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Mise Městských divadel pražských

Městská divadla pražská se svými 
třemi sály v divadlech ABC a Rokoko,  
s kapacitou 500, 200 a 60 míst, jsou 
tady pro všechny pražské diváky – od 
dětí po seniory.
Zprostředkovávají jim kontakt s kva-
litním činoherním divadlem a komu-
nitou podobně smýšlejících lidí. Tím 
Městská divadla pražská významně 
přispívají ke zlepšování kvality života 
městské komunity.

Jestliže Národní divadlo patří národu, Městská di-
vadla pražská patří městu a všem, kdo v něm žijí. 
Svým širokospektrálním repertoárem nepreferují 
vyhraněnou cílovou skupinu, ale naopak spojují 
diváky všech sociálních, věkových i vzdělanostních 
skupin a nabízejí jim možnost prožít společný kul-
turní zážitek. 

Jako páteřní divadlo pražské divadelní scény otevírá-
me 6x týdně své sály pro více než 700 diváků, ročně 
nás tedy navštíví téměř 200 tisíc lidí a každý si 
zde najde to své.

Široký repertoár
V originálním dramaturgickém plánu se potkávají 
velké příběhy světové i české literatury, hu-
dební komedie či autorské projekty. Dotýkáme 
se i ve společnosti méně populárních, ale podle nás 
důležitých témat, jako je stáří a poslední věci člo-

věka nebo kontroverzní rysy naší národní po-
vahy. Zaměřujeme se také na reflexi vážné nemoci 
dnešní doby – na všeobecnou nadvládu konzumu 
a převahu materiálních hodnot nad hodnotami 
duchovními. 

Otevřený prostor
Městská divadla pražská jsou otevřeným prostorem, 
ve kterém mohou naši návštěvníci trávit svůj vol-
ný čas kulturně. Pravidelně zařazujeme do pro-
gramu soirée s herci či představení s bonusovým 
programem, jako například Představení pouze pro 
nezadané, Setkání s tvůrci nebo oblíbené He-
recké kurzy pro neherce. V letošním roce jsme  
s úspěchem zavedli nový program zaměřený na rodiny  
s dětmi. Pravidelný workshop Divadelní ABCe-
da přibližuje nejmladší generaci jednotlivé divadel-
ní profese a rozvíjí u dětí schopnost sebevyjádření  
a prezentace. Nezapomínáme ani na možnost vyži-
tí našich nejstarších spoluobčanů, pravidelně proto 
pořádáme představení pro seniory za zvýhodně-
nou cenu.  Prostřednictvím výstav, které pořádáme 
ve foyer divadla i mimo něj, seznamujeme rezidenty 
i návštěvníky Prahy s velkými postavami českého di-
vadla a s jeho bohatou historií.

Výchova mladé generace
Jako veřejnoprávní instituce cítíme zodpovědnost 
za kultivaci postojů a hodnot nové generace diváků. 
Naším posláním je esteticky a edukativně působit na 
žáky a studenty základních a středních škol, intenziv-
ně proto spolupracujeme s Klubem mladých diváků  
i přímo se školami. Nabízíme nejen zadaná předsta-
vení, ale i diskuze s tvůrci či metodické materiály pro 
učitele.
Divadlo vnímáme jako součást veřejného prostoru 
moderní evropské metropole, spolupracujeme proto 

s dalšími veřejně činnými subjekty, jako jsou Cen-
trum Paraple, občanské sdružení Cesta domů 
nebo Nadační fond Českého rozhlasu Světlu-
ška.

Všechny tyto a další aktivity mají za cíl ukázat di-
vadlo jako nedílnou součást běžného života ve 
městě.

Dostupnost
Městská divadla pražská jsou Pražanům dostupná ve 
všech smyslech tohoto slova. Jsme bezbariéroví, 
obě divadla navštěvují i vozíčkáři a osoby se sníže-
nou pohyblivostí. Zakládáme si také na dostupnosti 
cenové – vstupenku si mohou dovolit i milovníci di-
vadla s nižšími příjmy.
Poloha v centru Prahy nedaleko zastávek tramvaje  
a stanic metra všech tří linek umožňuje výbornou do-
pravní dostupnost.

Přátelský prostor 
pro všechny pražské diváky

Městská divadla pražská jsou otevřeným přátelským 
prostorem, jenž nabízí inspirativní možnosti trávení 
volného času všem Pražanům. Prostřednictvím na-
šich inscenací i doplňkových akcí chceme přispívat 
k dalšímu zlepšování kvality života běžných obyvatel 
Prahy. 
Nejsme elitářští, svým repertoárem oslovujeme ši-
roké spektrum diváků. Naše ambice jsou umělecké, 
edukativní a společensky transformativní. Divákům 
nabízíme nejen estetický zážitek, ale také refle-
xi současného světa, která podněcuje k zamyšlení.  
A to se nám, soudě podle diváckých ohlasů, daří. 

Poslání

Vize Městských divadel pražských

Tvoříme svět, ve kterém bude kvalitní činoherní divadlo a potkávání se v divadle přirozenou 
součástí hlavního proudu moderního městského života.
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Vážení přátelé, 

jak známo, vše je pomíjivé a ze všech jevů na našem světě je nejpomíjivější právě čas divadelní. Zdá se mi až ne-
uvěřitelné, že uběhlo třináct sezon pod mým vedením a že nastal čas na závěrečnou rekapitulaci. Ta bude z mého 
pohledu velice stručná. Pokud v této chvíli bilancuji, zjišťuji, že vše podstatné, co se dělo, záleželo především na 
lidech z mého týmu, z mého divadla, a tak bych chtěl všem, se kterými jsem na této cestě potkal, z hloubi celého 
srdce poděkovat. Věřím, že divadlo předáváme v plné síle tak, aby mohlo dobře sloužit našim následovníkům 
a šířilo dále slávu Městských divadel pražských. 

Dlouze jsem zvažoval, jakým způsobem reflektovat naši éru, a rozhodl jsem se, že zde dám prostor své dlouholeté 
skvělé kolegyni, dramaturgyni Věře Maškové, která v úvodu připravované publikace Jedno divadlo – dvě scény, 
mapující naší uměleckou éru, nejlépe vystihla, oč nám šlo:

„Vycházeli jsme v první řadě z tradice, z genia loci, ze znalosti místního publika a z našeho přesvědčení, že di-
vadlo má plnit své společenské poslání. Tradice, o níž je řeč, je v případě MDP dvojí. Je tu především poselství 
skvělého divadelníka a velkého člověka Oty Ornesta. On byl autorem myšlenky sjednoceného souboru, působící-
ho na několika jevištích. Jeho cílem byl divadelní soubor složený z hereckých osobností, schopných tematizova-
ného hereckého projevu. Smysl divadla viděl v silné společenské výpovědi, cílené na městského diváka. Diváka 
inteligentního, se středním nebo vyšším vzděláním, průměrnými příjmy a v dobrém slova smyslu konzervativního. 
Diváka, kterého nelákají do divadla formální, estetické výboje, ale který přichází za slovem, myšlenkou, obsahem. 
Přichází sdílet své starosti a čerpat povzbuzení z ubezpečení, že stále ještě existuje společenství, které si klade 
otázky o smyslu našeho společenského i lidského bytí, ubezpečuje se o závaznosti mravních norem a trápí se 
bolestmi doby. Druhým inspiračním zdrojem byl odkaz autorského divadla – v ABC Wericha, Voskovce, Horníč-
ka, v Rokoku kabaretu z 60. let, odkaz komiků, jimž ležel na srdci osud jejich země a kteří vynikali nikoli proto, 
že byli komiky, ale proto, že prostřednictvím humoru zaháněli strašáky své doby. Tuto tradici jsme se rozhodli 
respektovat, proto jsme opět vytvořili jediný soubor působící na obou scénách. Základní témata, jimž jsme se 
rozhodli věnovat, byl zápas s konzumní, maloměšťáckou společností a jejími konvencemi, s důrazem na nejslabší 
členy lidského společenství, zkoumání dehumanizace společnosti a veřejného i soukromého prostoru a hledání 
závazného mravního imperativu, většinou prostřednictvím velkého příběhu. Svou roli jsme vnímali i v kontextu 
kulturním, proto jsme se vždy snažili vedle současné dramatiky připomínat i českou a světovou klasickou litera-
turu a hodnotami věčnými poměřovat náš dnešek. Ve smyslu formálním jsme se o postmoderním světě snažili 
hovořit jazykem srozumitelným a publikem akceptovatelným. Vycházeli jsme z odkazu českých divadelníků (Or-
nest, V+W, E. F. Burian, Pistorius, Radok) a snažili se vytvořit specifický postmoderní jazyk, který bude akcentovat 
nikoli formu, ale zejména obsah. Po stránce organizační jsme se snažili zreformovat chod divadla tak, aby maxi-
málně účelně sloužil inscenátorům a zároveň byl příjemným pracovním prostředím. Vzhledem k divákům jsme se 
pokoušeli nabídnout pohodlný, moderní, otevřený prostor pro komunikaci.“

Děkuji

Ondřej Zajíc, ředitel Městských divadel pražských

Úvodní slovo ředitele
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Organizační struktura

Ředitel 
Městských divadel pražských

Umělecký šéfSprávní ředitelka

Vedoucí obchodního 
oddělení

Vedoucí produkceManažer provozuŠéf výpravy PR a marketing
manažer

Umělecký soubor
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Umělecký šéf

Herecký soubor Inspicienti + NápovědaKmenový režisérDramaturgové
Lektor dramaturgie

Podrobný soupis zaměstnanců v jednotlivých odděleních je uveden v organizačním řádu Městských divadel pražských.

PR a marketing
manažer

Organizační struktura
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zařazení třída stupeň úvazek
archivář 11 12 1,00

asistent ředitele 8 12 1,00

dramaturg 11 11 1,00

dramaturg 11 12 1,00

elektroúdržbář 5 12 0,50

garderobiér 5 12 1,00

garderobiér 5 12 1,00

garderobiér 5 12 1,00

garderobiér 5 12 1,00

garderobiér 5 12 1,00

grafik – PR 10 3 1,00

grafik – PR MD

herec 10 12 1,00

herec 10 6 1,00

herec 10 12 1,00

herec 10 12 1,00

herec 10 8 1,00

herec 10 11 1,00

herec 10 7 1,00

herec 10 6 1,00

herec 10 10 1,00

herec 10 10 1,00

herec 10 11 1,00

herec 10 8 1,00

herec 10 9 1,00

herec 10 10 1,00

herec 10 12 0,50

herec 10 6 1,00

herec 10 9 1,00

herec 12 12 1,00

herec 10 6 1,00

herec 10 10 1,00

herec 10 6 1,00

hlavní účetní 10 12 1,00

inspektorka hlediště 4 12 1,00

inspektorka hlediště 4 12 1,00

inspicient 6 12 1,00

inspicient 7 12 1,00

inspicient 7 12 1,00

inspicient 6 12 1,00

jevištní mistr 5 12 1,00

jevištní mistr 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 0,80

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

jevištní technik 5 12 1,00

krejčová 7 12 1,00

krejčová 7 12 1,00

krejčová 7 12 1,00

krejčová 7 12 0,50

krejčová 7 12 1,00

krejčová 7 12 1,00

majetkový účetní 8 12 1,00

maskér 8 12 0,50

maskér 8 12 0,50

maskér 8 12 0,75

maskér 7 12 1,00

maskér 8 12 1,00

maskér 8 12 0,50

maskér – MD 8 12 1,00

mistr. v krejčovně 8 12 1,00

nápověda 4 12 1,00

nápověda 4 12 1,00

nápověda 4 12 1,00

obch. referent 9 5 1,00

obch. referent 8 6 1,00

obch. referent 9 9 0,50

obch. referent 9 5 0,50

osvětlovač 8 12 1,00

osvětlovač 7 12 1,00

osvětlovač 6 12 0,50

osvětlovač 8 12 1,00

osvětlovač 7 12 1,00

pers. + mzd. účetní 10 11 1,00

pokladník 4 12 0,75

pokladník 4 12 0,75

pokladník 4 12 0,75

pokladník 4 12 0,75

produkční 9 12 1,00

produkční 9 12 1,00

provozář 8 12 0,50

referent PR 10 5 1,00

referent PR 10 4 1,00

Soupis zaměstnanců
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* Placení dle počtu odpracovaných představení nebo hodin

referent PR MD 10 5 1,00

referent HS 8 12 1,00

rekvizitář 5 12 1,00

rekvizitář 5 12 1,00

rekvizitář 5 12 1,00

rekvizitář 5 12 1,00

rekvizitář 5 12 1,00

rekvizitář – MD 5 12 1,00

režisér 12 12 1,00

ředitel 12 8 1,00

skladník 6 12 1,00

správní ředitelka 11 5 1,00

statistik + pokladní 10 11 1,00

tajemnice 9 12 1,00

tajemnice 9 12 1,00

účetní metodik 11 9 0,50

účetní 10 10 1,00

účetní 9 3 1,00

uklízečka 2 12 1,00

uklízečka 2 12 1,00

uklízečka 2 12 1,00

umělecký šéf 12 12 1,00

vedoucí produkce 9 12 0,50

vedoucí provozu 10 12 1,00

vedoucí výpravy 13 9 1,00

vedoucí obch. odd. 10 6 0,75

vedoucí PR 11 7 1,00

vrátná 1 12 1,00

vrátný 1 12 1,00

vrátný 1 12 1,00

vrátný 4 12 1,00

vrátný 1 12 1,00

vrátný 1 12 1,00

vrátný 1 12 1,00

zvukař 7 12 1,00

zvukař 7 12 0,50

zvukař 8 12 1,00

zvukař 8 12 1,00

pozice počet úvazek
uvaděči 35 0,5

barvení látek 1 0,5

elektroúdržba 1 0,5

krejčová 1 0,5

lektor dramaturgie 1 0,5

požární dozor 20 0,5

skladník 1 0,5

šéfredaktor časopisu 1 0,5

údržba osvětlov. zařízení 1 0,5

údržba provozu 2 0,5

úklid 1 0,5

výpomoc v PR 1 0,5

pozice počet úvazek
techn. zabezpečení insce-
nací

1 0,5

lékařský dozor 3 0,5

uvaděč 10 0,5

řízení auta na zájezdech 2 0,5

výpomoc v PR 1 0,5

Dohody o pracovní činnosti

Dohody o provedení práce

Soupis zaměstnanců
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Hlavní pracovní 
poměr 

Batulková Dana
Bílík Aleš
Bor Hanuš
Dolanský Zdeněk
Dvořák Viktor
Hána Jiří
Horáková Nina
Hornáčková Henrieta
Jurek Lukáš
Juřica Pavel
Kačmarčík Milan
Kalina Zbigniew
Kalvoda Radim
Klimeš Petr
Lehký Stanislav
Novotný Tomáš
Pacoláková Evellyn
Smutná Jitka
Tenorová Petra
Vencl Zdeněk
Vykus Michael

Alán Jan
Badinková Michaela
Balcar Michal
Brabec Jaroslav
Bystroňová Antonie
Daňková Andrea
Delišová Martina
Dlouhý Michal
Drbohlav Jan
Dušek Zdeněk
Dvořák Vojtěch
Eichler Petr
Fidlerová Radka
Fric Zbyněk
Friedl Jaroslav
Gajerová Veronika
Hájek Robert
Hanzl Jan
Hessová Anežka
Hilšer Marek
Hlas Ivan
Hnilička Jan
Hofman Jan
Hofmann Martin
Homola Lukáš
Hradecká Michaela
Hustoles Tomáš
Choděrová Daniela
Jachnická Stanislava
Janatková Barbora
Janků Veronika
Janků Věra
Janouch Jiří

Jelínek Stanislav
Jiskra Filip
Jiskrová Jana
Jurkovič Marek
Klapka Dalimil
Klem Jiří
Klepal Kašpar
Khek Kubařová Veronika
Kohoutek Jaroslav
Koreček Ivan
Kouklová Nikol
Krištůfek Ladislav
Lambora Marek
Lojdová Kateřina
Lorenc Josef
Lžičař Pavel
Madeja Radim
Macháčková Kateřina
Málková Marie
Medvecká Taťjana
Milková Svatava
Milota Jiří
Mitrega Robert
Nádaždyová Eva
Nerušilová Věra
Nosek Jaromír
Novotná Tereza
Novotný Jiří
Pelikán Lukáš
Písařík Martin
Podhajský Ondřej
Poláčik Marek
Pospíšil Jan

Procházka Aleš
Procházková Marika
Rošetzký Marcel
Říčař Roman
Říčařová Zuzana
Samcová Domesová Lucie
Sekyrka Karel
Schwarz Jiří
Skála Pavel
Slámová Eliška
Slánský Jaroslav
Slaný Michal
Soukupová Patricie
Stašová Simona
Suchánková-Theimer Anna
Suchý Jiří
Svojtková Veronika
Szymik Jan
Šoltýsová Diana
Štěpánek Petr
Termerová Lenka
Udatný Vilém
Valentová Barbora
Vančura Petr
Valenta Matyáš
Velen Zdeněk
Večerka Miroslav
Vermelho Plíšková Gabriela
Vízner Oldřich
Vlasák Jan
Volf Roman
Zbranková Lenka

Externí  herci, hudebníci 
a tanečníci

Soupis herců
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Režiséři

Čermáková Viktorie
Engelová Ludmila
Goldflam Arnošt
Hanuš Miroslav
Kaloč Zdeněk
Ryšánek Schmiedtová Janka
Strnisko Vladimír

Výtvarníci /
Kostýmy

Hájková Kateřina
Malehová Samiha
Marek David
Milfajt Jaroslav
Pátá-Oldak Agnieszka
Rašková Marie
Sládečková Markéta
Syrový Michal
Zábrodská-Hávová Dana

Hudba

Buzzi Mario
Janouch Jiří
Nejedlý Vladimír
Potoček Milan
Wajsar Petr

Choreografie

Basák Karel
Conceição Jana
Hanušová Jana
Kniha Bartůňková Lenka
Koza Peter
Pacek Martin, doc.
Stodolová Adéla
Nůsek Petr

Fotografové 
a grafici

Brtnický Vojtěch
Hrbková Alena
Janíček Jiří
Košun Kamil
Kurečka Petr
Macháček Jakub
Merunková Lucie
Sochorová Ilona
Škrvrňáková Michaela
Šťáhlavská Riana
Tomeš Michael

Soupis herců
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Hlavní dramaturgické linie

Smyslem veřejnoprávního divadla 
je kultivovat veřejný prostor. Měst-
ská divadla pražská to činí několi-
ka způsoby.

Jakožto scéna určená běžnému městskému publiku si klade za 
cíl kultivovat a rozvíjet vkus a uvažování svých diváků, a to kon-
senzuálně. Příchozího vítáme jako očekávanou a milou návštěvu, 
s níž chceme sdílet své vědomosti, obavy, strasti i radosti. Náš 
dům je otevřen pro každého a naší snahou je docílit toho, aby se 
zde navzájem ctili a respektovali i lidé, kteří se mohou domnívat, 
že spolu nemají nic společného.

Na základě této premisy je repertoár volen tak, aby každá inscena-
ce přinášela impulz k zamyšlení, novou, mírně či více provokativní 
myšlenku, ale aby zároveň srozumitelně komunikovala. Co se říká, 
je důležitější než to, jak se to říká. Nechceme lacině urážet ani šo-
kovat, nechceme se arogantně povyšovat, nevytváříme umění pro 
úzkou elitu, ale nejsme ani divadlem lidovým. Naše publikum oče-
kává kultivovanou podívanou, nové impulzy a profesionální kvalitu.

Rozvíjíme odkaz, jímž se cítíme být vázáni. Navazujeme především 
na tradici ředitele Oty Ornesta, tedy na dobu, kdy Městská divadla 
pražská byla kultivovanou a inteligentní kulturní institucí se silným 
hereckým souborem.

Vytváříme herecké příležitosti pro všechny věkové kategorie her-
ců, jaké si nemůže dovolit žádné soukromé divadlo, a podílíme se 
tak na udržování a rozvíjení té nejlepší tradice hereckého umění. 

William Shakespeare

Macbeth 18. 3. 15

Jiří Janků, Petr Svojtka

60’s aneb Šedesátky 11. 9. 9

Ferdinand von Schirach

Teror 11. 11. 5

Datum 
premiéry

Počet 
repríz

Christian Giudicelli

Premiéra mládí 28. 1. 21

Jean-Claude Carrière

Konkurz 11. 3. 20

Věra Mašková, Pavel Khek

Čapek 3. 6. 17

Florian Zeller

Otec 4. 11. 6

Datum 
premiéry

Počet 
repríz

Premiéry
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Dramaturgie se na základě těchto premis realizuje 
v několika dramaturgických liniích:

1/ ČESKá OTáZKA 
Jednou z priorit dramaturgie Městských divadel pražských je zkoumání české identity. 
Zkoumání toho, co nás utváří a co způsobuje, kým jsme a kam směřujeme. Součástí této 
cesty je i poměřování naší současnosti s díly a osobnostmi významných českých autorů, 
a to napříč žánry. 

2/ VELKé TéMA
Konfrontovat dnešního člověka s hodnotami, které nás přesahují, které platí od věků, od 
nichž se odvíjí naše velikost a před nimiž se odhaluje naše malost, je dalším z cílů, které si 
prostřednictvím děl velké klasické literatury klade dramaturgie Městských divadel pražských.

3/ TěžKé CHVíLE V žiVOTě ČLOVěKA SPOJENé S NEMOCEMi, STáŘíM, 
POSTižENíM A UMíRáNíM
Tato inscenační linka jde přímo proti trendům současné popkultury, zdůrazňující laciné, zá-
bavné a lehké stránky života. Městská divadla pražská se již řadu let zabývají ožehavými té-
maty, jako je stáří, nemoc či smrt. Zaznamenáváme v řadách diváků zejména střední gene-
race jistou úlevu, že se zde vyslovuje nevyslovitelné, že o těžkých věcech, o kterých se stalo 
zvykem v dobré společnosti nehovořit, lze mluvit nahlas, tónem jak vážným, tak humorným. 

4/ JEDiNEČNOST, ODLiŠNOST, TOLERANCE SKUTEČNá i DOMNěLá 
Řadu sezon se Městská divadla pražská věnují tolik skloňovanému tématu tolerance v sou-
časném světě. Tolerancí se ohání od politiků až po opilce v hospodě kde kdo. Jak je tomu 
ale ve skutečnosti? Jak se doopravdy vyrovnáváme s výjimečností, jinakostí, kde máme 
svoje meze? Jak se žije lidem odlišným svým etnikem, svými postoji, názory či postiženým 
jakoukoli výjimečností nebo nedostatkem?

5/ HUDEBNě DRAMATiCKá LiNKA
Specifikou Městských divadel pražských se v posledních letech staly vyprofilované hudební 
komedie. Snažíme se, aby každý takto uvedený titul měl jasné téma, vyjadřoval se – často 
hravým způsobem – k současnému stavu světa a nestal se pouze zábavou pro zábavu. Roz-
hodně tedy není náhodou, že se jedná o vysloveně autorské projekty, které buď zpracovávají 
literární předlohu, nebo jsou zcela novými originálními díly. Pracovně jsme si tento žánr na-
zvali muzikál pro činoherce. Tyto hry uvádíme takřka výlučně na jevišti Divadla ABC. 

Premiéry
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Christian Giudicelli 

Premiéra mládí                        
Premiéra 28. ledna 2017
Tuto bláznivou komedii o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství jsme nasadili do našeho repertoáru hned 
z několika důvodů. Předně proto, že nás dlouhodobě zajímá téma individuální vzpoury proti konformnímu životu. Druhým důvo-
dem je skutečnost, že tento text nabízí jedinečné herecké příležitosti pro dvě skvělé herečky Danu Syslovou a Jitku Smutnou. 
Poslední důvod je pragmatičtější – komorní obsazení nám pomohlo vyřešit provozní problémy s nasazováním ostatních insce-
nací do skladby repertoáru. Dvě starší dámy Simona a Renáta se ocitají v neveselé životní situaci. Své životy obětovaly dětem, 
které je ovšem již nepotřebují. Zůstal pocit prázdnoty. Náhoda je svede dohromady a ony se vydávají na dobrodružnou cestu, na 
níž objevují dávno zapomenutou radost ze života. V průběhu cesty, která měla být hlavně útěkem, vznikne mezi oběma dámami 
upřímné a velké přátelství. Komedie byla napsána v roce 1987 pro slavnou francouzskou herečku Annie Girardotovou. Ačkoliv 
od jejího napsání uplynulo třicet let, její poselství je stále platné. Inscenaci připravila pro Divadlo Rokoko režisérka mladší ge-
nerace Janka Ryšánek Schmiedtová a z Francie se přijel podívat na premiéru autor hry Christian Giudicelli. 

Hrají / Jitka Smutná a Dana Syslová

Režie / Janka Ryšánek Schmiedtová
Dramaturg / Jiří Janků
Překlad / Jan Cimický
Výprava / Markéta Sládečková
Hudba / Mario Buzzi
Pohybová spolupráce /  Adéla Stodolová

Premiéry / Premiéra mládí
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Premiéry / Konkurz

Jean-Claude Carrière

Konkurz
Premiéra 11. března 2017
Tato hra významného postmoderního dramatika a filmového scenáristy byla uvedena proto, abychom mohli spolu se svým 
publikem uvažovat poměrně na vysoké úrovni o stavu současného světa a jeho hodnotových kritérií. Metaforou světa je pro 
Jeana-Clauda Carrièra čekárna, jakýsi předpokoj, v inscenační verzi Ondřeje Zajíce nesmírně pohodlný a luxusní a plný příslibů, 
které se však nenaplňují. Luxusní agentura Svět funguje bez pravidel, bez závazných norem, bez řádu. Nikdo neví, kdo ji vlastně 
řídí, co od nás chce, a jak se čas nachyluje, zjišťujeme, že jsme objekty manipulace čehosi, co neumíme definovat, a dokonce si 
ani nejsme jisti, zda to reálně existuje nebo je to pouhý přelud. Naplňuje nás to úzkostí, místy hrůzou, ale touha po světle reflek-
torů, po tom nejcennějším, co naše doba adoruje, totiž po úspěchu, je silnější než strach, ponížení, ztráta identity. Zároveň je 
svět-čekárna místo velmi osamělé. Teprve v okamžiku, kdy nás téměř pohltí soumrak, dokážeme ocenit lidskou sounáležitost. 
Ale není už příliš pozdě? Představení nenabízí odpovědi, jen pokládá otázky. Režisér zvolil skvělé obsazení hlavních i vedlejších 
rolí. Zejména trojice Hána, Procházka, Batulková podává mimořádné herecké výkony, jejichž prostřednictvím se komplikované 
téma stává sdělným i pro běžného mainstreamového diváka.

Hrají / Dana Batulková, Jiří Hána, Aleš Procházka, Jaroslav Vlach, Zdeněk Dolanský a Henrieta Hornáčková

Režie / Ondřej Zajíc
Dramaturg / Věra Mašková  
Překlad / Matylda a Michal Lázňovští 
Scéna / Michal Syrový
Kostýmy / Dana Hávová
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William Shakespeare

Macbeth
 

Premiéra 18. března 2017
Nové uvedení klasického textu je realizováno v ryze současných reáliích a koncipováno jako zrod moderního tyrana. Je oproš-
těno od metafyzických, osudových příčin – všechna osudová znamení jsou buď reálné situace, které si Macbeth jako znamení 
vykládá (setkání se třemi holkami v baru, které mu v alkoholovém opojení slibují kde co), nebo jeho chorobné představy (zjeveni 
Banca), či horečnatý sen (druhé setkání s čarodějnicemi). Vše, co se děje, je lidské rozhodnutí. Macbeth vstupuje do insce-
nace jako plně integrovaný sympatický muž, nekomplikovaný voják, který není nadšen, že musí bojovat bitvy mizerného krále 
Duncana, jenž je koncipován jako arogantní, od reality zcela odtržený politik, a jeho neschopných, rozmazlených synů. Zmocnit 
se vlády se tedy zdá částečně oprávněné. Rozhodující je naléhání manželky a příznivé okolnosti. Okamžik vraždy představuje 
zlomový moment, kdy si diváci spolu s Macbethem uvědomují, že tento muž spáchal něco nad své síly. Veškeré jeho další po-
čínání, je motivováno tak jako u většiny tyranů, strachem, který přerůstá v paranoii. Strach Macbetha vede k nastolení diktatury 
a proměňuje říši ve Waste Land, jak znělo i jméno baru, kde potkal svůj osud. Jistý inscenační posun je i v završení osudu 
Lady – proto, aby Macbetha neohrozila, je jím zabita. V Milanu Kačmarčíkovi našel režisér Khek adekvátního představitele, který 
naplnil jeho záměr ve výrazné herecké kreaci, jež v závěru dramatu nabývá až monumentální hrůznosti. Ne tak šťastnou ruku 
měl při volbě Lady Macbeth, kde výklad zůstává kdesi v půli cesty. Prostor tu dostala i řada nově angažovaných herců, z nichž 
zejména Aleš Bílík prokázal, že je schopen koncepčně ztvárnit velkou roli. Macbeth je inscenace kontroverzní, přijímaná i od-
mítaná, společensky angažovaná, která naplňuje to, co je cílem veřejné kulturní instituce – na velkých dílech světové klasiky 
traktuje ožehavé téma své doby.

Hrají / Milan Kačmarčík, Diana Šoltýsová, Pavel Juřica, Aleš Bílík, Tomáš Novotný, Vilém Udatný, Radim Madeja / 
Jiří Š. Hájek, Jiří Schwarz, Michael Vykus, Viktor Dvořák, Matyáš Valenta, Petr Klimeš, Jiří Klem, Oldřich Vízner, 
Evellyn Pacoláková, Petra Tenorová, Nina Horáková, Lucie Pernetová a Kristián Špiner

Režie / Pavel Khek
Dramaturg / Věra Mašková
Překlad / Martin Hilský 
Scéna / Michal Syrový
Kostýmy / Agnieszka Pátá-Oldak

Hudba / Vladimír Nejedlý 
Lightdesign /  Jan Beneš
Pohybová spolupráce /  Lenka Kniha Bartůňková 
Souboje / Petr Nůsek a Peter Koza

Premiéry / Macbeth
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Premiéry / Čapek

Věra Mašková, Pavel Khek

Čapek
Premiéra 3. června 2017
Zatímco v Macbethovi je traktováno velké dílo klasické literatury, v inscenaci Čapek stojí v centru pozornosti sám autor a zrod 
jeho díla v kontextu pohnutých historických okolností. Od většiny současných děl inspirovaných životy velkých lidí se liší tím, že 
nemá potřebu vystavět pomník velikánovi z jeho slabostí a docílit toho, abychom si všichni připadali lépe ve své malosti. Naše 
inscenace přináší ve skvělé interpretaci Jiřího Hány portrét člověka dobrého, neúhybně slušného, laskavého, se smyslem pro 
humor a zcela oddaného zápasu o demokracii a svobodu země, kterou miloval. Z velké části se skládá z autentických dobových 
dokumentů, citací z Čapkova díla i díla jeho současníků, jedna rovina inscenace je ryze fiktivní. Zároveň je rámována odkazy 
na nedávnou minulost a protkána věcnými komentáři jednotlivých postav-herců, což vše poukazuje na paralelu se současným 
stavem naší společnosti. Prostřednictvím historického tématu se podařilo režiséru Khekovi vytvořit velice aktuální inscenaci, 
která se stala diváckým hitem.

Hrají / Jiří Hána, Milan Kačmarčík, Máša Málková, Stanislava Jachnická, Viktor Dvořák, Jitka Smutná, Hana Dou-
lová, Jan Vlasák, Petra Tenorová, Aleš Bílík, Michael Vykus, Petr Klimeš a Jan Řezníček

Režie / Pavel Khek
Dramaturg / Věra Mašková  
Scéna / Michal Syrový 
Kostýmy / Agnieszka Pátá-Oldak
Hudba / Vladimír Nejedlý
Režie obrazu / Daniel Hnát
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Premiéry / 60’s aneb Šedesátky

Jiří Janků, Petr Svojtka

60’s aneb Šedesátky                       
Premiéra 11. září 2017
Touto inscenací jsme se rozhodli navázat na divácky úspěšnou linku hudebních komedií v Divadle ABC. Na půdorysu crazy ko-
medie o člověku, který touží vrátit se do časů svého mládí, konfrontujeme dnešní uspěchanou dobu, kdy nálada ve společnosti 
zrovna nepřekypuje optimismem, s ideály, uvolněností a svobodou šedesátých let. Jedná se o autorskou hru, která byla napsaná 
„na tělo“ všem protagonistům. Při přípravě inscenace se osvědčila spolupráce s hudebníkem Jiřím Janouchem, jenž převedl 
známé hity šedesátých let do nových aranží. Inscenace divákům nabízí živou kapelu a také herecké, pěvecké i taneční kreace 
herců, kteří v minulosti několikrát potvrdili, že je jim tento žánr blízký. První reprízy ukazují, že se komedie trefila do vkusu diváků 
Divadla ABC, vedle zábavy nabízí také prostor k přemýšlení o tom, kam jsme vlastně za těch padesát let dospěli a kde jsme 
udělali chybu. Inscenaci nastudoval režisér Petr Svojtka, plánovaná premiéra byla kvůli onemocnění jednoho z herců přesunuta 
z června na září 2017.

Hrají / Hanuš Bor, Veronika Gajerová, Lucie Pernetová, Radim Kalvoda, Vasil Fridrich, Pavel Juřica, Nina Horáko-
vá, Zdeněk Velen, Zbigniew Kalina, Roman Říčař, Evellyn Pacoláková, Veronika Janků a další

Režie / Petr Svojtka
Dramaturg / Jiří Janků
Scéna / Jaroslav Milfajt
Kostýmy / Kateřina Hájková
Choreografie / Martin Pacek
Hudební aranže a nastudování /  Jiří Janouch
Korepetice /  Štěpán Eliáš
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Premiéry / Otec

Florian Zeller

Otec
Premiéra 4. listopadu 2017
Touto inscenací svým způsobem vrcholí dramaturgická linka stáří a poslední věci člověka. Hra Otec je dojemná a současně 
i vtipná tragikomedie o Alzheimerově nemoci, psaná z pohledu muže, který je touto chorobou postižen. Jednotlivé scény se 
vzájemně popírají, postavy mají více podob a příběh se skládá nepřímo, skoro až detektivně. Stavba textu a jeho celková kom-
pozice jsou velmi originální a není divu, že se dnes Otec hraje v mnoha zemích po celém světě. Premiéra naší inscenace byla 
současně pražskou premiérou. Text nabízí velkou hereckou příležitost pro zralého herce v titulní roli a nutno říci, že Jan Vlasák 
v inscenaci exceluje. Ohlasy na první reprízy byly více než vřelé a právě jeho výkon řadoví diváci i odborná veřejnost velmi oce-
ňují. Ovšem i všechny ostatní role znamenají velkou výzvu a příležitost zejména pro střední generaci našeho souboru a dlužno 
říci, že se s nimi všichni herci vypořádali se ctí. Hra měla premiéru v listopadu 2017 v režii Petra Svojtky.

Hrají / Jan Vlasák, Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Tereza Vítů, Zdeněk Vencl a Lenka Zbranková

Režie / Petr Svojtka
Dramaturg / Jiří Janků 
Překlad / Michal Zahálka 
Scéna / Ondřej Nekvasil a Zuzana Ježková
Kostýmy / Zuzana Ježková
Hudba / Vladimír Nejedlý
Asistentka režie / Markéta Damková
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Premiéry / Teror

Ferdinand von Schirach

Teror                       
Premiéra 11. listopadu 2017
Uvedení hry Teror představuje nejen umělecký, ale zejména společenský čin. Je to dílo, které je v současné době uváděno po 
celém světě. Nastoluje velice složitý konflikt morálky vyvolaný strachem z teroristických útoků. Režie Ondřeje Zajíce je oproš-
těna od všech vnějškových efektů. Soudní síň, v níž se celý děj odehrává, působí maximálně autenticky, vše se odvíjí v rovině 
striktně verbální. Zásadní otázku, co zvítězí, zda naše morální a právní vědomí, nebo čirá hrůza, kterou do našich životů vnáší 
terorismus, rozhodují diváci. Na konci soudního přelíčení prostřednictvím hlasovacího zařízení rozhodují o vině, či nevině pilota, 
který sestřelil civilní letadlo plné lidí, unesené teroristou proto, aby s ním naboural do stadionu se sedmdesáti tisíci lidmi. Si-
tuace, která na první pohled vypadá jasně, se komplikuje svědectvími o tom, že cestující možná vylomili dveře kokpitu, stejně 
jako faktem, že nikdo z armády nedal povel k evakuaci stadionu, přestože bylo reálné ji stihnout. Příběh jednoho člověka se 
stává soudem nad celou společností a celou epochou. Přes počáteční obavy se ukázalo, že toto téma je i pro diváky konzerva-
tivního divadla aktuální, zajímavé a zároveň přitahuje i publikum, jež toto divadlo běžně nenavštěvuje. Velice nadšeně ho přijímá 
publikum středoškolské.

Hrají / Milan Kačmarčík, Zbigniew Kalina, Tomáš Novotný, Jitka Smutná, Lukáš Jurek a Evellyn Pacoláková

Režie / Ondřej Zajíc
Dramaturg / Věra Mašková
Překlad / Ondřej Šebesta
Scéna / Adam Pitra
Kostýmy / Dana Hávová
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Čapek
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Název titulu Datum premiéry Počet repríz 2017 Počet repríz 2016 Celkový počet repríz
včetně zájezdů

August August, august 12. 11. 2016 17 7 24

Bedřich Smetana: The Greatest Hits 17. 3. 2012 10 11 113

České Vánoce 18. 11. 2006 9 9 97

Evžen Oněgin 11. 6. 2016 19 16 35

Happy End 28. 3. 2015 8 14 44

Hodina před svatbou 14. 11. 2015 14 18 42

Holky z kalendáře 9. 3. 2011 11 12 120

Kancl 10. 11. 2012 18 18 106

Kdo se bojí Virginie Woolfové? 15. 3. 2014 19 19 110

Lakomá Barka 17. 9. 2006 6 5 124

Listopad 7. 6. 2014 18 15 92

Molly Sweeney 13. 6. 2013 10 11 70

Na miskách vah 7. 11. 2015 18 17 44

Noc bláznů 12. 3. 2016 19 25 44

Oddací list 18. 10. 1999 14 12 288

Pan Kaplan má třídu rád 24. 1. 2009 10 11 254

Proč muži neposlouchají a ženy neumí... 19. 3. 2016 37 22 59

Romulus Veliký, komedie antických rozměrů 23. 5. 2015 9 14 38

Strýček Váňa  4. 6. 2016 17 18 35

Shirley Valentine 26. 4. 2008 27 23 330

Tanec smrti 24. 1. 2015 8 12 43

Top Dogs 5. 11. 2016 18 9 27

V+W Revue 15. 11. 2014 10 22 73

Vím, že víš, že vím… 7. 3. 2015 23 29 74

Želary 10. 3. 2012 15 12 97

Reprízované tituly
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Derniéry 2017 Datum premiéry Počet repríz 2017 Počet repríz 2016 Celkový počet repríz 
včetně zájezdů

Burundanga 14. 6. 2014 2 16 49

Dobře rozehraná partie 19. 1. 2008 7 11 174

Drž mě pevně, miluj mě zlehka 8. 6. 2013 5 10 72

Hráči 21. 6. 2008 8 11 199

Věštkyně, vraždy a jasnovidci 16. 3. 2013 11 15 98

Reprízované tituly
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ČESKá LiNKA

Jiří Janků / České Vánoce

Vánoční hry, to je naprosto specifická žánrová kategorie, která se táhne dějinami českého divadla od dob baroka. Vzešly přirozeně z církevního prostředí  
a v nejrůznějších dobách v mnohých úpravách podávaly v adventním čase zprávu o blížícím se narození Ježíše Krista. Tuto tradici nepřerušilo ani čtyřicet 
let naprosto ateistického komunistického vládnutí a s o to větší intenzitou se vánoční hry začaly uvádět po roce 1989. Naše hra na tuto zvyklost navazuje, 
je ale v mnoha ohledech netradiční. České Vánoce nejsou 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, jež Vánoce již dávno nevnímá jen 
jako svátky slavící Boží narození. V inscenaci nejde pouze o zvěstování narození Božího syna, ale i o zkoumání paradoxů, které tato skutečnost nese, je-li 
zasazena do českého prostředí. Vše je rozehráno v duchu velké nadsázky a příběh přináší nečekané a paradoxní situace. Jinými slovy, vedle oblíbených  
i méně známých koled a vánoční atmosféry zde diváci najdou i komické situace a dialogy, které ukážou, jak to asi mohlo vypadat, když do nejmenované 
vsi kdesi v české kotlině dorazila zpráva o narození Spasitele. Naši diváci tuto dvojlomnost vzali za svou a nás velmi těší, že zájem o inscenaci každým 
rokem stoupá. Úspěch hry nás inspiroval k pořádání Vánočního festivalu, který pravidelně přiváží pražským divákům úspěšné adventní inscenace z celé 
republiky i ze Slovenska.

Jan Werich, Gustav Skála / Lakomá Barka

Tato inscenace je pro naše divadlo důležitá v mnoha ohledech. Jednak jde o titul pro celou rodinu, který je určen malým i dospělým divákům, a pak se jed-
ná o pohádku Jana Wericha, který je historicky s Divadlem ABC silně spjat. Velmi půvabně napsaný text předlohy je plný jedinečného humoru, jazykového 
vtipu i moudrosti (to je ostatně typické pro všechny pohádky z knihy Fimfárum). Pohádka půvabně pranýřuje nechvalně známé lidské vlastnosti, jakými jsou 
lakota, hamižnost a sobectví. V dramatizaci Gustava Skály a v režii Petra Svojtky se rozehrává příběh z vesnice Dejvice, jejíž obyvatelé ani trošku nedělají 
čest jménu své obce. Žádný z nich nedává více a nejlakomější z nich je farská kuchařka Barka. Je nejen lakomá, ale také zvědavá, a proto se jí dostane 
odplaty. Trestu neujdou ani ostatní z vesnice, kteří šidí a podvádějí. Vše je inscenováno velmi nápaditě a s hravostí, která si nezadá s literární předlohou. 
Pobavit se tak skutečně mohou jak malí, tak i dospělí diváci.
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Květa Legátová / Želary

Jedná se o jednu z divácky i umělecky nejúspěšnějších inscenací Městských divadel pražských posledních let. Adaptace vrcholné současné české prózy, 
která nejen nečekaným způsobem mapuje uzlové momenty českých dějin poloviny dvacátého století – německou okupaci, osvobození a nastolení socia-
lismu – ale i etické problémy s tím spojené. Autorka dává zcela současné vidění světa do souvislostí s pradávnou, historickou duší české země. Tradiční, 
staletími prověřené hodnoty se stávají tím, co vítězí nad běsněním jakéhokoli zla, jehož nadvláda může být vždy jen dočasná. Drsný i jímavý příběh ztvárnil 
osobitým způsobem mladý režisér Pavel Khek, jehož výrazné režijní gesto přináší postmoderní divadelní jazyk, který dokáže strhnout a zaujmout nejen 
výlučné, exkluzivní, ale i mainstreamové publikum. Vznikla tak inscenace, jež provokuje k bouřlivým diskuzím středoškoláky i intelektuály, ale která má 
obrovský ohlas i u zcela běžných diváků. Inscenace poskytla herecké příležitosti především střední a starší generaci herců, jejichž výkony jsou mimořádné. 
Působivou složkou představení je vynikající hudba Davida Hlaváče, která čerpá z lidových kořenů, s nimiž pracuje velice nápaditým způsobem. Přestože 
interpretace písní je náročná, soubor Městských divadel pražských zde prokazuje, že i tato stránka, která patří k tradici divadel ABC a Rokoko, je zde stále 
na výši.

Reprízované tituly / Česká linka



32 | výroční zpráva | Reprízované tituly

VELKé TéMA

Alexandr Sergejevič Puškin / Evžen Oněgin

Světová klasika v moderním pojetí. Režisér Khek představuje Oněgina jako postmoderního cynika, který dávno rezignoval na jakékoli etické normy, bonvivá-
na žijícího na dluh – doslovně i v přeneseném významu. Jenomže ve světě bez morálních mezí, kde je vše dovoleno, se všechny požitky brzy omrzí a život 
se stává břemenem. Střetnutí vyprázdněnosti s mládím, plným velkých snů a velkých očekávání, vytrhuje na chvíli Oněgina z nudy a prázdnoty, přitahuje 
a snad i trochu vzrušuje okoralé srdce, ale přistoupit na životní koncept Lenského a Taťány se zdá být nemožné. Oba je zavrhuje v jediné chvíli a oba svým 
způsobem zabíjí – Taťánu svým odmítnutím, přítele Lenského doslova v neuváženém souboji. Zabíjí zároveň svoje vlastní mládí a svou naději. Se životem, 
který ho nenávratně minul, je konfrontován při opětovném setkání s Taťánou. Stejně jako ji v jediném okamžiku zavrhl, uvědomuje si v jediné vteřině svůj 
fatální omyl. Jenomže čas nelze vrátit zpět a šance jednou promarněná se nevrací. Tragické minutí toho, kdo příliš pozdě pochopil, v čem spočíval smysl 
jeho života, mnohokrát zpracované v jevištní i filmové podobě, ožívá v Divadle ABC v četných odkazech na nejslavnější české zpracování E. F. Buriana jako 
velmi současná hra o smyslu bytí na prahu pekla, jehož vyslanec už obchází nedočkavě kolem. Výrazný režijní rukopis Pavla Kheka si získal své příznivce 
mezi mladými diváky, ale tato inscenace je přijímána kladně diváky Městských divadel pražských napříč generacemi.

Friedrich Dürrenmatt / Romulus Veliký, komedie antických rozměrů

Mistr absurdního divadla před nás staví antihrdinu, světapána, který se ke svým vladařským povinnostem chová velmi podivně a laxně. Místo aby řešil ohrožení 
vlasti cizími vojsky, stará se o svůj chov slepic, a není tedy divu, že na něho doma číhá za každým závěsem nějaký ten vrah. Jsme svědky zániku říše, kterou 
spravuje šílenec, anebo se jedná o dobře promyšlenou státnickou hru? A pokud ano, jaký je její smysl a cíl? Jedna nečekaná situace střídá druhou až k šoku-
jícímu odhalení. Přestože se příběh odehrává v době pádu Západořímské říše, postavy, situace a zápletky jsou ryze současné, velmi komické a, bohužel, velmi 
aktuální. Těžiště této hry leží na bedrech představitele hlavní postavy. Po Václavu Voskovi se této role zhostil přední herec Městských divadel pražských Aleš 
Procházka. Jeho promyšlené precizní herectví a schopnost tematizovaného výkonu patří bezesporu k tomu nejlepšímu, co lze na pražských jevištích v součas-
né chvíli vidět. Právě jeho výkon posouvá inscenaci, která by mohla být lehkou komedií, k výrazné existenciální výpovědi o bědném stavu současného světa.
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Anton Pavlovič Čechov / Strýček Váňa

Uvádění klasických her světového dramatu patří do jisté míry k povinnostem repertoárového divadla. Slovo „povinnost“ zde ale nechápeme pejorativně. Dě-
lat Čechova je totiž pro většinu divadelníků záležitost bytostně vzrušující, kultivující, ale také hodně náročná. Jeho postavy totiž nikdy nerozklíčujete hned 
po prvním přečtení, naopak se s nimi musíte „prát“ po celou dobu zkoušení. To byl jeden z důvodů, proč jsme hru nasadili do repertoáru. Ten druhý, a pro 
diváka daleko zásadnější, je v tom, že Strýček Váňa, ačkoliv se odehrává na ruské vesnici před sto dvaceti lety, má nesmírný přesah vzhledem k dnešku. 
Nese s sebou taková témata, jako je například krize středního věku, osamělost člověka ve společnosti či nenaplněnost životů. Režie Petra Svojtky, která 
je výsostně herecká a nehledá v textu žádné krkolomné výklady, všechna výše uvedená témata akcentuje. Zdá se, že diváci to vnímají a kvitují. Upřímně, 
návštěvnost není úplně nejvyšší (ale ani nějak dramaticky nízká). Tak trochu jsme s tím počítali, protože Čechov je obecně vnímán jako autor, „na kterého 
se moc nechodí“. Každopádně ze zpětné vazby, již máme k dispozici, vyplývá, že diváci jsou s touto inscenací spokojeni a dávají jí velmi vysoké hodnocení. 
Z tohoto pohledu jsme při hodnocení dramaturgického záměru velmi spokojeni.
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TěžKé CHVíLE V žiVOTě ČLOVěKA

Anat Gov / Happy End

Jde o současnou izraelskou tragikomedii, ve které se lehce a s nadhledem vypráví o velmi vážných věcech, konkrétně o rakovině. Autorka začala hru psát 
poté, co u ní lékaři tuto nemoc objevili. Rozhodla se o své chorobě hovořit naprosto otevřeně. I když se dotýká natolik závažných věcí, jakými jsou nemoc 
a smrt, nechybí jí humor a nadhled. Tímhle neotřelým přístupem si získala srdce mnoha diváků a současně podpořila boj proti této záludné chorobě. Anat 
Gov přežila s rakovinou čtyři roky, během nichž, jak sama řekla v jednom z posledních rozhovorů, bylo víc dobrých než špatných dní. Přestože nemoci 
nakonec v roce 2012 podlehla, poselství, které divákům zanechala, totiž „Nikdy neztrácejte naději a berte si ze života to nejlepší“, je stále živé. Tuto neo-
třelou tragikomedii, kterou jsme objevili díky spolupráci s nadací Kapka naděje, jsme uvedli v české premiéře v překladu Šárky Doležalové a v režii Arnošta 
Goldflama.
 
Pere Riera / Hodina před svatbou 

 

 

Rodinné drama. Svatba jediné dcery bohatého podnikatele svede do jeho domu všechny jeho syny i jejich partnerky. Ukazuje se, že den bude dramatič-
tější, než se původně očekávalo. Synové mají s otcovou firmou svoje záměry, kromě toho má každý z nich svoje vlastní starosti. Mezi nejstarším Maxem 
a jeho bývalou ženou panuje divné napětí, prostřední Alex záměrně terorizuje celou rodinu i svou novou přítelkyni, teta se pomalu ale jistě opíjí, zahradou 
bloudí nezvaný host, bývalý zaměstnanec firmy, který byl nedávno propuštěn. Nevěsta postupně zjišťuje, že její sňatek hraje nepěknou roli v intrikách jejích 
sourozenců, a pod povrchem se skrývá děsivé rodinné tajemství, jehož nečekané odhalení přichází v závěru hry. Vyřizování rodinných účtů, v němž dojde 
až na zbraně a ohrožení života, odhaluje nejen povahové rysy dětí z lepší rodiny, ale i jejich traumata z dětství a nejednoho kostlivce v rodinných skříních. 
Riera je mladý dramatik, režisér a dramaturg, jehož hry se úspěšně uvádějí především v Barceloně. Síla jeho talentu tkví nejen ve výborně psychologicky 
vykreslených postavách, ale i ve schopnosti postihnout současné konflikty moderní doby. Hra Hodina před svatbou je postavena na střetu obchodních 
zájmů s nejprivátnější sférou lidského bytí.
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Tim Firth / Holky z kalendáře

Každoročně v den boje proti rakovině kupují lidé žluté květiny. Diváci Městských divadel pražských vědí proč. Na počátku této zvyklosti byla iniciativa 
skutečných dam, o kterých pojednává tato hra. Iniciativa na památku Johna Clarka, který se ve skutečnosti nejmenoval John Clark. Autor mu dal jedno  
z nejběžnějších jmen, aby zdůraznil jeho obyčejnost. Ano, John Clark nebyl vědec, umělec, nebyl celebrita. Byl to obyčejný venkovský hajný, jeho žena byla 
obyčejná, bezvýznamná paní Clarková, která po jeho úmrtí na leukemii prožívala totéž, co prožívají miliony lidí, jejichž blízcí podlehli této zákeřné chorobě, 
na niž není lék. Měla kolem sebe přátele. Semkla se kolem ní celá malá venkovská komunita rozhodnutá čelit bolesti, strachu a smrti humorem a udělat 
něco, cokoli, co by v boji se zákeřnou nemocí alespoň trochu pomohlo. A tak se zrodila idea kalendáře aktů starých dam, která vzbudila obrovskou pozornost 
a jejímž symbolem se stala slunečnice, nejoblíbenější květina obyčejného pana Clarka. I když ony dámy dostaly posléze šanci stát se celebritami, ikonami 
módního a reklamního byznysu, odmítly to a dodnes jsou obyčejnými paními Clarkovými, které vyslaly světu své poselství, že stáří, bezmoc, smrt lze překo-
nat lidskou solidaritou, přátelstvím, soudržností a láskou. Pak se znovu stáhly do svého ústraní, k vaření povidel a pletení čepic pro vnoučata. Inscenace hry, 
kterou Městská divadla pražská uvedla v české premiéře, je neobyčejně úspěšná, rozhodně zábavná a vtipná, ale není to zábavnost laciná. Jedinečnost této 
inscenace tkví také v tom, že poskytla vynikající herecké příležitosti plejádě významných českých hereček a možnost potkat se na jediném jevišti v jedinou 
chvíli. Herecké výkony těchto dam jsou skutečně mimořádné a energie i osobitost, s jakou se zmocňují svých rolí, dává této inscenaci punc unikátnosti.

Edward Albee / Kdo se bojí Virginie Woolfové? 

Při výběru této hry nás oslovila kvalita scénáře a drobnohled, jakým se tu nahlížejí mezilidské vztahy. Jedná se bezesporu o jeden z nejpozoruhodnějších 
textů, které americká dramatika druhé poloviny dvacátého století dala světu. Dá se říci, že toto komorní drama můžeme již dnes zařadit do kategorie „mo-
derní klasika“. Soukromý večírek dvou manželských párů působících na malé americké univerzitě se mění v noční můru. Hra boří mýtus o tzv. americkém 
snu, poklidný dialog se tu záhy změní v řadu vzájemných urážek, jízlivostí a „praní špinavého prádla“, které ukazují na vnitřní prázdnotu všech zúčastněných, 
jejich traumata a také povrchnost a dutost vzájemných vztahů. Hra je plná nečekaných dramatických zvratů a od začátku až do konce nechává diváky  
v napětí. Je pozoruhodné, že text, který vznikl v šedesátých letech minulého století jako absurdní drama, dnes zdaleka tolik absurdně nepůsobí. Co se dříve 
jevilo jako nové a překvapivé – drásavý pohled na strukturu vztahů, kruté manželské hry, psychické i fyzické týrání – to dnes již dávno není na jevištích tabu. 
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V mnoha ohledech je aktuálnost této hry v českém prostředí daleko vyšší než před padesáti lety, kdy tu byla uvedena poprvé. Velkou zásluhu na tom má 
nový překlad, který pro naše divadlo pořídil renomovaný překladatel Jiří Josek. Režie se tu nepouští do žádných výkladových krkolomností, v centru zájmu 
byla práce s hercem. Skvělé výkony všech čtyř protagonistů – Veroniky Gajerové, Aleše Procházky, Veroniky Kubařové i Viktora Dvořáka dělají z inscenace 
skutečný divácký zážitek. Svědčí o tom velmi dobré ohlasy laické i odborné veřejnosti.

Ronald Harwood / Na miskách vah

Harwoodova hra, inspirovaná skutečným příběhem geniálního dirigenta Berlínské filharmonie Wilhelma Furtwänglera, se vrací k bolestivému tématu pozice 
umění a umělce v totalitní společnosti. Furtwängler byl po válce postaven před denacifikační tribunál: hra se však zabývá šetřením, které předtím ve věci 
údajné dirigentovy nacistické minulosti vedl americký vyšetřovatel major Steve Arnold. Hra je „sporem“ bez vítězů – záleží na divákovi, na čí stranu se 
postaví. Jedná se o velmi kvalitní text, který navazuje na dlouhodobé směřování naší dramaturgie v linkách „Těžké chvíle v životě člověka“ i „Jedinečnost, 
odlišnost, tolerance“. Inscenace byla do našeho repertoáru nasazena především pro nadčasovost hlavního tématu. Postavení umělce v totalitní společnosti 
a jeho zodpovědnost za podporu nedemokratického režimu, to je problém, který se zdaleka netýká pouze fašistického Německa. Velmi podobně tomu bylo 
i za komunistického režimu u nás a najít jednoznačné odpovědi na to, co je a co není kolaborace, je velmi složité. To, že tyto otázky nebyly jednoznačně 
dořešeny, má svým způsobem vliv na dění v dnešní společnosti, a proto považujeme za velmi důležité, aby se o těchto věcech mluvilo. Nemalý přínos  
inscenace vidíme rovněž v tom, že poskytla velké herecké příležitosti. Potěšitelné je i to, že se jednalo o první práci nových mladých členů hereckého 
souboru Niny Horákové a Michaela Vykuse, oba svým přístupem prokázali, že jejich angažování do řad Městských divadel pražských bylo dobrou volbou.   

Willy Russell / Shirley Valentine

Komedie o hledání vlastní identity z dílny známého britského komediografa Willyho Russella je současně úžasnou one woman show Simony Stašové. Hra 
nahlíží zábavnou až modelovou formou na problém krize středního věku. Stárnoucí matka dospělých dětí a manželka nevšímavého manžela se vzbouří proti 
životnímu stereotypu. Z výletu, který měl být první dovolenou v životě, se stává cesta ke znovunalezení sebe sama, ale též toho, co je v životě podstatné. 
Simona Stašová v režii Zdeňka Kaloče vytváří působivou hereckou kreaci, která velmi silně rezonuje zejména s ženskou částí publika. Ztvárňuje nejen hlavní 
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hrdinku Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta. Neobyčejný příběh obyčejné ženy je kasovním hitem, o jakém se sní každému divadelnímu 
řediteli, ale za který se, díky mimořádnému výkonu výrazné herecké osobnosti, nemusí stydět.

Urs Widmer / Top Dogs

Hru Top Dogs jsme vybrali na repertoár Divadla Rokoko zejména proto, abychom rozvinuli linku „kancelářských tragikomedií“. Dřívější inscenace Kancl nás 
překvapila svou diváckou úspěšností, což přičítáme poměrně velké skupině diváků, pro kterou je prostředí kanceláře každodenním pracovním prostorem. 
Zejména pro tyto diváky jsme nasadili i Top Dogs, což je hra, která se s nadsázkou dívá na smutný fenomén dnešní doby – propouštění. Zdá se, že tento 
záměr naprosto vyšel, protože mezi diváky má tato tragikomedie velký úspěch. Pro nás je navíc cenná také proto, že nabízí řadu velkých hereckých příle-
žitostí, a jsme rádi, že členové našeho souboru se s nimi vypořádali velice dobře. Za zmínku stojí i skutečnost, že jsme hru uvedli v novém překladu, který 
dle našeho názoru akceptuje velmi dynamicky se rozvíjející kancelářsko-ekonomický slovník dnešních manažerů. 
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JEDiNEČNOST, ODLiŠNOST, TOLERANCE

Pavel Kohout / August August, august 

Inscenace, kterou sám autor vyhodnotil jako znovuzrození klasického textu. Zásadní interpretační posun tkví v pojetí cirkusu jako moderní televizní show se 
všemi atributy současné pokleslé konzumní kultury. Ředitel současného cirkusu Svět je kdosi za sklem, sídlící tak vysoko, že k němu nelze dohlédnout, jeho 
moc se realizuje prostřednictvím podřízených, kteří se starají oddaně o to, aby hladký chod zábavního průmyslu nebyl narušován individuální kreativitou, 
poezií a nerentabilními sny. Přestože moc ředitele zábavního průmyslu je téměř neomezená, přestože disponuje obrovskými možnostmi a zdroji, nakonec 
se ukazuje ve střetu s originalitou, čistotou a opravdovým zanícením jako bezmocná. Pokud chce vyhrát, musí se uchýlit k hrubé síle a odhalit svou pravou 
podstatu. V čase, kdy byla hra napsána, představovala moc především moc politickou, v čase, kdy je inscenována dnes v Divadle ABC, představuje přede-
vším moc peněz a bezohledného konzumu. Ovšem metody, kterými se ve světě prosazuje, zůstávají bohužel zcela stejné. Výpravná, opulentní inscenace 
této dnes již klasické hry je publikem přijímána s překvapením a vnímána jako objevná.

Ricky Gervais / Kancl 

Divadelní pohled do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné současné kanceláře, jehož předlohou se stal kultovní seriál BBC, který má po celém světě řadu nad-
šených ctitelů i fanklubů. Naše inscenace v Divadle Rokoko se stala celosvětově prvním uvedením tohoto díla na jevišti. 
Moderní svět je krutý. Doby, kdy měl každý úředník zajištěno nadosmrti své teplé místečko, jsou nenávratně ty tam. Dnes se nad každičkou kanceláří per-
manentně vznáší hrozba propouštění. Kdokoliv může být ze dne na den shledán nadbytečným. Takové jsou základní situační okolnosti i v Kanclu Rickyho 
Gervaise v režii Petra Svojtky. Své místo si tu hlídá bodrý a za každou cenu vtipný šéf a také řada podřízených, kteří si uvědomují jeho neschopnost, ale 
musejí být loajálně servilní. To vše dohromady vytváří celou řadu humorných situací, které jsou dokonale odpozorované ze života a jdou až na samu dřeň 
tématu i mezilidských vztahů. Vtipně a s nadsázkou se tu zkoumá každodenní život a také míra únosné trapnosti. Jde o humor, který mnohdy zamrazí. 
Je postaven na velmi věrohodném pohledu na věc. Není náhodou, že divácká odezva je skutečně veliká. Je až s podivem, kolik diváků se s tímto prostře-
dím identifikuje, jakoby snad každý druhý takového nesnesitelně trapného šéfa osobně znal. Na druhou stranu je to logické – Praha je městem kanceláří  
a Městská divadla pražská tak oslovují poměrně silnou diváckou skupinu, která, jak se zdá podle návštěvnosti, o právě takové inscenace projevuje zájem.
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David Mamet / Listopad

Hru jsme si vybrali proto, aby přinesla na jeviště Divadla ABC tolik oblíbený a neméně zrádný žánr politické frašky. Text jednoho z nejlepších současných 
amerických autorů nás zavede do Bílého domu, kde se fiktivní americký prezident Charles Smith připravuje na novou prezidentskou volbu, ve které jsou 
ovšem jeho šance na znovuzvolení stejně nízké jako „Gándhího cholesterol“. Nehodlá se však vzdát bez boje a svou chystanou kampaň opře o novou in-
terpretaci svátků Díkůvzdání, která by mu měla získat patřičný kapitál od „zainteresovaných“ kruhů. Mametova komedie vtipně a břitce komentuje stav 
současné vysoké politiky i mnohé společenské nešvary, se kterými se dnes a denně setkáváme. Ačkoliv je inscenace zasazena do amerického prostředí, její 
vyznění silně rezonuje i v naší vlasti. Kontroverze současného prezidenta jsou bohužel permanentně ve středu našeho politického dění, a tak jsou paralely 
mezi bláznivými nápady a bonmoty fiktivního politika Charlese Smithe a českou realitou více než nápadné. Přiznáme se, že mnohé z nich nebyly naším 
inscenačním záměrem, ale diváci si, podobně jako v „předlistopadové době“, hledají mezi řádky replik jejich vlastní výklady, a o to více se baví. A přesně tak 
by politická satira na jevišti měla fungovat. Z tohoto úhlu pohledu můžeme říci, že se dramaturgický záměr podařilo naplnit a paradoxně nás každá repríza 
překvapuje nečekanými přesahy. Ještě zmiňme, že mezi skvěle odvedenými hereckými výkony se vyjímá Michal Dlouhý v roli Prezidenta. Inscenace získala 
na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích cenu Komedie diváků a Michal Dlouhý obdržel Cenu za nejlepší mužský herecký výkon.

Brian Friel / Molly Sweeney

Hra nedávno zesnulého irského dramatika Briana Friela, skvěle přeložená bývalým ředitelem Městských divadel pražských Otou Ornestem, staví inscenátory 
před těžký úkol. Frielovy hry jsou nejen zajímavé svými nečekanými zápletkami, ale experimentují i s formální stránkou věci. Molly Sweeney je vystavěna  
v monologické formě. Tři postavy vypráví, každá ze svého úhlu pohledu, příběh, který zásadně poznamenal jejich životy. Hra byla další mezní výzvou pro 
tři herce střední generace. Výzvou, které se zhostili všichni tři mimořádně zdařile. Tento riskantní pokus ve vnějškově neefektní, citlivé, do nejmenších 
detailů propracované režii Ondřeje Zajíce patří k nejzdařilejším inscenačním počinům Městských divadel pražských posledních let. Hra o slepé ženě, která 
svým vnitřním zrakem vidí víc než ostatní vidoucí lidé, hra o naší neschopnosti přijímat jinakost, vyrovnat se s handicapem, hra o naší naivní víře ve vše-
mohoucnost vědy, hra o ztrátě pokory je silným diváckým zážitkem a skutečným hereckým koncertem Aleše Procházky, Dany Batulkové a Vasila Fridricha. 
Na přípravě inscenace se podíleli i nevidomí, kteří se také účastnili posledních zkoušek a obohacovali práci svými postřehy a zkušenostmi. Pro obě strany 
a výsledně i pro diváky to byla nesmírně cenná zkušenost. Také tuto hru jsme uvedli v české premiéře.
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Louis Nowra / Noc bláznů

Inscenace zasazená do politických bouří konce šedesátých let přináší konflikt obecné angažovanosti velkých politických gest a frází ve světle televizních 
kamer a skutečné angažovanosti, která vyžaduje opravdovou empatii, nevděčnou každodenní práci a osobní oběti. Zároveň je příběh současného austral-
ského dramatika konfrontací světa zdravých lidí se světem znevýhodněných a psychicky postižených jedinců, střetem normálnosti se světem iracionality. 
Mostem mezi oběma světy se stává umění. Divadelní představení, které se má uskutečnit v prostředí psychiatrické léčebny, se jeví na počátku jako boj 
předem ztracený. Ale snaha uskutečnit neuskutečnitelné strhne postupně nejen začínajícího režiséra, ale i jednotlivé účinkující, kteří se zapojují každý 
svým osobitým způsobem. Vhled do světa za hranicí normálnosti, realizovaný komediální formou, nachází u publika výraznou rezonanci a nesporně přispívá 
k posouvání hranic tolerance mainstreamového publika.

Ephraim Kishon / Oddací list

Inscenace patří ke kmenovému repertoáru Divadla Rokoko, hraje se již přes dvacet let. Komedii o manželské krizi páru ve středním věku spouští ztracený 
oddací list. Vynikající izraelský autor rozehrává nejen bláznivou honbu za ztraceným dokladem, ale i otázku po smyslu dlouhodobého partnerského soužití. 
Pro děti, které se chystají teprve vkročit do vod manželství, je rodičovská bilance chvíli noční můrou, chvíli bizarní podívanou a nakonec poznáním, že  
i přes všechny překážky dobrodružství zvané láska stojí za to. Nenápadná inscenace obyčejného příběhu obyčejných lidí v promyšlené, precizní režii Ondřeje 
Zajíce a s vynikajícími hereckými výkony Jana Vlasáka a hostující Taťjany Medvecké patří k unikátním divadelním záležitostem, protože je zřejmě jednou  
z nejdéle reprízovaných inscenací v Praze.
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August Strindberg / Tanec smrti

Tanec smrti napsal vynikající, leč kontroverzní švédský dramatik na počátku 20. století, těsně po rozchodu se svou druhou manželkou. Přestože dnes je 
Strindberg považován za největšího švédského dramatika, ve své době byl pokládán za skandalistu, neboť jeho díla pronikala do hlubin lidské psychologie 
a odhalovala zejména nepříjemná zákoutí soužití mezi mužem a ženou s naprostou nekompromisností a bez servítků. Tanec smrti je krutou i směšnou ana-
tomií jedné lásky, milostným trojúhelníkem lidí již nemladých, kteří však časem nezmoudřeli a nedokázali ani otupit hroty své vášně, zloby a nenávisti. Muž, 
žena, milenec, trojice, která nedokáže žít spolu ani bez sebe a která během plynutí času vypracovala strategii vzájemných podrazů, hru intrik a schopnost jít 
si na nervy k neuvěřitelné virtuozitě, k bravurnímu tanci. Kdo bude mít poslední slovo? Smrt? Nenávist? Anebo láska, která je počátkem i koncem všeho?

Rodolfo Sonego, Renato Giordano / Vím, že víš, že vím…

Původně úspěšný film byl před nedávnem adaptován pro divadlo. Co se stane, když člověk začne na svůj život pohlížet očima těch druhých? Na počátku je 
pouhý omyl. Soukromý detektiv si splete sledovanou osobu a místo manželky prominentního politika začne sledovat úplně obyčejnou rodinu. Co se skrývá 
pod pokličkou zdánlivě všedních dní všedního manželského páru středních let? Mnoho všelijakých drobných tajemství, která vedou k nedorozumění a vzá-
jemnému odcizení. Vědět znamená pochopit a pochopit dává šanci napravit. Zdá se to jednoduché? Jenomže ve světě, kde se při prvním náznaku bolesti, 
nesnází a nepohody rovnou bere do zaječích, kde se vztahy rozpadají jak na běžícím pásu bez jakéhokoli pokusu o nápravu či změnu, natož pak nějaké 
sebezpytování, je tahle několik desetiletí stará komedie vítaným připomenutím hodnot, které považujeme za ztracené.
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HUDEBNě DRAMATiCKá LiNKA

Jiří Janků, Petr Svojtka / Bedřich Smetana: The Greatest Hits

Přiznáváme, že naším prvotním záměrem bylo ukázat úžasnou Smetanovu hudbu v novém světle a konfrontovat poněkud zkostnatělý operní svět s živější činohrou. 
Později přibyl nápad ukázat divákům něco z divadelního zákulisí a přitom se i trošku vysmát formalismu spojenému s grantovým systémem dotování divadel, který 
může za určitých okolností vést k tomu, že se kvůli penězům inscenují takové kusy, které by za normálních okolností nevznikly. Jsme rádi, že se nám vše podařilo 
do inscenace vměstnat. Vznikla tak opravdu zábavná podívaná s živou kapelou, písničkami, tanci i šermy, jež vypráví o fiktivním divadelním souboru, který musí pro 
finanční záchranu divadla urychleně nazkoušet nové představení sestavené ze všech devíti Smetanových oper. Vyhovět požadavku japonského grantu a poskládat 
klasikovo dílo do jednoho velkolepého večera není však vůbec snadné... Děj představení se odehrává na několika divadelních zkouškách, a tak mají diváci jedinečnou 
možnost nahlédnout pod pokličku tvůrčího divadelního procesu. Hudební stránky věci se ujali Ivan Hlas a Jiří Janouch a nutno říci, že jejich aranže známých árií i sborů 
jsou velmi nápadité. Smetanovy skladby tak zní jednou jako reggae, jindy jako rock and roll, song à la Beatles nebo balada ve stylu skupiny Queen. Inscenace režisé-
ra Petra Svojtky se opírá o velkou hereckou souhru a je mimo jiné důkazem toho, že herci Městských divadel pražských jsou skvěle hudebně a pohybově vybaveni.  
Na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích v roce 2013 získala tato inscenace cenu Komedie diváků.

Leo Rosten, Miroslav Hanuš / Pan Kaplan má třídu rád

Zcela originální počin režiséra Miroslava Hanuše a jeho realizačního týmu, který převedl do jevištní podoby známý humoristický román Lea Rostena. Jde  
o příběh o zdolávání neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve třídě plné lidí, kteří už dávno překročili školní léta. Jedinečný slovní humor se tu střídá se stes-
kem po domově a vše je doplněno řadou písniček z celého světa. Stejně jako v předloze se v inscenaci vše točí kolem slovních hříček plných zkomoleného 
jazyka, které do češtiny originálně a hravě přeložil Pavel Eisner. Autor scénáře a režisér v jedné osobě ovšem inscenaci obohatil o dojemné příběhy žáků 
večerní školy, kterými jsou vesměs židovští utečenci, kteří uprchli do Ameriky před nacistickým nebezpečím. Dosahuje tak zvláštního účinku komediální 
inscenace, která dostává jedinečný protiválečný apel a tematický přesah. Ačkoli se vše točí kolem pana Kaplana v jedinečném podání Oldřicha Vízne-
ra, jedná se o kolektivní inscenaci plnou skvělých hereckých i pěveckých výkonů. Inscenace získala ocenění Komedie roku 2009 a cenu odborné poroty  
na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích.
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Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš  / Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

Tento titul jsme se rozhodli nasadit hned z několika důvodů. Na téma mužsko-ženských vztahů se dá nahlížet z nejrůznějších úhlů – vesele, vážně, dra-
maticky, s nadsázkou, vědecky a takto bychom mohli pokračovat velmi dlouze. Každopádně je to téma velmi vděčné a my jsme zvolili formu odlehčenou 
a hudební. Jako základ jsme si vzali knihu manželů Peasových, ve které se zásadní rozdíly mezi chováním mužů a žen vysvětlují vědecky. K jejímu prezen-
tování jsme zvolili formu hudební komedie, a proto jsme přizvali ke spolupráci Miroslava Hanuše, který je nejen zkušeným režisérem, ale také úspěšným 
dramatizátorem a skvělým textařem. Ačkoliv je takovýto autorský počin vždy velkým rizikem, a v Divadle ABC to platí dvojnásob, v tomto případě divácká 
rezonance jednoznačně potvrzuje, že jsme se trefili do černého. Humor, který neklesá pod hranici vkusu, umírněná režie a skvělé „kolektivní“ herecké 
i pěvecké výkony dělají z této inscenace jeden z nejúspěšnějších počinů Městských divadel pražských posledních let. Inscenace získala v roce 2017 cenu 
Komedie diváků na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích.

Jiří Janků, Petr Svojtka  / V+W Revue

V tomto případě byl inscenační a dramaturgický záměr více než jasný. V roce 2015 uplynulo 110 let od narození dvou velikánů českého divadla, klaunů, 
kteří se zapsali do srdcí mnoha diváckých generací, Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Protože dnešní Městská divadla pražská sídlí ve stejných prostorách 
jako někdejší Osvobozené divadlo, tedy v sále domu U Nováků, chtěli jsme toto výročí připomenout a rozhodli jsme se připravit hudební komedii, ve které 
se pokoušíme zmapovat předválečnou spolupráci této legendární dvojice. Inscenace Petra Svojtky vzdává hold jejich nespoutané hravosti, přibližuje dneš-
ním divákům principy a kořeny jejich tvorby a také vyvrací některé zažité představy o tom, jak Osvobozené divadlo fungovalo. To vše se odehrává formou 
revue, tedy žánru, který byl dvojici V+W tolik vlastní. Nechtěli jsme být plagiátory jejich geniální tvorby, ale chtěli jsme jim vzdát upřímnou poctu. Byl to 
těžký úkol, ale jak se zdá z diváckých reakcí, tento záměr nám vyšel. Diváci se na našem představení dozvědí leccos zajímavého o historii divadla, dostanou 
porci specifického a snad i inteligentního humoru, uslyší řadu písní Jaroslava Ježka s živou kapelou a ve zcela nových aranžích Jiřího Janoucha a dočkají se  
i tanečních výstupů, které ke každé revui neodmyslitelně patří. Jsme přesvědčeni, že i tady se dramaturgický záměr bezezbytku naplnil.
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Jordi Galcerán / Burundanga

Komedie o terorismu a teroristech, nastudovaná v české premiéře, tak úplně záměr, s jakým byla uvedena, nenaplnila. Ukázalo se, že osobní rovina příběhu 
je silnější než společenské téma a rezonuje výrazněji. Vznikla tak komediální inscenace, která sice plnila zábavní funkci, ale společenský dopad nebyl tak 
silný, jak jsme zamýšleli. To spolu s faktem, že se inscenace hrála v poměrně objemné dekoraci, kterou v omezených prostorech Divadla Rokoko nebylo kde 
skladovat, rozhodlo o jejím stažení.

Robert Fulghum / Miroslav Hanuš / Drž mě pevně, miluj mě zlehka 

Tato inscenace, jejímž hlavním tématem bylo argentinské tango, byla stažena z repertoáru po čtyřech letech inscenování. Námětem byla jedna z posledních 
knih amerického spisovatele Roberta Fulghuma. Režisér a scenárista Miroslav Hanuš převedl tuto impresivní látku na jeviště originálním způsobem. Pro 
každou z postav navštěvující kurzy tanga napsal píseň, která tu kterou figuru charakterizovala. Inscenace pomohla prohloubit naše bádání o možnostech 
souboru v pohybové oblasti a přinášela divákům zcela nečekané a zcela jistě i příjemné zážitky. Bylo pro nás velkou ctí, že se závěrečné fáze zkoušení 
i premiéry zúčastnil autor předlohy Robert Fulghum osobně. Inscenaci jsme derniérovali především proto, že v mezidobí přibyly na repertoár nové hudební 
tituly a bylo potřeba jednu z hudebních komedií stáhnout. A ještě malá poznámka – postava Clarence byla poslední divadelní rolí velkého herce Lubomíra 
Lipského.

Nikolaj Vasiljevič Gogol / Hráči

Derniéry 2017
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Inscenace hry N. V. Gogola Hráči, patřila dlouhá léta k nejnavštěvovanějším inscenacím Divadla Rokoko. Na repertoáru byla od roku 2008. Jedná se o hru, 
která ani sto padesát let od svého napsání nepřestala být aktuální. I když se tato hra neobjevuje na našich jevištích tak často jako jiné Gogolovy opusy, je 
neméně nadčasová a má řadu přesahů do dnešní doby. Režisér Petr Svojtka vsadil především na kolektivní souhru a kvalitní herecké výkony všech protago-
nistů v čele s Michalem Dlouhým. Nehledal zbytečné moderní aktualizace a dal naplno zaznít kvalitám textu. Díky tomu vznikla nesmírně živá a dynamická 
inscenace, která byla velmi příznivě přijata. Svědčí o tom mimo jiné i to, že získala cenu na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Ačkoliv by Hráči jistě 
mohli na repertoáru Městských divadel pražských zůstat i v dalších sezonách, rozhodli jsme se je stáhnout z repertoáru víceméně z provozních důvodů. 

Karel Čapek / Arnošt Goldflam / Věštkyně, vraždy, jasnovidci

Tato velice zdařilá adaptace Čapkových povídek, spojených momentem tajemna a magična, kterou pro Městská divadla pražská napsal Arnošt Goldflam, se 
udržela na jevišti Divadla Rokoko řadu sezon a měla 98 repríz. Větší či menší prohřešky lidského pokolení, od nevěry, marnivosti, arogance až k podvodům 
a vraždám, se dějí pod dohledem věčnosti, představované trochu omšelou verzí Pánaboha, který se v podání Jaroslava Vlacha vyskytuje nejen na nebesích, 
ale zjevuje se jako záhadný pan Gottlieb nebo Gottfried vždycky tam, kde si je pošetilý lidský tvor jist svou neomylností, aby mu zpochybnil jeho jistoty. 
Režisér a dramatizátor v jedné osobě tady velmi srozumitelným způsobem vzdává hold Čapkovu relativismu a zároveň jeho úctě k malému člověku i jeho 
laskavému humoru. Inscenace naplnila svůj záměr a bohatě splnila účel, s jakým byla nastudována.

Stefan Vögel / Dobře rozehraná partie

Hra Stefana Vögela Dobře rozehraná partie je umně napsanou komedií, postavenou na klasickém půdorysu, která přesně nasedala na vytyčenou dramatur-
gickou linku „stáří a poslední věci člověka“. Inscenace nabídla pěkné herecké příležitosti zejména třem představitelům hlavních rolí a je třeba říci, že Jan 
Vlasák, Jitka Smutná i Petr Štěpánek se pod  vedením Lídy Engelové svých úloh  zhostili velmi zkušeně. Akceptovali pravidla žánru a vzájemnou souhrou 
dokázali vytvořit velmi vděčnou komedii, která rozhodně patřila k divácky nejúspěšnějším. K derniéře jsme se rozhodli zejména proto, že inscenace byla na 
repertoáru řadu let a bylo na čase, aby uvolnila místo novým opusům.

Derniéry 2017
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SMUTNá SE SySLOVOU Si VyRAZiLy DO SVěTA
Mladá fronta DNES | 06. 02. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 12 | Autor: Tomáš Šťástka

Bezejmenný bar, na jeho opačných koncích sedí dvě ženy. A stejně jako prostor dělí je, dělí i jejich povahy. Zatímco Renáta 
(Dana Syslová) je upjatá, distingovaná dáma staropanenského ražení uzavřená ve svém světě, s výstřední přímočarou Si-
monou (Jitka Smutná) se život nemazlil a ona mu taky nic darovat nehodlá, ať si každý myslí, co chce.

Role pro Girardotovou

Bláznivou komedii Premiéra mládí o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství, jak svou novinku označují 
Městská divadla pražská, režírovala pro Divadlo Rokoko Janka Ryšánek Schmiedtová. Režisérka, která působí jako umělecká 
šéfka v ostravském Divadle Petra Bezruče a je podepsaná i pod inscenací Hamleta pro Letní shakespearovské slavnosti 
s Tomášem Savkou v hlavní roli.

Pro pražskou scénu nyní nastudovala komedii současného francouzského spisovatele Christiana Giudicelliho, který ji pů-
vodně psal pro Annie Girardotovou. V Rokoku ji inscenují na jednoduché, ale funkční scéně.

Obě hrdinky si vystačí jen se čtyřmi stoličkami a s plátnem v pozadí, na kterém se střídají černobílé abstraktní motivy. I díky 
tomu vynikne herectví obou žen, které do komedie vkládají všechno.

Už od prvních dialogů, kdy Renáta počastuje Simonu nevybíravým „Co je, ty stará tresko?“, je jasné, jakým směrem se bude 
děj ubírat. Přes prvotní nevraživost v sobě ženy najdou zalíbení, společně opustí vše, co je doma tíží, a vyrazí do světa ještě 
trochu si užít. Giudicelliho hra je výjimečná tím, že je vtipná, aniž by k tomu využívala vulgarit či přemíry dvousmyslných 
narážek – tedy laciných berliček, kterými je žánr v současné době zaplevelen. Hlavně po přestávce by sice v Rokoku mohli 
trochu krátit, ale i tak se zde povedla příjemná oddechovka.

Premiéra mládí Divadlo Rokoko
70 %

RECENZE: CO JE, Ty STARá TRESKO? SMUTNá SE SySLOVOU VyRAZiLy DO SVěTA
idnes.cz | 06. 02. 2017 | Rubrika: Zprávy/Kultura | Autor: Tomáš Šťástka

Komedii s trochu matoucím názvem Premiéra mládí uvádí Divadlo Rokoko. Vyčerpávajících rolí dvou žen, které se rozhodly 
ještě něco bláznivého se svým životem udělat, se v ní zhostily Dana Syslová s Jitkou Smutnou.

Bezejmenný bar, na jeho opačných koncích sedí dvě ženy. A stejně jako prostor dělí je i jejich povahy. Zatímco Renáta (Dana 
Syslová) je upjatá distingovaná dáma staropanenského ražení žijící uzavřená ve svém světě, s výstřední přímočarou Simo-
nou (Jitka Smutná) se život nemazlil a ona mu taky nic darovat nehodlá, ať si každý myslí, co chce.

Bláznivou komedii Premiéra mládí o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství, jak svou novinku označují 
Městská divadla pražská, zrežírovala pro Divadlo Rokoko Janka Ryšánek Schmiedtová. Režisérka, která působí jako umělec-
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ká šéfka v ostravském Divadle Petra Bezruče a je podepsaná pod inscenací Hamleta pro Letní shakespearovské slavnosti 
s Tomášem Savkou v hlavní roli.

Pro pražskou scénu nyní nastudovala komedii současného francouzského spisovatele Christiana Giudicelliho, který ji pů-
vodně psal pro Annie Girardotovou. V Rokoku ji inscenují v jednoduché, ale funkční scéně.

Obě hlavní hrdinky si vystačí jen se čtyřmi stoličkami a plátnem v pozadí, na kterém se střídají černobílé abstraktní motivy. 
I díky tomu vynikne herectví obou žen, které do komedie dávají všechno.

Divákovi je už od prvních dialogů, kdy Renáta počastuje Simonu nevybíravým „Co je, ty stará tresko?“ jasné, jakým směrem 
se bude děj ubírat. Přes prvotní nevraživost v sobě ženy najdou zalíbení, společně opustí vše, co je doma tíží, a vyrazí do 
světa si ještě trochu užít.

Giudicelliho hra je výjimečná v tom, že je vtipná, aniž by k tomu využívala sprosťáren či přemíry dvousmyslných narážek – 
tedy laciných berliček, kterými je tento žánr nyní zaplevelen. Hlavně po přestávce by sice v Rokoku mohli trochu krátit, i tak 
se zde povedla příjemná oddechovka.

Premiéra mládí
Divadlo Rokoko
premiéra 28. ledna 2017
režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
hrají: Dana Syslová, Jitka Smutná
Hodnocení: 70 %

STáŘí, VPŘED!
instinkt | 09. 02. 2017 | Strana: 31 | Autor: Jindřich Göth

Komedie francouzského autora Christiana Giudicelliho Premiéra mládí je bláznivou divadelní „road movie“ a zároveň vděč-
nou příležitostí pro herečky Danu Syslovou a Jitku Smutnou.

Osud chtěl tomu, aby se tyhle dvě povahově naprosto rozdílné dámy setkaly na maturitním plese.

Upjatá učitelka Renáta (Dana Syslová) se přišla podívat na své studenty, zatímco Simona (Jitka Smutná) se chce především 
bavit. Má už trochu špičku, ráda by si dala ještě jednoho „vizoura“, ale číšník ji jaksi ignoruje. Nespokojená je i Renáta, hudba 
jí přijde příliš hlasitá, mládež na parketu až moc rozdováděná, a když už se rozhodne jít domů, přilepí se na ni jakási přiopilá 
osoba, která vykřikuje, že se jmenuje Simona a že dnešní noc skončí až ráno.

Páteří Premiéry mládí je pozvolna vznikající a sílící přátelství dvou rozdílných žen, které spojuje pocit, že ty nejlepší dny už 
mají dávno za sebou. Každá se s ním vyrovnává po svém. Zatímco Renáta lpí na zděděném domě, který připomíná spíše 
mauzoleum, Simona se snaží za každou cenu urvat vše, co jí ještě život může nabídnout.
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S takto naznačenou výchozí situací se dalo rozehrát mnoho partií, režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová ponejvíce akcen-
tuje bláznivě komický tón hry a tlačí na pilu i ve chvílích, kdy by se slušelo zvolnit a ztišit. Obě herečky si své party užívají 
s evidentní chutí, ale inscenace zejména ve druhé polovině ve snaze vyloudit smích za každou cenu servíruje jednu nepříliš 
přesvědčivou scénu za druhou. Jako ztřeštěná komedie představení jakžtakž funguje, ale nemohu se zbavit dojmu, že kdyby 
to celé bylo zinscenováno citlivěji, komorněji a s důrazem na proměňující se vztah dvou dam ze zcela odlišných světů, mohl 
by být výsledek trvanlivější než tato divácky sice vděčná, nicméně prchavá jednohubka.

Hodnocení: Christian Giudicelli: Premiéra mládí.

Divadlo Rokoko. Režie Janka Ryšánek Schmiedtová. Hrají Jitka Smutná, Dana Syslová. Premiéra 28. ledna.

žiVOT ZAČíNá PO ČTyŘiCíTCE i V ROKOKU
Právo | 23. 02. 2017 | Rubrika: Praha – Střední Čechy | Strana: 15 | Autor: Jiří P. Kříž

Aby si Pařížan oblíbil Prahu, stačí možná kouzlo srovnatelných architektur obou metropolí.

V případě Christiana Giudicelliho, autora znamenité Premiéry mládí, kterou napsal pro ještě znamenitější herečky Annie 
Girardotovou a Odette Joyeuxovou, ještě méně: potkat psychiatra a televizního léčitele Jana Cimického. Upřesním: Cimic-
kému se podařilo sehnat lístek hned na první reprízu v Divadle La Bruyere. To se psal rok 1987. Vetřel se na dušezpytnou 
chvilku k Annie do šatny, ta ho seznámila s autorem hry, a protože Jan vládne nejen hypnotickými dovednostmi, ale i perem 
a jazyky, svěřil mu Christian Premiéru mládí pro českou kotlinu.

Rozepisuji se o tom proto, že Cimický získal divadelní text od Giudicelliho vůbec jako první zahraniční zájemce a taky ho 
jako první přeložil. Premiéra mládí se však v Česku na přelomu ledna a února 2017 objevila teprve podruhé. V režii Janky 
Ryšánek Schmiedtové v Rokoku Městských divadel pražských. Česká premiéra v Řeznické byla už v roce 2000 v režii Dušana 
D. Pařízka. Ten si hry, než ho magistrátní úředníci vyhnali z Komedie a z Česka, uměl vybírat. Dvě mládnoucí baby hrály tehdy 
Nina Divíšková a Daniela Bakerová. V Rokoku vládnou jevišti v kostýmech Markéty Sládečkové za doprovodu melodií Maria 
Buzziho dvě královny noci: Dana Syslová a Jitka Smutná.

Od prvního setkání na plese, kde to jedna z nich přežene s adrenalinovou smrští nápojů míchaných i čirých, stávají se upjatá 
učitelka Renáta (Syslová) a neřízená střela Simona (Smutná) demonstrací průpovídky, že život začíná po čtyřicítce.

Dokážou hodit za hlavu konvence, stresy, zklamání, osamění, pocit rezignované nenaplněnosti a užijí si svobody. Svět je 
pořád proti nim, ony se ale vzepřou a v tom pro jiné umrtvujícím věku s přípravou na spočinutí akorát tak ve futrále prožijí – 
inu premiéru mládí. Pozor, kousek je to francouzský, a ne hollywoodský, tak možná nedopadne šťastně. No, jak se to vezme.

Giudicelli si Česko díky Cimickému oblíbil. Do Řeznické přijel na jednu z repríz, do Rokoka hned na premiéru. Janka Ryšánek 
Schmiedtová, to je ta režisérka a šéfka ostravských Bezručů, co podle severomoravského exhejtmana chystala atentát na 
paní prezidentovou tím, že ve foyer měli vyvěšenou tibetskou vlajku.

Hodnocení 75 %
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RECENZE NA i-DiVADLO.CZ

Helena Grégrová 60 %
Jitka Smutná a Dana Syslová mají bezpochyby nezaměnitelný šmrnc a bohaté herecké zkušenosti. Přijde mi, jako by režie 
sázela zejména na tuto kartu a téměř rezignovala na detailnější inscenační přístup. Charaktery ponechala poměrně ploché, 
scházelo mně jejich citelnější a čitelnější vykreslení, bezradně působilo i scénografické řešení. A tak to nakonec opravdu 
bylo šarmérství a očividná partneřina obou dam, které mě svedly emočně zasáhnout a příběhu nechaly patřičně gradačně 
vyznít.

Michal Novák 60 %
Tato hra se kvůli svým závěrečným situacím vlastně diskvalifikovala pro uvádění dnes, přesto dramaturgie MDP neváhá 
a zařadila ji. Jistě, důvodem pořád ještě jsou krásné příležitosti pro první herečky ansámblu a mírně otřepané téma, že začít 
žít se dá v každém věku, také má co říct. Dana Syslová a Jitka Smutná se svých postav zhostily s plnou vervou, dopomáhá 
jim k tomu citlivá a moderně střižená režie, která o situacích, jež Renáta a Simona zažívají, evidentně přemýšlí.

HOŘKý OBRAZ NAŠEHO SVěTA V DíLE CARRièRA
Právo, novinky.cz | 13. 03. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 12 | Autor: Jiří P. Kříž

Začínající herec se ocitá se zkušenými šmíráky v předpeklí agenturní čekárny. I on se snad dočká, ale možná ne víc než 
štěku.

Všichni touží po velké roli a kdosi jim ji snad i přidělí. To je východisko inscenace Konkurz Jeana-Clauda Carrièra, která 
obohacuje v režii Ondřeje Zajíce repertoár Divadla Rokoko.

Kdykoli dramaturgii nějakého divadla napadne uvést hru věhlasného Francouze, může to být svátek. Carrière jako scenárista 
je podepsán pod filmy Tatiho, Étaixe, Buñuela, Kaufmana (Nesnesitelná lehkost bytí), Wajdy (Běsi, Danton), Schlöndorffa 
(Plechový bubínek), Brooka (Mahábhárata), a také Formana (Valmont). Má dva Oscary, čtyři Césary, čtyři ceny BAFTA, dvě 
ceny Newyorského kruhu kritiků. Stačí?

Zdrženlivou mladou hereckou zvědavost, dychtivost po uplatnění, trochu i obavy z neznámého zastupuje na jevišti První 
muž Jiřího Hány. Ženu, herečku v nejlepších letech, stále ještě toužící po milostné roli a už tak trochu ochotnou brát všech-
no, představuje Dana Batulková.

Mnohem hůř je na tom Druhý muž Aleše Procházky. Zažívá odmítání, ale i naději, že hrana ještě nezvoní. Pečlivě skrývá 
karamboly, zůstává mu efekt, úsměv a vytrvalost. Ďábel Jaroslav Vlach si hraje na skutečného Ďábla, jako jeho představitel 
je už ale zcela vyhaslý, vyčerpaný, závislý na vlastním strachu.

Kdesi za zdí je agentura, jistota, naděje, sen i cíl. Její bohorovný ředitel (Zdeněk Dolanský) je na první zdání obdařen mocí 
rozhodovat o osudech. K podřízené Sekretářce (Henrieta Hornáčková) se chová nadřazeně, ale sám je submisivní k nevidi-
telným zdrojům nad ním. Ona je předmět mužské touhy a ženské agrese, nenávisti a sváru. On součást vyšší moci ve jménu 
ideologie.
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Kdo není zvyklý už ani v divadle přemýšlet, pro toho režisér s duchem dramatika za zády předkládá výživný bulvární příběh 
s jemnými nuancemi marnosti snahy měnit zaběhnuté životní stereotypy, ale s nekonvenčními zvraty v propletenci osudů 
postav.

Carrière ale není autorem prvního plánu. Jeho Konkurz je hořkým obrazem budoucnosti společnosti, která už vše poznala, 
ničemu se nediví, předstírá touhu po změně, ale utápí se v nadějích, že úspěch se dostaví bez přičinění, jen v bezcenných 
testech, lhostejno jakých, neboť kostky byly vrženy a pevnost řádu neurčují lidé, nýbrž zmetci s penězi.

Jean-Claude Carrière: Konkurz. Režie Ondřej Zajíc, dramaturgie Věra Mašková. Premiéra 11. 3. v Divadle Rokoko, Praha

Hodnocení 75 %

CARRièRůV KONKURZ V DiVADLE ROKOKO VyHRáVAJí PŘEDEVŠíM DiVáCi
informuji.cz | 15. 03. 2017 | Rubrika: Divadelní recenze | Autor: Barbora Bittnerová

Březen patří v Městských divadlech pražských dvěma premiérám. Zatímco Divadlo ABC připravuje klasického Macbetha, 
Divadlo Rokoko vsadilo na hru Konkurz od známého scenáristy Jeana-Clauda Carrièra. A ukazuje se, že se jim tato sázka 
vyplatila!

Ostřílený herec Aleš Procházka se potkává se svou kolegyní Danou Batulkovou v agenturní čekárně, aby mezi sebou přivítali 
nezkušeného mladíka Jiřího Hánu. Cílem této nesourodé trojice je získat svou vysněnou roli a chce pro to udělat cokoliv. 
Žádný z nich ale přesně neví, co by to mělo být. Netuší, zda vůbec něčeho dosáhnou a co by jim k tomu mohlo pomoci. Jistí 
si totiž nemohou být ničím, protože pravidla se neustále mění. Dostanou text, který jim však blonďatá asistentka Henrieta 
Hornáčková brzy zase změní. A jejich sebevědomí se s každou další proměnou začíná rozpadat stejně tak jako jejich sny 
a naděje.  

Již od počátku hry je jasné, že Konkurz není v žádném případě pouze o hercích, ale že se jedná o jakousi paralelu existence 
člověka v současném světě, v němž si nemůžeme být ničím jistí. Humornou složku, která hraje v inscenaci zdánlivě prim, 
protíná hořký podtón, který nutí k zamyšlením nad tím, zda vlastně my všichni nejsme jen loutkami zbytečně čekajícími na 
nesmyslné rozkazy od někoho, koho vlastně ani neznáme, ale stejně má nad našimi životy neuvěřitelnou moc.

Hra, kterou v Městských divadlech pražských zrežíroval Ondřej Zajíc, pochází z pera úspěšného francouzského scenáristy, 
herce i režiséra Jeana-Clauda Carrièra. Ten získal mimo jiné prestižní ocenění BAFTA za nejlepší adaptovaný scénář ke 
snímku Nesnesitelná lehkost bytí, který byl natočen podle stejnojmenného románu českého spisovatele Milana Kundery. 
Spolupracoval také na Goyových přízracích i Valmontovi Miloše Formana. I proto je jasné, že divadelníci pracovali s textem 
skutečného velikána. A Divadlo Rokoko se chopilo jeho díla se ctí. 

Divadlo totiž dokázalo naplno využít mnohovrstevnatosti textu. Pozorný divák najde ve hře kromě vtipných hlášek také 
děsivý odraz našeho světa, na své si přijde ale i méně náročný návštěvník, protože i komická dějová linka je vynikající 
a rozhodně nechybí místa, kdy se směje celé hlediště. Žádná prvoplánová komedie se ale nekoná! Dalším velmi oživujícím 



Ohlasy v tisku | výroční zpráva | 53

Ohlasy v tisku / Konkurz

prvkem jsou scény, kdy je publikum vtahováno do hry a stává se tak součástí celé inscenace, v níž se začínají ztrácet linie 
mezi tím, co je ještě hra a co skutečnost.

Velkou zásluhu na celkovém kvalitním provedení inscenace mají bezpochyby také samotní herci. Jiří Hána se do role pla-
chého hereckého amatéra hodí výborně a sledovat jeho postupný „konkurzový“ vývoj je neuvěřitelně zábavné. K velkému 
posunu v průběhu hry dochází také u Dany Batulkové a Aleše Procházky, kteří se začínají proměňovat ze sebevědomých 
profíků na uzlíčky nervů, kteří se nechávají manipulovat povýšenou sekretářkou Henrietou Hornáčkovou a ředitelem agen-
tury Zdeňkem Dolanským. A sem tam na scénu vyskočí i zestárlý ďábel Jaroslav Vlach. 

A tak jediným výhercem prapodivného konkurzu jsou diváci, kteří si ve hře mohou najít vždy něco jiného a užít si mistrov-
ství herců i genialitu předlohy nabízející hned několik výkladů. A pokud jste nepřišli na ten správný, můžete přijít zase zítra. 
Čekárna agentury Svět je tu pro vás vždy a spolu s ní i herci donekonečna usilující o svou osudovou roli.

CARRièRůV KONKURZ V ROKOKU UVíZL V POUTECH KONVENČNí REžiE A NESKUTEČNě SE VLEČE
magazin.aktualne.cz | 19. 03. 2017 | Rubrika: Divadlo | Autor: Saša Hrbotický

Městská divadla pražská rozšířila stálý repertoár o poněkud nečekaný titul. Konkurz francouzského dramatika a filmového 
scenáristy Jeana-Clauda Carrièra je komedie, která svým absurdním laděním i existenciálními názvuky vybočuje z drama-
turgie zavedené pražské scény, zaměřené převážně na inscenování přímočaře vystavěných dramatických textů. Úkolu oslovit 
náročnějšího diváka se ujal režisér Ondřej Zajíc, jenž vsadil na tři osvědčené herecké opory souboru: Jiřího Hánu, Aleše 
Procházku a Danu Batulkovou.

Jean-Claude Carrière proslul spoluprací s legendami světové kinematografie. Scenáristicky se podílel na Swannově lásce 
a Plechovém bubínku Volkera Schlöndorffa, jako autor je podepsán pod filmy Luise Buñuela Deník komorné a Nenápadný 
půvab buržoazie i pod Formanovými snímky Taking Off a Valmont i dalšími filmovými skvosty.

Mísením reálných a surrealistických prvků odkazuje Carrièrova hra k jeho slavné buñuelovské éře. 

Jeho divadelní hra Konkurz, napsaná kolem roku 2009, je zasazena do prostředí umělecké agentury, kam přicházejí dva 
herci a jedna herečka v očekávání pracovní příležitosti, možná životní šance, možná jen bezvýznamného štěku.

Zdánlivě běžná událost. Nebýt toho, že požadavky agentury zůstávají mlhavě nejasné, adepti netuší, co se po nich vlastně 
bude chtít, a instrukce, které jim přináší arogantní sekretářka, se každou chvíli podivně mění.

Díky tomu je modelová situace napjatě očekávané herecké zkoušky provázena sérií komicky trapných situací, v nichž se 
všichni svorně ocitají.

Realisticky nastartovaná komedie se z vůle autora postupně problematizuje, získává další vrstvy. Ke slovu se dostávají snové 
sekvence, posouvající dění až do roviny existenciální. Do příběhu se dokonce nečekaně přimotá postava unaveného Ďábla. 
Mísením reálných a surrealistických prvků odkazuje Carrièrova hra k jeho slavné buñuelovské éře, jenže málo naplat, prvky 
klasického absurdního divadla v kontextu trendů současné světové dramatiky působí už lehce zaprášeně.
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Ondřej Zajíc pojímá Konkurz jako typickou „konverzačku“, postupně se ale s úmornou důsledností snaží dostát všem liniím 
textu, realistickým i absurdně snovým, a nevynechat žádný detail.

K dispozici má inspirativní scénu Michala Syrového, která ctí reálný rámec místnosti pro čekatele na konkurz, avšak svou 
průhlednou a prostupnou půlkruhovou stěnou navozuje pocit něčeho iluzorního, nejistoty i možné šance, že za zdí čeká 
cosi jedinečného.

Představení bohužel příliš pomalu postupuje dopředu, nenabere švih a neosloví ani žádným invenčním režijním nápadem. 
Rozvíjení komických scén, jako je pěstní souboj Ženy se Sekretářkou, působí předvídatelně. Záměrně školácké odříkávání 
pornografického dialogu mezi Prvním mužem a Ženou sice diváci akceptují s povděkem, jenže jeho humor vyznívá v kon-
textu konvenčně režírované inscenace nepatřičně. Ve chvíli, kdy by bylo žádoucí, aby komedie spěla k vrcholu, se teprve 
zvolna nachyluje k přestávce.

Představitelé tří ústředních rolí svádějí se svěřenými úkoly statečný souboj, dbajíce pravidel konverzačního žánru s ob-
časnými absurdními odbočkami. Zdárně se vyrovnávají i s tím, jak jim autor zkomplikoval situaci, když do děje vnesl prvky 
divadla na divadle: V některých momentech jsou totiž nuceni si uvědomovat, že celou hru na konkurz jenom předvádějí 
publiku v sále, a svou situaci sarkasticky glosovat.

Žena Dany Batulkové a Druhý muž Aleše Procházky představují ostřílené, i když trémou a napětím poznamenané harcovníky. 
Okamžitě je u nich zřejmé, že jsou obeznámení s tím, jak to v agentuře chodí. Aleš Procházka v roli zkušeného Druhého 
muže sází na jistotu ironizovaného demonstrování nectností a manýr herecké profese. Dana Batulková usiluje o zachycení 
různých odstínů své hrdinky, hlavně těch směšných, ale i žensky zjitřených, nicméně přes veškerou snahu je pro tuto po-
stavu výrazově příliš subtilní.

Jiří Hána v druhé polovině inscenace příjemně překvapí velkým monologem předneseným zcela uvolněně a s podmanivou 
upřímností. 

Klíčová persona hry se záhy vyklube z Prvního muže Jiřího Hány. Je to tápající mladík, jenž se dopouští nejrůznějších faux 
pas a zmateně se snaží dobrat tajných či spíš neexistujících pravidel.

Ačkoliv se zprvu zdá, že si Jiří Hána vystačí s osvědčenou šarží naivního muže s hyperkorektní dikcí a důraznými gesty, 
v druhé polovině inscenace příjemně překvapí velkým monologem předneseným zcela uvolněně a s podmanivou upřímnos-
tí. Zbývající tři herci ve vedlejších rolích Sekretářky, Ředitele a Ďábla předvádějí jednoduše nahozené karikatury.

Zajícova inscenace Konkurzu je pokusem o obohacení repertoárového spektra, jenže v rozporu s nejednoznačným charak-
terem Carrièrova textu zůstává příliš uvězněna v poutech konvenčního divadla. V Rokoku vznikla trochu podivná komedie 
hraná v povážlivě volném tempu.

Jean-Claude Carrière: Konkurz, Městská divadla pražská, Divadlo Rokoko, 11. 3. 2017, režie: Ondřej Zajíc, překlad: Matylda 
a Michal Lázňovští

Hodnocení: 60 %



Ohlasy v tisku | výroční zpráva | 55

Ohlasy v tisku / Konkurz / Macbeth

RECENZE NA i-DiVADLO.CZ

Anežka Hrebiková 40 %
Tentokrát jde o hodnocení ryze subjektivní, ale na mě to zkrátka byla až moc velká haluz. Scéna doslova bila do očí a neu-
stálé dětské vyptávání postavy Jiřího Hány mi lezlo na nervy. Nezachraňují to ani zkušení Aleš Procházka a Dana Batulková. 
Nejvtipnější na tom ovšem je, že dokonce ani natolik mystifikující prvky hry nedokázaly zakamuflovat neskonale konvenční 
a nudnou režii Ondřeje Zajíce. Nové umělecké vedení snad brzy přinese čerstvý vítr do současného repertoáru podobně 
„zatuchlých“ inscenací MDP.

Michal Novák 60 %
„Sartrovské“ ladění inscenace bude bavit ty, kteří tyto existenciální uzavřené kostky mají ve svém portfoliu oblíbených typů 
her. Princip nejistoty a (řízeného) znejišťování samozřejmě zrcadlí i ten náš současný stav mysli. Možná ještě chvilku potrvá, 
než se ústřední trojice (velmi dobře obsazených) herců v ne zrovna lehkých rolích naplno zabydlí a režie vyladí temporytmus 
inscenace, určující element pro vnímání takové hry. Celku by také prospěly drobné škrty, zejména v pasážích, kdy hra, která 
přece jen je staršího data vzniku, zabředává do melancholie.

Helena Grégrová 60 %
Poměrně povedená „zákulisně-existenciální“ variace na Shakespearovo: „Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom 
herci.“ Nejlépe vycházely pasáže se sartrovským nádechem, humorné tak půl na půl, při těch melancholických padal insce-
naci poněkud řetěz. Jisté škrty by, myslím, text unesl, švunkovnější tempo by celku prospělo. Neobohacena jsem každo-
pádně neodcházela, do diváckých žeber mě to přece jen dloublo.

MACBETH V DiVADLE ABC ZABíJí i ŠíLí. V ZAPADLéM BARU MU BUDOUCNOST VěŠTí SExy SUDiČKy
informuji.cz | 24. 03. 2017 | Rubrika: Divadelní recenze | Autor: Barbora Bittnerová

Macbeth, jedna z nejslavnějších tragédií vůbec, se premiérově představil na další pražské divadelní scéně. Tentokrát s ne-
tradičním nastudováním této shakespearovské klasiky přichází Městská divadla pražská, která v Divadle ABC zahájila krva-
vou pouť skotského krále v sobotu 18. března.

Mocný Macbeth pomůže králi Duncanovi vyhrát válku, za což ho odmění titulem thána z Cawdoru. Hamižnému Macbethovi 
ani jeho ženě to však nestačí. Mají všechno, ale stále chtějí víc! Vždyť mu sudičky vyvěštily osud daleko působivější – bude 
skotským králem! Kvůli svému cíli se neštítí ani zabíjet. Vraždou současného krále Duncana však rozpoutá takový kolotoč 
násilí, zabíjení a šílenství, které jen stěží dokáže unést. A to i s královskou korunou na hlavě.

Hra Williama Shakespeara je velmi nadčasová. V dnešním konzumním světě totiž hraje právě touha po hromadění stále 
většího majetku velkou roli a leckdy je člověk pro slávu a peníze ochoten jít doslova přes mrtvoly. I na to naráží Macbeth 
Městských divadel pražských, který se nesnaží diváky zaujmout odkazy do minulosti. Byť se ve hře dodržuje původní Shake-
spearův veršovaný text, který mluví o králích a dávnověkém Skotsku, podobný příběh by se mohl odehrát kdekoliv a kdykoliv. 
Jediným odkazem na 17. století, na jehož počátku hra vznikla, je zmiňovaný vytříbený jazyk Williama Shakespeara v českém 
překladu Martina Hilského.
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Děj příběhu je zařazen do modernějšího prostředí než ten Shakespearův. Macbeth se tak se svými třemi sudičkami, které 
mu předpovídají královskou budoucnost, setkává v zapadlém baru. Navíc to také nejsou žádné čarodějnice, ale sexy dívky, 
které v této opilecké díře tráví svůj čas u automatů nebo nad lahvemi kořalek. Místo brnění nebo drahých kabátů nosí herci 
pláště a nechybí ani ikonická gumová kachnička, která se stala jakýmsi symbolem nového uvedení této hry v Divadle ABC, 
o nějž se postaral režisér Pavel Khek.

Macbeth v Městských divadlech pražských okouzlí mimo jiné velmi zajímavou scénou, kdy nad hlavami herců visí zavěšené 
židle. Symbolika smrti osoby prostřednictvím přidávání její židle k ostatním je velmi působivá, nenásilná, a i přesto způso-
buje husí kůži. Další výhodou a zároveň velkým mínusem celé inscenace je právě text, který se drží původního Shakespearo-
va díla. Ten v originálních kulisách působí výjimečně, nicméně ještě v době premiéry se s ním ne všichni herci byli schopní 
dobře popasovat. Proto mohl poměrně často divák přicházet kvůli jejich špatnému vyslovování či drmolení o části promluv.
 
V hereckém obsazení zaujme zejména skvělý výkon Diany Šoltýskové alias Lady Macbeth, která dokáže chamtivou i šílenou 
duši zlomené ženy zahrát velmi přesvědčivě. Kvalitní je ve své roli Macduffa také Radim Madeja i Aleš Bílík jako Malcolm. 
O nemnoho vtipných momentů ve hře se pak stará Oldřich Vízner v roli vrátného. Role chamtivého Macbetha se ujal Milan 
Kačmarčík a zvládá ji dobře. Jen mu k dokonalému padouchovi přeci jen něco schází. Nároky na tuto legendární roli jsou 
totiž velmi velké. I tak ale Macbeth v Městských divadlech pražských diváky v sále oslní klasikou i originalitou. 

MACBETH: žiDLE A RACHOTíCí PLECHy
Lidové noviny | 29. 03. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 8 | Autor: Jana Machalická

V programu k inscenaci Macbeth v Městských divadlech pražských její dramaturgyně Věra Mašková hluboce filozofuje nad 
aktuálností hry a naznačuje všelijaké paralely s dnešním stavem světové politiky. Jaké překvapení pak čeká diváka, když vidí 
nastudování konvenční, takříkajíc „jak text leží a běží“.

Režisér Pavel Khek sice umí vytvořit stylový rámec a udržet tvar, ale co platno, když většina nápadů je banálních a dílem 
předvídatelných. Inscenace je plná ozvláštňujících ilustrací, které v konečném výsledku mnohem víc děj rozkládají, až retar-
dují, než aby jej zajímavě vyostřily. Macbeth není dlouhá hra, ale v MDP trvá skoro tři hodiny a pocit vlekoucího se času se 
stupňuje, což je dané i dosti nezáživnými hereckými výkony. Mužská sestava kolem Macbetha je tak zaměnitelná! Režisér 
s výtvarníkem vytvořili strohé, nevábné a vylidněné prostředí plné rachotícího plechu, což samozřejmě má svůj smysl. Stoly 
z děrovaného plechu, velké kovové dveře v zadním plánu jeviště, bazének na forbíně, závěsy po stranách – to vše připomíná 
vojenské ležení, prostor, kde už není místo pro nic jiného než pro boj o moc, pro zradu a záhubu.

Jestli lze režii za něco pochválit, pak za pokus zprostředkovat vypjaté peripetie Shakespearovy tragédie jednoduchými 
prostředky, čili žádné markýrování vražd, žádné potoky krve, žádná komická duchařina s mrtvolami, ale sdělná metaforická 
zkratka. Židle visící od stropu se zmnožují tak, jak Macbeth vraždí své rivaly, nakonec se tam octne i invalidní vozík synka 
Lady Macduff. Problém ovšem tkví v tom, že i ty povedenější nápady fungují především po formální stránce a udržují zvolené 
výtvarné pojetí, ale významově se v nic nespojují. A bohužel nechybějí ani prázdné efekty jako nahatá Lady Macbeth ve vaně 
a posléze při oblékání v „eroticky odvážné stínohře“.
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Čarodějnice Macbeth potkává v poloprázdném baru s názvem Pustá země. Jsou to nejspíš kurvy, ženy z polosvěta, vyzývavé 
a záludné a výsměšné, jenže ani jejich výstupy o ničem nevypovídají, ony Macbetha neovládají, nic mu nenašeptávají, jen 
existují. Snad jako výraz všeobecného zpustošení světa.

Macbetha hraje Milan Kačmarčík. V souladu se stylem inscenace je značně civilní, až odtažitý, což platí i pro Lady Macbeth 
Diany Šoltýsové. Chtějí se zmocnit vlády, ale nestravuje je šílená touha po moci, jen se prostě naskytla příležitost, tak proč 
ji nevyužít. Občas vzniká dojem, že mocichtiví manželé o žádný trůn ani nestojí, jen jsou ve vleku událostí, které nelze 
zastavit. Jako by je prostupovala smrtelná únava, ale obrazy šílenství Lady Macbeth, která se opakovaně potácí po jevišti 
s lampičkou různě vrhající světlo, se jen zbytečně protahují a nudí.

I závěr je takový nijaký, rozbředlý. Birnhamský les jako vždy ožije, Macbeth hyne, přicházejí nástupci, zlo má možná jenom 
jinou podobu. Ale to vše se lze bez obtíží dočíst v Shakespearově tragédii, její jevištní podoba by měla trochu překvapit 
a chytnout – když nic jiného, tak aspoň herecky.

William Shakespeare: Macbeth

Překlad: Martin Hilský. Režie: Pavel Khek. Scéna: Michal Syrový. Kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak. Městská divadla pražská – 
ABC, premiéra 18. 3.

RECENZE: MACBETH V DiVADLE ABC AKCENTUJE ODPLATU ZA ZLOČiNy
ct24.cz | 30. 03. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Dana Benešová-Trčková

Shakespearova Macbetha v překladu Martina Hilského uvedlo pražské Divadlo ABC. Režisér Pavel Khek (Evžen Oněgin) 
připravil výrazné herecké příležitosti pro Milana Kačmarčíka v roli Macbetha a Dianu Šoltýsovou coby Lady Macbeth. Jejich 
tým v boji o vládu dvě a půl hodiny představení spolehlivě funguje. Celkově je však hra záživná jen v několika obrazech.

Slabosti despoty Macbetha zná pouze jeho vypočítavá choť. Zosnuje plán, jak usednout na trůn, a tomu podřídí vše ná-
sledné. Diana Šoltýsová vypadá na pódiu v bílém rouchu i černé korunovační róbě monumentálně (zaujme ženskost siluet 
kostýmů Agnieszky Páté-Oldak).

Její koupací scéna ve vaně probere diváky po sledu táhlých vojenských disputací. Mohla by se stát kultovním divadelním 
výjevem, jako kdysi ve filmu Vrchní, prchni koupelnový dialog, jejž vedla v šatech se sprchující Dagmar Patrasová s Josefem 
Abrhámem.

Mužské postavy, sjednocené dlouhými šedými vojenskými kabáty, splývají vizuálně i herecky. Magie tří čarodějnic nefunguje, 
stávají se prodejnými děvčaty barů a heren, ale nepomáhá to. Během kusu musíme strpět mnoho násilného hluku kovových 
dekorací, také didaktičnost nad hrací plochou zavěšených židlí (osudů, životů, osob) unavuje. Soustředěnějšímu vnímání 
pomáhá světelný design a práce s hloubkou jeviště.
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Hlava plná štírů

„Moc, chtěl bys moc,“ odhaluje téma Lady Macbeth. „Hlavu mám plnou štírů,“ odpovídá v závěru hry její manžel. Sdílíme 
s nimi společnou vinu, hlasy svědomí a duševní postižení po opakovaně hrůzných činech. Tam, kde se objevují hlavní aktéři, 
je drama působivé. Když se však scéna více zalidní, stává se méně srozumitelnou. Řada herců Shakespearův nesnadný jazyk 
spíše recituje, než hraje. Výjimku tvoří, kromě titulních postav, také vedlejší figura Lékaře v podání Jiřího Klema.

Nevkusně dopadá nápad s rádoby osvěžujícím komunálním humorem Vrátného Oldřicha Víznera, který tu a tam poklízí 
s vytíracím mopem. Ostatní aktualizace jsou vhodněji začleněné. I přes výše zmíněné stojí tato známá tragédie v Divadle 
ABC za povšimnutí, zejména volbou ústřední dvojice. Diana Šoltýsová mne výrazově zaujala už v titulech Komorní činohry, 
Milan Kačmarčík ve Strašnickém divadle.

Na úkladné vraždy tyrana Macbetha, tíhu choré mysli Lady Macbeth a nastolení nového méně narcistního času (možná 
nejen) Skotska se můžete přijít podívat v nejbližší repríze v sobotu prvního dubna.

RECENZE: MACBETH ASyLUM
kulturio.cz | 03. 04. 2017 | Rubrika: Recenze | Autor: Soňa Hanušová

Shakespearovo drama Macbeth je založeno na reálné postavě skotského krále, který žil v 11. století. Zde ale veškerá inspi-
race skutečností končí, protože Macbeth byl dle historických pramenů dobrým a milovaným králem, který Duncana porazil 
v bitvě. Shakespearův Macbeth je oproti tomu zákeřným vrahem, despotickým pánem a tyranem, proti němuž záhy vytáh-
nou jeho vlastní leníci. Příběh Macbetha v ABC zinscenoval Pavel Khek.

„Kdy my tři se zas sejdeme…“ zaznívá tradiční začátek Shakespearovy skotské hry, zatímco trojice čarodějnic věší torza židlí 
na železné háky. Jenže místo aby se sešly na vřesovišti, čekají na Macbetha ve Wasteland baru, pajzlu pochybné kvality 
s neoznačeným (a neokolkovaným!) alkoholem a s automatem, jenž může být herní stejně jako na kondomy, které čarodějky 
mají po ruce. Samy jsou oděny lehce až vulgárně a silný sexuální podtón neunikne nikomu, zvlášť, když věští Banquovi, že 
menší je než Macbeth, a přec větší, a přitom mu sáhnou přímo do rozkroku. To pro případ, že by někomu nedošlo, jak je to 
myšleno.

Celá scéna působí podobným dojmem – chlípně, depresivně, tmavě. Je vám, jako když omylem zabloudíte do jedné z těch 
zadních uliček, ve kterých vážně nemáte co dělat, a stanete se svědky něčeho, co jste v žádném případě vidět neměli. Zvuk 
železných dveří, se kterými herci neustále třískají, ve vás vyvolává nepříjemné pocity a díky nablýskanému kovu si připadáte 
jako ve sterilní místnosti připravené k pokusným operacím. Dojem umocní ještě závěsy z průhledného PVC, které nejvíce 
připomínají jatka. Máte tak pocit, že jste se octli v laboratoři nějakého šílence. Korunu atmosféře ponurosti dodává osvětle-
ní, nebo spíš jeho nedostatek. Scéna má zkrátka vše, co si představíte u hororů z blázinců a podobných prostředí. A ačkoli 
je poněkud nepříjemné scénu sledovat, a hlavně poslouchat skřípění a bouchání železných vrat, tento „asylum“ styl dává ve 
finále smysl. Vždyť Macbeth je o krutosti a šílenství.

„Buď zdráv, Macbethe, budeš králem…“ našeptávají tři čarodějky a kola osudu se začínají roztáčet. Jít štěstíčku trochu 
naproti a maličko přes mrtvoly. Zabít Duncana a uspíšit korunovaci Macbetha. Jenže s královskou korunou přichází i strach 
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z její ztráty. Jak se Macbeth udrží v sedle? A tak mrtvol před Macbethovým trůnem přibývá. Lady Macbeth, jež si zpočátku 
stěžuje, že je její muž příliš měkký, ukazuje, že má možná větší koule na vraždu, ale už si nedokáže poradit s jejími následky. 
Žít s vinou, udržet tajemství, mít se na pozoru a neprozradit se – kdo tohle dokáže? Lady Macbeth stráví výčitky, rozežerou 
ji zevnitř a doženou k sebevraždě. Nebo to tak úplně sebevražda nebyla? Copak jí to předchozí scénu vstříkl Macbeth pod 
kůži? Ale ani tento manévr nezabránil, aby se nerozkřiklo, co se už dávno vědělo: Macbeth je tyran a vrah. Na trůn se dostal 
lstí a je třeba jej z něj sesadit a smazat mu z tváře ten jeho samolibý škleb. Však on ho smích přejde, až se Birnhamský les 
dá na pochod.

Macbeth v ABC je inscenací o strachu a šílenství. Určité prvky dělají z Shakespearova dramatu spíše horor, nejvíce k tomuto 
vnímání přispívá právě scéna. I přes vizuální nepříjemnost ji oceňuji, i spolu s kostýmy, které částečně dodal army shop. 
Nelze ani označit některou z postav za vyloženě kladnou. Malcolm v obavě o svůj život raději uprchl, než by se snažil za-
chránit zemi a trůn před Macbethem a Macduff zanechal ženu a děti v nebezpečí. Hru plnou drsných postav však poněkud 
kazí postava vrátného, který občas nerušeně vytře podlahu a dělí se s diváky o svá moudra.

Divadlo: Macbeth
Režie: Pavel Khek
Dramaturgie: Věra Mašková
Překlad: Martin Hilský
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak
Hudba: Vladimír Nejedlý
Light design: Jan Beneš
Pohybová spolupráce: Lenka Kniha Bartůňková
Souboje: Petr Nůsek a Peter Koza
Hrají: Pavel Juřica, Aleš Bílík, Tomáš Novotný, Milan Kačmarčík, Vilém Udatný, Radim Madeja / Jiří Š. Hájek, Jiří Schwarz, 
Michael Vykus, Viktor Dvořák, Matyáš Valenta, Petr Klimeš, Jiří Klem, Oldřich Vízner, Diana Šoltýsová, Evellyn Pacoláková, 
Petra Tenorová, Nina Horáková, Lucie Pernetová, Kristián Špiner

A PAK Už ZůSTALA JEN ZNiČENá ZEMě...
i-divadlo.cz | 27. 04. 2017 | Rubrika: Recenze | Autor: Lukáš Dubský

Chladná industriální scéna, nad kterou visí desítky židlí. Každá židle přitom symbolizuje jeden ztracený život při cestě titul-
ního „hrdiny“ na vrchol mocenské pyramidy. A další židle přibývají... Takhle slibně diváky přivítá nové nastudování Shake-
spearovy hry Macbeth v Divadle ABC. Scénické řešení Michala Syrového bohužel slibuje víc, než inscenace režiséra Pavla 
Kheka nakonec nabízí. 

William Shakespeare napsal Macbetha v době výrazných společenských změn. Po smrti královny Alžběty nastoupili na trůn 
Stuartovci a traduje se, že právě pro krále Jakuba dramatik svou hru na motivy skotských dějin napsal. A vzhledem k tomu, 
že Stuartovci odvozovali svůj původ také od mytické postavy Banqua, který je ve hře zákeřně zabit, není divu, že je Macbeth 
prezentován jako bezohledný tyran. V dnešní době je Macbeth často vykládán jako cesta politika k absolutní moci a jako 
ukázka devastujících účinků, jaké taková moc má pro celou zemi. 
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Jenže právě dost nejasný výklad patří k největším problémům Khekovy inscenace. Proč hrát Macbetha právě dnes a právě 
takhle? Celkem precizní formulaci lze najít v explikaci dramaturgyně Věry Maškové v programové brožuře. Do samotné in-
scenace se už ale tyto myšlenky podařilo promítnout jen výjimečně. Zároveň Macbeth v ABC také hodně bojuje s tempem. 
Ačkoliv se jedná o Shakespearovu nejkratší tragédii, trvá inscenace dvě hodiny a 45 minut, přičemž hlavně první část před-
stavení má hodně hluchých míst. Většině scén, ve kterých není přítomen Macbeth ani jeho žena, schází jakékoliv napětí. To 
může být dáno tím, že se hercům příliš nepodařilo výrazněji charakterizovat vedlejší postavy, které tak splývají v jeden uni-
formní dav. Toto vyznění podporuje i nepříliš šťastné řešení kostýmů, jejichž autorkou je Agnieszka Pátá-Oldak. Herci také 
trochu bojují s blankversem, místy se soustředí spíš na to, jak to říkají, než co říkají. Asi nejzajímavější výkon předvádí Aleš 
Bílík, jehož Malcolm představuje prototyp slabého politika, který je možná čestný, ale bude mít velký problém shromáždit 
kolem sebe dostatečný počet podporovatelů, aby svrhnul nenáviděného diktátora.

Do hlavní role obsadil režisér Milana Kačmarčíka, který ale k vyjasnění režijního záměru příliš nepřispěl. Divák tak trochu 
tápá, co je jeho Macbeth vlastně zač. Je to chladný manipulátor, který se touží dostat k moci za každou cenu? Nebo je to 
slaboch ovládaný ambicemi vlastní ženy? Na začátku hry nepůsobí Kačmarčíkův Macbeth nijak démonicky, z vývoje událostí 
se zdá spíše překvapen. Po moci otevřeně netouží, ale jakmile ji jednou získá, má velké obavy, aby ji neztratil. Vypadá to 
tedy, že jeho činy jsou poháněny především strachem. Svědomí se ale začíná ozývat a postupně dochází k úplnému roz-
padu Macbethovy osobnosti. Když se pak dá do pohybu Birnhamský les a krutý diktátor cítí, že přichází hodina jeho zkázy, 
dodává mu Kačmarčík vnějškovou stylizaci upomínající na poslední chvíle Adolfa Hitlera v berlínském bunkru, jak je ztvárnil 
třeba Bruno Ganz ve filmu Pád třetí říše – schoulený postoj, třesoucí se ruka za zády... Naneštěstí tato podobnost působí 
spíš směšně než mrazivě. 

Diana Šoltýsová hraje Lady Macbeth jako ambiciózní ženu z vyšších kruhů, která vidí ve věštbě čarodějnic šanci na ten 
„sladký život“, který si vždy představovala. V Khekově inscenaci ovšem Macbethova žena není hlavní hnací silou, její sou-
hlas je pro Macbetha jen potvrzením správnosti zvolené cesty. Tři čarodějnice jsou pojaty celkem zajímavě jako lehké děvy 
v laciném baru Wasteland. Jejich věštba má výrazně erotický nádech, dál už se však s tímto motivem v inscenaci nijak 
nepracuje.
 
Shakespearův Macbeth má potenciál v této době, kdy jsou různí autoritativní vůdci na vzestupu, rezonovat. Pražská insce-
nace ovšem tohoto potenciálu nebyla schopná úplně využít. Najdou se v ní ale i silné scény, třeba vyvraždění Macduffovy 
rodiny nájemnými zabijáky. To je okamžik, kdy se do inscenace vkrádají silné emoce podporující obraz zničené země, která 
zůstává po bezskrupulozní cestě k absolutní moci.

MACBETH POKAžDé JiNAK
Divadelní noviny, divadelni-noviny.cz | 02. 05. 2017 | Strana: 5 | Autor: Josef Mlejnek

Z Divadla Komedie, kam se dočasně se svými produkcemi přestěhovalo Divadlo Na zábradlí, do Divadla ABC je to, co by 
kamenem dohodil. Krátce po sobě měla na obou scénách premiéru inscenace Macbetha, které už tak blízko k sobě nemají. 
Zatímco v ABC se režisér Pavel Khek odhodlal ke standardnímu nastudování klasické předlohy v překladu Martina Hilského, 
dramatik a režisér David Jařab vytvořil vlastní, originálním způsobem zredukovanou verzi Shakespearova díla.
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Historický král Macbeth byl prý někdo úplně jiný než veskrze záporná postava, kterou z něj učinili skotští nebo angličtí kro-
nikáři, s jejichž předlohou potom Shakespeare pracoval. 

Důležitější než případná divadelní „rehabilitace“ historické předlohy nebo sledování účelu, k jakému dílo původně vzniklo, 
je však pozorné čtení nejen politických, ale i etických a náboženských konotací díla. Mně se alespoň při četbě nebo před-
stavení Macbetha vybavují konkrétní asociace: ve chvíli, kdy je Macbeth mámen bludičkami enigmatických proroctví a kdy 
do něj žena hustí, aby chytil příležitost za pačesy a zabil Duncana hic et nunc, například slova Franze Kafky, že jsme pro 
netrpělivost byli vyhnáni z ráje a že se pro stejnou netrpělivost do něj nevrátíme. Nemluvě o místech dramatu, kdy oba, 
krále i jeho ženu, zmáhá ohavnost jejich hříchů, kdy snadno pomyslíme na slova evangelia – co je platné člověku, získá-li 
celý svět, utrpí-li na své duši újmu?

David Jařab děj inscenace Macbeth – Too Much Blood podřídil své nadreálně pojaté verzi freudovské psychoanalytické vul-
gáty, podle níž je za vším násilím třeba hledat neu(spo)kojený chtíč – a vůbec za vším ženu a tajemství ložnice. Podvědomí 
napěchované potlačovanými tužbami se ventiluje jinak a jinudy, i ke královraždě je to pak jen skok. 

Macbeth (Miloslav König) se vrací z vítězného tažení, doma jej očekává Lady Macbeth (Anežka Kubátová), ale jeho reakce 
na jednoznačné milostné impulzy ženiny jsou uhýbavé, z „odpočinutí válečníkova“ není nakonec nic ani v manželském loži.
 
Jařabovu „redukci“ jen podtrhuje text v hodně bazické angličtině – což už samo je zdrojem tu jiskřících, tu pouze vděčných 
komických situací. Postavy připomínají svým pohybováním se i mluvou figury z komiksů nebo počítačových her. Hlavní zdroj 
humoru: napjatě sledujeme, co z nich s prkennou nebo nevinnou vážností vypadne, ale slova, většinou právě banality, padají 
hluboko, a tedy přesně, pod naše očekávání. Místo čarodějnic se objevují jacísi dva „androši“ s bendžem a i Macbethovo 
šmik-šmik pižlání krku obětí pomocí břitvy provázející výroky připomíná montypythonovskou poetiku. 

Scénu tvoří pokoj v lepším hotelu a velice výmluvný je jeden detail: lampy u postelí jsou z vypreparovaných lebek turů se 
světly v místě někdejších nozder. Jařabův výklad Macbetha tak nemá být pochopen jen jako kratochvilná redukce, ale jako 
obraz dnešního vypreparovaného světa s oněmi tak milými pozdravy mějte pěkný den. Takový je dnešní svět a raději ne-
vědět, nepátrat, co je za ním? Každopádně je tento výklad podložen hereckými výkony více než přesvědčivými, za všechny 
ostatní uvedu Leoše Nohu v roli Duncana. 

Je obtížné hledat styčné body mezi oběma Macbethy, které by umožnily třeba jen částečné porovnání. Pavel Khek se drží 
shakespearovské předlohy, v jeho inscenaci vystupují skoro všechny postavy, což nebývá zvykem. Při všech možných po-
kusech režisérů, samozvaných demiurgů, které odnáší mnohem častěji Hamlet, může jít i o záslužnou věc – ale Macbeth 
v Divadle ABC se dramatikovi nedostal příliš pod kůži. A on přece své kusy nepsal jen pro obveselení či „obstrašení“ divác-
kého davu. 

Kovové dveře, železný stůl, celková šeď připomínají nějaké vůdcovo hlavní doupě, uniformy evokují obě velké války minu-
lého století – ale herci do nich oblečení často připomínají spíš ouřady na vojenském cvičení, čarodějnice se nevynořují ze 
zlověstně záhadného světa, ale spíš jsou nevěstkami ze skoro současného lupanaru šálící Macbetha lascivním vrněním 
a vrtěním se. Nad scénou visí les židlí, s každou vraždou je mezi ně vytažena židle další, v případě zavražděného synka Lady 
Macduffové se zdvihá vzhůru invalidní vozík. Ale v prvé řadě a především mi chybí přesvědčivá základní posedlost až mo-
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nomanie, dotčenost zlem, u Macbetha v podání Milana Kačmaříka i u představitelky Lady Macbeth Diany Šoltýsové – jejich 
výkon je (jen) solidní. V jednání obou postav jde sice o politické „šachy“, o kalkul za studena, ten se s posedlostí nevylučuje, 
ale chladnokrevné není totéž co bezkrevné. Tento handicap se nejvíce projevuje právě v mezních situacích – nevěříme Ma-
cbethovu křičení při konfrontaci se zjevivším se mrtvým Banquem ani potácení Lady se světýlkem v ruce. 

Jeden styčný bod mezi oběma inscenacemi by se přece jen našel. Oběma by prospělo krácení o čtvrtinu (DNZ) nebo o třeti-
nu (ABC). Při zvolené poetice se některé postupy nebo situace skoro mechanicky opakují, v Městských divadlech pražských 
navíc děj v druhé části postrádá potřebný tah a spád. 

Divadlo Na zábradlí – DJ/Shakespeare: Macbeth – Too Much Blood. Scénář, režie, scéna David Jařab, kostýmy Sylva Zimula 
Hanáková, hudba Jakub Kudláč. Premiéra 7. dubna 2017 v Divadle Komedie. 

Městská divadla pražská – William Shakespeare: Macbeth. Překlad Martin Hilský. Režie Pavel Khek, scéna Michal Syrový, 
kostýmy Agnieszka Pátá-Oldak, hudba Vladimír Nejedlý. Premiéra 18. března 2017 v Divadle ABC. (Psáno z představení 
19. dubna 2017.)

MACBETH V PUSTiNě A SPOUŠTi DNEŠKA
Týdeník Rozhlas | 29. 05. 2017 | Strana: 18 | Autor: Bronislav Pražan

V Pusté zemi – v baru zvaném Wasteland se odehrává Macbeth Divadla ABC. Čarodějnice, které věští titulními hrdinovi, 
že bude králem, jsou tam animírkami. Thénové chodí v dlouhých šedých vojenských pláštích, Macbeth v precizním podání 
Milana Kačmarčíka je holá lebka nejen fyziognomicky a jeho Lady proměňuje o hlavu vyšší Diana Soltýsová v sexy Valkýru. 
Zpočátku se tato nová inscenace režiséra Pavla Kheka rozvíjí nadějně. Brzy je však zřejmé, že Shakespearovy verše v překla-
du Martina Hilského adekvátně interpretuje jen Kačmarčík. Ostatní je v lepším případě recitují, v horším odříkávají a v nej-
horším – zabíjejí šumlováním. Skóre zabitých veršů a zabitých postav je mnohonásobně vyšší ve prospěch těch prvních.

Macbeth uváděný v prostorách Divadla Komedie Divadlem Na zábradlí v adaptaci a režii Davida Jařaba je od Shakespea-
rových veršů oproštěn. Jako ostatně i od mnoha postav a motivů. Herci se vyjadřují především mimikou, gesty, pohybem 
a – pauzami mezi primitivními anglickými větami. Ty ovšem vyslovují hyperkorektně a pomalu jako v kurzech angličtiny. 
„Fuck me or kill him,“ praví křehká Anežka Kubátová coby Lady Macbeth svému muži v klíčovém okamžiku dramatu. A pro-
tože tenhle válečník, ztělesňovaný Miloslavem Konigem, je zvyklý jen na spolubojovníky a vedle ženy je impotentní, může 
své mužství projevit pouze tím druhým způsobem. Zabíjí ovšem nejen krále, ale později i svého milence Banca (Jiří Černý).

Jařabova inscenace je černou groteskou. Ale ani v komiksové zkratce neztrácí sílu a smysl Shakespearovy předlohy. Nasta-
vuje zrcadlo dnešnímu světu, v němž vítězí primitivové a prazákladní síly – sex a moc. Mezi basic English a sofistikovaným 
hereckým projevem to jiskří nonverbálními významy. A že se tři čarodějnice změnily ve dva houmlesáky, kteří hrají na bendžo 
bluegrass? Šašci a outsideři přece vidí skutečnost nejostřeji. Jen je škoda, že Petr Jeništa a Petr Čtvrtníček, kteří je před-
stavují, jsou v programu uvedeni jako Chlápek 1 a 2. Jména Vladimír a Estragon by jim slušela lépe.

Nebo nevykukují snad za těmi dvěma rozdílnými pražskými Macbethy T. S. Eliot a Samuel Beckett?
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RECENZE NA i-DiVADLO.CZ

Lukáš Dubský 50 %
Dost nejasný výklad patří k největším problémům Khekovy inscenace. V programu přitom člověk najde dost přesnou for-
mulaci „o čem hrát“, do inscenace se ale tyto myšlenky dostávají ztěžka. Problém má inscenace také s tempem, zvlášť 
první půle je rozvleklá. M. Kačmarčík je Macbethem, kterého pohání spíš strach než touha po moci. Závěrečné vnějškové 
připodobnění Macbetha k Hitlerovi je spíše směšné než mrazivé. Vedlejší postavy se vlivem kostýmů a nevýrazné herecké 
charakterizace slévají v uniformní dav. Povedla se scéna, hlavně nápad s židlemi symbolizujícími mrtvoly na Macbethově 
cestě k moci.

Jiří Landa 30 %
Z tohoto nastudování Macbetha jsem odcházel s jedinou otázkou: „Proč byla dramaturgií vybrána zrovna tato hra, když 
nakonec zůstala bez jasné inscenační tváře a když divadlo nedisponuje takovým obsazením, které by odůvodnilo její nasa-
zení?“ P. Khekovi se do inscenace nepodařilo vtisknout téma, jímž by dnešního diváka mohl oslovit – z výsledku nebylo de 
facto vůbec jasné, o čem se tento Macbeth hrál. Pravda, režisérovi nenahrávalo do karet ani obsazení hlavně mužských rolí. 
Postavy ztvárňované pánskou částí souboru byly totiž dost zaměnitelné a nezajímavě odehrané. Promarněná šance.

Michal Novák 30 %
Inscenaci pokládám za velice nešťastnou, a tím i zbytečnou. Troskotá na otázce, kdo je onen Macbeth, kterého nám Milan 
Kačmarčík prezentuje – pragmatický kariérista, paranoik opájený mocí, slaboch ve vleku? Rozehrání analogie se současností 
zůstalo někde zastřené, snad až na ten závěr – svrhnutí tyrana (špatného vládce). Tato inscenace padá s výsledkem souboje 
většiny (!) herců s Hilského textem; režie pouští drmolení, nezvládnutý blankvers. Pak nemůže vyjít ani ten sebelepší záměr. 
Zajímavě je rozehrán scénografický plán inscenace nebo podoba, resp. procházení dějem tří čarodějnic.

ČAPEK V MěSTSKýCH DiVADLECH PRAžSKýCH ANEB KDyž ZDATNí TVůRCi UCHOPí iDEJE VEL-
KýCH MySLiTELů
nenudtese.cz | 04. 06. 2017 | Autor: Martina Doležalová

V čase (po)migrační a (po)vládní krize vstupuje Čapek na prkna Divadla Rokoko, aby z dob nedávno minulých promluvily jeho 
myšlenky a texty k divákům ve vším svém lidském a mravním apelu a připomněly, jak snadno může dojít k opakování chyb 
minulosti a jak důležité je si připomínat, čeho se napříště vyvarovat.

Inscenace režiséra Pavla Kheka a dramaturgyně Věry Maškové, která skrze osud významného českého spisovatele a novi-
náře Karla Čapka mapuje důležité období našich dějin, sleduje tuto inspirující osobnost v období od nástupu Adolfa Hitlera 
a NSDAP k moci do Čapkovy smrti (krátce po mnichovské dohodě) dne 25. 12. 1938 a zároveň v závěru nastiňuje další 
vývoj v Československu po tomto mezníku.

Hra se zaměřuje na Karla Čapka jako společensky a kulturně činnou osobnost, která byla ve třicátých letech 20. století 
nucena bojovat se zbabělostí, malostí a nenávistí národa, a to pouze svým perem, důvtipem a mravními idejemi, jež se 
vyhýbaly jakémukoli extremismu, čímž si snadno zprotivily ideově pevně vyhrazené tábory nacisticky i nacionálně, ostře 
protiněmecky smýšlejících obyvatel v té době občansky a názorově silně rozervané země.
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Z pohledu tehdejší doby, jakýmkoli směrem názorově vyhraněného, by Čapek mohl být vnímán – označeno dnešním ob-
líbeným slangem – jako příslušník „pražské kavárny“ či „sluníčkář“, totiž ten, který se skrze své novinové příspěvky a hry 
k věcem vyjadřuje, ovšem spíše než čeření vod planými vyostřenými útoky se snaží upřednostnit diplomacii a co možná 
nejobjektivnější pravdu, jež by reflektovala dnes již známé skutečnosti, o kterých ovšem tehdy běžely od úst k ústům pou-
ze spekulace (jmenovitě například existence koncentračních táborů či směřování Hitlerových záměrů po jeho nástupu do 
funkce kancléře).

Inscenace se ovšem zabývá i ryze osobním Čapkovým životem, jeho vřelým vztahem k bratru Josefu, k životní družce 
a posléze i manželce, herečce Národního divadla Olze Scheinpflugové či k rodině Mannových (jejímž těžištěm je manželství 
nositele Nobelovy ceny Thomase Manna – bratra Heinricha Manna – s Katiou Mann Pringsheim, dcerou židovského profe-
sora matematiky). Po převzetí moci nacisty museli Mannové opustit Německo a – též díky silné podpoře a pomoci Karla 
Čapka – české městečko Proseč udělilo osmi členům rodiny domovské právo, díky kterému mohli získat československou 
státní příslušnost.

V čase silných dozvuků migrační krize a protimigrační vládě Donalda Trumpa, který je znám svými odmítavými postoji vůči 
nelegálnímu přistěhovalectví i vůči smlouvám o svobodném obchodu a který prosazuje názor, že Spojené státy nemají příliš 
intervenovat ve světově politice, přináší autorský projekt Kheka a Maškové na divadelní prkna aktuálnost s mocným, byť 
nevtíravě předkládaným podtextem apelu a výstrahy.

Ve třicátých letech 20. století též nepopiratelně na mnohých stranách existovala touha domluvit se a probíhala diplomatická 
jednání, která měla zabránit válce. Ale právě krok, který byl vnímaný jako „nejmírovější“, pacifistická politika appeasementu, 
zvrátil věci tak, že k válce došlo. Jako Damoklův meč tak nad diváky visí v průběhu celého představení Čapek otázka: „Co 
když se zase někdo spojí, aby někoho jiného obětoval?“ A nikdo nebude naslouchat názorům Čapka či Churchilla (který se 
od počátku stavěl proti vyjednávání s Hitlerem a podle nějž byla Mnichovská dohoda totální porážkou skutečné diplomacie).

Hra je koncipována jako sled společenských a politických událostí, do nichž je Čapek vtahován. Mnohé důležité momenty 
jsou diskutovány v dvojdomě bratří Čapků (Čapkova vila) na pražských Vinohradech, kde se scházel kruh tzv. pátečníků, 
skupina intelektuálů, mezi něž patřili mj. i ve hře zachycení prezident T. G. Masaryk, Karel Poláček a Edvard Beneš, ale též 
v dramatu okrajově – nicméně v rámci aktuální ideové intertextuality zásadně – zmíněný Ferdinand Peroutka. Hra mezi 
pátečníky vnáší též jejich sympatizanta Vladislava Vančuru, který ovšem výrazněji spolupracoval a scházel se s levicově 
smýšlejícími intelektuály a později za okupace vedl spisovatelskou sekci Výboru inteligence (ilegální odbojovou organizace 
při komunistickém Ústředním národním revolučním výboru), za činnost v níž byl v květnu roku 1942 popraven na Kobyliské 
střelnici. Fabule hry se k tragickému skonu Karla Poláčka, Josefa Čapka (oba zemřeli v koncentračním táboře, Poláček při 
pochodu z Hindenburgu do tábora Gleiwitz – či až v táboře, Josef Čapek krátce před osvobozením v Bergen-Belsenu na 
tyfovou epidemii; přesné datum jeho smrti ani skutečný hrob nejsou známy) i Vladislava Vančury vyjadřuje lyrickým, názor-
ným scénickým obrazem, v němž všichni zmínění drží v rukou kufry (symbolický význam poslední cesty) a za sebou mají 
cedulku s číslem (symbolický význam čísla vězně či čísla hrobu).

Důležitým situačním místem se v rámci hry stávají též Lány, kde prezidenta Masaryka navštěvuje Čapek, který jej fotogra-
fuje, natáčí a vede s ním dialogy, aby to vše zúročil zejména ve svých Hovorech s T. G. M. Jejich silné přátelství je ve hře 
zachyceno ve své šíři, důstojnosti a cti, přičemž dramatický koncept využívá motivu péče o rostliny, jíž Čapek věnuje (spolu 
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s Josefem u svého domu, ale i v prezidentových Lánech) náležitou pozornost, aby jedna rostlina nepřebila druhou, což 
symbolicky nese rozměr péče o národ, kterou Masarykovi ani Čapkovi nelze upřít.

Důmyslně řešená scéna je v průběhu představení samotnými herci šikovně a (nikoli rušivě) měněna též na univerzitní pro-
středí, kde Čapek v reakci na spor o univerzitní insignie vede na Švehlově koleji svou známou přednášku, vlakové kupé – 
důvtipně dokreslené videoprojekcí (režisér obrazu: Daniel Hnát) či kavárnu, v níž se setkává radikální antifašista Jaroslav se 
začínající herečkou Vlastou a kterou provozuje po smrti svého otce nacisticky orientovaný Václav. Díky těmto třem posta-
vám tvůrci hry výstižně vykreslují tři zásadní postoje českého národa vůči celému dění v Evropě třicátých letech, zejména 
na domácí scéně.

Esenciální součást scény (Michal Syrový) tvoří široké papírové plátno v pozadí, na nějž jsou projektovány různé scenérie, 
lepeny tematické a dobové plakáty a herci kresleny nejrůznější detaily, ale které zachovává během představení pouze lehce 
adaptovaný leitmotiv mříží, jež zastupují jak mříže vězení, tak okna kavárny či vlakového kupé, tak francouzská okna v Čap-
kově vile.

Tento moment umožňuje jak dokonale propojit různé lokality, tak podpořit základní záměr hry, který usouvztažňuje myšlenky 
Čapka s idejemi prezidenta Václava Havla. Tvůrci hry originálním, geniálním způsobem umožnili skrze snovou realitu jevišt-
ních prken, aby se tyto dvě osobnosti setkaly a pohovořily spolu o životě jako dva přátelé, přičemž z jejich dialogu nemizí 
ryzí nadhled a důvtip. Autoři hry ponechávají Havlovi tu výhodu, že přišel až po Čapkovi, a zná tudíž jeho tvorbu, takže když 
Havel například zmíní, že z vězení může psát pouze Olze, Čapek kontruje, že pro něj je Olga jedinou, které psát chce, na což 
Havel reaguje: „Já vím, Listy Olze.“ Což Čapek samozřejmě nepochopí, neboť nemůže tušit, že korespondence jeho družce 
bude vydána pod titulem Listy Olze.

Vztahu Olgy a Čapka věnuje hra velkou pozornost a zmiňuje všechny podstatné okolnosti jejich poměru, kterému nebyla 
nakloněna ani rodina Olgy (o třináct let starší Čapek byl kolegou Olžina otce nejprve z redakce Národních listů a později Li-
dových novin a Scheinpflugovým připadalo, že vztah je nerovný, bezperspektivní a dívka impulzivní a příliš mladá), ani rodina 
Čapka (Olga byla příliš živelná a rodiče měli pocit, že by se neuměla postarat o Karla, který po prodělané spále trpěl bolestmi 
nemocné páteře). Také lékaři Čapka před manželstvím varovali z důvodu možného rozpadu obratlů a ochrnutí. Karel a Olga 
proto své první zasnoubení zrušili a až do roku 1935 Čapek Olgu pouze navštěvoval. Teprve o divadelních prázdninách 
v roce 1935, kdy lékaři Čapkovi sdělili, že se jeho nemoc nehorší, požádal Karel v Alpách Olgu o ruku. Svatba se konala 
v tichosti po návratu, pouze za účasti dvou svědků a reportéra Lidových novin Františka Feigla.

Hra vystihuje Olžinu trpělivou lásku ke Karlovi, její temperament i sílu, s níž stála za svým mužem v době útoků českého 
tisku a hájila jeho názory i po jeho smrti v prosinci 1938. Co v inscenaci zůstává stranou, jelikož to není pro záměr tvůrců 
podstatné, je skutečnost, jak těžký život žila Olga po roce 1948 například proto, že Karel vyjádřil své nesympatie vůči ko-
munismu ve svém pamfletu Proč nejsem komunistou. (Olga zemřela v roce 1968 na srdeční zástavu po dohrání odpoledního 
představení pro školy Čapkovy hry Matka, jejíž námět sama v roce 1938 Karlovi navrhla.)

Ryzost a upřímnost inscenace, která se pokouší být ve své ilustraci doby a názorů co nejvíce autentická, je podpořena i tím, 
že herci v průběhu představení téměř nepřetržitě na jevišti kouří, neboť tak tomu tehdy povětšinou bylo. Autoři ovšem 
neopomínají ani jiné dobové detaily, skvěle navržené jsou kostýmy (Agnieszka Pátá-Oldak) i výběr hudebního doprovodu, 
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který sestavil Vladimír Nejedlý, jenž nevypustil v hudebním aranžmá Masarykovu milovanou lidovou píseň Ach synku, synku 
(zpěv: Jarmila Novotná), znějící tklivě a emotivně ze záznamu v zásadním okamžiku Masarykova úmrtí a národního čestného 
pochodu.

Ty historické milníky, jež nelze na jevišti zachytit a ilustrovat, shrnují herci, když vystoupí ze svých rolí, aby se stali vypravě-
či – zajímavý, plně funkční moment, který dokreslí to, co divákům mohlo při hodinách dějepisu a literatury uniknout.

Punc uměleckého zlata hře dodávají skvělé herecké výkony všech účinkujících, mezi nimiž exceluje přirozeně působící, 
přesvědčivý Jiří Hána v roli Karla, který v průběhu celého představení autenticky udržuje nahrbený postoj svého těla, aby se 
pohyboval jako Čapek, jenž kvůli své nemoci držel hlavu a ramena neustále v mírném předklonu. Vynikající je též herecká 
exprese, gestika a dikce Máši Málkové v roli Olgy, nicméně v rámci fyziognomie jsou zde silně rušivým momentem její husté 
tmavé vlasy, neboť skutečná Olga byla blondýnka, která vždy preferovala spíše krátký sestřih.

Podobně nepatřičně se jeví i statná postava Jana Řezníčka v roli Poláčka; jakkoli dobrý je jeho herecký výkon, typově pro-
tagonista své postavě zkrátka neodpovídá.

Ústřední a závěrečné setkání Čapka s Havlem jsou výraznými momenty hry, které ji posouvají ještě hlouběji v pojetí zda-
řilé, inovativní dramatizace. Zvolání „bravo“ si zaslouží mistrnost, s jakou autoři hry usouvztažnili Čapkovu otázku „Má to 
všechno smysl?“ s Havlovým slavným mottem „Pravda a láska musí zvítězit“ a náznakově je propojili (jakkoli interpretaci 
ponechávají zcela na diváku) s aktuální tragikomicky absurdní a trapnou situací kolem výroků prezidenta Zemana, vyřčených 
v lednu roku 2015 při proslovu k 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi, kdy „hlava státu“ mj. vyjádřila 
dodnes nepodloženou domněnku, že Čapkův souputník, gestapem perzekvovaný a v koncentračním táboře vězněný novinář 
Ferdinand Peroutka byl fascinován nacismem a napsal údajně (dodnes nenalezený) oslavný článek Hitler je gentleman.

Redakce nenudtese.cz pro vás recenzovala premiéru hry Čapek zde dne 3. 6. 2017, kterou vřele doporučujeme a uděluje-
me 90 %.

NEOByČEJNý LiDSKý PŘíBěH NA POZADí NOVODOBýCH ČESKýCH DěJiN. ROKOKO ExCELUJE 
S iNSCENACí ČAPEK
informuji.cz | 11. 06. 2017 | Rubrika: Divadelní recenze | Autor: Barbora Bittnerová

Život během první republiky nebyl ani zdaleka tak ideální, jak nám ukazují nějaké filmy či seriály. Euforii z vlastního státu brzy 
střídá napětí pramenící nejen ze vztahu k českým Němcům, ale také z velké nevraživosti vůči politickému systému a elitám 
s ním spojenými. A to včetně českých spisovatelů.

Vsadit v divadle na české dějiny, zvláště když z nich Češi nevychází ve zrovna líbivém světle, je vždy sázkou na nejistotu. 
Výsledek může publikum nudit přílišnou snahou vzdělávat nebo historie slouží jen jako atraktivní kulisa pro leckdy banál-
ní zápletky. To však neplatí o inscenaci Čapek, kterou divadlo Divadlo Rokoko publiku premiérově představilo v sobotu 
3. června. V nové hře totiž propojení velkých dějin a neméně zajímavého životního příběhu snad nejznámějšího českého 
spisovatele funguje dokonale. 
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Nadšení z první republiky brzy začínají kazit nepokoje a vyhrocené vztahy mezi Čechoslováky a Němci. A i přes snahu poli-
tiků, vzdělanců i spisovatelů situaci stabilizovat se děje pravý opak. Myšlenky humanismu přestávají být v módě a na obou 
stranách sporu se začíná objevovat výrazný nacionalismus. V roce 1937 navíc umírá Tomáš Garrigue Masaryk. Následující 
rok veškeré naděje na svobodný československý stát pohřbívá mnichovská dohoda. A přesně v této době Čapek tvoří svá 
nejznámější díla, která inscenace zasazuje do kontextu, o němž možná jen málokdo měl takto přesné informace. Paralela je 
leckdy až mrazivá, místy dojemná. Rozhodně ne fádní. 

V Rokoku se nesnaží podávat dějiny jednostranně, byť se tomu již z podstaty nelze vyhnout. Neukazuje Československo jako 
zemi, kterou všichni spojenci opustili. Vinu totiž vidí i na české straně, a to především v obrovském fanatismu a nedosta-
tečné pokoře. Ukazuje jak vyhrocené politické projevy, tak obrovskou nevraživost vůči první republice i jejím představitelům, 
která se nejvýrazněji objevuje právě s podepsáním mnichovské dohody. Na pozadí toho všeho pak inscenace ilustruje vze-
stup i pád Karla Čapka, výjimečného literáta, jemuž po smrti v prosinci roku 1938 odmítly uspořádat pohřeb téměř všechny 
státní instituce, a to včetně Národního divadla i muzea. 

Inscenace Čapek tak rozhodně není jen pouhým biografickým představením, ale velmi působivým a emocemi nabitým dí-
lem, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Kromě skvělého scénáře excelují i herci, a to především Jiří Hána, jenž je v roli Karla 
Čapka naprosto dokonalý. Pozadu nezůstává ani Viktor Dvořák, který si ve hře zahrál dokonce tři významné osobnosti dějin 
– Václava Havla, Klause Manna a Edvarda Beneše – či Milan Kačmarčík v roli Josefa Čapka a Máša Málková, jež se ve hře 
představí v roli Čapkovy lásky Olgy Scheinpflugové.

Čapek určitě není odpočinkovou hrou. Dynamika příběhu přesně vystihuje zmatenost a rozrušení dané doby. V divákovi však 
zanechá hlubokou stopu a vyvolá směsici protichůdných pocitů, jež ještě přiživují autentické audiovizuální záběry, které se 
během hry promítají na bílou stěnu. Ta je součástí představení a postupem příběhu se plní nápisy, plakáty i vyhláškami. 
Když pak člověk po neobvykle dlouhém potlesku vyleze ven na Václavské náměstí, slyší dunící hudbu a vidí polonahé dívky 
tančící na střeše jedné z místních diskoték, začne vážně uvažovat o tom, že je s naší společností skutečně něco špatné. 
A jen toužebně se nyní můžeme ohlížet za osobnostmi, jako byli Karel Čapek, Karel Poláček nebo třeba Václav Havel.

Názor informuji.cz: 90 %

KAREL ČAPEK NENí PLAKáT A TRANSPARENT
Právo | 13. 06. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 12 | Autor: Jiří P. Kříž

Poslední léta Karla Čapka se mohou stát podobenstvím a výzvou i pro naše dny. To je nejstručnější vyjádření smyslu 
nové inscenace v Divadle Rokoko. Nastudování se dočkala hra Věry Maškové a Pavla Kheka, nazvaná jednoduše: Čapek.  
S premiérou se inscenace stává zvláštním dramatickým útvarem – hraným plakátem, doprovozeným filmovými dokumenty, 
fotografiemi a tezemi o jeho nezdolném humanismu ve společnosti, ze které se vytrácí étos a narůstá nenávist.

Most k přítomnosti

Jako by inscenátoři dramatizovali politické projevy, ohlasy dobového tisku, stupňující se tlak českých nacistů, ideologické 
odsudky Čapkových vrcholných dramat – Války s Mloky, Bílé nemoci a Matky. Hodně prostoru je v Čapkovi věnováno pá-
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tečníkům: Vančurovi, Poláčkovi, oběma Čapkům, Benešovi, Masarykovi. Ve vile na Vinohradech se každý pátek odpoledne 
scházeli ještě mnozí další příslušníci pražské kavárny a vedli řeči. Čapkův kolega z redakce Lidových novin, autor mistrov-
ských a věděním osvícených úvodníků Ferdinand Peroutka posloužil autorům jen jako berlička k avizovanému mostu k naší 
přítomnosti. V titulku prezentovali větu, že ani po výroku Nejvyššího soudu se Miloš Zeman za svůj lživý výrok o novinářově 
obdivu k Hitlerovi neomluví. A prezidentův omyl přece v průběhu sporu spolehlivě prokázalo i Právo.

Končívá to tragédiemi

Jako kontrast tehdejšího a současného zmaru měly posloužit i dva dialogy Čapka a Havla. Zůstalo ale jen u tezí. Jejich 
knižnost nedokázali oživit ani renomovaní herci.

Záměr inscenačního týmu varovat před morálním propadem, selháním inteligence, nástupem zvlčilosti je chvályhodný, ale 
nevyšel. Vždycky to začíná lhaním, štvaním proti jiné rase, a třeba voláním po zbraních do každé rodiny. Končívá to tragé-
diemi.

Hodnocení 60 %

JAK JE DůLEžiTé MíTi ČAPKA
instinkt | 15. 06. 2017 | Strana: 55 | Autor: Jindřich Göth

Nová inscenace Čapek se na pozadí významných událostí ze života slavného spisovatele vyjadřuje poutavě k současnému 
dění. Na jevišti se přitom střídají Poláček, Vančura i Havel.

Proč to neříci hned na úvod, tým kolem režiséra a spoluscenáristy Pavla Kheka odvedl velmi dobrou práci. Čapek v praž-
ském Rokoku je nápaditě zrežírovaná a efektní podívaná, plná vět a myšlenek, které stojí za to vyřknout a kterým je třeba 
naslouchat. Ač se na první pohled jedná o jakýsi výsek z Čapkova života, od první scény, kdy světově uznávaný autor navštíví 
ve vězení „jistého“ Václava Havla, je jasné, že nejde jen o dobovou podívanou, ale že tvůrčí ambicí bylo dodat komentář 
k dnešku. Jména se mění, palčivé problémy zůstávají.

Čapek coby intelektuální elita a morální autorita háže perly sviním, když odmítá a priori uznat celý německý národ jako spo-
lek zlotřilých nacistických bestií, a ani stále reálnější hrozba jménem Adolf Hitler jej nezbavuje víry v demokracii a obyčejný 
selský rozum.

Kromě toho řeší své problémy milostné, to vše v dynamickém režijním pojetí, kdy jedna scéna plynule a bez viditelných 
„střihů“ přechází v druhou. Khek invenčně pracuje s kombinací všech prostorových i časových prvků na jevišti a výsledkem 
je plný, sytý tvar, který žije a dýchá současnou řečí.

Pokud jde o herecké výkony, největší pozornost je logicky upřena na Jiřího Hánu v titulní roli. Jeho Karel Čapek je na pohled 
křehký a zranitelný, v nitru ale pevný a ve svých zásadách neústupný. Jeho protipólem je energická Máša Málková jako Olga 
Scheinpflugová, jejíž bohémskou rozevlátost a jistou nepraktičnost skvěle vyvažuje její sestra Božena v podání Stanislavy 
Jachnické.
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Silnou a pro tehdejší dobu typickou figuru „vystřihl“ Michael Vykus, jehož poněmčelý Čech, zprvu sympatický kavárník, 
posléze kluzký přisluhovač moci, vzbuzuje jak sympatie, tak odpor. Pokračovat bychom mohli dál, přes rozšafného Karla 
Poláčka, jehož ztvárnil Jan Řezníček, nebo přesvědčeného komunistu Vančuru Petra Klimeše. Jakkoli se v jejich případě dá 
hovořit o miniaturách, jsou to přesně ty s filigránskou přesností dosazené dílky, které dotvářejí celkový dojem promyšleného 
a působivého celku, jakým Čapek bezesporu je.

Pavel Khek, Věra Mašková: Čapek. Divadlo Rokoko. Režie: Pavel Khek. Dramaturgyně: Věra Mašková. Hrají: Jiří Hána, Máša 
Málková, Milan Kačmarčík, Stanislava Jachnická, Viktor Dvořák, Michael Vykus, Jitka Smutná, Petr Klimeš a Hana Doulová.

Hodnocení: ****

KDyž ČAPEK POTKAL HAVLA
Divadelní noviny, divadelni-noviny.cz | 27. 06. 2017 | Strana: 7 | Autor: Jan Kerber 

Výrazné didaktické úmysly nezastírá novinka Městských divadel pražských, inscenace Čapek, kterou pro jeviště Rokoka 
scenáristicky připravili dramaturgyně Věra Mašková a režisér Pavel Khek. Životopisné heslo je obohaceno o paralely zániku 
první republiky s mnoha znepokojivými jevy těchto dnů.

Úvod i finále obstarají „nadreálné“ rozhovory Karla Čapka s Václavem Havlem, vlastně je jim věnováno více místa než „hovo-
rům s TGM“. Nad Evropou se v třicátých letech minulého století smráká, a ještě než dojde k nejhoršímu, memento tragic-
kého osudu se zřetelně vznáší nad Karlem i Josefem Čapkovými (Jiří Hána a Milan Kačmarčík), také nad Karlem Poláčkem 
(Jan Řezníček) či Vladislavem Vančurou (Petr Klimeš). Vznikají rozmíšky mezi českým a německým obyvatelstvem, někteří 
domácí „národovci“ se ovšem staví odmítavě i k přijímání uprchlíků z Německa před hnědým morem, tento odkaz k dnešní 
situaci v Evropě je v inscenaci výrazně přítomen. Manžele Čapkovy (Olgu Scheinpflugovou ztvárňuje Máša Málková) k emi-
graci nabádají dcera Thomase Manna Erika (Petra Tenorová) i jeho syn Klaus (Viktor Dvořák). Česká luza posílá jednomu 
z nejvýraznějších představitelů naší kultury výhrůžné anonymy… 

V jevištní realizaci hraje řada aktérů několik rolí, Viktor Dvořák je dokonce dvakrát za prezidenta (Beneš, Havel). Na názor-
nosti se podílejí i historické filmové dokumenty včetně sekvence ze zfilmované Bílé nemoci s Hugo Haasem v roli doktora 
Galéna. V textu se objevují i ukázky z Čapkových textů, občas, žel, hodně „výukově“, Jitka Smutná z rodičovské role jedné 
z divadelních postav plynule přejde do monologu ze slavné hry a ukončí svůj výstup oznámením, že se jednalo o úryvek 
z Matky. Zpodobení postav z naší kulturní historie vykazuje v jevištní „přednášce“ dva jakoby odlišné přístupy. U bratří Čapků 
byla ze strany inscenátorů výrazná snaha vytvořit skoro věrné podoby (zvláště v případě Kačmarčíkova Josefa velmi zdařilé), 
u jiných jde o obsazení vlastně proti typům (Scheinpflugová coby bruneta, Poláček jako muž značně korpulentní). 

Pavlu Khekovi se daří i přes některé spornější momenty scénáře udržet temporytmus jevištního tvaru, dobře fungují scény 
z horečné redaktorské aktivity v Lidových novinách, ústrojně je vkomponován i národnostně zjitřený česko-německý mi-
lostný trojúhelník juniorských postav Vlasty, Jaroslava a Václava (Petra Tenorová, Aleš Bílík, Michael Vykus). Scénografickou 
zajímavostí jsou trsy rostlinstva, ke kterým se aktéři čas od času dopracují pootočením překlápěcích ploch na podlaze jevi-
ště, čímž lze názorně prezentovat zahrádkářské záliby velkého literáta. 
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I když jsem se při některých doslovnostech v inscenaci poněkud ošíval, nemohu projektu Čapek upřít solidní hereckou 
úroveň ani apelativní étos. 

MDP – Divadlo Rokoko, Věra Mašková a Pavel Khek: Čapek. Režie Pavel Khek, scéna Michal Syrový, kostýmy Agnieszka 
Pátá-Oldak, hudba Vladimír Nejedlý, dramaturgie Věra Mašková, režie obrazu Daniel Hnát. Premiéra 3. června 2017. (Psáno 
z reprízy 12. června 2017.)

ČAPKOVi POMáHá SáM ČAPEK
Mladá fronta DNES| 15. 09. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 13 | Autor: Tomáš Šťástka

Jiří Hána v titulní postavě Karla Čapka potkává v cele spisovatele s nápadnou dikcí. Koho Viktor Dvořák znázorňuje, je tak 
divákovi jasné dřív, než se oba shodnou, že píšou dopisy své Olze. Imaginární setkání Čapka s Havlem rámuje novinku praž-
ského Divadla Rokoko asi až zbytečně okatě, na druhou stranu však tvůrci určitou apelativnost kusu od začátku nezastírají. 
Za autorským počinem dramaturgyně Městských divadel pražských Věry Maškové a režiséra Pavla Kheka se totiž skrývá 
víc než jen poctivé rešerše pro popis posledních let života našeho literárního velikána a jeho nejbližších. Tvůrci se totiž na 
pozadí Čapkovy tragédie rozhodli divákům naservírovat konec první republiky. A šli na to doslova didakticky – jako podle 
učebnice dějepisu rok po roku sledují nastupující nacistickou hrozbu, mnichovskou zradu, smrt TGM i Čapkův konec. Čím 
víc se blíží začátek války, tím víc události nabírají na obrátkách. Děj navíc doprovází projekce i filmové záběry. Pro člověka 
zběžně obeznámeného s problematikou 30. let ve střední Evropě může doslovnost inscenace působit úsměvně, avšak 
vzhledem k tomu, na jak veliký okruh diváků současná scéna cílí, zní to jako logický a chvályhodný záměr. Khekovi se totiž 
podařilo všechna data a zásadní dějinné zvraty, jakož i dobovou atmosféru, zasadit do děje dostatečně svižně. Vyniknou 
třeba Čapkův střet se studenty na Švehlově koleji v době insigniády či příjemně divadelní vsuvky z redakce jistých novin. 

Tam, kde se začne příliš šustit papírem („Já je viděl, ty vaše mloky!“), se hra naštěstí může opřít o nějaký doslovný úryvek 
z Čapkovy názorové tvorby. Vybroušenost jeho slov i myšlenek totiž dokáže udeřit i po osmdesáti letech, což je pro divadel-
ního Čapka velkou výhodou. Dalšími jsou pak vyčerpávající výkon Jiřího Hány, povedená scéna a promyšlená choreografie 
ostatních herců, míhajících se po jevišti převážně v dvojrolích. 

Jak bylo zmíněno v úvodu, tvůrci chtěli vedle samotného Čapka zpodobnit i jisté paralely 30. let s dnešní dobou. Pomáhá 
tomu polopaticky podaná linka mileneckého trojúhelníku. I zde z díla trčí silná doslovnost, ovšem přejí-li si tvůrci, aby jejich 
Čapek skutečně zapůsobil zeširoka, není asi důvod vkládat náročné jinotaje. 

Teď už jen zajistit, aby si do divadla našli cestu ti, kterým je třeba Čapkovy myšlenky a hrůzu doby předžvýkat. Vyšší stupně 
základních škol by v rámci hodin češtiny či dějepisu váhat rozhodně neměly. 

Čapek Divadlo Rokoko 
75 %

RECENZE: DiVADELNíHO ČAPKA DRží SáM ČAPEK. ŠKOLy By VáHAT NEMěLy
idnes.cz | 15. 09. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Tomáš Šťástka
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Nejen o útrapách z posledních let života Karla Čapka vypráví autorská hra, kterou končilo minulou sezonu Divadlo Rokoko.

Jiří Hána se v titulní postavě Karla Čapka setkává v cele se spisovatelem s nápadnou dikcí. Koho Viktor Dvořák znázorňuje, 
je tak divákovi jasné dřív, než se oba shodnou, že píšou dopisy své Olze. Imaginární setkání Čapka s Havlem rámuje červ-
novou novinku Divadla Rokoko asi až zbytečně okatě, na druhou stranu však tvůrci určitou apelativnost kusu od začátku 
nezastírají.

Za autorským počinem dramaturgyně Městských divadel pražských Věry Maškové a režiséra Pavla Kheka se totiž skrývá víc 
než jen poctivé rešerše pro popis posledních let života našeho literárního velikána a jeho nejbližších.

Tvůrci se totiž v pozadí Čapkovy tragédie rozhodli divákům naservírovat konec první republiky. A šli na to doslova didaktic-
ky – jak podle učebnice dějepisu rok po roku sledujeme blížící se nacistickou hrozbu, mnichovskou zradu, smrt TGM i Čap-
kův konec. Čím víc se blížíme začátku války, tím víc události nabírají na obrátkách. Děj navíc doprovází projekce i filmové 
záběry. Pro člověka zběžně obeznámeného s problematikou 30. let ve střední Evropě může doslovnost inscenace působit 
úsměvně, avšak vzhledem k tomu, na jak veliký okruh diváků současná Městská divadla cílí, zní to jako logický a chvály-
hodný záměr. Khekovi se totiž podařilo všechna data a zásadní dějinné zvraty, jakož i dobovou atmosféru, zasadit do děje 
dostatečně svižně. Vynikne třeba Čapkův střet se studenty na Švehlově koleji v době insigniády či příjemně divadelní vsuvky 
z redakce nejmenovaných novin.

Tam, kde se začne příliš šustit papírem (“Já je viděl, ty vaše mloky!”), se hra naštěstí může opřít o nějaký doslovný úryvek 
z Čapkovy názorové tvorby. Vybroušenost jeho slov i myšlenek totiž dokáže udeřit i po osmdesáti letech, což je pro diva-
delního Čapka velkou výhodou. Tou další je pak vyčerpávající výkon Jiřího Hány, povedená scéna a promyšlená choreografie 
ostatních herců míhajících se po jevišti převážně v dvojrolích.

Jak bylo zmíněno v úvodu, tvůrci chtěli vedle samotného Čapka zpodobnit i jisté paralely 30. let s dnešní dobou. Pomáhá 
tomu po lopatě podaná linka mileneckého trojúhelníku. I zde z díla čouhá silná doslovnost, ovšem přejí-li si tvůrci, aby je-
jich Čapek skutečně zapůsobil zeširoka, není asi důvod vkládat náročné jinotaje. Teď už jen zajistit, aby si do divadla našli 
cestu ti, kterým je třeba Čapkovy myšlenky a hrůzu doby předžvýkat. Vyšší stupně základních škol by v rámci hodin češtiny 
či dějepisu váhat rozhodně neměly.

Čapek
Divadlo Rokoko

premiéra 3. června 2017
režie: Pavel Khek
hrají: Jiří Hána, Máša Málková, Milan Kačmarčík, Viktor Dvořák, Petra Tenorová, Aleš Bílík, Michael Vykus, Petr Klimeš, Jan 
Řezníček, Jitka Smutná, Stanislava Jachnická, Hana Doulová, Jan Vlasák

Hodnocení: 75 %
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ČAPEK V ROKOKU K DNEŠKU
Týdeník Rozhlas | 23. 10. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 18 | Autor: Bronislav Pražan

V době, kdy si připomínáme osmdesáté výročí úmrtí T. G. Masaryka a kdy se blíží sté jubileum vzniku Československa, jakož 
i osmdesáté výročí konce první republiky, je nová inscenace Městských divadel pražských nazvaná prostě Čapek aktuálním 
dramaturgickým počinem. Soustředí se na poslední léta spisovatele, který reprezentoval jejího ducha a odešel vlastně spolu 
s ním. Dramaturgyni Věře Maškové a režiséru Pavlu Khekovi – autorům tohoto „dokudramatu“ – se navíc podařilo nastavit 
na jevišti Rokoka i zrcadlo dnešku. A to prostřednictvím analogií mezi tehdejšími a současnými ideově politickými postoji 
a jejich etickým pozadím. Nadčasový moment dějů zakotvených v čase je evokován již první scénou, v níž Karel Čapek roz-
mlouvá s vězněným Václavem Havlem a oba rozvíjejí myšlenku obsaženou v Havlových Dopisech Olze: mravní jednání nutně 
odkazuje k transcendentálnímu horizontu. 

V následujících scénách se prolínají momenty z Čapkova soukromého i veřejného života – v nich vystupují například členové 
Čapkovy rodiny, jeho kolegové Vladislav Vančura a Karel Poláček, ale i TGM a prezident Beneš – se scénami, jejichž aktéry 
jsou postavy „z lidu“, reprezentující především německé i české nacionalisty a fašisty. Právě na nich je ukázáno, že rozbití 
Československa nezavinilo jen selhání evropských politických elit, ústící do mnichovské smlouvy, ale také postoje těchto 
malých lidiček nakažených nacionalismem, xenofobií a prospěchářstvím. Zde již hra nepřímo odkazuje k současným problé-
mům naší země a Evropy. Působivě to dokumentuje třeba tehdejší ambivalentní vztah Čechů k uprchlíkům z hitlerovského 
Německa – konkrétně ke členům rodiny Thomase Manna. 

Přestože se autoři přísně drželi faktografie, didaktičnost „non-fiction“ naštěstí nepřevážila nad dramatičností. O to se při-
činily i výkony herců, kteří dobře kloubí ilustrativní detaily charakteristické pro ztvárňované hrdiny se stylizací a autentickým 
prožitkem zpřítomňovaných situací. Jiří Hána v titulní roli se pohybuje v lehce nahrbeném, pro Čapka typickém postoji, 
zaviněném jeho nemocí. Stejně věrohodně však evokuje i spisovatelovu myšlenkovou pružnost, smysl pro konkrétnost, 
humanistickou zásadovost...

JEDEN OByČEJNý žiVOT
Naše rodina | 21. 11. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 14

Loňskou poslední premiérou sezony v Rokoku, scéně Městských divadlech pražských, byla inscenace Čapek. Autoři Věra 
Mašková, která byla i dramaturgyní, a Pavel Khek, současně režisér inscenace, výrazně didaktickou formou přiblížili divákům 
život jednoho z našich největších spisovatelů, Karla Čapka. Svůj prostor dostala také soudobá kulturně-politická situace 
Československa, která v určitých chvílích zavdávala pocit paralely se současností a z toho plynoucí poněkud stísněný pocit. 
Úvodní i závěrečná scéna jsou snové, nadreálné. Obstarají ji hlavní postava, Karel Čapek (Jiří Hána) a Václav Havel (Viktor 
Dvořák).

Oba z pozice spisovatele hovoří o soudobé situaci a stýskají si na malost určité skupiny obyvatelstva. Pak už se rozjede 
kolotoč zániku první Československé republiky a samotného života Karla Čapka. Inscenace nezapomíná ukázat národnostní 
spory mezi Čechy a Němci, mezi Čechy samotnými a zhoršení mezilidských vztahů, včetně chvíle, kdy se do popředí prodere 
hnus a špína nenávisti. Herecky samozřejmě inscenaci vévodí Jiří Hána jako Karel Čapek. Do slovutného literáta se převtě-
luje absolutně. Nejen kostýmem, účesem ale i chůzí a ztuhlostí páteře způsobené Bechtěrevovou nemocí. Ani na chvilku 
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ztuhlost nepoleví a diváci mají v některých chvílích pocit, že na jevišti nestojí dramatická osoba, ale samotný Karel Čapek. 
Jeho dlouholetou přítelkyni a v posledních letech života i manželku Olgu Scheinpflugovou ztvárnila Máša Málková, která 
vystihla určitou neurotičnost velké umělkyně. Jen u ní nevyšel režijní záměr co nejvíce se svému předobrazu přiblížit, pro-
tože Málková je tmavovláska a Scheinpflugová byla blondýna. Čapkova staršího bratra Josefa hraje Milan Kačmarčík. Řada 
herců ztvárňuje během hry víceropostav. Například Viktor Dvořák kromě Václava Havla ještě prezidenta Edvarda Beneše 
a spisovatele Klause Manna. Ten spolu se svou sestrou Erikou (hraje ji Petra Tenorová) přemlouvají Čapka s Scheinpflugovou 
k emigraci, ale neúspěšně. Čapek zůstává, aby si vypil pohár hořkosti do dna.

Kostýmy (Agnieszka Pátá-Oldak) i scéna (Michal Syrový) se věrohodně snaží imitovat módu a zařízení období první a druhé 
republiky. Režisér text inscenuje jako určité „dějepisné heslo“. Herci občas ze své role vystoupí a jakoby civilně, za sebe, 
divákům vysvětlí, kdo je osoba nebo událost, o které se na jevišti mluví, nebo je pro větší názornost použita ukázka z do-
bového filmového týdeníku, takže se z původně iluzivního divadla stává antiiluzivní, poučující. Pro poučeného diváka je 
to sice chvíle, která děj brzdí, ale inscenaci lze skvěle využít pro výuku dějepisu na střední škole. Studenti se nenásilnou 
formou, ale za to silně emočně dozví, jak nelehká doba tehdy byla a že fungování demokratického zřízení ve státě není věcí 
samozřejmou.

RECENZE NA i-DiVADLO.CZ

Lukáš Holubec 70 %
Zpracování sklonku života tak velké osobnosti, jakou Karel Čapek bezesporu byl, si také zaslouží alespoň krátký blog. Brzy 
se tedy k této povedené inscenaci ještě vrátím. V tuto chvíli mohu jen poznamenat, že Pavlu Khekovi a Věrě Maškové se 
podařilo vytvořit dílo, které ctí historická fakta a vypovídá o životě a době Karla Čapka s pečlivou důsledností.

Pavel Širmer 70 %
Hra přehledně shrnuje události z konce Čapkova života, zároveň se autoři snaží o zobrazení dobové politicko-společenské 
situace. Nemusíme vždy souhlasit s řešením, jaké zvolili autoři textu a inscenátoři (povrchnější dialogy, „dramatické šab-
lony“, nevyužívání možností scénických prostředků apod.). Vytýkáním chyb by však zaniklo, že se především jedná o počin 
nesmírně potřebný, který se trefil do správné doby. Jedinečným nápadem je paralela Čapek & Havel dodávající nadčasovost 
a varovný signál. Dojemný závěr s jemným odkazem k současným poměrům je skoro vzorovým případem účinné katarze.

Jan Pařízek 80 %
Krásná pocta Karlu Čapkovi, jeho činům a myšlenkám, jež zastával. K tomu se povedlo moc pěkně vykreslit obraz před-
válečných let a atmosféru, která tady musela tehdy panovat. Není nikdy na škodu si toto připomenout. Povedlo se dobře 
zakomponovat i několik trefných odkazů na dnešní dobu a i díky tomu přináší hra silný zážitek. Nemálo k tomu také přispěl 
naprosto výtečný J. Hána, který ztvárnil Karla Čapka opravdu výstižně a dokáže udržet divákovu pozornost od začátku do 
konce. Jako celek na mně hra zanechala rozhodně nemalý dojem. Mohu tedy jen doporučit. 85 %

Jiří Landa 70 %
Před dvěma lety byl v MDP uveden zdařilý text V. Maškové Hej, mistře!, pojednávající o J. J. Rybovi. Nyní se autorka (tento-
krát s P. Khekem) do látky založené na osudu skutečně žijící osobnosti pustila znovu. Dvojice tvůrců se zaměřila na jednoho 
z největších českých spisovatelů a dramatiků K. Čapka, přičemž se jim podařilo podat věrohodný obraz posledních let Čap-
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kova života, a především složitosti doby, v níž tvořil. Režisér projevil cit pro dané téma a zvláště v druhé části inscenace 
dokázal herce dovést k výkonům, jež v MDP nejsou zcela běžné. Ze všech bych vyzdvihl J. Hánu a V. Dvořáka.

Helena Grégrová 70 %
Jsou hlasy a myšlenky, které by neměly zapadat dějinami, zejména pro jejich mrazivou aktuálnost v kontextu naší stále 
vyšinutější společensko-politické současnosti. Ty Čapkovy jsou v inscenaci Divadla Rokoko slyšitelné a čitelné, škoda jen, 
že v první půli jejich naléhavost poněkud tlumí zvolená forma koláže, která nesvede udržet optimální dynamičnost děje. 
Po přestávce se temporytmus znatelně zlepší a apelativnost dozná působivé rezonance. Výborní Jiří Hána a Viktor Dvořák!

Michal Novák 80 %
Čím to, že tato nedidaktická inscenace působí tak současně, až to bolí? Snad proto, že dramatická koláž Věry Maškové 
a režiséra Pavla Kheka je DIVADLO S NÁZOREM, všímá si podobnosti společenských nálad a snadné zmanipulovatelnosti 
malého českého člověka, jednu z příčin bloudění bez vize. Čapkovo poselství v této hře zní příznačně a naléhavě. Kdo v tom 
bude spatřovat provokaci „pražské kavárny“, bude mít svým způsobem pravdu taktéž. Nadčasové myšlenky napřímo či mezi 
řádky utvářejí zážitek dle míry divácké empatie. A jistě, Jiří Hána ve stylizované roli Čapka se potkává s velkou rolí.

ODDECHOVKA 60’S ANEB ŠEDESáTKy STOJí NA PíSňOVýCH EVERGREENECH
A ZDAŘiLé CHOREOGRAfii
informuji.cz | 12. 09. 2017 | Rubrika: Divadelní recenze | Autor: Kristýna Čtvrtlíková

Kdybyste dostali nabídku vrátit se do svých mladých let, přijali byste ji? V retro komedii pražského Divadla ABC nazvané 
60’s aneb Šedesátky absolvuje hlavní protagonista Karel pouť v čase o padesát let nazpátek.

Divadlo ABC do svého aktuálního repertoáru zařadilo novou inscenaci 60’s aneb Šedesátky, která vzpomíná na dekádu 
plnou převratné hudby, myšlení i módy. Na období, na něž mají dnešní „pamětníci“ často rozporuplné názory, zda bylo svo-
bodné, či nikoli. Jednoznačně krásné vzpomínky na zlatá šedesátá a stížnosti na současnost má hlavní hrdina, dle slov své 
manželky Marie retrofil, Karel.

Komická zápletka je postavena jednom banálním omylu. Důchodce Karel (Hanuš Bor) v rámci svého zaslouženého odpo-
činku hraje na klavír s rockovou kapelou ve stylu právě 60. let, tak jak si vždycky v mládí přál. Jeho temperamentní a také 
o dost mladší choť (Veronika Gajerová) je otrávená ze zdánlivé nečinnosti svého muže a snaží se ho vybídnout k aktivněj-
šímu stáří.

Když však Karlovi zavolá kapelník Doktor (Zdeněk Velen) – práv, ne medicíny z jejich tajně vyslechnutého telefonátu chybně 
vyrozumí, že Karlovi zbývá posledních čtrnáct dní života. Svoje chování vůči manželovi radikálně přehodnotí a vymyslí pro 
něj zážitek v podobě návratu do jeho mladých let. O ten se postará krachující agentura Cokoliv, jíž šéfuje bezpáteřní ředitel 
(Vasil Fridrich).

Inspirace odjinud

Ačkoli je zauzlení příběhu vcelku originální, autorům komedie se úplně nepodařilo skrýt některé zřetelné inspirace z jiných 
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děl. Chamtivost Karlova zetě (Radim Kalvoda) evokuje postavu Sioly ztvárněnou Josefem Vinklářem v Chalupářích, cynický 
šéf agentury jdoucí téměř doslova přes mrtvoly zase silně připomíná Tondu Blaníka z politické satiry Kancelář Blaník. Přes-
tože se Vasil Fridrich moc snaží být neústupný tvrďák a vezme si na to i Toníkovy pověstné červené ponožky, Marek Daniel 
má v tomto ohledu stále znatelně navrch.

Použité písně jako Stín katedrál nebo Oliver Twist příliš zpopularizovali Renčovi Rebelové, takže by tvůrci udělali lépe, kdyby 
je vyškrtli. Ostatním skladbám, které v představení zazněly, se ale nedá vytknout takřka nic. Překvapivě vkusné a neotřelé 
jsou české verze zahraničních songů (žádný Mýdlový princ a podobně) a zároveň i zpěv ústředních protagonistů – především 
Veroniky Gajerové, jež výborně zvládá i vyšší tóny.

Vybrané písničky tvůrci ponechali v originální podobě, nejspíše s ohledem na náročnost překladu, přesto mají i starší z herců 
velmi dobrou anglickou výslovnost. Za promyšlenou choreografií, v níž nechybí obtížný twist, je vidět skvěle odvedená práce 
Martina Packa, který taneční kreace vytváří mimo jiné i pro Národní divadlo. Vskutku originální je z tohoto hlediska scéna 
k songu I Am The Walrus od The Beatles s kostýmy Eggmana, mrože i anglického strážníka. U publika, zřejmě neznalého 
této psychedelické záležitosti slavné kapely, však vyvolalo (oproti jiným) jen vlažnější potlesk.

Sixties aneb Šedesátky jsou nenáročnou oddechovkou pro volný večer, při níž si starší diváci u nestárnoucích hitů zavzpo-
mínají na mládí, ti ve středním věku na dětství – mladí se z ní ale nic nového nedozví. To však není účelem této retro ins-
cenace, jejíž hlavním záměrem je bavit. A soudě podle neustále panujícího smíchu v hledišti, svůj účel splnila.

Názor informuji.cz: 70 %

ELViS PRESLEy žiJE A ZPíVá S GAJEROVOU
Právo | 13. 09. 2017 | Rubrika: Praha – Střední Čechy | Strana: 11 | Autor: Jiří P. Kříž

Tandem Jiří Janků & Petr Svojtka přináší po neuskutečněné červnové premiéře do Divadla ABC žírné 60’s aneb Šedesátky. 
Míněno šedesátá léta. Ti, kdo je prožili v jakž takž mladém věku, nepřestanou tvrdit, že to bylo vrcholné desetiletí lidstva. 
Dokonce i v Československu.
Osvobození, volnost, naděje na polepšení světa. Na jejich začátku člověk poprvé ve vesmíru, na jejich konci už na Měsíci, 
ale i rozčarování, že impéria to s uvolněním nemyslela vážně: v Praze ruské tanky, americký napalm v Indočíně. To ale Janků 
a Svojtka v Šedesátkách pominuli. 

Retrofil Karel (Hanuš Bor) je jejich pamětníkem. Rodina, jeho žena Marie (Veronika Gajerová) a dcera Tereza (Lucie Perneto-
vá) ho mají tak trochu za páprdu, jeho zeť František (Radim Kalvoda), produkt naší doby, rozdělující výdobytky kapitalismu 
na pravicové požitky a všechno ostatní levičácké, má ho rovnou za zkostnatělého pravdoláskaře. 

Všechno se změní v okamžiku, kdy Marie vyslechne Karlův telefonát s Doktorem, stárnoucím rockerem, a vyloží si ho tak, 
že se zatajovanou chorobou zbývá manželovi do smrti poslední měsíc. A s krachující agenturou Cokoliv (Vasil Fridrich, Pavel 
Juřica a znamenitě zpívající Nina Horáková) se rozhodnou doslova „za všechny prachy a barák k tomu“ umožnit Karlovi 
návraty do milovaných šedesátých let. 
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A tak se Karel potkává nejen s českými idoly pop music a bigbítu, ale i s Beatles, hippies, Armstrongem, dokonce s oběma, 
a rovnou na Měsíci. 

Nakonec šedesátým létům propadnou všichni včetně Františka, který se z klausovského pragmatika ruky všemocného trhu 
stává vyznavačem hesel Peace & Love! (Mír a lásku!) a Make love, not war! (Milujte se a neválčete). Dokonce začne věřit, 
že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A Veronika Gajerová si krásně zazpívá s idolem Elvisem. 

Šedesátky jsou pohodovou retro komedií s přívalem nesmrtelných písniček. Ostatně, kdo znáte tandem Janků & Svojtka, 
jejich V+W Revue, Bedřich Smetana: The Greatest Hits nebo České Vánoce, doporučovat návštěvu je nošením dříví do lesa. 
Pobaví vás! 

Hodnocení 85 %

ŠEDESáTKy DiVADLA ABC SE VRACí DO ČASů LáSKy. HUDEBNí RETRO KOMEDiE JE PŘíLiŠ POLO-
PATiCKá
magazin.aktualne.cz | 13. 09. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Saša Hrbotický

Dramaturg Jiří Janků i režisér Petr Svojtka si pro svůj autorský retro výlet do šedesátých let zvolili žánr bláznivé hudební 
komedie. Její největší síla spočívá v tom, jak nenápadně staví do kontrastu pragmatismus dneška s dávno odvanulými 
ideá ly lásky, svobody a volnosti. Hlavní slabina tkví naopak v poutech divadelní konvence, jimiž se text i jeho jevištní 
ztvárnění nechávají svazovat, a to bez ohledu na absurditu výchozí zápletky a zajímavý výběr dobových písniček tuzemské 
i angloamerické provenience.

Ústřední postavou hry 60’s aneb Šedesátky je čerstvý důchodce Karel, morous a retrofil odmítající současnost. Žije uma-
nutě vzpomínkami na dobu, kdy „klukům rostly dlouhé vlasy a láska nebyla sprostým slovem“, a z nostalgie se dokonce 
rozhodne stát členem revivalové kapely.

Do děje však vpadne jeho energická manželka Marie i dcera Tereza. Protože se obě mylně domnívají, že Karlovi zbývá jen 
pár dnů života, rozhodnou se mu zprostředkovat inscenovaný návrat do minulosti a do bizarního nápadu obětavě inves-
tují celé rodinné jmění. Pro svůj záměr si zaplatí služby podvodné zážitkové agentury Cokoliv, kterou vede všehoschopný 
hochštapler, a groteskní jízda začne zvolna nabírat na obrátkách.

Cíl autorů a režiséra je zřejmý. Nechtějí se pouze vézt na vlně vzpomínek na dobovou atmosféru a na písničky, které mají 
evidentně rádi, ale jde jim o vyslání signálu směrem k současnosti. Proč nepoukázat na kulturní a společenskou epochu, 
která přetékala pozitivními vizemi všeobecného porozumění a míru, když česká veřejnost dnes slyší spíš na hesla o nesná-
šenlivosti šířená naklonovanými pseudorealisty?

Bohužel režisér i jeho dramaturg svůj záměr zbytečně otupují, neboť ve snaze o srozumitelnost servírují divákovi každou 
situaci jako na talíři a opětovně pojmenovávají i věci zcela evidentní. Tak třeba nedorozumění mezi Karlem a jeho ženou 
je zřejmé, přesto trvá notnou dobu, než se inscenace scénu za scénou prokouše k očekávaným hudebním číslům. Výstupy 
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s ranním příchodem šéfa do podvodné agentury mají prakticky identický průběh, ale tvůrci neznámo proč trvají na jejich 
opakování. A ušetřeni nejsme ani rozuzlení, kdy si aktéři polopaticky vyjasňují, čeho se dopustili a jak to vlastně mysleli.

Kdyby se víc pracovalo s náznakem a s uvolněnou fantazií vybraných písní, stala by se i ztřeštěná zápletka Šedesátek 
o stupínek stravitelnější. Představení tak bohužel těžkne a od žánru hudební komedie se chvílemi posouvá k obyčejné, 
předvídatelné frašce. Tento dojem ještě podtrhuje ryze účelová scéna s točnou, kde se mechanicky střídá prostředí agentury 
s interiérem Karlova domu. Nešťastně je také řešeno umístění doprovodné kapely, která většinu skladeb odehraje v zákulisí, 
ukryta zrakům diváků.

Hanuš Bor a Veronika Gajerová v rolích Karla a Marie i Lucie Pernetová jako jejich dcera Tereza a Radim Kalvoda, jenž hraje 
Terezina přízemního muže a zarputilého odpůrce „levičáckých“ šedesátých let, se svých rolí zhostili s pochopením pro ko-
mediální zkratku, jenže popisné dialogy jim přistřihávají křídla. Textu by prospělo proškrtání, aby mohla získat větší prostor 
choreograficky a interpretačně dobře zvládnutá pěvecká čísla. Zvlášť proto, že hudební dramaturgie je nápaditá a vedle 
trefně zvolených hitů Petra Nováka, Rolling Stones, Davida Bowieho či Joan Baezové se nevyhýbá třeba ani slavnému psy-
chedelickému úletu Beatles I Am the Walrus. K absolutním vrcholům patří i scénické ztvárnění slavné Armstrongovy What 
a Wonderful World, které překypuje všeobjímající hipíkovskou tolerancí: slavného trumpetistu při ní obkrouží trojice žen 
různých národností včetně muslimky. 

Kvalitně odzpívané songy jsou vůbec nejsilnější zbraní Šedesátek. Roman Říčař potvrzuje v roli nájemného herce Slepičky 
renomé spolehlivého interpreta s příjemnou barvou hlasu, citem pro odlišné hudební styly a pro komediální polohu. Dobře 
mu sekunduje i trojice zpívajících hereček Nina Horáková, Evellyn Pacoláková a Veronika Janků. Další oporou inscenace je 
stále trochu utajená hvězda Městských divadel pražských Zbigniew Kalina jako druhý nájemný herec Kvapil. Každý jeho vý-
stup vnáší na scénu hravost, výjimečnou hereckou tvořivost a schopnost propojit komediantství s pěveckým a pohybovým 
umem. 

I když 60’s aneb Šedesátky poznamenává pomalé rozvíjení dějových peripetií s několika zbytečnými repeticemi, představení 
má našlápnuto na solidní ohlas už proto, že splňuje diváckou poptávku po muzikálových komediích. A jako připomínka časů, 
kdy se rodily nezapomenutelné písničky a kdy člověk měl k člověku blíž, funguje spolehlivě. 

Jiří Janků, Petr Svojtka: 60’s aneb Šedesátky, Městská divadla pražská – Divadlo ABC, premiéra: 11. 9. 2017, režie: Petr 
Svojtka, kostýmy: Kateřina Hájková, scéna: Jaroslav Milfajt, aranže a hudební nastudování: Jiří Janouch, choreografie: Mar-
tin Pacek

Hodnocení: 60 %

ŠEDESáTKy DiVADLA ABC SE VRACí DO ČASů LáSKy. HUDEBNí RETRO KOMEDiE JE PŘíLiŠ 
POLOPATiCKá
iHNed.cz | 15. 09. 2017 | Rubrika: Divadlo | Autor: Saša Hrbotický

Divadlo ABC uvedlo bláznivou hudební komedii o důchodci vzpomínajícím na 60. léta. Kdyby se víc pracovalo s náznakem 
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a s uvolněnou fantazií vybraných písní, stala by se i ztřeštěná zápletka o stupínek stravitelnější. Představení tak bohužel 
těžkne a od žánru hudební komedie se chvílemi posouvá k obyčejné, předvídatelné frašce.

Dramaturg Jiří Janků i režisér Petr Svojtka si pro svůj autorský retro výlet do šedesátých let zvolili žánr bláznivé hudební 
komedie.

Její největší síla spočívá v tom, jak nenápadně staví do kontrastu pragmatismus dneška s dávno odvanulými ideály lásky, 
svobody a volnosti. Hlavní slabina tkví naopak v poutech divadelní konvence, jimiž se text i jeho jevištní ztvárnění nechávají 
svazovat, a to bez ohledu na absurditu výchozí zápletky a zajímavý výběr dobových písniček tuzemské i angloamerické 
provenience.

Ústřední postavou hry 60’s aneb Šedesátky je čerstvý důchodce Karel, morous a retrofil odmítající současnost. Žije uma-
nutě vzpomínkami na dobu, kdy „klukům rostly dlouhé vlasy a láska nebyla sprostým slovem“, a z nostalgie se dokonce 
rozhodne stát členem revivalové kapely.

Do děje však vpadne jeho energická manželka Marie i dcera Tereza. Protože se obě mylně domnívají, že Karlovi zbývá jen 
pár dnů života, rozhodnou se mu zprostředkovat inscenovaný návrat do minulosti a do bizarního nápadu obětavě investují 
celé rodinné jmění.

Pro svůj záměr si zaplatí služby podvodné zážitkové agentury Cokoliv, kterou vede všehoschopný hochštapler, a groteskní 
jízda začne zvolna nabírat na obrátkách.

Cíl autorů a režiséra je zřejmý. Nechtějí se pouze vézt na vlně vzpomínek na dobovou atmosféru a na písničky, které mají 
evidentně rádi, ale jde jim o vyslání signálu směrem k současnosti.

Proč nepoukázat na kulturní a společenskou epochu, která přetékala pozitivními vizemi všeobecného porozumění a míru, 
když česká veřejnost dnes slyší spíš na hesla o nesnášenlivosti šířená naklonovanými pseudorealisty?

Bohužel režisér i jeho dramaturg svůj záměr zbytečně otupují, neboť ve snaze o srozumitelnost servírují divákovi každou 
situaci jako na talíři a opětovně pojmenovávají i věci zcela evidentní. Tak třeba nedorozumění mezi Karlem a jeho ženou je 
zřejmé, přesto trvá notnou dobu, než se inscenace scénu za scénou prokouše k očekávaným hudebním číslům.

Výstupy s ranním příchodem šéfa do podvodné agentury mají prakticky identický průběh, ale tvůrci neznámo proč trvají 
na jejich opakování. A ušetřeni nejsme ani rozuzlení, kdy si aktéři polopaticky vyjasňují, čeho se dopustili a jak to vlastně 
mysleli.

Kdyby se víc pracovalo s náznakem a s uvolněnou fantazií vybraných písní, stala by se i ztřeštěná zápletka Šedesátek 
o stupínek stravitelnější. Představení tak bohužel těžkne a od žánru hudební komedie se chvílemi posouvá k obyčejné, 
předvídatelné frašce.



Ohlasy v tisku | výroční zpráva | 79

Ohlasy v tisku / 60’s aneb Šedesátky

Tento dojem ještě podtrhuje ryze účelová scéna s točnou, kde se mechanicky střídá prostředí agentury s interiérem Kar-
lova domu. Nešťastně je také řešeno umístění doprovodné kapely, která většinu skladeb odehraje v zákulisí, ukryta zrakům 
diváků.

Hanuš Bor a Veronika Gajerová v rolích Karla a Marie i Lucie Pernetová jako jejich dcera Tereza a Radim Kalvoda, jenž hraje 
Terezina přízemního muže a zarputilého odpůrce „levičáckých“ šedesátých let, se svých rolí zhostili s pochopením pro ko-
mediální zkratku, jenže popisné dialogy jim přistřihávají křídla.

Textu by prospělo proškrtání, aby mohla získat větší prostor choreograficky a interpretačně dobře zvládnutá pěvecká čísla. 
Zvlášť proto, že hudební dramaturgie je nápaditá a vedle trefně zvolených hitů Petra Nováka, Rolling Stones, Davida Bowie-
ho či Joan Baezové se nevyhýbá třeba ani slavnému psychedelickému úletu Beatles I Am the Walrus.

K absolutním vrcholům patří i scénické ztvárnění slavné Armstrongovy What a Wonderful World, které překypuje všeobjíma-
jící hipíkovskou tolerancí: slavného trumpetistu při ní obkrouží trojice žen různých národností včetně muslimky.

Kvalitně odzpívané songy jsou vůbec nejsilnější zbraní Šedesátek. Roman Říčař potvrzuje v roli nájemného herce Slepičky 
renomé spolehlivého interpreta s příjemnou barvou hlasu, citem pro odlišné hudební styly a pro komediální polohu. Dobře 
mu sekunduje i trojice zpívajících hereček Nina Horáková, Evellyn Pacoláková a Veronika Janků.

Další oporou inscenace je stále trochu utajená hvězda Městských divadel pražských Zbigniew Kalina jako druhý nájemný 
herec Kvapil. Každý jeho výstup vnáší na scénu hravost, výjimečnou hereckou tvořivost a schopnost propojit komediantství 
s pěveckým a pohybovým umem.

I když 60’s aneb Šedesátky poznamenává pomalé rozvíjení dějových peripetií s několika zbytečnými repeticemi, představení 
má našlápnuto na solidní ohlas už proto, že splňuje diváckou poptávku po muzikálových komediích. A jako připomínka časů, 
kdy se rodily nezapomenutelné písničky a kdy člověk měl k člověku blíž, funguje spolehlivě.

Divadlo
Jiří Janků, Petr Svojtka: 60’s aneb Šedesátky
Městská divadla pražská – Divadlo ABC
Režie: Petr Svojtka
Premiéra: 11. září, nejbližší reprízy 20. září a dále 5., 19. a 28. října

RECENZE: ŠEDESáTKy MůžOU BEJT (POŘáD) NáŘEZ
ceskatelevize.cz | 16. 09. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Dana Benešová-Trčková

Retro táhne, takže novinka pražského Divadla ABC – 60’s aneb Šedesátky – nebude mít o diváky nouzi. Výpravná hudební 
komedie s orchestrem na jevišti je autorským dílem domácího týmu režiséra Petra Svojtky a dramaturga Jiřího Janků. Re-
trofilové zpozorněte, můžete zažít speciální dobové seance nejen v hippies stylu.
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Základní dějový i vizuální kontrast vytváří střet tří odlišných světů a dekorací na točně (scéna Jaroslav Milfajt). Paralelně 
vedle sebe existují komerční zážitková agentura s pohotovým žoviálním šéfem (Vasil Fridrich), usedlý obývací pokoj dlou-
holetých manželů a svobodomyslný spirit seancí z šedesátých let, doplněný originálními rekvizitami a příslušnou kostýmní 
výpravou (kostýmy Kateřina Hájková).

Feel Free

Šedesátky mají svého maskota Karla, typicky nehrdinského hrdinu – introverta, v přirozeném podání Hanuše Bora. Všechny 
ostatní figury jsou už více stylizované. Karlovou partnerkou je aktivní Marie (Veronika Gajerová), jejíž zásluhou se ústřední 
aktér dostává do lákavých retrospekcí. Významnou roli sehrává fatální zdravotní zápletka a silná farmaka od zážitkové 
agentury.

První polovina hry převyšuje tu druhou střídmostí výrazu, je stylově čistší. Druhá část přináší nespočet motivů a především 
mnohabarevnou show, ilustrující psychedelickou atmosféru festivalů ve Woodstocku. „Feel Free“ zní heslo, které se jako 
mantra nese veselou inscenací. Hudební dramaturgie mapuje zvolená léta se žánrovou pestrostí, slyšíme songy Rolling 
Stones, Elvise, Beatles, Louise Armstronga, Joan Baezové, Petra Nováka…

Potřebná nostalgie

Ohlas publika byl už na premiéře značný, oživlé sny dobře zabírají. Díky svým pěveckým číslům si zasloužené pozornosti 
užíval nájemný herec Kvapil (Zbigniew Kalina) i nájemný herec Slepička (Roman Říčař).

Povedl se také start rakety s letem na měsíc, kdy dva kosmonauti, jen pomocí otáčecích židlí, simulují zpomalený pohyb 
ve vesmíru. „To jsem netušil, že šedesátky můžou bejt takovej nářez,“ zjišťuje jedna z postav a spolu s ní podobné pocity 
sdílejí i mladší návštěvníci.

A proč právě nyní tuto nostalgii potřebujeme? Možná pro opojnou dynamiku, naději a svobodu dané doby. Do šedesátek se 
Divadlo ABC vrátí zase v repríze 20. září.

RECENZE NA i-DiVADLO.CZ

Michal Novák 60 %
Když Šedesátky, tak 60 :) Tvůrčí dvojice Svojtka – Janků žánr bláznivé hudební komedie má zmáknutý jako nikdo jiný a vždy 
dokáže něčím překvapit. I v této vzpomínkové féerii dojde na opravdu povedené špílce, v inscenaci dále pěkně funguje 
propojování holého pragmatismu se světem ideálů v kterékoli myslitelné podobě. Hudební dramaturgie osloví nejednoho 
z diváků a provedení písní je opět na nečekané úrovni. Jako problém vidím strojovou (repetetivní) klopotnost scénáře a řadu 
zbytečných doslovností. Hezká role pro Hanuše Bora (retrofil Karel), svými výkony zaujmou i další aktéři.
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PŘáTELé STáŘí: ALZHEiMER A PARKiNSON
Právo | 20. 12. 2017 | Rubrika: Praha – Střední Čechy | Strana: 11 | Autor: Jiří P. Kříž

Bylo velice zajímavé vidět hru Otec Floriana Zellera v překladu Michala Zahálky v Divadle Rokoko na veřejné generální zkouš-
ce s publikem, jehož věk se až na výjimky pohybuje mezi šedesátkou až osmdesátkou. 

Titulní postava Andrého s osmi křížky na krku, kterého do Městských divadel pražských přivedl Petr Svojtka s dramaturgem 
Jiřím Janků, je totiž postižena nemocí, která po dosažení tohoto věku trápí podle světových statistik již téměř každého 
druhého člověka: Alzheimerovou chorobou, neúprosně krutou formou stařecké demence. 

Otce u nás hráli zatím v Uherském Hradišti (Tomáš Pravčík) a v Kladně (Petr Štindl). Tam jako dvojtitul s dalším Zellerovým 
dramatem Matka. 

Příběh začíná prvními příznaky onemocnění zapomnětlivostí, popleteností a pokračuje vznětlivostí, náladovostí, propadáním 
se do vlastního světa, pro okolí obtížného, nesnesitelného. Autorovi se přesně podařilo odstínit stavy nemocí sužovaného: 
sny vydávané za skutečnost se záměnami osob, nerozpoznávání prostředí, neschopnost vnímat změny, ztráta samostat-
nosti s potřebou nejprve zvýšené, později trvalé péče. 

Pro rodiny, v nichž její členové mají své profese, kdy za zaměstnáním se už dávno nejezdí jen do sousedního města, nýbrž 
i do jiné země, přečasto neřešitelný problém. 

Příběh Otce přímo nabízí citové vyděračství, Zeller ho ale napsal, a Svojtka režíroval, jako věcné uvažování o rodinném spo-
lečenství na přelomu druhého a třetího tisíciletí. 

Ano, místy dojímá, místy dopaluje to, jak se liší přístup okolí: od zaujetí daného rodinnými vztahy přenášeného někdy i do 
ošetřovatelského řemesla až po lhostejnost a cynismus. 

Konečně zase jednou ve významnější roli se blýskl Jan Vlasák v titulní postavě. Otce načrtává v přesných konturách zhor-
šující se choroby. Ani v jedné chvíli nepřehrává, jím vytvořená iluze zranitelného i nesnesitelného nemocného člověka je 
analytická. 

Obklopují ho dcera Anne (Veronika Gajerová), její partner (Aleš Procházka), snová Laura (Tereza Vítů) a v proměnlivých po-
stavách shrnutých do Muže a Ženy Zdeněk Vencl a Lenka Zbranková. 

Otec rozhodně stojí za zhlédnutí, pokud od divadla nechcete, aby jen bavilo. 

Hodnocení 80 % 
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RECENZE NA i-DiVADLO.CZ

Jiří Landa 80 %
75 % Opravdu nerad používám vzletné až hystericky znějící označení hodnocení hereckých výkonů. Nyní ovšem musím 
udělat výjimku a právě těmito výrazy objektivně popsat výkon J. Vlasáka. Jeho ztvárnění postavy, u níž dochází k progresu 
Alzheimerovy choroby, bylo sugestivní, procítěné a do naprostých detailů vycizelované. Jedná se zcela jistě o jeho životní 
roli. Režie navíc zdařile pracovala s nelehkou formou hry, snažila se ji co nejvíce divácky zpřístupnit. Škoda jen, že vedlejší 
figury zůstaly ochuzené o další rozměry jejich počínání. To je však v tomto případě jen malá piha na kráse.

Michal Novák 70 %
75 % Dramaturgie MDP volí další výpověď o životě s nemocí. Inscenace prokázala, že má sílu uhranout i nepříjemným té-
matem, jakým Alzheimerova choroba bezesporu je. Máme před sebou kvalitní a pozoruhodně konstruovaný dramatický text. 
Je vhledem do pozvolného ztrácení, permanentně znejišťuje i publikum, vtahuje do chaosu mysli titulní postavy. V tomto 
směru cizeluje režisér inscenaci k až strašidelné dokonalosti. Náročnou roli obsáhl Jan Vlasák způsobem, který diváku ne-
dovolí vydechnout a jenž si zaslouží velké ocenění. Méně plastické se jeví ostatní figury, zde inscenace má rezervy.

TVáŘí V TVáŘ TERORU
Divadelní noviny, divadelni-noviny.cz | 28. 11. 2017 | Rubrika: Kritika | Strana: 4 | Autor: Lenka Šaldová

Terorista unese dopravní letadlo se 164 lidmi na palubě, aby ho navedl na mnichovskou Allianz Arénu, ve které 70 tisíc lidí 
právě přihlíží fotbalovému zápasu. Major Lars Koch, elitní bojový pilot německé armády, letadlo sestřelí – přes rozkaz ne-
střílet. Všichni pasažéři zemřou. A Lars Koch nyní stojí před soudem, obviněn z vraždy. Ferdinand von Schirach, prominentní 
německý právník a uznávaný spisovatel a esejista, zvolil pro svou první divadelní hru Teror formu soudního přelíčení – aby 
otevřel otázky morálky, etiky a práva. 

Nechává zaznít řadu argumentů ve prospěch Larse Kocha i proti němu a nabízí různé perspektivy, jak na případ nahlížet. 
Lars Koch věří: je správné méně lidí zabít a hodně tím zachránit. Ve stejné situaci by se znovu rozhodl stejně. Však pa-
sažéři letadla jsou podle něj tak jako tak ztraceni, zbývá jim jen několik minut života! Státní zástupkyně namítá, že si nikdy 
nemůže být jist: snad by pádu na stadion dokázali ještě na poslední chvíli zabránit cestující nebo piloti. Především ale 
argumentuje nutností respektovat ústavu, která začíná slovy: Lidská důstojnost je nedotknutelná. Jeden život nemůže být 
vyvážen jiným – a to ani tehdy, když se jedná o sto nebo tisíc životů za jeden. Protože kdo a na základě čeho rozhodne, 
kde je hranice? Podle státní zástupkyně potřebujeme něco spolehlivějšího, než je naše spontánní přesvědčení. Něco, podle 
čeho se můžeme kdykoli řídit a čeho se můžeme držet. Něco, co nám zajistí jasno v chaosu, linii, které se můžeme držet 
i v těch nejsložitějších situacích. Potřebujeme principy. Obhájce naproti tomu argumentuje nutností v extrémních situacích 
volit menší zlo před větším. A apeluje na porotu: pokud dnes odsoudíte Larse Kocha, pokud pochybný princip nadřadíte 
konkrétnímu případu, tak tím řeknete, že se proti teroristům nesmíme bránit. 

Svědecká výpověď podplukovníka Lauterbacha, štábního důstojníka Luftwaffe, ukáže na další potenciální (spolu)viníky: 
nikdo se nepokusil evakuovat fotbalový stadion, i když na to zřejmě byl dostatek času. Což naznačuje, že jakkoli ministr 
obrany zamítl sestřelení dopravního letadla, Kochovi nadřízení zjevně očekávali, že bude jednat, a to i proti rozkazu. Svěd-
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kyně Maiserová, jejíž manžel byl na palubě letadla, vnese nakonec do soudní síně (naivní, ale pochopitelný) pohled oběti, 
která věří, že cestující na palubě letadla ještě měli šanci přežít. 

Má být Lars Koch odsouzen, nebo zproštěn viny? Hra má dva alternativní konce. 

Rozhodnou diváci. A především v tom tkví zvláštní atraktivita a originalita Schirachova divadelního experimentu. 

TEROR V NĚMECKU 

Teror měl premiéru začátkem října 2015 v berlínském Deutsches Theater a ve Frankfurtu, od té doby hru nastudovalo přes 
sedm desítek divadel, především v německy mluvící oblasti. Miliony diváků v říjnu 2016 sledovaly televizní inscenaci Teroru, 
vysílala ji i Česká televize. Na německé stanici ARD po skončení filmu proběhla pozoruhodná a velmi emotivní diskuze. Pro 
bývalého západoněmeckého ministra vnitřních věcí Gerharta Bauma (FDP) a bývalého ministra obrany Franze Josefa Junga 
(CDU) to totiž není teoretická disputace, ale velmi reálný problém. Německý parlament v roce 2005 schválil zákon o letecké 
bezpečnosti, který zahrnoval i možnost nasadit zbraně proti dopravnímu letadlu, které by ohrozilo lidské životy – pokud je 
to jediná možnost, jak nebezpečí odvrátit. Gerhart Baum byl jedním z těch, kdo zákon zpochybnili jako protiústavní – a soud 
jim dal za pravdu, v únoru 2006 byla platnost některých článků zrušena. Nicméně ne všichni jsou s tím smířeni – a právě 
Franz Josef Jung v červnu 2006 v Bruselu před novináři otevřeně řekl, že by přes rozhodnutí ústavního soudu dal dopravní 
letadlo odstřelit, kdyby se stalo zbraní v rukou únosce. Jsou podle něj situace – stav nouze –, při nichž není možné se přísně 
držet zákona. 

Televizní podoba Teroru získala rakouskou filmovou a televizní cenu ROMY v kategorii TV událost roku a dále Zlatou růži za 
nejlepší televizní film roku na festivalu televizní zábavy Rose d’Or. Nedivím se, nejenže otevírá aktuální otázky, ale filmový 
scénář tlumí nedostatky Schirachovy hry, na které je znát, že autor měl původně psát esej na téma terorismus, načež se 
rozhodl dát textu divadelní podobu. Prospělo jí prokrácení výkladů i nepravděpodobně působících emotivních glos (štábní 
důstojník se zalyká nad tím, že v sestřeleném letadle byla čtyřletá holčička), stejně jako rezignace na repliky, ve kterých se 
autor nešikovně snaží „polidštit“ diskutéry – třeba špičkování mezi obhájcem a soudcem. V hlavní roli jsou tady opravdu 
argumenty, které prvotřídní němečtí herci jako Burghart Klaussner, Martina Gedeck, Florian David Fitz či Lars Eidinger věcně 
předkládají, zaujatě, s grácií, bez teatrálních gest a exhibování. Obdivuhodné soustředěné herectví, jaké známe i z němec-
kých divadelních jevišť. 

TEROR V ČESKU 

Inscenace Teroru v Národním divadle Brně a v Divadle ABC bohužel nedostatky hry naopak spolehlivě podtrhávají, když herci 
nepodstatné repliky rozmazávají a leckde se předvádějí. Obě inscenace (stejně jako většina těch, které vznikly v Evropě – 
výjimkou byla první berlínská inscenace) se snaží striktně vytvářet iluzi skutečného soudního přelíčení. A v obou inscenacích 
problém začíná u obsazení a jednání předsedajícího soudce – postavy, která do značné míry řídí i představení, určuje jeho 
temporytmus. Burghart Klaussner, který ho hraje v televizní inscenaci (jakož i v Drážďanech, kde divadelní zpracování i re-
žíroval), je osobnost, přirozená autorita, zosobnění důstojnosti. Zdeněk Dvořák v Brně naproti tomu působí jako ustaraný 
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vesnický strejda a svými otázkami pouze mechanicky posouvá svědecké výpovědi, bez patrného zájmu o problém. Ještě 
horší je ale udělat ze soudce žoviálního baviče: Milan Kačmarčík v Divadle ABC vytváří atmosféru vhodnou tak možná pro 
rozvodové řízení. 

Lars Koch nemá velkou šanci, jak se publiku znelíbit – snad pokud by herec dával více na odiv sebejistotu, až přezíravost 
premianta a elitního vojáka. Ale to není případ ani chlapáckého Jana Grundmana v Brně, ani introvertnějšího Tomáše 
Novotného v Praze. Na vyznění představení má nicméně daleko větší vliv vystupování obhájce a státní zástupkyně. Brněn-
ský inscenační tým v čele s Martinem Glaserem zjevně stojí na straně obviněného. Sympatie má získat Martin Siničák – 
obhájce: ležérní, elegantní, neformálně působící šarmér. Eva Novotná jako upjatá, v kostýmku sešněrovaná, nepříjemná 
státní zástupkyně proti němu nemá šanci. A obžalobě rozhodně nepomůže ani (záměrně?) nesnesitelně hysterický výstup 
svědkyně Maisnerové – Kláry Apolenářové. Evellyn Pacoláková je ve stejné roli v Divadle ABC o něco málo snesitelnější, 
protože míň teatrální. Jitka Smutná (státní zástupce) by tu mohla mít coby daleko výraznější osobnost proti Zbigniewu 
Kalinovi (obhájci) snad šanci, kdyby v úvodní, a především závěrečné řeči tak agresivně nepřepínala hlasivky. Limity herců 
a jejich nezkušenost s takovýmto typem textu jsou v obou inscenacích převelké. Mají-li šanci něčím zaujmout, tak opravdu 
hlavně tím, že diváci nemohou jen pasivně přihlížet, ale musí na konci projevit svůj názor. 

V Brně přitom nastudování titulu přirozeně zapadá do linie společensky aktuálního divadla, inspirovaného německým di-
vadlem – jak se odráží v programu festivalu Divadelní svět Brno i v repertoáru činohry Národního divadla (viz mj. loňská 
inscenace Strach jíst duši). Vedení Městských divadel pražských sice, pravda, v nedávné diskuzi na stránkách Divadelních 
novin obhajovalo svou snahu vést s diváky dialog na vážná témata, nicméně dlouhodobě vyprodané jsou řachandy typu Vím, 
že víš, že vím, zatímco například na prosincové představení hry Na miskách vah je prodáno pár vstupenek. A Teror zatím taky 
nevypadá, že by měl trhat návštěvnické rekordy. 

Ale ono není asi divu – získat publikum pro takové hry může divadlo tohoto typu, nabídne-li divadelně atraktivní inscenaci 
s charismatickými herci. A to není tento případ. 

DIALOG S DIVÁKY 

Na webové stránce http://terror.theater/ lze sledovat, jak se hlasuje v jednotlivých divadlech. Jednoznačně převažuje 
rozhodnutí „nevinen“ – v 92 % (!) představení byl Lars Koch osvobozen (zatím 1471x zproštěn viny, 128x uznán vinným). 
Rozhodnutí v jednotlivých představeních nicméně bývá i dosti těsné – a celkově je průměrně zhruba 60 % diváků pro zproš-
tění viny. Ferdinand von Schirach podle svých slov očekával spíš ortel „vinen“ – a sám by se k němu přiklonil. Při vší snaze 
o neustálé vyvažování argumentů pro a proti podle mě ale přece jen i on sám v textu nahrává rozhodnutí „nevinen“ – i tím, 
že poslední a velmi úderně formulované slovo má obhajoba. A jakkoli jde dramatikovi o to, probrat problém z různých stran, 
rozhoduje se tu koneckonců o osudu jednoho konkrétního člověka: vojáka, kterému bylo ve chvíli útoku jasné, že jeho život 
už nebude nikdy takový jako dřív – ať vystřelí, či nikoli. Diváci mají přirozeně tendenci spoluprožívat právě jeho situaci. 
A jistě zde hrají roli i sympatie k hercům – to podle mě ovlivnilo i televizní hlasování, které oproti tomu divadelnímu dopadlo 
překvapivě drtivě ve prospěch obžalovaného: v Německu i v Rakousku bylo pro zproštění viny 86,9 %, ve Švýcarsku 84 %. 
Vždyť kdo by chtěl poslat do vězení Floriana Davida Fitze? 
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V osmi dosavadních brněnských představeních hlasovalo 74,4 % diváků pro nevinu, ve dvou pražských představeních 
74,6 % diváků. Snad hraje roli, že v českém prostředí nevládne velká důvěra v právní systém, diváci zřejmě více nežli morální 
a právní problém řeší právě situaci pilota. 

Však Divadlo ABC propaguje inscenaci příznačně slovy: Diváci mají osud pilota ve svých rukou. Nicméně jak řekl i sám autor, 
ono nakonec nezáleží na tom, zda považujeme pilota za vinného, či nevinného; důležité je, že si uvědomujeme, jak naléhavé 
jsou tyto otázky. V Německu si to uvědomují velmi dobře, a tak například v berlínském Deutsches Theater pravidelně po 
představeních vedou (a na webu zčásti zveřejňují) diskuze s publikem, kterých se účastní nejen inscenátoři, ale také právníci 
a politikové. Nechyběli samozřejmě ani pánové Baum a Jung. Aby přiměli publikum zamyslet se spolu se Schirachem nad 
hodnotami, které naše společnost vyznává, nad naší vůlí i schopností bránit je (či přehodnotit?) tváří v tvář sílící hrozbě 
terorismu. 

Teror (Terror – Ihr Urteil). Režie Lars Kraume, scénář Oliver Berben, Ferdinand von Schirach a Lars Kraume, produkce Oliver 
Berben. MOOVIE v koprodukci s ARD Degeto a rbb, ve spolupráci s Beta Film. Premiéra 17. října 2016. 

Národní divadlo Brno – Ferdinand von Schirach: Teror. Překlad Ondřej Šebesta. Režie Martin Glaser, scéna Pavel Borák, kos-
týmy Markéta Oslzlá-Sládečková, dramaturgie Lucie Němečková. Premiéra 13. října 2017 v divadle Reduta. 

Městská divadla pražská – Ferdinand von Schirach: Teror. Překlad Ondřej Šebesta. Režie Ondřej Zajíc, scéna Adam Pitra, 
kostýmy Dana Hávová, dramaturgie Věra Mašková. Premiéra 11. listopadu 2017 v Divadle ABC. 

SESTŘELiT LETADLO, Či OHROZiT STADiON? TEROR JE ATRAKTiVNí
Mladá fronta DNES, idnes.cz | 09. 12. 2017 | Rubrika: Scéna | Strana: 15 | Autor: Tomáš Šťástka

Téměř tři sta devadesát čtyři tisíc členů poroty po celém světě už rozhodovalo o osudu vojenského pilota, který sestřelil te-
roristou ovládnuté dopravní letadlo mířící na plně obsazený fotbalový stadion. Měl obžalovaný Lars Koch právo učinit takový 
krok a zabít 164 pasažérů? Celých 61,5 procenta porotců si myslí, že ano.
 
Teprve když se hra nazvaná Teror současného německého dramatika Ferdinanda von Schiracha podaná jako soudní přelíčení 
zakomponuje do mezinárodních souvislostí, dojde divákovi, jakého pozoruhodného projektu se účastnil. Na webové stránce 
terror.theater totiž najde výsledky představení po celém světě a může si ověřit, kde se k jakému výsledku přiklánějí. Přestože 
se zdá, že s pilotem souhlasí celá euroamerická kultura a jako neobhajitelný vidí jeho krok pouze v Asii, teprve bližší pohled 
na Německo ukáže, nakolik je jeho rozhodnutí kontroverzní. Právě v rodné autorově zemi se totiž Teror inscenuje nejčastěji 
a výsledky ukazují zajímavou nejednoznačnost. 

Soud nebývá kratochvíle 

U nás Teror uvádí shodně Národní divadlo Brno a pražské Divadlo ABC. Na druhé zmíněné scéně se v roli soudce předsta-
vil Milan Kačmarčík, státní zástupkyní je Jitka Smutná a obhájcem nešťastného pilota Zbigniew Kalina. To jsou totiž tři 
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nejvýraznější role Schirachovy hry podané přísně jako soudní přelíčení. Režie v podání Ondřeje Zajíce zde nemá příliš pro-
storu, vše stojí a padá s herci a tím, jak dokážou své textově velice náročné role podat. Soud sám o sobě nebývá zábavná 
kratochvíle, i zde tak musí diváci počítat s tím, že je nebude okouzlovat jímavá scéna či nečekané zvraty. Herci se však 
od počátku snaží své role výrazně přehrávat, aby pozornost diváka udrželi po celou dobu. Tedy až po dvě nejzajímavější 
pasáže hry, které přijdou po přestávce. Tou první jsou závěrečné řeči státní zástupkyně a Kochova obhájce. Schirach se ve 
hře skutečně pokouší obhájit obě varianty – jakým právem pilot rozhodl o tom, čí život skončí? Kde vzal jistotu, že letadlo 
do stadionu skutečně narazí? Anebo se zdá zcela logické, že 164 obětí v letadle je drtivě méně než 70 tisíc diváků na 
stadionu? Drsná matematika, nebo Kantův mravní imperativ? Právě výkony Tiché a Kaliny mohou diváky hodně ovlivnit. 
Zatímco Tichá podává svůj náročný (a mnohem delší – že by náznak autorova názoru?) monolog s ledovou vážností, Kalina 
se jako obhájce dopouští trochu zbytečné žoviálnosti. Druhým zábavným bodem je pak samotné hlasování poroty, tedy ta 
interaktivní část, která staví diváky do středu dění a činí z Teroru atraktivní představení. 

V ABC zvládají technickou část s bravurou, výsledky znají diváci vmžiku, čísla se navíc přenášejí na displej nad scénou. 
V úvodu zmíněná provázanost s ostatními uvedeními jinde ve světě by neškodila – těžko říci, kolik diváků si údaje dohledá, 
když dorazí domů. 

Teror je zajímavý a netradiční kus, který může oslovit i ty, co by jinak do divadla nedorazili. Je dobře, že se jej Městská 
divadla pražská nebála zařadit do své produkce. 

75 %

Z PUBLiKA SOUDNí POROTOU. DiVADLO ABC ŘEŠí KOMPLiKOVANý PROCES HRDiNy/VRAHA
informuji.cz | 14. 12. 2017 | Autor: Barbora Bittnerová

Hledáte od divadla něco víc než jen příběh? Divadlo ABC nabízí od listopadu ve svém repertoáru interaktivní drama Teror 
režiséra Ondřeje Zajíce, během něhož se stanete velmi důležitými aktéry celého představení. O osudu hlavního hrdiny totiž 
rozhodnete právě vy!

Během inscenace, která měla svou českou premiéru 11. listopadu, se návštěvníci stanou porotou v soudní síni. V ní se 
zrovna řeší velmi zapeklitý případ. Obžalovaným je vojenský pilot Lars Koch (hraje Tomáš Novotný). Člověk, který je pro ně-
koho hrdinou, pro jiného bezpáteřní několikanásobný vrah. Zařadíte se i vy k jeho obdivovatelům, nebo ho naopak pošlete 
na doživotí za mříže? 

A z čeho je tedy Lars Koch obviněný? Teroristé unesli letadlo, které chtěli nasměrovat přímo na fotbalový stadion, na kte-
rém v té době sledovalo fotbalové utkání 70 tisíc návštěvníků. Vojenský pilot Lars Koch dostal za úkol letadlo kontaktovat 
a přinutit ho k přistání. Teroristé však na výstrahy nereagovali. Lars Koch proto letadlo sestřelil. Zachránil tak 70 tisíc diváků 
na stadionu, všech 164 nevinných cestujících na palubě však zahynulo. Měl právo jediný člověk rozhodnout o tom, kdo 
zemře? A co otázka morálky? 

Inscenace od Ferdinanda von Schiracha přináší mnoho otázek, ale jen velmi málo odpovědí. To, co je správné, musí totiž 
určit samotný divák. Ten na konci představení prostřednictvím hlasovacího zařízení totiž rozhodne, jak to s Larsem Kochem 
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vlastně dopadne. Situaci se mu bude snažit ulehčit (nebo možná zkomplikovat) obhájce Zbigniew Kalina a státní žalobkyně 
Jitka Smutná. Soudu předsedá Milan Kačmarčík. Samozřejmě že návštěvníkům situaci pomalu přibližují také svědci. Ko-
lega Kocha Lauterbach (hraje Lukáš Jurek) a Meiserová (hraje Evellyn Pacoláková), žena, která přišla v sestřeleném letadle 
o svého manžela. 

Jestli očekáváte od představení klasický děj se zápletkou a koncem, tato hra vás pravděpodobně úplně nenadchne. Divá-
ci se stávají součástí téměř realistického soudního procesu, byť samozřejmě v mnohém zlehčeného pro divadelní účely. 
Účastníci promlouvají přímo k nim, jakožto k porotě, která nakonec o případu rozhodne. Místo dramatických dialogů mezi 
postavami je hra založená především na předávání argumentů, monolozích obhájce a státní žalobkyně i na vyjádření svědků. 
Ti se musí postarat o to, aby bylo rozhodnutí diváků-poroty správné. 

Přestože je proces pro diváky skutečně neobvyklou zkušeností, trochu ztrácí na atraktivitě tím, že je již téměř od počátku 
jasné, jak to celé dopadne a pro co bude publikum v závěru hlasovat. Byť je někdy člověk z argumentů obhájce i státní 
žalobkyně na vážkách, argumenty jedné ze stran nejsou tak silné, aby dokázaly přesvědčit nadpoloviční většinu přítomných 
diváků. I tak se vám při hlasování lehce třesou ruce, protože si nejste úplně jisti, jestli volíte zcela správně. 

Názor informuji.cz: 70 %

RECENZE NA i-DiVADLO.CZ

Helena Grégrová 70 %
Znepokojivá sonda do svědomí každého z nás a nelichotivé zrcadlo současného světa, který mj. marodí rozkladem pozitiv-
ních hodnot. Diváku, zasedni na místo soudního porotce a spolurozhodni. Tu máš na první pohled poměrně jasně rozřešitel-
ný případ, na který ti ovšem v průběhu přelíčení nejednou argumenty obžaloby, obhajoby a svědků pootočí optiku náhledu. 
Vyrovnej se s nepříjemnou konfrontací morálních a právních principů a jejich dopadů. Stěžejní trumf hra ale vynese až po 
skončení, kdy tě doznívající otazníky nutí i zpětně přemítat nad tím, zda jsi vlastně hlasoval správně. A včil mudruj!

Michal Novák 70 %
24 % vs. 76 % (výsledek z 11. 11. 17) MDP se zapojila do celosvětové sítě divadel uvedením netradičního dokudramatu, 
představení, jež stojí na jiných hodnotách a funguje skrze jiné siločáry, než jsou výkony herců nebo ruka režisérova. Ostatně 
o pauze o tom nediskutuje nikdo, probíhá debata jiného druhu, a to je ohromné. Nevídaná aktivizace myslí! Divadlo ústy 
Soudce položilo otázku (ne nepodobnou Sofiině volbě), na niž neexistuje nesporná odpověď, a implicitně pojmenovává 
záhubnou hyperkorektnost, nevnímání reality, politickou impotenci, zákonodárné chyby a letargii společnosti. Nutno zažít!
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LEDEN
Rokoko uvede crazy komedii Pražský deník, Boleslavský deník | 02. 01. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 6

Kam za kulturou Olomoucký deník, Hradecký deník, Českobudějovický deník | 02. 01. 2017 | 
Rubrika: Kultura | Strana: 6

Klipy klepy Překvapení | 02. 01. 2017 | Rubrika: Klipy & klepy | Strana: 25

Premiéry Listy Prahy 1 | 03. 01. 2017 | Rubrika: Listy Prahy 1 | Strana: 4

Seznamka v divadle aneb Představení pouze pro nezadané babinet.cz | 04. 01. 2017

Představení pouze pro nezadané. Seznamte se v divadle prazskypatriot.cz | 04. 01. 2017

Žena za pultem byla pro mě opravdová škola, říká Simona Stašová revue.iDNES.cz | 04. 01. 2017 | Rubrika: Revue / Lidičky | Autor: iDNES.cz, 
Jana Fikotová

Dámská jízda v divadle Rokoko Tina | 04. 01. 2017 | Rubrika: Výlet na jeden den | Strana: 52

Divadelní novinky Instinkt | 05. 01. 2017 | Strana: 39

Život nás tlačí k pokoře Moje zdraví | 05. 01. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 6 | Autor: Věra 
Keilová

Jiří Pavlica a Hradišťan Týdeník Květy | 05. 01. 2017 | Rubrika: Lidé | Strana: 51

Divadlo nabídne životopisné hry i filmy Právo | 05. 01. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 10 | Autor: Radmila Hrdinová

Seznamka v divadle aneb Představení pouze pro nezadané kultura21.cz | 06. 01. 2017

Divadlo nabídne životopisné hry i filmy novinky.cz | 07. 01. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Radmila Hrdinová

Seznamka v divadle aneb Představení pouze pro nezadané topvip.cz | 08. 01. 2017 | Autor: Samuel Svoboda

Jsem flink, nic nedotáhnu! Aha! pro ženy | 10. 01. 2017 | Rubrika: Slavní ve zpovědnici | Strana: 4 | 
Autor: Katarína Honcová

Inscenace roku Divadelní noviny | 10. 01. 2017 | Rubrika: Kritika | Strana: 4

Herečka a dabérka Stanislava Jachnická (51) o své rodině, divadle 
a lásce k tanci: „Jsem flink, nic nedotáhnu!“

ahaonline.cz | 12. 01. 2017 | Autor: Katarína Honcová

Pardubická přehlídka komedií chystá přes tři desítky představení tyden.cz | 13. 01. 2017 | Rubrika: Divadlo | Autor: ČTK

Grand Festival smíchu ČRo Pardubice | 13. 01. 2017 | Pořad: Události regionu

Vraťte se na chvíli do dětství – překonejte ledovou stěnu, poseďte 
s Hurvínkem a zavzpomínejte na stavebnici Merkur. Druhý lednový 
víkend je tu! 

ČRo – radiozurnal.cz | 13. 01. 2017 | Rubrika: vikend | Autor: Naděžda Hávová

Žhavé zprávy – Cimický překládá Blesk | 13. 01. 2017 | Rubrika: Společnost | Strana: 26

Macbeth a Konkurz, Městská divadla pražská zahájila zkoušení 
březnových premiér

babinet.cz | 13. 01. 2017

Soupis PR článků, TV a rozhlasových šotů
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LEDEN
Známí herci v premiérách her Metro – již. Čechy | 13. 01. 2017 | Rubrika: Domov | Strana: 2

Premiéry Metro | 13. 01. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 2

Jaká jsou její oblíbená místa? Pražský deník, prazsky.denik.cz | 14. 01. 2017 | Rubrika: Praha / Podle Niny 
Horákové | Strana: 20 | Autor: Gabriela Kováříková

Rokoko chystá konkurz Boleslavský deník | 14. 01. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 9

Rokoko chystá konkurz prazsky.denik.cz | 14. 01. 2017 | Rubrika: Moje Praha | Autor: Redakce / ČTK

MDP zahájila zkoušení her Macbeth a Konkurz i-divadlo.cz | 15. 01. 2017

Macbeth a Konkurz – Městská divadla pražská zahájila zkoušení 
březnových premiér

topvip.cz, kulturio.cz | 16. 01. 2017

Zprávy krátce – Zkoušky začaly Metro | 16. 01. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 13

S vtipem O ženách Můj svět | 17. 01. 2017 | Rubrika: Moje kultura | Strana: 75

Jaká jsou jeho oblíbená místa? Pražský deník, prazsky.denik.cz | 17. 01. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 24

Divadla rozesmějí Pardubice Haló noviny | 18. 01. 2017 | Rubrika: Servis | Strana: 10

Stáří není Metro | 19. 01. 2017 | Rubrika: Sport | Strana: 4

V divadle se můžete i seznámit Katka | 19. 01. 2017 | Rubrika: Kaleidoskop | Strana: 5

Festival smíchu uvede nejlepší divadelní komedie Mladá fronta DNES | 19. 01. 2017 | Rubrika: Kraj Pardubický | Strana: 16 | 
Autor: Gabriela Gregorová 

V Pardubicích se představí sedm nejlepších komedií. Domácí nasadí 
politický sitcom

Pardubický deník | 19. 01. 2017 | Rubrika: Pardubicko | Strana: 3 | Autor: 
Lukáš Dubský

Pardubický Grand Festival smíchu uvede nejlepší divadelní komedie pardubice.idnes.cz | 19. 01. 2017 | Rubrika: Pardubice / Pardubice – zprávy | 
Autor: Mladá fronta DNES, Gabriela Gregorová 

V Pardubicích se představí 7 nejlepších komedií. Domácí nasadí 
politický sitcom

pardubicky.denik.cz | 19. 01. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Lukáš Dubský

Diana Šoltýsová: Mám na repertoáru čtrnáct inscenací a samé 
krásné role

xantypa.cz | 19. 01. 2017 | Autor: T.  Kochová

Divadlo Glanc | 19. 01. 2017 | Rubrika: Zábava | Strana: 127 | Autor: Šárka 
Schmidtová

Jan Vlasák: Jsem ale protivný, ale bojuji s tím Sedmička | 19. 01. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 18 | Autor: Ivana 
Bachoríková

Divadelní smích je skoro vyprodán Právo | 20. 01. 2017 | Rubrika: Severovýchodní Čechy | Strana: 11 | Autor: 
Zdeněk Seiner
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LEDEN
Divadlo ovládne smích i kuličky 5plus2 | 20. 01. 2017 | Rubrika: Pardubicko a Chrudimsko | Strana: 2

Široký záběr Festivalu smíchu: Shakespeare, Saturnin i bláznivá 
krimikomedie

ČRo – pardubice.cz | 20. 01. 2017 | Rubrika: Mamehosty | Autor: Jakub Malý

Přehled soutěžních komedií 17. ročníku Grand Festivalu smíchu Pardubický deník | 23. 01. 2017 | Rubrika: Příloha – Grand Festival smíchu | 
Strana: 52

„Festival je přehlídkou dobrých komedií, jenom smát se ale nesta-
čí,“ říká dramaturgyně

Pardubický deník | 23. 01. 2017 | Rubrika: Příloha – Grand Festival smíchu | 
Strana: 53 | Autor: Jana Uherová

Přehled vítězů ceny Komedie roku na Grand Festivalu smíchu Pardubický deník | 23. 01. 2017 | Rubrika: Příloha – Grand Festival smíchu | 
Strana: 54 | Komedie roku 2009

„Stáří neexistuje!“ vzkazují Jitka Smutná a Dana Syslová scena.cz | 23. 01. 2017

Aleš Bílík: Začínám žít Macbethem Pražský přehled kulturních programů | 24. 01. 2017 | Rubrika: Rozhovory | 
Strana: 8

Kultura Moje psychologie | 25. 01. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 130 | Autor: 
Monika Otmarová

Divadelní premiéry Mladá fronta DNES | 25. 01. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 17

Lidé ze společnosti Týdeník Květy | 26. 01. 2017 | Rubrika: Lidé ze společnosti | Strana: 48

Unikátní One man show Ondřeje Rumla – nepotřebuje hudební 
nástroje!

sedmicka.cz | 26. 01. 2017 | Rubrika: České celebrity

Tři otázky pro… Viktora Dvořáka Naše Praha centrum, 6, 7, 8, 9, nasepraha.cz, naseprahacentrum.cz | 
27. 01. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 13 | Autor: Petra Ďurčíková

Premiéra mládí ČRo – radiozurnal.cz | 27. 01. 2017 | Rubrika: Víkend | Autor: Naděžda Hávová

Stáří neexistuje! Vzkazují Jitka Smutná a Dana Syslová prazskypatriot.cz | 27. 01. 2017 | Rubrika: Pražská kultura

V Rokoku a ABC chystají nové premiéry prahatv.eu | 28. 01. 2017 | Rubrika: Ostatní | Autor: Tomáš Mladějovský

Festival smíchu míří do svého finiše Mladá fronta DNES | 28. 01. 2017 | Rubrika: Kraj Pardubický | Strana: 18

Matyáš Valenta ze seriálu Ulice TV Nova | 28. 01. 2017 | 11:10 | Pořad: Volejte Novu

Stáří neexistuje! Blesk pro ženy | 30. 01. 2017 | Rubrika: Jak si užít týden | Strana: 67

Dodnes se mi zdá o mé milované babičce Překvapení | 30. 01. 2017 | Rubrika: Setkání s Danou Syslovou | Strana: 34 | 
Autor: Šárka Jansová

Přehrávám se z princezen na policajtky TV Revue | 30. 01. 2017 | Strana: 4

V pardubickém Východočeském divadle dnes vyhlásí komedii roku ČRo Pardubice | 30. 01. 2017 | 13:00 | Pořad: Události regionu

Rozhovor s Ch. Giudicellim k Premiéře mládí ČRo Vltava | 30. 01. 2017 | Rubrika: Mozaika | Autor: Veronika Štefanová
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LEDEN
„Stáří neexistuje!“ vzkazují Jitka Smutná a Dana Syslová everydaymagazin.cz | 30. 01. 2017

Haló TIPomat Haló noviny | 31. 01. 2017 | Rubrika: Mozaika zajímavostí | Strana: 13

O čem se mluví v Čechách Xantypa | 31. 01. 2017 | Rubrika: O čem se mluví… | Strana: 5 | Autor: 
Michaela Gubelová

Jak to dopadne, když se žena učí řídit auto a muž marně hledá 
v lednici máslo?

Pardubický deník, pardubicky.denik.cz | 31. 01. 2017 | Rubrika: Pardubicko | 
Strana: 3 | Autor: Lukáš Dubský

„V komediích hraji rád,“ říká známý herec Hynek Čermák Pardubický deník, pardubicky.denik.cz | 31. 01. 2017 | Rubrika: Pardubicko | 
Strana: 3 

Cena za Komedii roku putuje pod Ještěd Právo | 31. 01. 2017 | Rubrika: Východní Čechy – Královéhradecký kraj, Pardu-
bický kraj | Strana: 11

Liberec opět zvítězil. Komedií roku je Poprask na laguně Pardubický deník | 31. 01. 2017 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1

Komedií roku se stal Poprask na laguně libereckého divadla Pardubický deník, denik.cz | 31. 01. 2017 | Rubrika: Pardubicko | Strana: 3 | 
Autor: Lukáš Dubský

Na Grand festivalu smíchu zazářili liberečtí herci ČRo – pardubice.cz | 31. 01. 2017 | Rubrika: Zpravodajství | Autor: Naďa 
Kubínková

Poprask na laguně je komedií roku, za top výkony byli oceněni i Ba-
ranová a Polách

genusplus.cz | 31. 01.2017 | Rubrika: Liberecko

Králem festivalu je Poprask na laguně. Uspěl i Shakespeare a Diva-
dlo ABC

Mladá fronta DNES, pardubice.idnes.cz | 31. 01. 2017 | Rubrika: Kraj 
Pardubický | Strana: 16 | Autor: Gabriela Gregorová

Komedií loňského roku se stal Poprask na laguně libereckého diva-
dla

tyden.cz | 31. 01. 2017 | Rubrika: Divadlo | Autor: ČTK

Studentská porota ocenila Jihočechy na Festivalu smíchu zakulturou.cz | 31. 01. 2017

Zlou legraci nemám rád, říká „patron“ Miroslav Hanuš Mladá fronta DNES | 31. 01. 2017 | Rubrika: Kraj Pardubický | Strana: 16

ÚNOR
Představení pro nezadané nenudtese.cz | 01. 02. 2017

Online chat s Dianou Šoltýsovou kultura21.cz | 02. 02. 2017

Jihočeši si vezou cenu z festivalu smíchu Právo | 02. 02. 2017 | Rubrika: Jihozápadní Čechy | Strana: 13 | Autor: 
Vladimír Vácha

Divadelní novinky Instinkt | 02. 02. 2017 | Rubrika: Reportáž | Strana: 33

Soupis PR článků, TV a rozhlasových šotů



92 | výroční zpráva | Ohlasy v tisku

Soupis PR článků, TV a rozhlasových šotů

ÚNOR
Život se nedá žít jen podle pravidel! Zdraví | 03. 02. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 6 | Autor: Kateřina 

Grimmová

Fotka mě dostává do jiné sféry než divadlo Deník Víkend | 04. 02. 2017 | Rubrika: Osobnost týdne | Strana: 4 | Autor: 
Ilona Smejkalová 

Premiéra mládí na TV Barrandov TV Barrandov | 04. 02. 2017 | Autor: Klarisa Pivodová

Smutná se Syslovou si vyrazily do světa Mladá fronta DNES, idnes.cz | 06. 02. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 12 | 
Autor: Tomáš Šťástka

Macbeth a Konkurz připravují v MDP scena.cz | 06. 02. 2017

NetHovor s Henrietou Hornáčkovou scena.cz | 07. 02. 2017

Jednou větou Divadelní noviny | 07. 02. 2017 | Rubrika: Burza | Strana: 15 

Tip do divadla: Premiéra mládí Tina | 08. 02. 2017 | Rubrika: Zajímavosti | Strana: 4

Do Loun přijede divadlo ABC Žatecký a lounský deník | 09. 02. 2017 | Rubrika: Lounsko, Žatecko, Podbo-
řansko | Strana: 2

Stáří, vpřed! Instinkt | 09. 02. 2017 | Strana: 31

Co, kdy, kde... TV Pohoda | 13. 02. 2017 | Strana: 11 

Všechno dělám na poslední chvíli Ona DNES, ona.idnes.cz | 27. 02. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 10 | 
Autor: Blanka Kubíková

Servis Krkonošský deník | 21. 02. 2017 | Rubrika: Krkonoše a Český ráj a okolí | 
Strana: 2

Smíchu a potlesku bylo dost, výjimečných inscenací méně Divadelní noviny | 21. 02. 2017 | Rubrika: Kontext | Strana: 10 | Autor: 
Jan Kolář 

Kultura Svět ženy | 22. 02. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 92

Život začíná po čtyřicítce i v Rokoku Právo | 23. 02. 2017 | Rubrika: Praha – Střední Čechy | Strana: 15 | Autor: 
Jiří P. Kříž

Design & Akce Marianne | 23. 02. 2017 | Rubrika: Koktejl | Strana: 20

Macbeth poprvé City Life | 24. 02. 2017 | Rubrika: Divadlo | Strana: 9 

Tři otázky pro… Dianu Šoltýsovou Naše Praha centrum, Naše Praha 4, Naše Praha 5, Naše Praha 6, Naše Praha 
7, Naše Praha 8, Naše Praha 9, Naše Praha 10 | 24. 02. 2017 | Rubrika: 
Kultura | Strana: 13 | Autor: Petra Ďurčíková

Michal Dlouhý: Herci do politiky nepatří Magazín Práva | 25. 02. 2017 | Rubrika: Osobnost | Strana: 4 | Autor: 
Dana Braunová 
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ÚNOR
Přípravy na premiéru hry Konkurz v Divadle Rokoko pokračují topvip.cz | 27. 02. 2017 | Autor: Samuel Svoboda

Ráda cestuju po našich krajích TV magazín | 27. 02. 2017 | Rubrika: Setkání | Strana: 12 | Autor: Simo-
na Andělová

Ondřej Ruml a jeho One man show v Divadle Rokoko celebritytime.cz | 28. 02. 2017

Tipy divadlo Xantypa | 28. 02. 2017 | Rubrika: Tipy divadlo | Strana: 102

Nové inscenace v Praze Xantypa | 28. 02. 2017 | Rubrika: O čem se mluví... | Strana: 4

BŘEZEN
Městská divadla pražská uvedou Carrièrův Konkurz i Macbetha prazsky.denik.cz, denik.cz | 01. 03. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: ČTK

Nethovor s Martinem Hilským scena.cz | 01. 03. 2017

Ondřej Ruml v Rokoku Pražský deník, Boleslavský deník, Benešovský deník, Rakovnický deník, Kla-
denský deník, Berounský deník, Kolínský deník, Kutnohorský deník, Mělnický 
deník, Nymburský deník, Příbramský deník | 02. 03. 2017 | Rubrika: Zábava | 
Strana: 11

Síla hlasu Metro | 02. 03. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 2

Krátce: Fandy motorek povozí dvě linky autobusů prazsky.denik.cz | 02. 03. 2017 | Rubrika: Moje Praha

Oblíbili jste si Ondřeje Rumla? Přijďte na jeho One man show prakultura.cz | 02. 03. 2017

Chcete proniknout do tajů herecké řehole? Přijďte na Konkurz! tyden.cz | 02. 03. 2017 | Rubrika: Divadlo | Autor: ČTK

Ondřej Ruml a jeho One man show v Divadle Rokoko regiony.impuls.cz | 02. 03. 2017

Macbethovo zítra má větší váhu než to, co je dnes i-divadlo.cz | 05. 03. 2017

Ondřej Ruml a jeho One man show v Divadle Rokoko topvip.cz | 06. 03. 2017

Tragédie vrcholových manažerů Naše rodina | 07. 03. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 14

Blíží se premiéra inscenace Konkurz celebritytime.cz, babinet.cz, nenudtese.cz, scena.cz | 08. 03. 2017
a 10. 03. 2017

Konkurz: Premiéra inscenace v Divadle Rokoko prazskypatriot.cz | 08. 03. 2017 | Rubrika: Víkendové tipy

Divadlo Rokoko a ABC chystají nové premiéry prahatv.eu | 08. 03. 2017 | Rubrika: Ostatní | Autor: Tomáš Mladějovský

DIVADELNÍ NOVINKY Instinkt | 09. 03. 2017 | Rubrika: Kultura – divadlo | Strana: 43

Haló TIPomat Haló noviny | 09. 03. 2017 | Rubrika: Mozaika zajímavostí | Strana: 13

Rokoko uvádí hru Konkurz everydaymagazine.cz | 10. 03. 2017
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BŘEZEN
Městská divadla pražská uvedou v březnu dvě premiéry. Vsadila na 
klasiku i Carrièrův Konkurz

informuji.cz | 11. 03. 2017

Tipy na víkend Ústecký deník, Děčínský deník, Chomutovský deník, Litoměřický deník, Žatec-
ký a lounský deník, Mostecký deník, Teplický deník, Liberecký deník, Jablo-
necký deník, Českolipský deník, Tachovský deník, Chebský deník, Karlovarský 
deník, Sokolovský deník, Hradecký deník, Krkonošský deník, Chrudimský deník, 
Jičínský deník, Náchodský deník, Svitavský deník, Orlický deník, Rychnovský 
deník, Pardubický deník | 11. 03. 2017 | Rubrika: Zábava | Strana: 9

Konkurz v Rokoku Domažlický deník, Klatovský deník, Rokycanský deník, Českobudějovický deník, 
Českokrumlovský deník, Jindřichohradecký deník, Písecký deník, Prachatic-
ký deník, Strakonický deník, Táborský deník, Boleslavský deník, Benešovský 
deník, Kladenský deník, Berounský deník, Kolínský deník, Kutnohorský deník, 
Mělnický deník, Nymburský deník, Příbramský deník, Rakovnický deník, Zlínský 
deník, Valašský deník, Slovácký deník, Kroměřížský deník | 11. 03. 2017 | 
Rubrika: Zábava | Strana: 9 

RECENZE: Hořký obraz našeho světa v díle Carrièra novinky.cz | 13. 03. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Jiří P. Kříž

Michal Dlouhý: Herci do politiky nepatří novinky.cz | 13. 03. 2017 | Rubrika: Žena – Styl | Autor: Dana Braunová 

Co, kdy, kde... TV Pohoda | 13. 03. 2017 | Strana: 11

Volný čas Story | 13. 03. 2017 | Rubrika: Co letí | Strana: 64 | Autor: Hana Šperková

Hořký obraz našeho světa v díle Carrièra Právo | 13. 03. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 12 | Autor: Jiří P. Kříž

Shakespearova tragédie Macbeth v Divadle ABC již tento víkend nenudtese.cz | 14. 03. 2017

Premiéra Shakespearovy tragédie Macbeth v Divadle ABC se blíží celebritytime.cz | 14. 03. 2017

Carrièrův Konkurz v Divadle Rokoko vyhrávají především diváci informuji.cz | 15. 03. 2017 | Rubrika: Divadelní recenze | Autor:
Barbora Bittnerová

Premiéra Shakespearovy tragédie Macbeth v Divadle ABC se blíží divadlo.cz, topvip.cz | 15. 03. 2017

Premiéra: Macbeth v Divadle ABC prazskypatriot.cz | 15. 03. 2017 | Rubrika: Pražská kultura 

Divadlo ABC uvede Macbetha scena.cz | 17. 03. 2017

Nethovor s Michaelem Vykusem scena.cz | 15. 03. 2017

Premiéra Shakespearovy tragédie Macbeth v Divadle ABC již 
v sobotu

regiony.impuls.cz | 16. 03. 2017

Užijte si sobotní večer na Dámské jízdě v Divadle Rokoko celebritytime.cz | 17. 03. 2017

Rozhovor s Pavlem Khekem a Milanem Kačmarčíkem ČRo Vltava | 17. 03. 2017 | Rubrika: Mozaika
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BŘEZEN
Užijte si sobotní večer na Dámské jízdě v Divadle Rokoko zena-in.cz | 17. 03. 2017 | Rubrika: Redakční novinky

Večer na Dámské jízdě v Divadle Rokoko prazskypatriot.cz | 17. 03. 2017 | Rubrika: Pražská kultura

Kam za kulturou Pražský deník | 18. 03. 2017 | Rubrika: Zábava | Strana: 11

Kam za kulturou – Macbeth v ABC Boleslavský deník, Benešovský deník, Kladenský deník, Berounský deník, Ko-
línský deník, Kutnohorský deník, Mělnický deník, Nymburský deník, Příbramský 
deník, Rakovnický deník | 18. 03. 2017 | Rubrika: Zábava | Strana: 9

Krátce: Osmička vytvořila komiks – Macbeth v ABC prazsky.denik.cz | 18. 03. 2017 | Rubrika: Moje Praha 

Carrièrův Konkurz v Rokoku uvízl v poutech konvenční režie a nesku-
tečně se vleče

magazin.aktualne.cz | 19. 03. 2017 | Rubrika: Divadlo | Autor: Saša Hrbotický

Byl to šok! Nečekala jsem, že odejde! Nedělní Blesk | 19. 03. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 36 | Autor: Vác-
lav Suchan

Užijte si sobotní večer na Dámské jízdě v Divadle Rokoko topvip.cz | 20. 03. 2017 | Autor: Denisa Dvořáková

Soirée Standy Lehkého a jeho hostů prazskypatriot.cz | 20. 03. 2017 | Rubrika: Pražská kultura

Užijte si sobotní večer na Dámské jízdě v Divadle Rokoko regiony.impuls.cz | 20. 03. 2017

Soirée Standy Lehkého a jeho hostů prazskypatriot.cz | 20. 03. 2017

Soirée Standy Lehkého a jeho hostů celebritytime.cz | 21. 03. 2017

V Uffu představí totalitní drama Krkonošský deník | 21. 03. 2017 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1

Míra Nosek Glanc | 21. 03. 2017 | Rubrika: Život | Strana: 36 | Autor: Šárka Schmidtová

Komedie představí politiku Mělnický deník | 22. 03. 2017 | Rubrika: Mělnicko / Zpravodajství | Strana: 3

Rozhovory s Danou Batulkovou a Zbigniewem Kalinou Rádio Tloskov | 22. 03. 2017

Krátce: Vyrobte si velikonoční dekorace nebo vlastní knižní záložku melnicky.denik.cz | 22. 03. 2017 | Rubrika: Kultura 

Kultura Pražský deník | 23. 03. 2017 | Rubrika: Servis | Strana: 14

Macbeth v Divadle ABC zabíjí i šílí. V zapadlém baru mu budouc-
nost věští sexy sudičky

informuji.cz | 24. 03. 2017 | Rubrika: Divadelní recenze | Autor: 
Barbora Bittnerová

Kultura Pražský deník | 27. 03. 2017 | Rubrika: Servis | Strana: 14

Macbeth: židle a rachotící plechy Lidové noviny | 29. 03. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 8 | Autor: 
Jana Machalická

Divadelní novinky – Macbeth Instinkt | 30. 03. 2017 | Rubrika: Kultura – divadlo | Strana: 45

Recenze: Macbeth v Divadle ABC akcentuje odplatu za zločiny ct24.cz | 30. 03. 2017 | Rubrika: Kultura
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BŘEZEN
V Městských divadlech pražských začalo zkoušení červnových pre-
miér

prazskypatriot.cz | 30. 03. 2017 | Rubrika: Pražská kultura

Nestárnoucí ruská klasika o ztrátě smyslu života a bytí Chebský deník | 31. 03. 2017 | Rubrika: Zábava | Strana: 9

60’s aneb Šedesátky a Čapek, v Městských divadlech pražských 
začalo zkoušení červnových premiér

babinet.cz | 31. 03. 2017

V Městských divadlech pražských začalo zkoušení červnových pre-
miér

divadlo.cz | 31. 03. 2017

Městská divadla pražská připravují inscenaci o Čapkovi denik.cz | 31. 03. 2017 | Rubrika: Divadlo | Autor: ČTK

Městská divadla pražská připravují inscenaci o Čapkovi prazsky.denik.cz | 31. 03. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: ČTK

V Rokoku Metro | 31. 03. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 2

DUBEN
Rozhovor s Michalem Dlouhým ČRo Regina DAB Praha | 02. 04. 2017 | Rubrika: Až na dřeň

Nestárnoucí ruská klasika o ztrátě smyslu života a bytí karlovarsky.denik.cz | 02. 04. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: 
Barbora Šmudlová

Kultura z Jablonecka Jablonecký deník | 03. 04. 2017 | Rubrika: Jablonecko | Strana: 2

Recenze: Macbeth Asylum kulturio.cz | 03. 04. 2017 | Rubrika: Recenze | Autor: Soňa Hanušová

Prozrazeno: S Ančou bude zle! A jak je to ve skutečnosti s předsta-
viteli Emy a Lorenza?

nova.cz | 03. 04. 2017 | Rubrika: Ulice/Novinky

Přijďte v sobotu na Dámskou jízdu do Divadla Rokoko babinet.cz | 05. 04. 2017

Dámská jízda v Divadle Rokoko potěší každou ženu celebritytime.cz | 05. 04. 2017

Setkání s Čapkem Haló noviny | 06. 04. 2017 | Rubrika: Servis / TV programy | Strana: 10

Soirée Standy Lehkého a jeho hostů kultura21.cz | 06. 04. 2017

Jízda historickým autobusem nebo velikonoční dílny Pražský deník | 07. 04. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 20

Dámskou jízdu v Divadle Rokoko zahájí nová hra Konkurz nenudtese.cz | 07. 04. 2017

Víkend v Praze Pražský deník | 08. 04. 2017 | Rubrika: Servis – Víkend v Praze | Strana: 14

Michaela Badinková: Dělat radost a radovat se, to je pro mě nejdů-
ležitější v životě

Magazín Práva | 08. 04. 2017 | Autor: Lucie Jandová

Muži mají mít svůj svět Nedělní Blesk | 09. 04. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 8 | Autor: Bára Ve-
verková
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DUBEN
Soirée Standy Lehkého a jeho hostů scena.cz | 10. 04. 2017

Volný čas Story | 10. 04. 2017 | Rubrika: Co letí | Strana: 66

60’s aneb Šedesátky a Čapek, v MDP začalo zkoušení scena.cz | 10. 04. 2017

Řízení je pro mě osvěžením ego!, hn.ihned.cz | 13. 04 .2017 | Rubrika: Jízda | Strana: 34 | Autor: 
Jarmila Jelínková

Mléčné sklo Marka Epsteina v Divadle Rokoko babinet.cz | 12. 04. 2017

Rozhovor s Pavlem Khekem a Alešem Bílíkem ČRo Dvojka | 13. 04. 2017 | Rubrika: Odpoledne s Dvojkou 

Scénické čtení detektivní hry Marka Epsteina Mléčné sklo divadlo.cz, cianews.cz | 13. 04. 2017

Herečka Choděrová o svém expříteli Čermákovi: Nečekala jsem, že 
odejde

blesk.cz | 16. 04. 2017 

Zájezdová představení Glanc | 20. 04. 2017 | Strana: 150

Michaela Badinková: Dělat radost a radovat se, to je pro mě nejdů-
ležitější v životě

novinky.cz | 20. 04. 2017 | Autor: Lucie Jandová

Dámská jízda Prima TV | 11. 04. 2017 | Rubrika: Top Star Magazín

Máša Málková v Tandemu ČRo Region, Středočeský kraj | 21. 04. 2017 | Rubrika: Tandem

Mléčné sklo Marka Epsteina v Divadle Rokoko scena.cz, i-divadlo.cz | 24. 04. 2017

Macbetha lze inscenovat i bez krve. A právě to jsme zkusili Pražský deník, Hradecký deník, Ústecký deník, Chebský deník | 26. 04. 2017 | 
Strana: 12 | Autor: Gabriela Kováříková

Divadelní spolek uvedl drama Mělnický deník | 27. 04. 2017 | Strana 1

Chat s Petrou Tenorovou kultura21.cz | 27. 04. 2017

A pak už zůstala jen zničená země... i-divadlo.cz | 27. 04. 2017 | Autor: Lukáš Dubský

KVĚTEN
Pavel Khek: Po „krvavé lázni“ se těším na Čapka denik.cz | 01. 05. 2017 | Autor: Gabriela Kováříková

Telegraficky Týdeník Rozhlas | 02. 05. 2017 | Strana: 6

Pro děti: Vyřešte zločin za oponou! prazskypatriot.cz | 02. 05. 2017 

Macbeth pokaždé jinak Divadelní noviny, divadelni-noviny.cz | 02. 05. 2017 | Strana: 5 | Autor: Jo-
sef Mlejnek

Vyřešte zločin za oponou! i-divadlo.cz, regiony.impuls.cz | 03. 05. 2017

K mládí patří nerozvážnost Vlasta | 03. 05. 2017 | Vlasta | Strana: 14 | Autor: Michala Jendruchová
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KVĚTEN
Pábitelka hledající krásu Zdraví | 05. 05. 2017 | Strana: 6 | Autor: Kateřina Grimmová,

Kam za kulturou – Dětská ABCeda Boleslavský deník, Pražský deník | 06. 05. 2017 | Strana: 9

Milá maminko… Ona DNES | 09. 05. 2017 | Strana: 16 | Autor: Blanka Kubíková 

Co, kdy, kde... TV Pohoda | 09. 05. 2017 | Strana: 11

Jsem vášnivá kuchařka Můj svět | 10. 05. 2017 | Strana: 8 | Autor: Eva Zelinková

Mladí detektivové, přijďte vyřešit zločin v divadle regiony.impuls.cz, peknyden.cz | 11. 05. 2017

Kam za kulturou v kraji – Čeho jsou schopny Českobudějovický deník | 11. 05. 2017

Mladí detektivové, přijďte vyřešit zločin v divadle! babinet.cz | 12. 05. 2017

Tipy na víkend: Lázeňská sezóna začíná! Chystají se i oslavy Dne 
matek, letecký den nebo závod dračích lodí

zpravy.rozhlas.cz | 12. 05. 2017 | Autor: Naděžda Hávová

Zprávy krátce Metro | 15. 05. 2017 | Strana: 3 | Autor: ČTK

Tři otázky pro… Jiřího Hánu nasepraha.cz | 18. 05. 2017

Blíží se premiéra inscenace Čapek Městských divadel pražských nenudtese.cz | 19. 05. 2017

Přípravy na premiéru inscenace Čapek primazena.cz | 19. 05. 2017

V Divadle Rokoko pokračují přípravy na premiéru inscenace Čapek divadlo.cz | 19. 05. 2017

Tři otázky pro… Jiřího Hánu Naše Praha centrum, Naše Praha 9, Naše Praha 4, Naše Praha 5, Naše 
Praha 6, Naše Praha 7, Naše Praha 10, nasepraha3.cz, nasepraha10.cz | 
19. 05. 2017 | Strana: 13 | Autor: Petra Ďurčíková

Zbigniew Kalina: Snažím se divadlo moc neprožívat… scena.cz | 22. 05. 2017

Svatbu jsme nestihli Ona DNES | 22. 05. 2017 | Strana: 6 | Autor: Blanka Kubíková 

V Divadle Rokoko pokračují přípravy na premiéru inscenace Čapek prazskypatriot.cz, firststyle.cz, cianews.cz | 22. 05. 2017

V Divadle Rokoko pokračují přípravy na premiéru inscenace Čapek topvip.cz | 23. 05. 2017 | Autor: Samuel Svoboda

Hanuš Bor: Šedesátá léta jsou fenomén Pražský přehled kulturních pořadů | 23. 05. 2017 | Rubrika: Rozhovor | 
Strana: 9

On-line chat s Hanušem Borem kultura21.cz | 25. 05. 2017

V Divadle Rokoko pokračují přípravy na premiéru Čapka fiftyfifty.cz | 25. 05. 2017

Divadlo ABC uvede premiéru inscenace 60’s aneb Šedesátky divadlo.cz | 26. 05. 2017

Divadlo ABC uvede premiéru inscenace 60’s aneb Šedesátky firststyle.cz | 28. 05. 2017

V Divadle Rokoko pokračují přípravy na premiéru inscenace Čapek scena.cz | 28. 05. 2017

Divadlo ABC uvede premiéru inscenace 60’s aneb Šedesátky nenudtese.cz | 28. 05. 2017
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ČERVEN
MDP nahlížejí do 30. a 60. let minulého století i-divadlo.cz | 01. 06. 2017

Beru život, jak přichází Moje zdraví | 01. 06. 2017 | Strana: 6 | Autor: Helena Míková 

Inscenace Čapek: Pokud stavíme velkým lidem pomníky z jejich 
slabostí, ospravedlňujeme si svůj malý dnešek

ČRo Vltava | 01. 06. 2017 | Rubrika: Mozaika

Když se proti Karlovi Čapkovi jeho milovaný národ obrátil Mladá fronta DNES | 02. 06. 2017 | Strana: 10 | Autor: Tomáš Šťástka 

Karel Čapek a Šedesátky v Městských divadlech Zlínský deník, Ústecký deník, Domažlický deník, Českobudějovický deník, 
Boleslavský deník, Hradecký deník | 03. 06. 2017 | Strana: 9

Divadlo Rokoko uvádí premiéru inscenace Čapek denik.cz | 03. 06. 2017 | Autor: ČTK 

V pražském Divadle Rokoko má dnes premiéru inscenace Čapek blesk.cz | 03. 06. 2017

Čapek a 60’s aneb Šedesátky. V Městských divadlech pražských se 
odehrají poslední premiéry

prazskypatriot.cz | 03. 06. 2017

Čapek a 60’s aneb Šedesátky, v Městských divadlech pražských se 
odehrají poslední premiéry této sezony

topvip.cz | 03. 06. 2017 | Autor: Denisa Dvořáková

Vadí mi, když se z pravdy a lásky dělají sprostá slova, říká šéf diva-
del ABC a Rokoko Petr Svojtka

aktualne.cz | 03. 06. 2017 | Autor: Saša Hrbotický

Čapku, táhni! Když se proti spisovateli jeho milovaný národ obrátil idnes.cz | 03. 06. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Tomáš Šťástka

Divadlo ABC uvede premiéru inscenace 60’s aneb Šedesátky everydaymagazin.cz | 04. 06. 2017

Čapek v Městských divadlech pražských aneb když zdatní tvůrci 
uchopí ideje velkých myslitelů

nenudtese.cz | 04. 06. 2017

KVĚTEN
Rádio Tloskov – rozhovor s Henrietou Hornáčkovou Rádio Tloskov | 28. 05. 2017

Macbeth v pustině a spoušti dneška Týdeník Rozhlas | 29. 05. 2017 | Strana: 18 | Autor: Bronislav Pražan

Dnes na Hronovické Vím, že víš, že vím Krkonošský deník | 29. 05. 2017 | Strana: 9

Divadlo ABC uvede premiéru inscenace 60’s aneb Šedesátky celebritytime.cz | 29. 05. 2017

Záleží jen na nás, jestli si lásku dovolíme prožít Překvapení | 29. 05. 2017 | Strana: 34 | Autor: Šárka Jansová

Divadlo ABC uvede premiéru inscenace 60’s aneb Šedesátky prevakpeni.kafe.cz, regiony.impuls.cz, cianews.cz | 30. 05. 2017

Divadlo ABC uvede premiéru inscenace 60’s aneb Šedesátky topvip.cz | 31. 05. 2017

Městská divadla pražská chystají hru 60’s aneb Šedesátky blesk.cz | 31. 05. 2017

Jitka Smutná Xantypa | 31. 05. 2017 | Strana: 120 | Autor: Marie Kulijevyčová
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ČERVEN
Klipy klepy Překvapení | 05. 06. 2017 | Strana: 25

Divadlo ABC uvede premiéru inscenace 60’s aneb Šedesátky scena.cz | 05. 06. 2017

Čapek a 60’s aneb Šedesátky, v Městských divadlech pražských se 
odehrají poslední premiéry této sezony

firststyle.cz | 05. 06. 2017

Čapek Story | 05. 06. 2017 | Strana: 64 

Čapek a 60’s aneb Šedesátky, v Městských divadlech pražských celebritytime.cz | 06. 06. 2017 | 

Aktuální hra Čapek v Rokoku everydaymagazine.cz | 06. 06. 2017

Jaká jsou jeho oblíbená místa? Pražský deník, prazsky.denik.cz | 07. 06. 2017 | Strana: 20 

Čapek v Rokoku ČRo Vltava | 07. 06. 2017 | Rubrika: Mozaika

Film Sama vrátí Lubu Skořepovou opět na divadelní jeviště novinky.cz | 07. 06. 2017

Ponižující byl vlastní strach, říká o zkušenosti s StB Jitka Smutná zprávy.idnes.cz | 07. 06. 2017

Viktor Dvořák: Jaká místa mám v Praze rád prazsky.denik.cz | 07. 06. 2017

Čapek ČRo Dvojka | 08. 06. 2017 | Rubrika: Odpoledne s Dvojkou

Čapek a 60’s aneb Šedesátky, v Městských divadlech pražských kultura21.cz | 09. 06. 2017

Neobyčejný lidský příběh na pozadí novodobých českých dějin. Ro-
koko exceluje s inscenací Čapek

informuji.cz | 11. 06. 2017

Začátkem září zazní v ABC Satisfaction Pražský deník, Plzeňský deník, Ústecký deník, denik.cz | 13. 06. 2017 | 
Strana: 10 | Autor: Gabriela Kováříková

Karel Čapek není plakát a transparent Právo | 13. 06. 2017 | Strana: 12 | Autor: Jiří P. Kříž

Jak je důležité míti Čapka Instinkt | 15. 06. 2017 | Strana: 55 | Autor: Jindřich Göth

Haló TIPomat Haló noviny | 15. 06. 2017 | Strana: 13 

Rodina je smysl života, přístav a bezpečí Překvapení | 19. 06. 2017 | Strana: 34 

Miluji malá dobrodružství na cestách, prozradila Simona Stašová zpravy.iDNES.cz | 19. 06. 2017

Aktuální společenská témata, současní autoři, Městská divadla 
pražská připravují novou sezonu

divadlo.cz | 22. 06. 2017

Městská divadla pražská připravují novou sezonu cianews.cz, topvip.cz | 23. 06. 2017

Rozhovor s Janem Vlasákem ČRo Regina DAB Praha | 25. 06. 2017| Rubrika: Až na dřeň

Městská divadla pražská v sezoně 2017/18 i-divadlo.cz | 26. 06. 2017

Když Čapek potkal Havla Divadelní noviny, divadelni-noviny.cz | 27. 06. 2017 | Strana: 7 | Autor: 
Jan Kerbr
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ČERVENEC
Aktuální společenská témata, současní autoři, Městská divadla 
pražská připravují novou sezonu

kultura21.cz | 01. 07. 2017

Městská divadla pražská připravují novou sezonu scena.cz | 03. 07. 2017

Od baletní tyče až k herectví Zdraví | 04. 07. 2017 | Strana: 6 | Autor: Kateřina Grimmová

Kam vyrazit za divadlem o prázdninách Pražský deník | 08. 07. 2017 | Strana: 2

Herec Jiří Hána hostem Tandemu na Regionu Příbramský deník, Benešovský deník, Nymburský deník, Rakovnický deník, 
Berounský deník, Kladenský deník | 14. 07. 2017 | Rubrika: Příbramsko | 
Strana: 2

Jiří Hána v Tandemu ČRo Region, Středočeský kraj | 14. 07. 2017 | Rubrika: Tandem

Hrála jsem ruku trčící z hnoje Ona DNES | 17. 07. 2017 | Rubrika: O mně | Strana: 6 | Autor: 
Blanka Kubíková

Večer se Simonou Baví mě žít | 19. 07. 2017 | Rubrika: Akce | Strana: 10 

Život je pro vás fajn! Baví mě žít | 19. 07. 2017 | Rubrika: Cestovat | Strana: 75

„Shakespeare je pro herce něco jako malý doktorát“ Moravskoslezský deník | 27. 07. 2017 | Rubrika: Kultura / Z regionu |
Strana: 4 | Autor: Jitřenka Navrátilová 

Nina Horáková: Divadlo jsem měla předurčené ve hvězdách… scena.cz | 30. 07. 2017

SRPEN
Zvou na zájezd do divadla Rakovnický deník | 03. 08. 2017 | Rubrika: Rakovnicko / zpravodajství | 

Strana: 3

Proč je pro ni důležitý humor? Zdraví | 04. 08. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 6 | Autor: Kateřina Grim-
mová 

Kovářovská OPONA zahraje také na otáčivém hledišti Písecký deník | 04. 08. 2017 | Rubrika: Písecko / Jižní Čechy | Strana: 3

Tři otázky pro… Aleše Bílíka Naše Praha centrum, Naše Praha 4, Naše Praha 5, Naše Praha 7, Naše 
Praha 8, Naše Praha 9, Naše Praha 10 | 11. 08. 2017 | Rubrika: Volný čas | 
Strana: 13 | Autor: Petra Ďurčíková

Šedesátky na prknech Můj svět | 15. 08. 2017 | Rubrika: Moje kultura | Strana 73

Haló TIPomat Haló noviny | 17. 08. 2017 | Rubrika: Mozaika zajímavostí | Strana: 13

Pojďte se bavit! – Kultura v září – Akce v září – Divadelní ABCeda 
pro děti

Maminka | 17. 08. 2017 | Rubrika: Infomix | Strana: 14 | Autor: 
Veronika Vlachová

Hostem Jitka Smutná, herečka ČRo Region, Středočeský kraj | 18. 08. 2017 | Rubrika: Tandem
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SRPEN
Sjednocené divadlo stojí znovu v bodě nula Mladá fronta DNES | 19. 08. 2017 | Rubrika: Scéna | Strana: 14 | Autor: 

Tomáš Šťástka

Nenaháníme k nám jen hvězdy, na které se chodí, říká ředitel ABC 
a Rokoka

idnes.cz | 20. 08. 2017 | Autor: Tomáš Šťástka

Evellyn Pacoláková: Ráda zpívám, na jevišti i mimo něj Pražský přehled kulturních pořadů | 22. 08. 2017 | Rubrika: Rozhovor | 
Strana: 8

Rokoko exceluje s inscenací Čapek prazsky-zpravodaj.cz | 23. 08. 2017 | Autor: Jiří Sommer

ZÁŘÍ
Jsem dítě ulice... Nedělní Blesk | 03. 09. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 38 | Autor: 

Václav Suchan

V Městských divadlech pražských začalo zkoušení inscenace Otec divadlo.cz | 04. 09. 2017

V Městských divadlech pražských začalo zkoušení inscenace Otec regiony24.cz | 05. 09. 2017

Dojde na Lámání chleba Naše rodina | 05. 09. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 14

Herci MDP nastudují hru Otec francouzského dramatika Floriana 
Zellera

i-divadlo.cz | 05. 09. 2017

V Městských divadlech pražských zavládne Teror cianews.cz | 07. 09. 2017

Nová sezona je tady ego! | 08. 09. 2017 | Rubrika: Speciál | Strana: 36 | Autor: Jana Nekolová 

Divadelní sezona začíná: Tipy na zářijové premiéry magazin.cz | 08. 09. 2017 | Autor: Radek Karkovský

Nová divadelní sezóna nabídne i hru o Věře Čáslavské e-kultura.cz | 08. 09. 2017 | Autor: Markéta Bestová

Městská divadla pražská uvedou interaktivní drama Teror zenax.cz | 08. 09. 2017

V Městských divadlech pražských začalo zkoušení inscenace Otec topvip.cz | 09. 09. 2017 | Autor: Samuel Svoboda

Teror v Divadle ABC denik.cz | 09. 09. 2017 | Autor: ČTK

Divadlo ABC uvede interaktivní německou hru Teror blesk.cz | 09. 09. 2017 | Autor: ČTK

Sestřelil dopravní letadlo. Rozhodněte v divadle o jeho vině tyden.cz | 10. 09. 2017 | Autor: ČTK

Jan Vlasák a Veronika Gajerová v nové hře Otec celebritytime.cz | 10. 09. 2017

Šedesátky v ABC Pražský deník, Plzeňský deník, Olomoucký deník, Hradecký deník, Havlíčko-
brodský deník, Českobudějovický deník, Brněnský deník, Boleslavský deník, 
Ústecký deník | 11. 09. 2017 | Rubrika: Deník Plus | Strana: 9

Petr Svojtka připravuje inscenaci Otec scena.cz | 11. 09. 2017
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ZÁŘÍ
Krátce: Plechárna otevírá své dveře denik.cz | 11. 09. 2017

Městská divadla pražská uvedou interaktivní drama Teror divadlo.cz | 11. 09. 2017

Lidé, místa, věci, hit londýnského West Endu na prknech Divadla 
Rokoko

cianews.cz | 12. 09. 2017

V Městských divadlech pražských začalo zkoušení inscenace Otec forme.cz | 12. 09. 2017

Tipy na dnešní den Metro | 12. 09. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 5

Premiéra v divadle ABC: 60’s aneb Šedesátky ČRo Regina DAB Praha | 11. 09. 2017 | Rubrika: 13:00 Události dne | 
Zpráva 3

60’s aneb Šedesátky ČRo Plus | 11. 09. 2017 | Rubrika: Odpolední Plus

Hit londýnského West Endu na prknech Divadla Rokoko celebritytime.cz | 12. 09. 2017

Oddychovka 60’s aneb Šedesátky stojí na písňových evergreenech 
a zdařilé choreografii

informuji.cz | 12. 09. 2017 | Rubrika: Divadelní recenze | Autor: Kristýna 
Čtvrtlíková

Elvis Presley žije a zpívá s Gajerovou Právo | 13. 09. 2017 | Rubrika: Praha – Střední Čechy | Strana: 11 | Autor: 
Jiří P. Kříž

Sama – unikátní filmový dokument o posledních letech života he-
rečky Luby Skořepové

celebritytime.cz | 13. 09. 2017

Divadlo Rokoko chystá premiéru filmu Sama o herečce Lubě Skoře-
pové

cianews.cz | 13. 09. 2017

Unikátní filmový dokument o posledních letech života herečky Luby 
Skořepové

divadlo.cz | 13. 09. 2017

Šedesátky Divadla ABC se vrací do časů lásky. Hudební retro kome-
die je příliš polopatická

magazin.aktualne.cz | 13. 09. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Saša Hrbotický

Lidé ze společnosti – Praha – Diváci porotci Týdeník Květy | 14. 09. 2017 | Rubrika: Lidé ze společnosti | Strana: 48

Čapkovi pomáhá sám Čapek Mladá fronta DNES | 15. 09. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 13 | Autor: 
Tomáš Šťástka

Recenze: Divadelního Čapka drží sám Čapek. Školy by váhat neměly idnes.cz | 15. 09. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Tomáš Šťástka

Šedesátky Divadla ABC se vrací do časů lásky. Hudební retro kome-
die je příliš polopatická

iHNed.cz | 15. 09. 2017 | Rubrika: Divadlo | Autor: Saša Hrbotický

Recenze: Šedesátky můžou bejt (pořád) nářez ceskatelevize.cz | 16. 09. 2017

Lidé, místa, věci, hit londýnského West Endu na prknech Divadla 
Rokoko

topvip.cz | 16. 09. 2017 | Autor: Kateřina Kalivodová
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ZÁŘÍ
Sama – unikátní filmový dokument o posledních letech života he-
rečky Luby Skořepové

forme.cz | 16. 09. 2017

Oficiální premiéra filmu Sama proběhne 21. 09. 2017 v Divadle 
Rokoko

nenudtese.cz | 17. 09. 2017

Ondřej Zajíc, režisér Městských divadel pražských ČRo Regina DAB Praha | 17. 09. 2017 | Autor: Kateřina Kubalová | Rubrika: 
Až na dřeň

Dokument o posledních letech života herečky Luby Skořepové scena.cz | 18. 09. 2017

Dokument Sama: Luba Skořepová se symbolicky vrátí na prkna, 
která znamenají svět

rozhlas.cz | 21. 09. 2017 | Autor: Tomáš Vodňanský

Herečka Skořepová se symbolicky vrátí na jeviště týden.cz | 22. 09. 2017

Sama – unikátní dokument o posledních letech života herečky Luby 
Skořepové

webmagazin.cz | 24. 09. 2017

V Městských divadlech pražských bude Teror scena.cz | 24. 09. 2017

Haló TIPomat Haló noviny | 26. 09. 2017 | Rubrika: Mozaika zajímavostí | Strana: 13

Macbeth Metro | 26. 09. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 3 

Letos bude v Ordinaci co hrát! TV Revue | 25. 09. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 4

Hit londýnského West Endu na prknech Divadla Rokoko scena.cz | 26. 09. 2017

Robert Fulghum představí v Česku svou novou knihu denik.cz | 26. 09. 2017 | Autor: ČTK

V Městských divadlech pražských bude Teror forme.cz | 27. 09. 2017

Příběh nenaplněné lásky v Rokoku City DNES | 27. 09. 2017 | Rubrika: Divadelní tipy | Strana: 10

Divadelní sezona je tu City DNES | 27. 09. 2017 | Rubrika: Divadlo | Strana 4 | Autor: Martin Bajtler

Poslední monolog Luby Skořepové Právo | 30. 09. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana 20 | Autor: Jiří P. Kříž

ŘÍJEN
Teplicko Dnes Teplický deník | 02. 10. 2017 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1

Divadlo ABC se představí v Tylově divadle Kutnohorský deník | 02. 10. 2017 | Rubrika: Kutnohorsko – Zpravodajství | 
Strana: 2

Kdo se bojí Virginie Woolfové? teplicky.denik.cz | 02. 10. 2017

Jaká jsou jeho oblíbená místa? Pražský deník | 02. 10. 2017 | Rubrika: Praha – podle Lukáše Jurka | 
Strana: 10
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ŘÍJEN
Lukáš Jurka: Jaká jsou jeho oblíbená místa? prazsky.denik.cz | 03. 10. 2017

Divadlo Rokoko zve na Soirée Niny Horákové scena.cz | 02. 10. 2017

On-line chat se Zbigniewem Kalinou kultura21.cz | 03. 10. 2017 | Rubrika: Chat

Derniéra Titanicu, autorské písně a boomwhackers na Soirée Niny 
Horákové

celebritytime.cz | 04. 10. 2017

Soirée Niny Horákové i-divadlo.cz | 04. 10. 2017

Jako každá žena mám ráda hýčkání Zdraví | 06. 10. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 6 | Autor: 
Kateřina Grimmová

Kulturní tipy z Kolínska denik.cz | 07. 10. 2017 | Autor: Lucie Mašínová

Čekárna Mladá fronta DNES | 07. 10. 2017 | Rubrika: Scéna | Strana: 13

Rozhovory s Hanušem Borem a Stanislavou Jachnickou Rádio Tloskov | 08. 10. 2017

Na komedii jděte do divadla Kolínský deník, kolinsky.denik.cz | Datum vydání: 09. 10. 2017 | Rubrika: 
Kolínsko – Zpravodajství | Strana: 2

Pražské divadlo ABC se představí v Tylově divadle Kutnohorský deník | 09. 10. 2017 | Rubrika: Kutnohorsko – Zpravodajství | 
Strana 2

Jaká jsou její oblíbená místa? Pražský deník, denik.cz | 09. 10. 2017 | Rubrika: Praha – Podle Petry 
Tenorové | Strana: 10

Divadlo ABC nabídne divákům Mametův Listopad Kutnohorský deník | 11. 10. 2017 | Rubrika: Kutnohorsko – Zpravodajství | 
Strana: 2

Listopad bude tématem hry Kutnohorský deník | 12. 10. 2017 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1

Zahrálo pražské divadlo ABC Kutnohorský deník | 13. 10. 2017 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1

Rozhovor se Zdeňkem Venclem ČRo Regina DAB Praha | 15. 10. 2017 | Rubrika: Až na dřeň

Jaká jsou její oblíbená místa? Pražský deník, denik.cz | 16. 10. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 10

Už vím, že svěřit se s trápením není špatná cesta Překvapení | 16. 10. 2017 | Rubrika: Setkání s Tomášem Novotným | 
Strana: 34 | Autor: Šárka Jansová

Někdy je potřeba restart Chvilka pro tebe | 18. 10. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 22 | Autor: 
Alida Horváthová

Pojďte se bavit! – Kultura v listopadu – Akce v listopadu – Život 
s Alzheimerem, Divadelní ABCeda

Maminka | 19. 10. 2017 | Rubrika: Infomix | Strana: 24 | Autor: 
Veronika Vlachová

Čapek v ABC, hra pro dnešní den. O rozkladu demokracie a národo-
vecké hysterii

forum24.cz | 20. 10. 2017
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ŘÍJEN
Herec Jan Vlasák zkouší v Divadle Rokoko pod režisérským vedením 
Petra Svojtky novou inscenaci Otec

divadlo.cz | 20. 10. 2017

Jan Vlasák: „Otec je komický i smutný zároveň“ babinet.cz | 20. 10. 2017

Hra Otec v Divadle Rokoko bude mít premiéru již za dva týdny nenudtese.cz | 21. 10. 2017

V paláci U Nováků ve Vodičkově ulici se začala psát historie diva-
delního sálu

ČT 1 | 21. 10. 2017 | Rubrika: 12:00 Z metropole | Zpráva 1 | Autor: 
Sabina Janovicová

Čapek v Rokoku k dnešku Týdeník Rozhlas | 23. 10. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 18 | Autor: 
Bronislav Pražan

Vlasák zkouší zachránit sebe i svoje vzpomínky Mladá fronta DNES | 23. 10. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 20 | Autor: 
Tomáš Šťástka

Zprávy krátce Metro | 23. 10. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 13

Pro můj život je důležitá víra TV Pohoda | 23. 10. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 7 | Autor: 
Markéta Čaňková

Otec André se na prknech Divadla Rokoko musí poprat s Alzheime-
rovou chorobou

lidovky.cz | 23. 10. 2017

Divadlo pohledem Alzheimera. Vlasák zkouší zachránit sebe i své 
vzpomínky

idnes.cz | 23. 10. 2017 | Rubrika: Kultura | Autor: Tomáš Šťástka

Jan Vlasák: Otec je komický i smutný zároveň. Divadlo Rokoko 
představí hru v listopadu

prazskypatriot.cz | 23. 10. 2017

„Otec je komický i smutný zároveň.“ Jan Vlasák v nové hře Divadla 
Rokoko

celebritytime.cz | 23. 10. 2017

Jan Vlasák: „Otec je komický i smutný zároveň“ firststyle.cz | 24. 10. 2017

Jan Vlasák: Otec je komický i smutný zároveň topvip.cz | 25. 10. 2017 | Autor: Samuel Svoboda

Jan Vlasák: Objevil jsem křehkost rostoucí bezradnosti i-divadlo.cz | 27. 10. 2017 | Autor: Jiří Landa

Premiéry i-divadlo.cz | 28. 10. 2017

Minulý týden Respekt | 30. 10. 2017 | Rubrika: Jeden den | Strana: 66

Jan Vlasák: „Otec je komický i smutný zároveň“ scena.cz | 30. 10. 2017

Tipy divadlo – 60’s aneb Šedesátky Xantypa | 30. 10. 2017 | Autor: Jiří P. Kříž
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Otec je komický i smutný zároveň i-divadlo.cz | 01. 11. 2017

Interaktivní hra Teror se objeví v pražském Divadle ABC denik.cz, blesk.cz | 01. 11. 2017 | Autor: ČTK

Teror – diváci v pražském ABC mají osud pilota ve svých rukou cianews.cz | 01. 11. 2017

Teror – diváci mají osud pilota ve svých rukou divadlo.cz | 01. 11. 2017

Teror: Diváci mají osud pilota ve svých rukou prazskypatriot.cz | 01. 11. 2017

Premiéra inscenace Teror proběhne již 11. listopadu nenudtese.cz | 02. 11. 2017

Teror – diváci mají osud pilota ve svých rukou i-divadlo.cz, celebritytime.cz | 02. 11. 2017

Divadelní premiéry – Teror Mladá fronta DNES | 02. 11. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 11 | Autor: 
Tomáš Šťástka

Pražské Divadlo ABC uvede německé drama Teror tyden.cz | 02. 11. 2017 | Autor: ČTK

Herec Jan Vlasák zažívá na jevišti ztrátu osobnosti Pražský deník, denik.cz, decinsky.denik.cz | 03. 11. 2017 | Rubrika: Nakonec | 
Strana: 20 | Autor: Gabriela Kováříková

Inscenace Otec v Divadle Rokoko otevírá tabuizovaný problém váž-
ných chorob a umírání

ČRo Vltava, vltava.rozhlas.cz | 03. 11. 2017 | Rubrika: Mozaika | Autor: 
Kateřina Horáková, Alena Rokosová

Prsy Tiresiovy potkají pokořitele Enigmy, diváci soudí vojenského 
pilota

idnes.cz | 03. 11. 2017 | Autor: Tomáš Šťástka

Sedm večerů smíchu v divadle Právo | 04. 11. 2017 | Rubrika: Z regionů | Strana: 14 | Autor: Zdeněk Seiner

Divadlo Rokoko uvede premiéru francouzské hry Otec blesk.cz | 04. 11. 2017

Teror – diváci mají osud pilota ve svých rukou scena.cz | 05. 11. 2017

Milan Kačmarčík: Pro mě to je velmi zázračná doba, kterou zažívám scena.cz | 06. 11. 2017 | Autor: Josef Meszáros

Teror – diváci mají osud pilota ve svých rukou topvip.cz | 06. 11. 2017

Noc divadel 2017 – Forever Young i-divadlo.cz | 08. 11. 2017

Rozhovor s Evellyn Pacolákovou Rádio Tloskov | 08. 11. 2017

Noc divadel 2017 nabídne přes 500 workshopů, představení či 
prohlídek divadel

divadlo.cz | 08. 11. 2017

Noc divadel se blíží. Nabídne stovky workshopů a představení tyden.cz | 08. 11. 2017 | Rubrika: Kultura

Přes 500 workshopů, představení či prohlídek nabídne Noc divadel denik.cz, ceskenoviny.cz, blesk.cz | 08. 11. 2017

Hra Teror v Divadle ABC vytváří iluzi soudního procesu irozhlas.cz | 09. 11. 2017

Forever Young. Noc divadel zve na workshopy, představení, prohlídky prazskypatriot.cz | 09. 11. 2017

Pozoruhodná premiéra v Divadle Rokoko: Otec everydaymagazine.cz | 09. 11. 2017 

Soupis PR článků, TV a rozhlasových šotů
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LISTOPAD
Inscenace Otec – rozhovor s Petrem Svojtkou a Janem Vlasákem ČRo Dvojka | 09. 11. 2017 | Rubrika: Odpoledne s Dvojkou

Diváci rozhodnou o vině, či nevině Boleslavský deník, Brněnský deník, Českobudějovický deník, Havlíčkobrodský 
deník, Hradecký deník, Pražský deník, Ústecký deník, denik.cz | 10. 11. 2017 | 
Rubrika: Deník Plus | Strana: 9 | Autor: Gabriela Kováříková

Litovala komunistka Spurná smrti Horákové? Za scénou odpoví 
Jitka Smutná

idnes.cz | 10. 11. 2017 | Rubrika: Kultura

Tragikomedie Otec divadla Rokoko má úspěch prahatv.eu | 10. 11. 2017 | Autor: Tomáš Mladějovský

S vámi v Praze – Henrieta Hornáčková ČRo Regina DAB Praha | 11. 11. 2017 | Autor: Lenka Vahalová

Premiéra hry Teror ČRo Radiožurnál | 11. 11. 2017 | Rubrika: 18:00 Zprávy | Zpráva 8

Události v kultuře 11. 11. 2017 ČT :D / ČT Art | 11. 11. 2017 | Rubrika: 20:00 Události v kultuře | Zpráva 1

O vině rozhodnou diváci. Divadlo ABC představí interaktivní hru tyden.cz | 11. 11. 2017

Hra Teror má dnes premiéru v Divadle ABC blesk.cz | 11. 11. 2017

Divadlo ABC zažije Teror. O osudu hlavního hrdiny rozhodnou sa-
motní diváci

informuji.cz | 12. 11. 2017

Divadlo ABC uvedlo interaktivní hru o terorismu. Nenašel bych sílu 
letadlo sestřelit, říká režisér

ihned.cz | 12. 11. 2017 | Autor: Markéta Rizikyová

Vinen, či nevinen? V inscenaci Teror Divadla ABC se diváci stanou 
porotou při soudním řízení

irozhlas.cz | 12. 11. 2017 | Autor: Kateřina Svátková

Teror (MDP) ČRo Vltava | 13. 11. 2017 | Rubrika: Mozaika

Festival popluje na vlně retra, ale ukáže i současnost Mladá fronta DNES | 14. 11. 2017 | Rubrika: Kraj Pardubický | Strana: 16 | 
Autor: Gabriela Gregorová

Festival láká na retro komedie i hry ze současnosti Chrudimský deník | 14. 11. 2017 | Rubrika: Chrudimsko a okolí | Strana: 2 | 
Autor: Lukáš Dubský

Pardubický festival smíchu popluje na vlně retra, ale ukáže i sou-
časnost

regiony.impuls.cz, idnes.cz | 14. 11. 2017 | Autor: Gabriela Gregorová

Otec Jan Vlasák trpí Alzheimerem, diváci s ním ceskatelevize.cz | 14. 11. 2017 | Autor: ČT24

Můj čas je vzácnější Baví mě žít | 15. 11. 2017 | Rubrika: Baví mě Povídat si | Strana: 6 | Autor: 
Jana D. Divišová

Noc divadel nabídne přes 500 událostí Metro | 16. 11. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 23

Celá Praha v sobotu ožije Nocí divadel kudyznudy.cz | 16. 11. 2017
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LISTOPAD
Divadelní dílnička, hudebně taneční retro večer i scénické čtení 
nové hry během Noci divadel v divadlech ABC a Rokoko regiony.

impuls.cz, divadlo.cz | 16. 11. 2017

Na sobotní Noc divadel se v Praze zájemci dostanou i volně ceskenoviny.cz | 16. 11. 2017

Noc divadel nabídne spoustu zážitků už za bílého dne denik.cz | 16. 11. 2017 | Autor: Milan Holakovský

Divadla zvou na kafe s herci, prohlídku zákulisí či k tanci. České 
scény se v sobotu večer připojí k evropské Noci divadel

iHNed.cz | 16. 11. 2017 | Autor: Jakub Hrab

Kam na Noc divadel v Praze bez rezervace? i-divadlo.cz, kdykde.cz, nasepraha3.cz, nasepraha10.cz, divadlo.cz |
16. a 17. 11. 2017

Noc divadel 2017 nabídne přes 500 workshopů, představení či 
prohlídek divadel

tanecniaktuality.cz | 17. 11. 2017

K Noci divadel se v Praze připojí 50 souborů a institucí decinsky.denik.cz | 17. 11. 2017

Kam dnes na Noc divadel v Praze bez rezervace? topvip.cz | 18. 11. 2017 | Autor: Samuel Svoboda

Před oponou za oponou nikdo nesmí chybět. Startuje pátá Noc 
divadel

ceskatelevize.cz | 18. 11. 2017

Světelná show i dražba kostýmů – 50 divadel zve diváky na noc Pražský deník | 18. 11. 2017 | Rubrika: Praha – Noc divadel | Strana: 9

Noc divadel ČRo Regina DAB Praha | 18. 11. 2017 | Rubrika: 13:00 Události dne | Zpráva 
2

Noc divadel zpřístupní lidem desítky scén v Česku, letos popáté ceskenoviny.cz, blesk.cz | 18. 11. 2017

Jeden obyčejný život Naše rodina | 21. 11. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 14

Jiří Klem: Malování je můj koníček, divadlo můj osud Pražský přehled kulturních pořadů | 21. 11. 2017 | Rubrika: Rozhovor | 
Strana: 8

V divadlech ABC a Rokoko se naladíte na vánoční notu prazskypatriot.cz | 23. 11. 2017

Nalaďte se na vánoční notu v divadlech ABC a Rokoko i-divadlo.cz, babinet.cz | 24. 11. 2017

Blázni jsou ve skutečnosti moudřejší než my, míní Stanislava Jach-
nická

revue.idnes.cz | 24. 11. 2017 | Autor: Lenka Hatašová

Jan Vlasák: Byl jsem ve všem opožděný Magazín Práva | 25. 11. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 4 | Autor: 
Dana Braunová

Zabil 160 lidí, aby tisíce jiných zachránil. Má dostat doživotí? seznam.cz | 27. 11. 2017 | Autor: Adam Junek

Nalaďte se na vánoční notu v divadlech ABC a Rokoko scena.cz, regiony.impuls.cz | 27. 11. 2017

Tipy na dnešní den Metro | 28. 11. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 4 | Autor: MET

Tváří v tvář teroru Divadelní noviny, divadelni-noviny.cz | 28. 11. 2017 | Rubrika: Kritika |
Strana: 4 | Autor: Lenka Šaldová
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LISTOPAD
Net hovor s Alešem Bílíkem scena.cz | 28. 11. 2017

Online chat s Lenkou Zbrankovou kultura21.cz | 30. 11. 2017

Nabídněte si... Esquire | 30. 11. 2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 14

PROSINEC
Povídání s hercem Janem Vlasákem ČRo Region, Středočeský kraj | 01. 12. 2017 | Rubrika: Tandem

Tipy na víkend: Mikulášská nadílka, Hradozámecký advent nebo 
výstavy betlémů

rozhlas.cz | 01. 12. 2017 | Autor: Naděžda Hávová

Nalaďte se na vánoční notu v divadlech ABC a Rokoko celebritytime.cz | 01. 12. 2017

Inscenace Otec v Divadle Rokoko Prima TV | 02. 12. 2017 | Rubrika: Top Star | Autor: Andrea Ježková

Nethovor se Stanislavou Jachnickou scena.cz | 06. 12. 2017

Všechno bych chtěla dělat na sto procent! Zdraví | 08. 12. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 6 | Autor: Kateřina Grim-
mová

Sestřelit letadlo, či ohrozit stadion? Teror je atraktivní Mladá fronta DNES, idnes.cz | 09. 12. 2017 | Rubrika: Scéna | Strana: 15 | 
Autor: Tomáš Šťástka

Tipy na dnešní den Metro | 11. 12. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 3

České Vánoce uvidíte v ABC Metro | 13. 12. 2017 | Rubrika: Praha 1, 2, 3 | Strana: 20

Hlavně o tom mluvme Svět ženy | 13. 12. 2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 15 | Autor: 
Jana Jankeová

Z publika soudní porotou. Divadlo ABC řeší komplikovaný proces 
hrdiny/vraha

informuji.cz | 14. 12. 2017 | Autor: Barbora Bittnerová

Prkna, jež znamenají svět Rodina DNES | 15. 12. 2017 | Rubrika: Plníme dětské sny | Strana: 20 | Autor: 
Dominika Damborská, 12 let

Petr Svojtka: Táta se tam nahoře asi směje Magazín Práva | 16. 12. 2017 | Rubrika: Portrét | Strana: 20 | Autor: 
Lucie Jandová

Pražská divadla nabízejí i vánočně laděné projekty denik.cz, ceskenoviny.cz, blesk.cz | 17. 12. 2017 | Autor: ČTK

Pan Kaplan má třídu rád slaví 250. reprízu prekvapeni.kafe.cz | 19. 12. 2017

Jan Vlasák: Byl jsem ve všem opožděný novinky.cz | 19. 12. 2017 | Autor: Dana Braunová
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PROSINEC
Přátelé stáří: Alzheimer a Parkinson Právo | 20. 12. 2017 | Rubrika: Praha – Střední Čechy | Strana 11 | Autor: 

Jiří P. Kříž

Martin Písařík a 250. repríza Pan Kaplan má třídu rád Prima TV | 22. 12. 2017 | Rubrika: Top Star

Žhavé & horké Cosmopolitan | 22. 12. 2017 | Rubrika: Žhavé & horké | Strana: 10

Dárky na poslední chvíli? V Praze to jde Pražský deník | 23. 12. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 3

Daniela Choděrová: Děti jsou pro mě základ nasregion.cz | 24. 12. 2017 | Autor: Renata Říhová

Inspicient Literární noviny | 28. 12. 2017 | Rubrika: Příloha – Divadlo | Strana: 5

Především komedie nabídnou na silvestra pražská divadla prazskypatriot.cz | 28. 12. 2017

Pražská divadla nabídnou na silvestra především komedie tyden.cz | 28. 12. 2017

O čem se mluví Xantypa | 28. 12. 2017 | Rubrika: O čem se mluví | Strana: 6

Pražská divadla nabídnou poslední den v roce především komedie ceskenoviny.cz, divadlo.cz | 29. 12. 2017

Pražská divadla se rozloučí se starým rokem smíchem Mladá fronta DNES | 29. 12. 2017 | Rubrika: Praha | Strana: 13 | Autor: ČTK
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Hostování v Městském divadle Lublaň (Mestno 
gledališče ljubljansko)

V rámci našeho projektu mezinárodních spoluprací jsme poté, co v Divadle 
Rokoko hostovalo lublaňské divadlo, vyrazili i my do Lublaně. V Městském 
divadle Lublaň jsme 27. listopadu před plným sálem odehráli politickou frašku 
Listopad a sklidili obrovský potlesk. S vedením lublaňského divadla jsme vy-
jednali dlouhodobou spolupráci na bázi výměny představení.

Želary nejoblíbenější inscenací KMD

Inscenace Divadla Rokoko Želary vyhrála cenu nejoblíbenější inscenace za se-
zonu 2016/2017 v anketě Klubu mladých diváků. Je to v řadě další ocenění 
od mladých diváků, protože v roce 2015 získala tuto cenu inscenace V+W Re-
vue a rok předtím se na třetím místě umístil náš Sen čarovné noci.

Proč muži neposlouchají a  ženy neumí číst 
v mapách –  Cena diváků

Na konci ledna 2017 jsme odehráli představení Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Insce-
nace měla u pardubického publika takový úspěch, že jsme si odvezli cenu za 
Nejoblíbenější inscenaci publika – Komedii diváků.    

Zájezd do Bratislavy

Dlouhodobě spolupracujeme i s Bratislavským kultúrným a informačným 
strediskom a Mestským divadlom Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislavě, 
kam naše inscenace pravidelně jednou za rok zvou. V dubnu 2017 jsme zde 
vystoupili s divácky oblíbenou komedií Dobře rozehraná partie, která sklidila 
i potlesk vestoje.

Ocenění a účast na festivalech v roce 2017
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Výstavy, eventy a speciální akce 
Městských divadel pražských v roce 2017

Posláním Městských divadel pražských je být otevřeným pro-
storem, který spoluutváří proud moderního městského života. 
Za cíl si Městská divadla pražská rovněž kladou nabízet všem 
Pražanům (od dětí po seniory) i další zajímavé možnosti, jak 
trávit smysluplně volný čas. 

Dlouhodobě spolupracujeme se školami a Klubem mladých 
diváků a snažíme se dětem i mládeži ukázat divadlo jako ži-
vou a zajímavou alternativu k televizi či počítači. Projekty typu 
Herecké kurzy pro neherce přispívají k individuálnímu rozvoji 
a zároveň spojují diváky všech generací, akce jako Dámská jíz-
da zase slouží k rozšiřování společenských vazeb apod. Všemi 
projekty se snažíme oslovit nejen naše stálé diváky, ale i ty tzv. 
sváteční, kteří do divadla příliš nechodí. V tomto směru se velmi 
osvědčily např. naše putovní výstavy.

Kromě akcí s dlouholetou tradicí připravujeme každým rokem 
i novinky, jež mají za cíl reagovat na aktuální dění a trendy i na-
vrhovat nová témata ke společenské diskuzi nebo vycházejí ze 
spolupráce s našimi partnery. Zejména výstavy ve foyer divadel 
ABC a Rokoko považujeme za významný dlouhodobý projekt, 
jímž se hlásíme k tradici Městských divadel pražských a kterým 
vzdáváme hold významným osobnostem českého kulturního 
života.

Do našich projektů velmi rádi zapojujeme také občanská sdru-
žení a neziskové organizace, neboť i ony se významně podílejí 
na vytváření a rozvoji městské komunity. Jmenujme např. Cen-
trum Paraple, Cesta domů, Nadační fond Českého rozhlasu – 
Světluška, ONKO Unie, ORBI PONTES, Nadace Taťány Kuchařo-
vé – Krása pomoci ad.

Projekty Městských divadel pražských



120 | výroční zpráva | Projekty Městských divadel pražských

Projekty Městských divadel pražských 

Scénické čtení
V roce 2017 jsme zavedli nový for-
mát představení pro náročnějšího 

diváka. Rádi bychom v něm před-
stavili současnou českou i světovou 
dramatiku, která dosud nebyla v Če-
chách uvedena. Jedná se o částečné 
nazkoušení hry, bez scény a kostýmů, 
kdy se herci naučí text a scénář mají 
při sobě jako oporu. Tento formát 
apeluje na divákovu fantazii a přesné 
herecké vyjádření. Jako pilotní pro-
jekt jsme představili dvě na sebe na-
vazující hry od Floriana Zellera Pravda 
a Lež. Po tomto úspěšném uvedení 
jsme nazkoušeli detektivku Marka 
Epsteina Mléčné sklo, hru z londýn-
ského West Endu Lidé, místa, věci od 
Duncana Macmillana a na Noci diva-

del měla obrovský úspěch prvotina 
Ve foyer stojí ďábel současné české 
dramatičky Kristýny Šrolové.

Mezinárodní 
spolupráce
Ve druhé polovině roku 2017 jsme 
aktivně začali komunikovat se zahra-
ničními městskými divadly o navá-
zání spolupráce. Jednalo se o pravi-
delnou výměnu představení. Prvním 
divadlem, se kterým jsme spoluprá-
ci navázali, bylo Mestno gledališče 
ljubljansko (Městské divadlo Lublaň). 
13. října v Divadle Rokoko zahrálo pro 
plný sál své nastudování hry Ronalda 
Schimmelpfenniga, jež nebyla dosud 
v Čechách uvedena, Zimní slunovrat 
(Zimski Sončev obrat). A Městská di-
vadla pražská uvedla v jejich lublaň-
ském divadle 27. listopadu svou ins-
cenaci Listopad. Spolupráce dopadla 
k oboustranné spokojenosti a mo-
mentálně je v jednání další výměna 
na jaro 2018. 

Stejné jednání probíhá i s chorvat-
ským divadlem Zgrebačko kazalište 
mladih, které má ve svém repertoáru 
oceňovanou inscenaci Hinkemann. 

Městská divadla pražská se chysta-
jí na jaře 2018 uvést pro záhřebské 
publikum Na miskách vah.

Se třídou na zkoušku
Dalším novým projektem roku 2017 
bylo zpřístupnění divadelního zkou-
šení vybraným třídám středních škol. 

V rámci vzdělávání mladého publika 
jsme se rozhodli pozvat středoškol-
ské studenty na několik zkoušek ins-
cenace Macbeth. Režisér Pavel Khek 
se se studenty setkával a vysvětlo-
val jim pozvolnou práci na inscenaci 
a poté sledovali samotné zkoušení od 
prvních čtených až po premiéru. Stu-
denti tak mohli nahlédnout „za diva-
delní oponu“ a setkat se i samotnými 
herci a tvůrci. Ohlas na tento projekt 
byl velmi pozitivní.

Noc divadel
Už po páté se Městská divadla praž-
ská účastnila celosvětové Noci di-
vadel 18. listopadu 2017. V Divadle 
ABC se konal taneční retro večer 
s písněmi z hudebních komedií 
60’s aneb Šedesátky a Proč muži ne-

poslouchají a ženy neumí číst v ma-
pách. Diváci si mohli zatančit na 
jevišti nebo jen v hledišti v klidu po-
slouchat. V Divadle Rokoko proběhlo 
scénické čtení komedie z divadelního 

prostředí Ve foyer stojí ďábel, kterou 
napsala současná autorka Kristýna 
Šrolová. Obě akce měly velký úspěch 
a jak Divadlo Rokoko, tak i Divadlo 
ABC byla přeplněna diváky.

Divadelní ABCeda
Od loňské sezony připravujeme pra-
videlné divadelní dílny pro děti s ná-
zvem Divadelní ABCeda. Pod vede-
ním hereček a zkušených lektorek 
Henriety Hornáčkové a Petry Johan-
sson probíhají workshopy pro dvě vě-
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kové skupiny dětí, a to od 3 do 7 let 
a pro starší děti od 8 do 12 let. Dílny 
rodinám nabízí nejen netradiční záži-
tek, ale především rozvíjí umělecké 
cítění dětí, jejich myšlení a fanta-
zii. Rodičům pak přináší možnost 
strávit s dětmi čas aktivně a inten-
zivně. Workshopy zahrnují improvi-
zační a pohybová cvičení, námětové 
hry, práci s textem, rytmická cvičení 
a trénink komunikačních dovednos-
tí. Divadelní dílnička seznamuje děti 
se světem divadla, kde kromě herců 
mohou potkat i spoustu dalších pro-

fesí, jako je například režisér, zvukař, 
maskérka, rekvizitář atd. Naučí se 
tedy nejen hrát si na herce, ale také 
se dozví, jak funguje divadlo a jak 
vzniká divadelní představení. 

Setkání s tvůrci 
po představení
Nedílnou součástí programu jsou 
pravidelná setkání diváků s tvůrci po 
představení. Diváci tak mají možnost 
zeptat se herců a tvůrců na vše, co je 
o právě zhlédnuté inscenaci zajímá, 
a dozví se i řadu zajímavostí o pří-
pravě inscenace. Na vybraná setkání 

zveme též zajímavé hosty z nezis-
kových organizací, se kterými pravi-
delně spolupracujeme. Např. z Cesty 
domů, Nadace Taťány Kuchařové – 
Krása pomoci a dalších.

Soirée osobností 
Městských divadel 
pražských
S tematickými večery našich herců 
jsme začali již v roce 2015 a s ra-
dostí konstatujeme, že si v programu 
Divadla Rokoko našly své pravidelné 

místo. Soirée jsou především cíle-
na na naše nejvěrnější diváky, členy 
Klubu diváků a předplatitele, kteří tak 
mají možnost setkat se neformálně 
s našimi herci, ale jsou samozřejmě 

otevřena i všem ostatním. Jde o ja-
kési večery pro radost a potěšení jak 
herců, tak diváků, v nichž se umělci 
Městských divadel pražských před-
stavují v poněkud netradičních rolích. 
Nevystupují zde totiž v divadelních 
inscenacích a neprezentují pouze 
svůj činoherní talent, ale představují 
se jako zpěváci, muzikanti, taneč-
níci či recitátoři v komponovaných 
a mnohdy také improvizovaných po-

řadech. Zároveň si herci často zvou 
i zajímavé hosty. V roce 2017 se ko-
nalo například Soirée Niny Horákové, 
Soirée Veroniky Gajerové a Věry Ne-
rušilové, Soirée Standy Lehkého nebo 
Autorské soirée, kde herci Městských 
divadel pražských představili své au-
torské projekty.

Putovní výstava 
fotografií Herci 
v Praze
V roce 2016 jsme připravili jedineč-
nou výstavu fotografií Aleny Hrbkové 
Herci a město, která zachycuje uměl-
ce i Prahu v nečekaných souvislos-
tech. Na originálních portrétech jsou 
k vidění herci Městských divadel 

pražských. Snímky bylo možné v roce 
2016 zhlédnout jak ve foyer Divadla 
ABC, tak i na mnoha zajímavých mís-
tech, jako například na veletrhu Svět 
knihy, ve Staré čistírně odpadních 
vod v Bubenči či v budově Magistrátu 
hlavního města Prahy. V roce 2017 
pokračovala výstava ještě do Vodá-
renské věže v Opavě a zakončila svou 
pouť v OC Černý Most.
Fotografka Alena Hrbková zachytila 
50 portrétů stálých herců a tvůrců 
divadel ABC a Rokoko na rozličných 
místech Prahy. Každý portrét je uni-
kátním uměleckým artefaktem, který 
vypovídá o duchu místa i o duši toho, 
koho citlivý fotoaparát zachytil. Vznik 
takového cyklu vyžadoval obrovské 
úsilí trvající více než rok a půl, zevrub-
nou přípravu a v některých případech 
i opakované hledání nejlepšího mís-
ta, času, výrazu. Při každém jednotli-
vém focení vzniklo na 200 fotografií, 

z nichž se pak vybraly dvě až tři. Ty 
následně upravovala ještě grafička. 
Výsledkem je mimořádná výstava, jež 
herce Městských divadel pražských 
i město, jehož jsou součástí, přibli-
žuje v nečekané hloubce a v nečeka-
ných souvislostech.
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Živá hudební 
vystoupení
V loňském roce jsme obohatili pro-
gram Městských divadel pražských 
i o nepravidelné živé koncerty čes-
kých hudebníků. Za rok 2017 jsme 
u nás mohli přivítat například Ondře-
je Rumla, Hradišťan s Jiřím Pavlicou 
a Laca Decziho s jeho kapelou Celula 
New York, a to dokonce dvakrát.

Dámská jízda
Večer vyhrazený ženám, pro které je 
kromě divadelního představení při-

praven bohatý doprovodný program. 
Součástí je vždy módní přehlíd-
ka, v rámci níž oslovujeme herečky 
Městských divadel pražských, aby 
předvedly modely mladých českých 

návrhářů (Yaxi Taxi, Akari, Deers). Po 
přehlídce následuje tombola a sou-
těžní kvíz, připraveny jsou stánky 
neziskových organizací, vizážistka, 
kartářka, ochutnávky ad. Večery mají 
velký úspěch u dam všech věkových 
kategorií.

Představení 
pro nezadané
Představení pouze pro nezadané po-
řádáme v Divadle Rokoko již od roku 

2010 a patří k akcím, na něž jsme 
v programu opravdu pyšní. Večer 
začíná vždy komediálním předsta-
vením, po kterém následuje dopro-
vodný program v divadelní kavárně 
moderovaný herci Městských divadel 
pražských. Součástí jsou také pro-
hlídky zákulisí.

Vánoční festival
Vánoční festival se v roce 2017 ko-
nal již po sedmé. Diváci si opět mohli 
vybrat ze čtyř inscenací s vánoční te-
matikou, naladit se na adventní at-
mosféru a odpočinout si od předvá-
nočního shonu. Letos jsme do Prahy 
pozvali Divadlo DRAK Hradec Králové, 
Divadlo rozmanitostí Most a Malé 

divadlo České Budějovice. Pro děti 
jsme v Divadle ABC připravili výtvar-
né dílničky vycházející z tradičních 

českých zvyků a Mikulášskou besíd-
ku, dospělí si zatím mohli užít malé 
občerstvení a trhy neziskových orga-
nizací v divadelním foyer.

Herecké kurzy 
pro neherce
Další velmi oblíbenou akcí jsou He-
recké kurzy pro neherce. Jedná se 
o jednodenní praktickou hereckou 
dílnu, která se zabývá základy a prin-
cipy fungování divadla, účastníci for-
mou praktických cvičení prozkoumá-
vají úplnou prapodstatu divadelního 
umění. Dalším tématem divadelních 
cvičení je týmová spolupráce, vní-
mání partnera a živá komunikace. 
Účastníci se zabývají stavbou, prin-
cipy a definicí dramatické situace, 
bez které není žádného divadla. Dílna 
nestaví na hereckém talentu účast-
níků, ale na jejich chuti a odhodlání 
vyzkoušet si divadlo, je tudíž ote-
vřena komukoliv v jakémkoliv věku. 
K hereckému kurzu patří i návštěva 
divadelního představení a následná 
beseda s tvůrci.

Představení 
pro seniory
Jedním z hlavních cílů Městských 
divadel pražských je otevřenost pro 
všechny sociální skupiny. Zakládáme 
si na tom, že divadlo musí zůstat fi-
nančně dostupné všem, a tedy i se-
niorům. Nabízíme jim každý měsíc 
alespoň jedno dopolední představení 
a veřejné generálky za zvýhodněnou 
cenu 90 Kč. Na večerní představení 
mají senioři nad 65 let slevu 50 %.

Mezinárodní den 
učitelů
U příležitosti Světového dne učitelů 
nabízíme pedagogům cenově zvý-
hodněné vstupenky na vybrané před-
stavení. Pořádáme také malé setkání, 
během něhož představujeme učite-
lům vhodné inscenace, které jejich 
žáky seznámí s klasickými díly svě-
tové i české dramatiky a s divadelní-
mi adaptacemi významných literár-
ních děl. Pro zájemce jsme připravili 
i „metodické materiály“ k jednotli-
vým hrám, které by pedagogickým 
pracovníkům měly ulehčit následnou 
diskuzi o představení. Podporujeme 
tak výchovu a vzdělávání mladých 
diváků.
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Projekty Městských divadel pražských60’s aneb Šedesátky
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Mezinárodní spolupráce
V loňském roce jsme zahájili spolupráci s evropskými divadly, v jejímž rámci 
chceme Pražanům přiblížit zahraniční divadelní tvorbu a naopak zahraničním 
divákům představit inscenace divadel ABC a Rokoko. Pilotním projektem této 
spolupráce bylo hostování Městského divadla Lublaň. V říjnu 2017 mělo praž-
ské publikum možnost zhlédnout hru Rolanda Schimmelpfenniga Zimní slu-
novrat, která v Čechách dosud nebyla uvedena.

Hosté divadla
Prostory divadel nabízíme ve volných termínech k pronájmu jiným pražským 
divadelním souborům, za zvýhodněných podmínek pak i poloprofesionálním 
a amatérským souborům či vzdělávacím institucím.

Studio Oáza
Pravidelné každoroční vystoupení klientů Studia Oáza – neziskové organizace, 
která nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity lidem s mentálním posti-
žením. Poskytuje kvalitní náplň volného času a umožňuje těmto lidem rozvi-
nout své schopnosti, najít smysl jejich práce a integrovat se do společnosti.

Pražský divadelní spolek Sumus
Pozoruhodný amatérský soubor, který pravidelně vystupuje na Malé scéně 
ABC. Spolek působí v Praze už od roku 1985 a připravuje nejméně jednu pre-
miéru ročně. Sumus má na kontě i řadu ocenění z nejrůznějších přehlídek – za 
herecké výkony, inscenační počiny, scénografii a choreografii. 

Mezi další významné partnery v roce 2017 řadíme festival Pražské jaro, TEDx-
PragueED, Portus Praha, z.ú. (Akce cihla), Divadlo Ungelt, Divadelní spolek 
Frída nebo Dobřichovickou divadelní společnost.

V roce 2017 jsme na jevištích divadel ABC a Rokoko přivítali celou řadu hostů, prostory divadel nabízí-
me ve volných termínech k pronájmu jiným pražským divadelním souborům, za zvýhodněných podmínek pak  
i poloprofesionálním a amatérským souborům či vzdělávacím institucím.

Hosté divadla
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Divadlo ABC
ukazatel měrná 

jednotka
plán 
2016

skutečnost  
k 31. 12. 2017

% plnění srovnatelná sku-
tečnost za stejné 
období min. roku

index
 2017/2016

Představení na vlastní scéně počet 300 308 103 % 297 1,04

z toho: vlastním souborem počet 275 275 100 % 274 1,00

           spolupořadatelství – hostování počet 25 33 132 % 23 1,43

Představení na zájezdech počet 18 26 144 % 19 1,37

Představení hostujících souborů

tj. pronájem divadla cizím subjektům počet 0 0 0

Návštěvníci na vl. scéně celkem: počet 108 000 106 966 99 % 108 394 0,99

z toho: vlastním souborem počet 101 000 97 051 96 % 101 728 0,95

            spolupořadatelství / koprodukce počet 7 000 9 915 142 % 6 666 1,49

Tržby – výnosy z hl. činnosti celkem: tis. Kč 30 020 33 810,5 113 % 31 745 1,07

z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč 27 200 30 121,6 111 % 28 889 1,04

            ze spolupořadatelství / koprodukce tis. Kč 400 493,9 123 % 421,5 1,17

            ze zájezdů tis. Kč 1 520 2 243,7 148 % 1 521 1,48

            ostatní výnosy tis. Kč 900 951,3 106 % 913 1,04

Tržby – výnosy  z doplň. činnosti celkem: tis. Kč 1 200 1 359,2 113 % 1 271 1,07

z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 500 684,4 137 % 596 1,15

            za pronájmy ostatních prostor tis. Kč 500 609,7 122 % 549 1,11

            ostatní výnosy z DČ tis. Kč 200 65,2 33 % 260 0,25

Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vl. scéně v Kč 121 523 121 302 100 % 120 133 1,01

Doplatek hl. m. Prahy na 1 návštěvníka na vl. scéně v Kč 338 349 103 % 329 1,06

Nabídnutá místa, kapacita divadla počet 128 000 129 429 101 % 127 513 1,02

Návštěvnost na vl. scéně % 84 83 98 % 85 0,98

Tržebnost na vl. scéně % 82 81 99 % 82 0,99

Průměrná cena vstupenky  Kč 256 286 112 % 270 1,06

Počet premiér počet 3 3 100 % 3 1,00

Počet derniér počet 2 2 100 % 3 0,67

Procento návštěvnosti: poměr mezi skutečným počtem návštěvníků a počtem nabízených míst.    
Procento tržebnosti: poměr skutečných tržeb a maximální ceny vstupného při vyprodaném představení.

Výkonové ukazatele / Divadlo ABC
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Divadlo Rokoko
ukazatel měrná 

jednotka
plán 
2017

skutečnost  
k 31. 12. 2017

% plnění srovnatelná skuteč-
nost za stejné období 

min. roku

index 
2017/2016

Představení na vlastní scéně počet 250 285 114 % 255 1,12

z toho: vlastním souborem počet 225 257 114 % 225 1,14

            spolupořadatelství – hostování počet 25 28 112 % 30 0,93

Představení na zájezdech počet 20 8 40 % 18 0,44

Představení hostujících souborů

tj. pronájem divadla cizím subjektům počet 0 0 0

Návštěvníci na vl. scéně celkem: počet 42 000 48 706 116 % 42 749 1,14

z toho: vlastním souborem počet 37 000 43 022 116 % 36 659 1,17

           spolupořadatelství / koprodukce počet 5 000 5 684 114 % 6 090 0,93

Tržby – výnosy z hl. činnosti celkem: tis. Kč 7 530 8 424,5 112 % 8 190 1,03

z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč 5 800 7 151,7 123 % 6 384 1,12

            ze spolupořadatelství / koprodukce tis. Kč 350 378,0 108 % 410,4 0,92

            ze zájezdů tis. Kč 1 080 488,3 45 % 1 036 0,47

            ostatní výnosy tis. Kč 300 406,4 136 % 360 1,14

Tržby – výnosy z doplň. činnosti celkem: tis. Kč 60 16,0 27 % 122,9 0,13

z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 60 16,0 27 % 122,9 0,13

            za pronájmy ostatních prostor tis. Kč 0 0,0 0 % 0 0,00

            ostatní  výnosy z DČ tis. Kč 0 0,0 0 % 0 0,00

Doplatek hl.m.Prahy  na 1 představení na vl. scéně v Kč 97 218 87 394 90 % 93 279 0,94

Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl. scéně v Kč 579 511 88 % 556 0,92

Nabídnutá místa, kapacita divadla počet 51 000 56 225 110 % 50 983 1,10

Návštěvnost na vl. scéně % 82 87 106 % 84 1,04

Tržebnost na vl. scéně % 65 66 102 % 67 0,99

Průměrná cena vstupenky  Kč 146 155 106 % 159 0,97

Počet premiér počet 4 4 100 % 3 1,33

Počet derniér počet 3 3 100 % 3 1,00

Procento návštěvnosti: poměr mezi skutečným počtem návštěvníků a počtem nabízených míst.   
Procento tržebnosti: poměr skutečných tržeb a maximální ceny vstupného při vyprodaném představení.

Výkonové ukazatele / Divadlo Rokoko
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Městská divadla pražská celkem
ukazatel měrná 

jednotka
plán 
2017

skutečnost  
k 31. 12. 2017

% plnění srovnatelná sku-
tečnost za stejné 
období min. roku

index
2017/2016

Představení na vlastní scéně počet 550 593 108 % 552 1,07

z toho : vlastním souborem počet 500 532 106 % 499 1,07

            spolupořadatelství - hostování počet 50 61 122 % 53 1,15

Představení na zájezdech počet 38 34 89 % 37 0,92

Představení hostujících souborů
tj. pronájem divadla cizím subjektům počet 0 0 0 % 0 0,00

Návštěvníci na vl. scéně celkem: počet 150 000 155 672 104 % 151 143 1,03

z toho: vlastním souborem počet 138 000 140 073 102 % 138 387 1,01

            spolupořadatelství / koprodukce počet 12 000 15 599 130 % 12 756 1,22

Tržby – výnosy z hl. činnosti celkem: tis. Kč 38 300 43 141,2 113 % 41 446,5 1,04

z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč 33 000 37 273,3 113 % 35 273,5 1,06

            ze spolupořadatelství / koprodukce tis. Kč 750 871,9 116 % 831,9 1,05

            ze zájezdů tis. Kč 2 600 2 732,0 105 % 2 556,8 1,07

            ostatní výnosy tis. Kč 1 950 2 264,0 116 % 2 784,3 0,81

Tržby – výnosy  z doplň. činnosti celkem : tis. Kč 2 700 2 845,0 105 % 3 470,7 0,82

z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 700 1 019,8 146 % 1 106,0 0,92

            za pronájmy ostatních prostor tis. Kč 600 609,7 102 % 601,7 1,01

            ostatní  výnosy z DČ tis. Kč 1 400 1 215,5 87 % 1 763,0 0,69

Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vl. scéně v Kč 110 475 105 005 95 % 108 054 0,97

Doplatek hl. m. Prahy na 1 návštěvníka na vl. scéně v Kč 405 400 99 % 395 1,01

Nabídnutá místa, kapacita divadla počet 179 000 185 654 104 % 178 496 1,04

Návštěvnost na vl. scéně % 84 84 100 % 85 0,99

Tržebnost na vl. scéně % 77 78 101 % 79 0,99

Průměrná cena vstupenky  Kč 225 245 109 % 239 1,03

Počet premiér počet 7 7 100 % 6 1,17

Počet derniér počet 5 5 100 % 6 0,83

Procento návštěvnosti: poměr mezi skutečným počtem návštěvníků a počtem nabízených míst.   
Procento tržebnosti: poměr skutečných tržeb a maximální ceny vstupného při vyprodaném představení.

Výkonové ukazatele / Městská divadla pražská celkem
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Otec
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Tabulka nákladů na jednotlivé inscenace k 31. 12. 2017 Divadlo ABC
Pořizovací náklady Autorské honoráře Náklady celkem
věcné inscenátoři hosté tantiémy % tantiémy (tis. Kč) (tis. Kč)

České Vánoce 90 161 43 000 1 531 570 13,0 558 2 222,7

Dobře rozehraná partie – DERNIÉRA 
21. 6. 2017

206 498 196 500 932 260 16,8 1 548 2 883,3

Pan Kaplan má třídu rád 297 478 292 800 6 790 562 16,0 5 320 12 700,8

Holky z kalendáře 456 062 110 000 1 580 820 17,9 1 309 3 455,9

Bedřich Smetana: The Greatest Hits 364 188 297 270 3 114 300 16,5 917 4 692,8

Drž mě pevně, miluj mě zlehka – DERNIÉRA 
1. 5. 2017

461 003 317 425 1 814 720 17,1 863 3 456,1

Listopad                    244 577 186 420 1 325 600 13,0 711 2 467,6

V+W Revue                567 446 316 990 1 577 050 18,0 752 3 213,5

Tanec smrti              122 064 55 500 199 500 7,0 16 393,1

Vím, že víš, že vím      437 480 26 000 2 262 500 20,0 3 336 6 062,0

Romulus Veliký       743 721 201 690 561 050 14,0 134 1 640,5

Na miskách vah      470 884 216 480 343 500 15,2 138 1 168,9

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst 
v mapách

507 878 311 625 1 264 845 18,0 1 447 3 531,3

Evžen Oněgin           571 500 224 000 537 500 11,5 187 1 520,0

August August, august 1 529 029 355 127 382 600 16,5 96 2 362,8

Macbeth 797 954 207 260 331 600 8,5 42 1 378,8

60’s aneb Šedesátky 484 347 357 470 339 648 18,5 115 1 296,5

Teror 632 454 205 905 0 15,4 40 878,4

Oddací list 71 336 59 600 2 045 720 12,6 675 2 851,7

Lakomá Barka 42 115 62 500 589 300 18,5 645 1 338,9

Shirley Valentine 117 392 15 600 5 198 040 15,0 6 489 11 820,0

Hráči – DERNIÉRA 22. 6. 2017 129 348 118 900 3 474 780 9,5 593 4 316,0

Želary 173 062 180 000 1 387 654 13,5 224 1 964,7

Tabulka nákladů / Divadlo ABC
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Kancl                      355 467 189 000 906 672 14,0 467 1 918,1

Věstkyně, vraždy a jasnovidci – DERNIÉRA 
1. 6. 2017

279 602 228 000 712 160 9,0 167 1 386,8

Molly Sweeney  38 137 135 500 224 570 13,5 119 517,2

Kdo se bojí V. Woolfové? 249 956 191 500 967 740 15,0 316 1 725,2

Burundanga – DERNIÉRA 20. 2. 2017 359 337 211 050 27 000 12,0 117 714,4

Happy End             355 804 241 000 365 300 14,0 111 1 073,1

Hodina před svatbou  338 116 90 500 519 110 13,0 114 1 061,7

Noc bláznů         170 600 225 605 688 000 15,8 216 1 300,2

Strýček Váňa       529 781 117 108 375 840 9,0 53 1 075,7

Premiéra mládí 30 510 176 495 133 500 16,0 83 423,5

Konkurz 387 878 211 000 136 500 17,0 101 836,4

Čapek 340 431 180 000 261 000 13,0 64 845,4

Otec 314 395 233 260 119 000 15,0 27 693,7

Top Dogs           676 811 257 501 123 000 18,3 281 1 338,3

Tabulka nákladů / Divadlo Rokoko
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Zpráva o výsledku hospodaření Městských divadel pražských v plném znění tvoří druhou samostatnou část této Výroční zprávy. Zde uvádíme základní 
ekonomické tabulky, které analyzují hospodaření Městských divadel pražských v hlavní činnosti (tabulka č. 1) a doplňkové činnosti (tabulka č. 2).

Rozbor hospodaření PO za rok 2017
Hlavní činnost (tabulka č. 1)

Schv. rozp.
2017

Uprav. rozp.
k 31. 12. 2017

Skutečnost
k 31. 12. 2017

% plnění
k UR

Skutečnost
k 31. 12. 2016 

(v tis. Kč)
VýNOSy celkem (mimo účet 672) 38 300,0 43 620,2 43 141,2 99% 41 446,5
z toho: ze vstupného na vl. scéně 33 000,0 37 647,0 37 273,3 99% 35 273,5

ze spolupořadatelství 750,0 880,0 871,9 99% 831,9

ze zájezdů 2 600,0 2 750,0 2 732,0 99% 2 556,8

ostatní výnosy 1 950,0 2 343,2 2 264,0 97% 2 784,3

NáKLADy celkem
z toho (vybrané položky):

99 061,3 106 629,0 105 409,4 99% 101 092,1

Spotřebované nákupy 3 602,2 4 158,4 4 136,9 99% 3 483,3

z toho: spotřeba materiálu (501) 1 692,2 2 495,4 2 478,9 99% 1 598,8

spotřeba energie (502) 1 910,0 1 678,0 1 674,9 100% 1 900,1

Služby 31 981,0 36 424,0 36 359,9 100% 35 974,5
z toho: opravy a udržování (511) 1 800,0 1 946,0 1 896,8 97% 4 437,2

cestovné (512) 220,0 320,0 314,6 98% 216,9

náklady na reprezentaci (513) 350,0 540,0 535,8 99% 321,8

nájemné a služby (nebyt. prost.) (518) 5 400,0 5 515,0 5 515,8 100% 5 315,7

úklid (518) 200,0 202,0 202,3 100% 285,6

výkony spojů (518) 300,0 314,0 313,1 100% 312,9

honoráře exter. umělců (518) 10 500,0 11 945,0 11 944,9 100% 11 196,1

tantiémy (518) 5 100,0 5 982,0 5 982,0 100% 5 731,8

propagace (518) 3 000,0 3 648,0 3 648,5 100% 2 647,3

Zpráva o výsledku hospodaření
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Rozbor hospodaření PO za rok 2017
Hlavní činnost (tabulka č. 1)

Schv. rozp.
2017

Uprav. rozp.
k 31. 12. 2017

Skutečnost
k 31. 12. 2017

% plnění
k UR

Skutečnost
k 31. 12. 2016 

(v tis. Kč)
Osobní náklady 51 875,1 53 827,6 52 887,3 98% 48 816,5
z toho: mzdové náklady (521 030x) 34 505,1 36 157,7 35 279,7 98% 32 363,1

ostatní osobní náklady (521 031x) 3 000,0 2 675,0 2 673,3 100% 2 835,5

zákonné soc. pojištění (524) 12 070,0 12 639,9 12 604,4 100% 11 655,2

zák. soc. náklady - FKSP (527 030x) 690,0 715,0 706,6 99% 485,9

Daně a poplatky (53x) 30,0 49,0 48,9 100% 68,7
Ostatní náklady 153,0 282,0 275,3 98% 149,1
z toho: sml. pokuty a úroky z prodlení (541) 0,0 0,0 0,0 0% 0,0

jiné pokuty a penále (542) 0,0 0,0 0,0 0% 0,9

manka a škody (547) 0,0 45,0 42,1 94% 18,8

Odpisy dlouhodobého majetku 8 200,0 8 200,0 8 012,0 98% 8 016,9
z dotace hl. m. P. – zdroj 416 (551 03xx–08xx) 8 200,0 8 200,0 8 012,0 98% 8 016,9

ze stát. dotace a zahraničí (551 09xx) 0,0 0,0 0,0 0% 0,0

Drobný dlouhod. majetek (558) 3 220,0 3 686,0 3 687,1 100% 4 555,6
Daň z příjmů (591) 0,0 2,0 1,9 94% 3,0

Hospodářský výsledek -60 761,3 -63 008,8 -62 268,2 -59 645,6

Neinvestiční příspěvek 60 761,3 63 008,8 63 008,8 60 449,6

Státní dotace - - 0,0 - -

Ostatní (672) - - 0,0 - -

Celkový výsledek hospodaření 0,0 0,0 740,6 - 804,0

*) Ve sloupci skutečnost uvádějte:    
- v řádku neinvestiční příspěvek skutečně poskytnuté finanční prostředky v roce 2016 plus případný proúčtovaný odvod z fondu investic za současného zvýšení neinvestičního příspěvku
- v řádku státní dotace skutečně poskytnuté fin. prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy
- v řádku ostatní proúčtované fin. prostředky na účtu 672, např. odpisy ze st. dotace, OPPK, dotace ze stát. fondů, MČ, agentur atd.

Zpráva o výsledku hospodaření
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Rozbor hospodaření PO za rok 2017
Doplňková činnost (tabulka č. 2)

Schv. rozpočet 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017 % plnění (v tis. Kč)

VýNOSy celkem 2 700,0 2 845,0 105 %

NáKLADy celkem
z toho (vybrané položky): 1 750,0 2 161,2 123 %

Spotřebované nákupy 100,0 99,8 100 %

z toho: spotřeba materiálu 20,0 16,7 83 %

spotřeba energie 60,0 34,4 57 %

Služby 500,0 492,1 98 %

z toho: opravy a udržování 0,0 0,0 0 %

cestovné 0,0 0,0 0 %

nájemné a služby (nebyt. prost.) 190,0 151,9 80 %

úklid 10,0 3,2 32 %

výkony spojů 10,0 7,0 70 %

Osobní náklady 980,0 1 108,7 113 %

z toho: mzdové náklady (521 003x) 720,0 827,3 115%

            ostatní osobní náklady 0,0 0,0 0 %

zákonné soc. pojištění 245,0 281,4 115%

zák. soc. náklady – FKSP 15,0 16,5 110%

Daně a poplatky (53x) 0,0 0,0 0 %

Ostatní náklady 0,0 0,0 -

z toho: sml. pokuty a úroky z prodlení - 0,0 -

jiné pokuty a penále - 0,0 -

manka a škody - 0,0 -

Odpisy dlouhodobého majetku 0,0 0,0 -

z toho: z budov a staveb (558) - 0,0 -

zařízení (551) - 0,0 -

Drobný dlouhod. majetek (558) 0,0 0,0 -

Daň z příjmů (591) 170,0 -10,4 -6 %

Hospodářský výsledek 950,0 683,8 72 %
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Podporovatelé

Významní partneři divadla

EV

U Zámku SE

PhDr. Lenka Tomešová
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