. Má hra z konce devatenáctého 
století stále co říct k současnosti? Příběh lá-
zeňského lékaře, který bojuje proti „kompakt-
ní většině“, je považován více než sto let za 
fungující zrcadlo společnosti. Divadelní sku-
pině Lachende Bestien takový výklad nestačí. 
V divoké ekoteroristické jízdě nahlíží limity 
současné liberální demokracie i v ní obsa-
žené fašistické tendence a svět Ibsenových 
lázní obohacuje o komentář sebedestruktivní 
kapitalistické společnosti.

 Nový projekt divadelní skupiny Lachende 
Bestien vzniká v koprodukci s Městskými 
divadly pražskými pro prostor divadla 
Komedie.

než vše Začalo…

v koprodukci se souborem lenka 
vagnerová & Company
režie a choreografie: lionel Ménard

Pojďme si společně představit, že by naše 
první vzpomínky sahaly do doby před na-
rozením, do doby, kdy jsme ještě byli ukryti 
v matčině břiše. Mimodrama Než vše zača-
lo… je syntézou herectví, pantomimy, tance, 
loutkohry a magického vizuálna.

komedie
neneChte 
si uJít

divAdelní 
kAvárny

v každéM Ze svýCh divadel naBíZeJí Městská divadla pražská Možnost 
příJeMného poseZení. těšíMe se na vaši návštěvu.

kavárna divadla aBC

Od sezony 2018/2019 rozšiřuje Kavárna 
ABC svoji nabídku. Kromě vína a chlebíčků 
se nově můžete těšit na široký výběr 
kanapek, jednohubek a dezertů. V menu 
najdete také domácí limonády tradičních 
i netradičních příchutí a pivo z malého 
pivovaru Chříč. Provozovatelem kavárny je 
společnost SANANIM Charity Services, která 
již několikátým rokem úspěšně provozuje 
mj. restauraci Therapy v blízké Školské ulici.
otevírací doba 
hodinu před začátkem představení.

CaFé koMedie

Tradiční divadelní kavárna v novém hávu. 
Zrekonstruovaná kavárna se pro diváky 
a návštěvníky otevřela v říjnu 2018. Vedle kávy 
a klasických kavárenských dezertů nabízí 
i domácí koláče, slané quiche, samozřejmostí 

jsou i populární brunche a plné, hořké, osobité 
pivo Hendrych z rodinného pivovaru ve Vrchlabí. 
Za kvalitu ručí manželé Záhorští, pro které je 
Café Komedie už jejich druhou kavárnou hned 
po Café Záhorský v pražských Dejvicích.
otevírací doba
po–čt: 9.00–24.00
pá: 9.00–1.00
so: 16.00–1.00
ne: otevřeno pouze, pokud se hraje
 divadelní představení

kavárna divadla rokoko

Divadelní kavárna slouží i jako snídaňová 
restaurace pro hosty sousedního Hotelu 
Rokoko. Nabízí osvědčenou kavárenskou klasiku: 
chlebíčky a další pochutiny ze studeného 
bufetu, kvalitní kávu a čaj, nealkoholické nápoje 
nebo míchané koktejly.
otevírací doba 
hodinu před začátkem představení.



David Zábranský: konzervativec
Režie: Kamila Polívková, foto: Martin Špelda.
Hrají: Stanislav Majer, Peter Noga a Petr Vančura.
Uvádíme v Komedii.

Inscenací nové hry o významu oslav dějinných událostí pokračuje spolupráce autora 
Davida Zábranského, režisérky Kamily Polívkové a herce Stanislava Majera.



první řAdA
 kluB diváků MěstskýCh divadel pražskýCh

víCe Zážitků!
víCe výhod!

aBsolutní přehled!

vylepšili JsMe pro vás kluB diváků. výhody, které 
Měli dosavadní členové v oBliBě, JsMe poneChali 
a přidali nové, u niChž věříMe, že vás nadChnou!

ChCete vědět, Co se děJe v divadleCh aBC, koMedie 
a rokoko Jako první? račte vstoupit do našeho 

kluBu diváků první řada!

víCe inForMaCí o výhodáCh
pro členy kluBu

naJdete na našeM weBu
www.MestskadivadlapraZska.CZBuďte 

v oBrAze!


