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pOslÁNÍ

městskÁ divadla pražskÁ, přÍspěvkOvÁ OrgaNizace zřizOvaNÁ 
hlavNÍm městem prahOu, patřÍ mezi NejvětšÍ českÁ čiNOherNÍ 
divadla. v sOučasNé dObě půsObÍ Na třech scéNÁch – abc, kOmedie 
a rOkOkO. zÁkladNÍm úkOlem OrgaNizace je pOskytOvÁNÍ veřejNé 
kulturNÍ služby širOké divÁcké Obci.

Od sezony 2018/19 naplňují Městská divadla pražská uměleckou koncepci ředitele 
Daniela Přibyla a uměleckého šéfa Michala Dočekala. Tato koncepce je založena 
na principu otevřené, činorodé a společensky angažované kulturní instituce. 
Kromě umělecké činnosti stálého ansámblu pracují Městská divadla pražská 
také projektově, organizují vzdělávací programy, poskytují prostor rezidentním 
umělcům a souborům a pořádají široké spektrum doprovodných aktivit ze všech 
uměleckých a souvisejících humanitních oborů. Na zřeteli mají také mezinárodní 
spolupráci s partnerskými divadly, a to jak při reciproční výměně představení, tak 
při společných koprodukcích.

Činnost uměleckého souboru Městských divadel pražských je určována úsilím 
o nezaměnitelný činoherní a hudební repertoár realizovaný současným divadelním 
jazykem. V divadle ABC tvoří repertoár česká i světová dramatická tvorba, adaptace 
klasických literárních děl a tradičně také zábavní hudební tituly. Malá scéna divadla 
ABC je pak určena pro literární matiné a vzdělávací pořady. Divadlo Rokoko profiluje 
dramaturgie jako klubovou scénu pro moderní dramatické formy a též komorní 
tvary, jako je recitál nebo kabaret.

V divadle Komedie tvoří program projektová tvorba cílená zejména na mladší 
diváky, dále představení rezidentních umělců a souborů, hostování mimopražských 
divadel, festivaly, mezinárodní koprodukce. V rozlehlém foyer divadla se konají 
různorodé doprovodné akce – koncerty, instalace a výstavy, happeningy, diskuse, 
přednášky apod.

Umělecký soubor Městských divadel pražských odehraje ročně na svých 
pražských scénách přes pět set představení, dalších čtyřicet pak na zájezdech 
po celé České republice. Přes sto dalších kulturních akcí Městská divadla pražská 
spolupořádají. Nedílnou součástí činnosti Městských divadel pražských jsou 
vzdělávací programy pro mladé diváky ze základních a středních škol i herecké 
kurzy, komentované prohlídky a populárně-naučné pořady pro širokou veřejnost. 

Městská divadla pražská jsou od roku 2018 jako jediné české divadlo členem 
prestižní mezinárodní networkingové platformy UTE – Unie evropských divadel 
(Union des Théâtres de l’Europe). 
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úvOdNÍ slOvO ředitele

bilaNcOvÁNÍ v mezičase

Teprve jeden rok uplynul od chvíle, kdy jsem nastoupil jako 
ředitel do Městských divadel pražských, a teprve před půl 
rokem vystřídal Michal Dočekal svého předchůdce ve funkci 
uměleckého šéfa. Je neobyčejně těžké skládat účty z něčeho, 
co je daleko méně než polotovar. A je ještě těžší bilancovat 
v dokumentu, který zdaleka nepostihuje denní a vůbec 
časové problémy, jež se vyskytnou a jsou překonány, nebo 
nahrazeny problémy jinými. Výroční zpráva je určená široké 
veřejnosti, zřizovateli, divadelním publicistům a badatelům 
a měla by se vystříhat pomíjivých malicherností, fixovat 
pevná data, statisticky scelovat, dokumentovat trvalé 
hodnoty. Příliš krátká doba ale uplynula, abychom trvalé 
hodnoty vůbec rozlišili, neboť skutečný, a nikoliv zamýšlený 
nebo přisuzovaný význam umělecké etapy i jednotlivých děl, 
která ji tvoří, lze posoudit jen s odstupem času.

Současně vytane na mysli paradox: síto času sice 
spravedlivě proseje všechna subjektivní či poplatná hlediska, 
jenže pak už se nebude možné o relevanci tohoto dokumentu 
přesvědčit osobně. Takové je prokletí divadelního podnikání, 
taková je i jeho jedinečnost. Umělci vytvářející literaturu, film, 
hudbu, obrazy nebo sochy po sobě zanechávají díla, která 
lze i po mnoha letech vyhodnocovat na základě uchovaného 
originálu – četbou knihy, zhlédnutím filmu, prohlížením 
výtvarných děl. Ale co výkon herce, tanečníka, co divadelní 
představení? Co vypoví fotografie nebo audiovizuální 
záznam? Divadelní představení je nezachytitelné pro 
budoucnost, umírá v okamžiku, kdy se rodí, každý herecký, 
taneční nebo pěvecký výkon je neopakovatelný, neexistují dva 
stejné tvůrčí okamžiky téhož umělce, i když opakuje totéž, 
s týmž vědomím a cílem.

Mé úvodní zamyšlení plyne zatím nepatřičně skepticky: 
objektivně divadlo zhodnotit nelze, jeho kritická i statistická 
reflexe nutně směřuje k zevšeobecnění. Naštěstí na skutečný 
význam divadelního umění nemají kritika ani statistika 
valný vliv. Mají nesporně vliv na pomíjivé atributy umělecké 
ctižádosti, na slávu a úspěch, bez nichž je tvůrčí práce 
těžko myslitelná. Vlastním smyslem divadelní tvorby je ale 
přece její účinek na diváka, to, jak se zmocňuje jeho nitra, 
jak dotváří jeho uvědomění v nejhlubším smyslu toho slova, 
jak se zachycuje v jeho vědomí. Divadelní tvorba tedy svým 
způsobem zaznamenatelná a měřitelná je, a to mírou, v jaké 
se v průběhu své působnosti stává skutečnou potřebou 
diváků, potažmo celé společnosti. Jak umí podchytit, 
zaujmout a vést mladé diváky, jak toto zaujetí prosakuje 
z rodičů na děti a z pedagogů na studenty, mezi různě 
blízkými osobami navzájem. Jak pěstuje vztah k dramatické 
literatuře a poezii, jak tříbí estetické i etické hodnoty. 
A konečně se divadelní tvorba dá posuzovat podle toho, jak 
intenzivně prohlubuje své vlastní hodnoty, jak burcuje autory 

k tvorbě, s jakou péčí vychovává a odevzdává nové generace 
herců, režisérů, výtvarníků atd. Právě tato měřítka sledujeme 
i my v Městských divadlech pražských.

Úvodní slovo výročních zpráv bývá často místem 
velkolepé prezentace úspěchů divadla, není ale bez užitku 
setrvat tu v esejistickém stylu. Nejprve by se člověk málem 
chopil příležitosti, aby si vyřídil spoustu účtů, aby dokázal 
nespravedlivost četných restrikcí a opatření, nedostatek 
zájmu konkrétních osob nebo institucí. V průběhu psaní však 
odpadá jedna titěrnost po druhé a je stále zřejmější, že věci, 
které se dnes zdají být pozitivní, není ještě čas hodnotit. 
A věci negativní pohltí čas, proč je tedy zdůrazňovat? 
Zůstává jen naprosto nesporné vědomí: žijeme umělecký 
život v jeho vzrušení, víru a napětí. Do našich neohrabaných 
rukou byla svěřena vrcholná kulturní instituce s nesmírným 
potenciálem dalšího růstu. Vidíme svůj úkol po svém a tak 
je to správné. Usilujeme o to, aby naše divadlo mělo vlastní, 
nezaměnitelnou tvář. Aby svou neutuchající činorodostí 
sloužilo veřejně prospěšným zájmům. Zda se nám to 
postupně daří, může napovědět i tato výroční zpráva. Také 
v dalším roce chceme dělat divadlo vysoce náročné a úkoly si 
s vidinou okamžitého úspěchu neusnadňovat.

Uplynula příliš krátká doba na to, abychom se hodnotili, či 
dokonce chválili. To by byl konec vývoje. Pracujeme na úkolu, 
k jehož zvládnutí je zapotřebí mnohem více času.

daNiel přibyl
řEDiTEl MěSTSKýCH DiVADEl PRAžSKýCH
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OrgaNizačNÍ struktura
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sOupis zaměstNaNců

zařazeNÍ třÍda stupeň úvazek

archivář 10 8 1,00

divadelní pedagog 11 11 1,00

dramaturg 11 11 1,00

elektroúdržbář 5 12 0,50

garderobiér 5 12 1,00

garderobiér 5 12 1,00

garderobiér 5 12 1,00

garderobiérka 5 12 1,00

garderobiérka 5 12 1,00

herec 10 12 1,00

herec 10 9 1,00

herec 10 12 1,00

herec 10 12 1,00

herec 10 11 1,00

herec 10 11 1,00

herec 10 8 1,00

herec 10 12 1,00

herec 10 11 1,00

herec 10 11 1,00

herec 10 11 1,00

herec 10 11 1,00

herec 10 12 1,00

herec 10 12 1,00

herec 10 12 1,00

herec 10 12 0,50

herec 10 9 1,00

herec 10 12 1,00

herec 12 12 1,00

herec 10 9 1,00

herec 10 10 1,00

herec 10 10 1,00

herec 10 9 1,00

herec – md 10 6 1,00

hlavní účetní 10 12 1,00

inspektor hlediště 4 12 1,00

inspektor 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

inspicient 7 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 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

krejčová 7 12 1,00

krejčová 7 12 1,00

krejčová 7 12 1,00

krejčová 7 12 1,00

krejčová 7 12 1,00

krejčová 7 12 1,00

krejčová – md 7 12 1,00

majetková účetní 8 12 1,00

manažer provozu 10 12 1,00

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 8 12 0,50

maskér 8 12 0,50

mistrová 
v krejčovně

8 12 1,00

nápověda 4 12 1,00

nápověda 4 12 1,00

nápověda 4 12 1,00

obchodní referent 9 5 1,00

obchodní referent 8 7 1,00

obchodní referent 9 5 0,50

osvětlovač 8 12 1,00

osvětlovač 8 12 1,00

osvětlovač 7 12 1,00
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sOupis zaměstNaNců

osvětlovač 6 12 0,50

osvětlovač 8 12 1,00

osvětlovač 7 12 1,00

osvětlovač 8 12 1,00

personální + mzdy 10 12 1,00

pokladník vstup. 4 12 0,75

pokladník vstup. 4 12 0,75

pokladník vstup. 4 12 0,75

pokladník vstup. 4 12 0,75

produkční 12 12 1,00

produkční 10 12 1,00

produkční 9 12 1,00

produkční 9 12 1,00

produkční 9 12 1,00

programový 
kurátor

11 11 1,00

provozář 8 12 0,50

referent hospo-
dářské správy

9 12 1,00

referent pr 10 5 1,00

referent pr 9 5 1,00

referent pr 10 5 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

režisér 12 12 1,00

ředitel 13 7 1,00

skladník 6 12 0,50

správní ředitelka 11 5 1,00

statistik  + 
pokladní

10 11 1,00

tajemnice 9 12 1,00

tajemnice 10 9 1,00

účetní – metodik 11 9 0,50

účetní 10 10 1,00

účetní 9 4 1,00

uklízečka 2 12 1,00

uklízečka 2 12 1,00

uklízečka 2 12 1,00

umělecký šéf 12 12 1,00

vedoucí obchodní-
ho oddělení

10 6 0,75

vedoucí pr 11 7 1,00

vedoucí výpravy 13 10 1,00

vrátná 1 12 0,80

vrátná 1 12 0,80

vrátný 1 12 1,00

vrátný 1 12 0,80

vrátný 4 12 1,00

vrátný 1 12 0,80

vrátný 1 12 1,00

vrátný 1 12 0,80

vrátný 1 12 0,50

vrátný 1 12 1,00

zvukař 7 12 1,00

zvukař 8 12 1,00

zvukař 8 12 1,00

zvukař 7 12 0,50

dOhOdy O pracOvNÍ čiNNOsti a prOvedeNÍ prÁce

pOzice pOčet

uvaděčky abc + rokoko + komedie 68

požární dozor 15

lékařský dozor 3

distribuce časopisu mdp 1

údržba osvětlovacích
a projekčních zařízení

1

skladník rokoko + požární dozor 1

krejčová 1

údržba provozu 2

barvení látek 1

elektroúdržba divadlo rokoko 2
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sOupis  herců a OstatNÍch umělců

herci v hlavNÍm pra-
cOvNÍm pOměru – 2018

batulková dana
bílík aleš
bor hanuš
dolanský zdeněk
donutil martin
dvořák viktor
fridrich vasil
hána jiří
havlínek tomáš
horáková Nina
hornáčková henrieta
jurek lukáš
juřica pavel
kačmarčík milan
kalina zbigniew
kalvoda radim
kaňoková beáta
klimeš petr
konáš petr
lehký stanislav
Novotný tomáš
pacoláková evellyn
pernetová lucie
salzmannová eva
smutná jitka
tenorová petra
vencl zdeněk
vykus michael

exterNÍ herci
a hudebNÍci

Alán Jan
Badinková Michaela
Balcar Michal
Bartoška Petr
Besta Petr
Brabec Jaroslav
Daňková Andrea
Daňková Tereza
Delišová Martina
Dlouhý Michal
Dolanský Zdeněk
Doulová Hana
Drbohlav Jan
Dvořák Vojtěch
Dymková Šárka
Eichler Petr
Fidlerová Radka
Fric Zbyněk
Friedl Jaroslav
Gajerová Veronika
Hájek Robert
Hámová Gabriela
Hanzl Jan
Haváčová Sarah
Heřmánek Karel
Hessová Anežka
Hlas ivan
Hofman Jan
Hofmann Martin
Homola lukáš
Hradecká Michaela
Hustoles Tomáš
Hybnerová Vanda
Choděrová Daniela
Jachnická Stanislava
Janatková Barbora
Janků Veronika
Janků Věra
Janouch Jiří
Jelínek Stanislav
Jiskra Filip
Jiskrová Jana
Jurkovič Marek
Kalenda Václav
Kincel Jiří
Klapka Dalimil
Klem Jiří
Klepal Kašpar

Kohoutek Jaroslav
Koreček ivan
Krippnerová Tereza
Kubařová Veronika
Kukal Jan
lambora Marek
leimbergerová Eva
leinweberová Eva
lojdová Kateřina
lorenc Josef
lžičař Pavel
Madeja Radim
Macháčková Kateřina
Majer Stanislav
Málková Marie
Masáček Jiří
Medvecká Taťjana
Milková Svatava
Milota Jiří
Mitrega Robert
Müller Richard
Nádaždyová Eva
Nerušilová Věra
Nosek Jaromír
Novotná Tereza
Novotný Jiří
Ornstová Eva
Písařík Martin
Podhajský Ondřej
Poláčik Marek
Pospíšil Jan
Pozidis Stavros
Procházka Aleš
Procházková Marika
Rošetzký Marcel
říčař Roman
říčařová Zuzana
Samcová Domesová lucie
Sekyrka Karel
Schwarz Jiří
Skála Pavel
Slánský Jaroslav
Soukupová Patricie
Stašová Simona
Theimerová Anna
Svojtková Veronika
Szymik Jan
Šindelářová Adéla

Šoltýsová Diana
Štěpánek Petr
Termerová lenka
Udatný Vilém
Valentová Barbora
Vančura Petr
Valenta Matyáš
Veckerová Kateřina
Velen Zdeněk
Večerka Miroslav
Vízner Oldřich
Vlasák Jan
Volf Roman
Zbranková lenka
Zbranková Eliška
Zoubková Monika
žáčková lucie

hOstujÍcÍ umělci 
dalšÍch prOfesÍ

Acher ivan
Csezany David
Ďuricová Katarína
Eliáš Štěpán
Herza Filip
Hladká Anna
Knotková Viktorie
Košun Kamil
Král Darek
Kudláč Eduard
Kudláčová Rácová  Eva
luterán Ján
Macháček Jakub
Pacek Martin
Pátá Oldak Agnieszka
Petrů Simona
Polívková Kamila
Syrový Michal
Šarišský Vladislav
Šilar Antonín
Zábranský David



10 | výroční zpráva | premiéry 2018H. Galron: i♥mamma | Režie: P. Svojtka | Foto: M. Tomeš



premiéry 2018 | výroční zpráva | 1110 | výroční zpráva | premiéry 2018

premiéry
roku 2018

NÁzev titulu datum 
premiéry

pOčet 
reprÍz

IDIOT 10. 3. 2018 16

I♥MAMMA 18. 3. 2018 15

TAnčírnA 1918–2018  9. 6. 2018 17

MOře 13. 10. 2018 6

KAnIbAlKy 20. 10. 2018 9

KOnzervATIvec 28. 10. 2018 6

než vše zAčAlO… 28. 11. 2018 3

znOvusjeDnOcení KOrejí 8. 12. 2018 2

výrOčNÍ zprÁva 2018
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premiéry 2018

fjOdOr michajlOvič dOstOjevskij

idiOt
premiéra: 10. březNa 2018 v rOkOku

Nová adaptace jednoho z nejvýznamnějších světových románů. Zápas o duši pobloudilou mezi nekonečnou dobrotou 
a brutální přízemností, hledání smyslu bytí ve světě beznadějně zkaženém, zaprodaném požitkům, mamonu a bezohlednému, 
dravému sobectví nastudoval režisér Pavel Khek pro divadlo Rokoko.

hadar galrON

i♥mamma
premiéra: 17. březNa 2018 v abc

Současná hra o radostech a strastech moderního mateřství. Sedm žen z jedné rodiny, všechny žijí po svém, ale mají něco 
společného. Každá řeší, jak nejlépe naplnit své ženské poslání. V této komediální revue odkryjeme pocity prvorodičky, 
nahlédneme do vnitřního boje matky-kariéristky nebo zjistíme, jak to dopadne, když mladá herečka nechtěně otěhotní. 
V inscenaci ovšem nechybí ani opačný pohled, tedy jak děti různého věku vnímají své matky a budují si své místo ve světě. 
izraelská autorka Hadar Galron s nadhledem a nadsázkou nahlíží na velmi intenzivní fáze života žen, které s sebou přinášejí 
radost a štěstí, ale také bolest a starosti.

hrajÍ  a. bÍlÍk, j. hÁNa, m. kačmarčÍk,
   N. hOrÁkOvÁ, s. jachNickÁ,
   p. teNOrOvÁ, a. theimerOvÁ,
   t. krippNerOvÁ / v. svOjtkOvÁ,
   m. vykus, z. dOlaNský,
   v. dvOřÁk a v. udatNý

režie  pavel khek
dramaturgie věra maškOvÁ
scéNa  adam pitra
kOstýmy  agNieszka pÁtÁ Oldak
hudba  vladimÍr Nejedlý

hrajÍ  r. fidlerOvÁ, v. jaNků,
   l. zbraNkOvÁ, e. pacOlÁkOvÁ,
   z. kajNarOvÁ, d. pfauserOvÁ,
   h. hOrNÁčkOvÁ, t. vÍtů /
   a. daňkOvÁ, e. zbraNkOvÁ
   a l. jurek
režie  petr svOjtka

dramaturgie jiřÍ jaNků
překlad  ester žaNtOvskÁ
scéNa  jarOslav milfajt
kOstýmy  kateřiNa hÁjkOvÁ
hudba  jiřÍ jaNOuch
pOhybOvÁ
spOluprÁce svatava milkOvÁ
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jiřÍ jaNků, pavel khek

taNčÍrNa 1918–2018
pOdle „le bal“, OrigiNÁlNÍhO dÍla jeaNa-clauda peNcheNata
a le théâtre du campagNOl

premiéra: 9. červNa 2018 v abc

Protančete s námi posledními sto lety české historie! Vstupte do naší tančírny a nechte se provést tanečním krokem po 
důležitých meznících dějin naší republiky! Vašimi průvodci budou lidé, jejichž jediným vzájemným pojítkem je zájem o tanec. 
Tanečníci, kteří nestárnou, ačkoliv okolo nich se řítí dějiny a oni tančí v jejich rytmu.

edward bONd

mOře
premiéra: 13. řÍjNa 2018 v abc

Jak snadno se mohou změnit pořádky v malém přístavním městečku? Postačí jedna mořská bouře, která vyplaví neznámého 
námořníka. Přítomnost cizího elementu spouští lavinu nepředvídatelných a často až absurdně komických událostí a vede 
k podivuhodnému střetu mezi bohatou majitelkou panství a zarputilým smolařským obchodníčkem. Trpkou komedii o strachu, 
konspiračních teoriích a jednom nevydařeném pohřbu napsal žijící klasik anglického divadla Edward Bond již roku 1973, ovšem 
není náhodou, že v posledních letech se stále častěji objevuje na repertoáru významných evropských scén.

hrajÍ  v. gajerOvÁ, z. piškula,
   a. šťastNÁ, v. dvOřÁk,
   j. smutNÁ, e. salzmaNNOvÁ,
   N. hOrÁkOvÁ, h. bOr, m. vykus,
   s. pOzidis, z. veNcl, a. bÍlÍk
   a j. kukal

režie  jÁN luterÁN
dramaturgie michal zahÁlka
překlad  fraNtišek fröhlich
scéNa a kOstýmy marek cpiN
hudba  vladislav šarišský
světelNý desigN jaN beNeš

hrajÍ  d. batulkOvÁ, a. bÍlÍk, h. bOr,
   v. dvOřÁk, v. gajerOvÁ, N. hO-
   rÁkOvÁ, h. hOrNÁčkOvÁ /
   e. leimbergerOvÁ,
   s. jachNickÁ, v. jaNků,
   r. kalvOda, p. klimeš,
   t. NOvOtNý, e. pacOlÁkOvÁ,
   p. teNOrOvÁ, z. veNcl
   a m. vykus
režie  pavel khek

dramaturgie věra maškOvÁ
libretO  pavel khek, jiřÍ jaNků, věra  
   maškOvÁ, martiN šimek,
   jiřÍ jaNOuch
scéNa  michal syrOvý
kOstýmy  agNieszka pÁtÁ Oldak
hudebNÍ
NastudOvÁNÍ jiřÍ jaNOuch
pěvecké
NastudOvÁNÍ pavel tOweN veselý
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david drÁbek

kaNibalky: 
sOumrak samců
premiéra: 20. řÍjNa 2018 v rOkOku

Původní magická detektivka nastupujícího kmenového režiséra Městských divadel pražských, napsaná přímo pro nově 
formovaný programový profil divadla Rokoko. Naše současná realita je obrazem tak neuvěřitelných bizarností, že chceme-li 
se dopustit satiry a nadsázky, je třeba stvořit nespoutané dada, komedii ve stu odstínů černé.

iggy a Diana (role psané na tělo pro Vandu Hybnerovou a Jiřího Hánu) jsou svérázný pár vyšetřovatelů. Případů musí vyřešit 
hned několik – a všechny jsou pěkně vykloubené a šílené. Ústřední kauzou je vražda pěti arabských mužů v nuselském loftu. 
Stopa vede do výcvikového tábora slušnočechů, kteří se chystají na muslimský exodus, omývají se octovou vodou proti 
chemtrails a jsou posedlí konspiračními weby. Vedle toho se Drábek ve své nejnovější hře vypořádává se sociálními sítěmi, 
genderovými posuny či s jedním bývalým prezidentem, co se dopustil podivné odrůdy kanibalismu… Sudičkami hry jsou David 
lynch, Dan Brown a Jo Nesbø.

david zÁbraNský

kONzervativec
premiéra: 28. řÍjNa 2018 v kOmedii

Máme dojem, že umíme určit, kdy přesně se co stalo. Věříme v posloupnost. V časovou osu. Mnohé věci a události jsme 
očíslovali. Války a republiky mají své dané pořadí, víme, co a kdy slavit. Ve skutečnosti však máme jen moře času. (Moře, které 
nás jednou pohltí.) Každá minuta pohromadě je zázrak, zastavme se tedy na chvíli a uctěme společně přítomný okamžik. 
inscenací nové hry o významu oslav dějinných událostí pokračuje spolupráce autora Davida Zábranského, režisérky Kamily 
Polívkové a herce Stanislava Majera.

hrajÍ  s. majer, p. vaNčura
   a m. NOga
režie  kamila pOlÍvkOvÁ
scéNa  aNtONÍN šilar
kOstýmy  kamila pOlÍvkOvÁ
hudba  ivaN acher

světelNý desigN katarÍNa ĎuricOvÁ
dramaturgickÁ
spOluprÁce viktOrie kNOtkOvÁ
OdbOrNÁ
spOluprÁce filip herza

hrajÍ  v. hybNerOvÁ, j. hÁNa,
   p. teNOrOvÁ, e. leiNwebe-
   rOvÁ, p. kONÁš, r. kalvOda,
   s. lehký, t. havlÍNek
   a p. juřica

režie  david drÁbek
dramaturgie daNiel přibyl
scéNa  jakub kOpecký
kOstýmy  michaela hOrÁčkOvÁ hOřejšÍ
hudba  darek krÁl
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liONel méNard, leNka vagNerOvÁ

Než vše začalO…
premiéra: 24. listOpadu 2018 v kOmedii

Pojďme si společně představit, že by naše první vzpomínky sahaly do doby před narozením, do doby, kdy jsme ještě byli 
ukryti v matčině břiše. Vše, co jsme zapomněli nebo čemu jsme nepřikládali žádnou váhu, by se nám mohlo stát zdrojem 
neuvědomělé moudrosti a instinktivní energie. Staňme se po dobu představení dětmi a položme si otázku: „Přijíždí vlak na 
pražské nádraží, nebo je to nádraží, které přijíždí k vlaku?“ Mimodrama Než vše začalo… je syntézou herectví, pantomimy, 
tance, loutkohry a magického vizuálna.

Autorská inscenace režiséra lionela Ménarda a souboru lenka Vagnerová & Company vznikla v koprodukci s Městskými 
divadly pražskými.

jOël pOmmerat

zNOvusjedNOceNÍ 
kOrejÍ
premiéra: 8. prOsiNce 2018 v rOkOku

Ačkoliv by název Znovusjednocení Korejí mohl naznačovat, že se bude hrát o politice a Dálném východě, není tomu tak. Je to 
hra o lásce a vztazích, o rozdělených světech mužů a žen, o vzájemném neporozumění, které brání našemu sjednocování. 
Hra plná brilantních dialogů v mozaice komických i melancholických příběhů, které dohromady skládají barvitý obraz různých 
podob lásky v moderním světě. Od lásky vášnivé po lásku platonickou, od lásek rodičovských po celoživotní přátelství, od lásky 
k nenávisti a zase zpátky… a od toho všeho především zas a znovu k oněm milostným paradoxům, které všichni tak dobře 
známe. Text významného francouzského divadelníka Joëla Pommerata patří k nejpozoruhodnějším a zároveň nejhranějším 
titulům současné evropské scény a v divadle Rokoko jej uvádíme v české premiéře.

premiéry 2018

hrajÍ  d. batulkOvÁ, v. gajerOvÁ,
   a. kameNÍkOvÁ, m. zOubkOvÁ,
   l. žÁčkOvÁ, h. bOr, j. hÁNa,
   k. heřmÁNek ml., p. kONÁš
   a j. vlasÁk

režie  eduard kudlÁč
překlad
a dramaturgie michal zahÁlka
výprava  eva kudlÁčOvÁ rÁcOvÁ
hudba  ivaN acher

účiNkujÍ  f. barrOuquére, a. OpavskÁ,
   b. NechaNickÁ a m. heribaN
režie, NÁmět,
kONcept,
dramaturgie liONel méNard

pOhybOvÁ
spOluprÁce,
chOreOgrafie leNka vagNerOvÁ
hudba  tOmÁš vychytil
světelNý desigN michal křÍž
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dramaturgický výhled Na rOk 2019

V divadle ABC budou mít premiéru Kushnerovi Andělé 
v Americe, Gogolův Revizor a Shakespearův Romeo a Julie. 
Na podzim pak Havlova Žebrácká opera připomene 30. výročí 
sametové revoluce a rok uzavře Millerova Smrt obchodního 
cestujícího.

V Rokoku uvedou Městská divadla pražská divadelní 
adaptace románů Honzlová od Zdeny Salivarové 
a Neviditelný od Jaroslava Havlíčka, koprodukční inscenace 
vznikne také podle románu Davida Grossmana Přijde kůň do 
baru. Slavnou éru 60. let v Rokoku připomene inscenace Bez 
Hany věnovaná Haně Hegerové.

V Komedii připraví Městská divadla pražská se souborem 
lenka Vagnerová & Company koprodukční projekt Odysseus, 
dále tu vznikne autorská inscenace podle slavné příručky 
Niccola Machiavelliho Vladař, muzikál Lazarus s písněmi 
Davida Bowieho, první české uvedení Grillparzerovy hry 
Sláva a pád krále Otakara a konečně původní rodinná vánoční 
inscenace Weihnukka.

Připravované premiéry pokrývají divácké skupiny od rodin 
s dětmi přes mládež až po seniory. Zahájíme také cyklus 
pravidelných literárních matiné na nově zrekonstruované 
Malé scéně ABC. Mimoto připravujeme otevření zcela 
nové centrální pokladny, která nabídne divákům zvýšený 
komfort a jednodušší přístup ke vstupenkám a informacím 
z Městských divadel pražských.

v rOce 2019 se budOu městskÁ divadla pražskÁ věNOvat budOvÁNÍ NOvéhO kmeNOvéhO repertOÁru 
Na všech třech scéNÁch. připravÍ celkem 14 premiér a rOzšÍřÍ výzNamNě NabÍdku dOprOvOdNých 
prOgramů a edukačNÍch aktivit prO širOkOu veřejNOst i škOly.

NÁzev titulu datum premiéry

nepříTel lIDu 19. 1. 2019

AnDělé v AMerIce 2. 2. 2019

HOnzlOvá 2. 3. 2019

vlADAř 16. 3. 2019

sTručné DějIny HnuTí 30. 3. 2019

nevIDITelný 6. 4. 2019

revIzOr 27. 4. 2019

rOMeO A julIe 25. 5. 2019

bez HAny 7. 9. 2019

slávA A páD KnížeTe OTAKArA 14. 9. 2019

přIjDe Kůň DO bAru /KOPRODUKCE/ podzim 2019

žebrácKá OperA 19. 10. 2019

lAzArus 12. 10. 2019

ODysseus /KOPRODUKCE S lENKA VAGNEROVá & COMPANy/ 7. 12. 2019

WeIHnuKKA 23. 11. 2019

sMrT ObcHODníHO cesTujícíHO 14. 12. 2019
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reprízoVané
tituly

výrOčNÍ zprÁva 2018
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reprÍzOvaNé tituly

NÁzev titulu datum premiéry pOčet reprÍz 
v rOce 2018

celkOvý pOčet re-
prÍz vč. zÁjezdů

60’s Aneb šeDesáTKy 10. 6. 2017 20 31

beDřIcH sMeTAnA:
THe GreATesT HITs 17. 3. 2012 11 125

čApeK 3. 6. 2017 33 58

evžen OněGIn 11. 6. 2016 15 50

HODInA přeD svATbOu 14. 11. 2015 8 50

HOlKy z KAlenDáře 9. 3. 2011 10 131

KAncl 10. 11. 2012 15 121

KDO se bOjí vIrGInIe WOOlfOvé? 15. 3. 2014 10 122

KOnKurz 11. 3. 2017 12 32

lAKOMá bArKA 17. 9. 2006 4 128

lIsTOpAD 7. 6. 2014 11 109

nA MIsKácH vAH 7. 11. 2015 8 53

nOc bláznů 12. 3. 2016 13 57

ODDAcí lIsT 18. 10. 1999 18 308

OTec 4. 11. 2017 21 27

pAn KAplAn Má TříDu ráD 24. 1. 2009 12 266

preMIérA MláDí 28. 1. 2017 22 46

prOč MužI nepOslOucHAjí 
A ženy neuMí čísT v MApácH 19. 3. 2016 25 87

sHIrley vAlenTIne 26. 4. 2008 23 353

TerOr 11. 11. 2017 15 20

víM, že víš, že víM… 7. 3. 2015 20 94

želAry 10. 3. 2012 15 112

derNiéry 2018 datum derNiéry pOčet reprÍz 
v rOce 2018

celkOvý pOčet re-
prÍz vč. zÁjezdů

AuGusT AuGusT, AuGusT 4. 6. 2018 5 29

česKé vánOce 30. 12. 2018 12 111

HAppy enD 6. 2. 2018 2 46

MOlly sWeeney 20. 6. 2018 7 77

MAcbeTH 17. 5. 2018 5 20

rOMulus velIKý, KOMeDIe 
AnTIcKýcH rOzMěrů 6. 2. 2018 2 40

sTrýčeK váňA 24. 11. 2018 8 43

TAnec sMrTI 19. 5. 2018 4 47

TOp DOGs 12. 6. 2018 9 36

v+W revue 6. 6. 2018 8 81
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reprÍzOvaNé tituly

jiřÍ jaNků, petr svOjtka

60’s aNeb šedesÁtky
režie: petr svOjtka

Touto inscenací jsme se rozhodli navázat na divácky úspěšnou linku hudebních komedií v divadle ABC. Na půdorysu crazy 
komedie o člověku, který touží vrátit se do časů svého mládí, konfrontujeme dnešní uspěchanou dobu, kdy nálada ve společ-
nosti zrovna nepřekypuje optimismem, s ideály, uvolněností a svobodou šedesátých let. Jedná se o autorskou hru, která byla 
napsána „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 Městských divadel pražských, kteří v minulosti několikrát potvrdili, že je jim tento žánr blízký. inscenace dostala 
ocenění Komedie diváků na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích v roce 2018.

jiřÍ jaNků, petr svOjtka

bedřich smetaNa: 
the greatest hits
režie: petr svOjtka

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 mož-
nost 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 rokenrol, 
song à la Beatles nebo balada ve stylu skupiny Queen. inscenace režiséra Petra Svojtky se opírá o velkou hereckou souhru a je 
mimo jiné důkazem toho, že herci Městských divadel pražských jsou skvěle hudebně a pohybově vybavení. Na GRAND Festi-
valu smíchu v Pardubicích v roce 2013 získala tato inscenace cenu Komedie diváků.

věra maškOvÁ, pavel khek

čapek
režie: pavel khek

V inscenaci Čapek stojí v centru pozornosti sám Karel Čapek a zrod jeho díla v kontextu pohnutých historických okolností. 
Od většiny současných děl inspirovaných životy velkých osobností se liší tím, že nemá potřebu vystavět velikánovi pomník 
z jeho slabostí a docílit toho, abychom si všichni připadali lépe ve své malosti. Naše inscenace přináší ve skvělé interpretaci 
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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 textu je ryze fiktivní. Zároveň je inscenace 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.

alexaNdr sergejevič puškiN

evžeN ONěgiN
režie: pavel khek

Světová klasika v moderním pojetí. Režisér Khek představuje Oněgina jako postmoderního cynika, který dávno rezignoval na 
jakékoliv etické normy, bonvivána 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 z nudy a prázdnoty, přitahuje a snad i trochu vzrušuje okoralé srdce, ale 
přistoupit na životní koncept lenského a Taťány se pro Oněgina zdá být nemožné. Oba je zavrhuje v jediné chvíli a oba jistým 
způsobem zabíjí – Taťánu svým odmítnutím, přítele lenského doslova v neuváženém souboji. Zabíjí zároveň svoje vlastní mlá-
dí a svou naději. Se životem, který ho nenávratně minul, je konfrontován při opětovném setkání s Taťánou. Stejně jako ji v je-
diném okamžiku zavrhl, uvědomuje si v jediné vteřině svůj fatální omyl. Jenomže čas nelze vrátit zpět a šance jednou promar-
něná se nevrací. Tragické míjení člověka, který příliš pozdě pochopil, v čem spočíval smysl jeho života, mnohokrát zpracované 
do jevištní i filmové podoby, ožívá v divadle ABC  skrze četné odkazy na nejslavnější české zpracování příběhu E. F. Burianem 
jako velmi současná hra o smyslu bytí.

pere riera

hOdiNa před svatbOu
režie: ONdřej zajÍc

Rodinné drama. Svatba jediné dcery bohatého podnikatele svede do jeho domu všechny jeho syny i jejich partnerky. Ukazuje 
se, že den bude dramatičtější, než se původně očekávalo. Synové mají s otcovou firmou svoje záměry, kromě toho má každý 
z nich vlastní starosti. Mezi nejstarším Maxem a jeho bývalou ženou panuje divné napětí, prostřední Alex záměrně terorizu-
je celou rodinu i svou novou přítelkyni, teta se pomalu, ale jistě opíjí a 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 přede-
vším v Barceloně. Síla jeho talentu tkví nejen ve výborně psychologicky vykreslených postavách, ale i ve schopnosti postih-
nout aktuální konflikty moderní doby.

reprÍzOvaNé tituly
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tim firth

hOlky z kaleNdÁře
režie: ONdřej zajÍc

Každoročně v den boje proti rakovině kupují lidé žluté květiny – a diváci Městských divadel pražských vědí proč. Na počátku 
této zvyklosti byla iniciativa skutečných dam, o kterých pojednává tato hra. iniciativa vznikla 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 a jeho žena byla obyčejná bezvýznamná paní 
Clarková, která po jeho úmrtí 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, cokoliv, co by v boji se zákeřnou nemocí alespoň trochu pomohlo. A tak se zrodila idea nafotit ka-
lendář 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 i smrt lze překonat 
lidskou solidaritou, přátelstvím, soudržností a láskou. Pak se znovu stáhly do svého ústraní, k vaření povidel a pletení čepic pro 
vnoučata. Jedinečnost této inscenace tkví v tom, že poskytla plejádě významných českých hereček vynikající herecké příleži-
tosti 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.

ricky gervais, steve merchaNt

kaNcl
režie: petr svOjtka

Divadelní pohled do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné současné kanceláře, jehož předlohou se stal kultovní seriál BBC, který 
má po celém světě řadu nadšených 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 permanentně vznáší hrozba propouštění. Kdokoliv může být ze dne na den shledán nadbyteč-
ným. 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 únosná míra trapnosti. Jde o humor, ze kte-
rého 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 prostředím identifikuje, jako by 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.

reprÍzOvaNé tituly
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edward albee

kdO se bOjÍ 
virgiNie wOOlfOvé?
režie: petr svOjtka

Tuto hru jsme si zvolili do repertoáru pro nespornou kvalitu textu 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 „moderní 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 promění v řadu vzájemných urážek a jízlivostí, v „praní špinavého prádla“, které odkrývá vnitřní prázdnotu všech 
zúčastněných, jejich traumata a také povrchnost a dutost jejich 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 minulé-
ho století jako absurdní drama, dnes zdaleka tolik absurdně nepůsobí. To, 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. 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. 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.

jeaN-claude carrière

kONkurz
režie: ONdřej zajÍc

Tato hra významného postmoderního dramatika a filmového scenáristy byla uvedena proto, abychom mohli spolu se svým 
publikem podstatným způsobem uvažovat o stavu současného světa a jeho hodnotových kritérií. Metaforou světa je tu pro 
Jeana-Clauda Carrièra čekárna, jakýsi předpokoj, v inscenační verzi Ondřeje Zajíce nesmírně pohodlný, honosný a plný pří-
slibů, 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 jistí, zda to reálně existuje, nebo je to pouhý přelud. Naplňuje nás to úzkostí, místy hrůzou, ale touha 
po světle reflektorů, po tom, co naše doba nejvíce adoruje, totiž po úspěchu, je silnější než strach, ponížení, ztráta identity. 
Zároveň je svět-čekárna místo velmi osamělé. Teprve v okamžiku, kdy nás už téměř pohltí soumrak, dokážeme ocenit lidskou 
sounáležitost. Ale není už příliš pozdě? Představení nenabízí odpovědi, jen pokládá otázky.

jaN werich, gustav skÁla

lakOmÁ barka
režie: petr svOjtka

Tato inscenace je pro naše divadlo důležitá v mnoha ohledech. Jde o titul pro celou rodinu, který je určen malým i dospělým 
divákům, a zároveň se jedná o pohádku Jana Wericha, který je historicky s divadlem ABC silně spjat. Velmi půvabně napsaný 
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text předlohy je plný jedinečného humoru, jazykového vtipu i moudrosti (tak jako ostatně všechny pohádky z knihy Fimfárum), 
skrze něž 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 
nedává více a nejlakomější je z nich 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.

david mamet

listOpad
režie: petr svOjtka

Hru jsme si vybrali proto, aby přinesla na jeviště divadla ABC tolik oblíbený a neméně zrádný žánr politické frašky. Text jedno-
ho z nejlepších současných amerických autorů nás zavede do Bílého domu, kde se fiktivní americký prezident Charles Smith 
právě 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 interpretaci oslav Dne díkůvzdání, která 
by mu měla získat patřičný kapitál od „zainteresovaných“ kruhů. Mametova komedie vtipně a břitce komentuje stav součas-
né 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 svoje vlastní výklady, a o to více se baví. A přesně tak by politická satira 
na jevišti měla fungovat. inscenace získala v roce 2015 na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích cenu Komedie diváků a Mi-
chal Dlouhý obdržel tamtéž cenu za nejlepší mužský herecký výkon.

rONald harwOOd

Na miskÁch vah
režie: petr svOjtka

Harwoodova hra, inspirovaná skutečným příběhem geniálního dirigenta Berlínské filharmonie Wilhelma Furtwänglera, se 
obrací k bolestivému tématu pozice umění a umělce v totalitní společnosti. Furtwängler byl po válce postaven před denacifi-
kační tribunál; hra se však zabývá šetřením, které ještě předtím ve věci údajné dirigentovy nacistické minulosti vedl americký 
vyšetřovatel, major Steve Arnold. Jsme tu svědky sporu bez vítězů – záleží na divákovi, na čí stranu se přikloní. Postavení 
umělce v totalitní společnosti a jeho zodpovědnost za podporu nedemokratického režimu, to je problém, který se zdaleka 
netýká pouze fašistického Německa. Velmi podobný byl platný i za komunistického režimu u nás a najít jednoznačné odpově-
di na to, co je a co není kolaborace, je velmi složité. Skutečnost, že tyto otázky nebyly stále jednoznačně dořešeny, má svým 
způsobem vliv i 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.
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lOuis NOwra

NOc blÁzNů
režie: pavel khek

inscenace zasazená do politických bouří konce šedesátých let přináší konflikt obecné angažovanosti velkých politických gest 
a frází podpořených světlem televizních kamer a skutečné angažovanosti, která vyžaduje opravdovou empatii, nevděčnou 
každodenní práci a osobní oběti. Zároveň je děj hry současného australského dramatika konfrontací světa zdravých lidí se 
světem znevýhodněných a psychicky postižených jedinců, střetem normálnosti se světem iracionality. Mostem mezi obě-
ma 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.

flOriaN zeller

Otec
režie: petr svOjtka

Hra Otec je dojemná a současně i vtipná tragikomedie o Alzheimerově chorobě, psaná z pohledu muže, který je touto nemocí 
postižen. Jednotlivé scény se vzájemně popírají, postavy mají více podob a příběh se skládá nepřímo, skoro až detektivně. 
Stavba textu a jeho celková kompozice 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 ni jsou více než vřelé a právě jeho výkon řadoví diváci 
i odborná veřejnost velmi oceňují. i všechny ostatní role však znamenají velkou výzvu a příležitost zejména pro střední gene-
raci našeho souboru.

leO rOsteN, mirOslav haNuš

paN kaplaN mÁ třÍdu rÁd
režie: mirOslav haNuš

Zcela originální počin režiséra Miroslava Hanuše a jeho realizačního týmu, který převedl do jevištní podoby známý humoristic-
ký román leo 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 steskem po domově a vše je doplněno řadou písniček z celého světa. Stejně 
jako v předloze se i 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 ještě o dojemné příběhy žáků večerní 
školy, kterými jsou vesměs židovští utečenci, kteří uprchli do Ameriky před nacistickým nebezpečím. Dosahuje tak zvláštní-
ho účinku komediální inscenace, která nabízí jedinečný protiválečný apel a tematický přesah. Ačkoliv se vše točí kolem pana 
Kaplana v jedinečném podání Oldřicha Víznera, 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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ephraim kishON

OddacÍ list
režie: ONdřej zajÍc

inscenace patří ke kmenovému repertoáru divadla Rokoko, hraje se již přes dvacet let. Komedii o manželské krizi páru ve 
středních letech spouští ztracený oddací list. Vynikající izraelský autor rozehrává nejen bláznivou honbu za ztraceným do-
kladem, ale i otázku po smyslu dlouhodobého partnerského soužití. Pro děti, které se chystají teprve vkročit do vod manžel-
ství, je rodičovská bilance chvíli noční můrou, chvíli bizarní podívanou a nakonec poznáním, že i přes všechny překážky stojí 
dobrodružství zvané láska za to. Nenápadná inscenace vyprávějící obyčejný příběh 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 her v Praze.

christiaN giudicelli

premiéra mlÁdÍ
režie: jaNka ryšÁNek schmiedtOvÁ

Hra Premiéra mládí nabízí jedinečné herecké příležitosti pro dvě skvělé herečky, Danu Syslovou a Jitku Smutnou. 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 generace Janka Ryšánek Schmiedtová.

allaN a barbara peasOvi, mirOslav haNuš

prOč muži NepOslOuchajÍ 
a žeNy NeumÍ čÍst 
v mapÁch
režie: mirOslav haNuš

Základem této inscenace je kniha manželů Peasových, ve které se zásadní rozdíly mezi chováním mužů a žen vysvětlují vě-
decky. K jejímu prezentování 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 
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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.

willy russell

shirley valeNtiNe
režie: zdeNěk kalOč

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 dospě-
lých 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 a vůbec toho, co je v životě podstatné. Simona Stašová v režii Zdeňka Ka-
loče vytváří působivou hereckou kreaci, která velmi silně rezonuje zejména s ženskou částí publika. Ztvárňuje tu nejen hlavní 
hrdinku Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta. Neobyčejný příběh obyčejné ženy je kasovním hitem, o jakém 
sní každý divadelní ředitel, za tento by se navíc, díky mimořádnému výkonu výrazné herecké osobnosti, nemusel žádný z nich 
stydět.

ferdiNaNd vON schirach

terOr
režie: ONdřej zajÍc

Uvedení hry Teror představuje nejen umělecký, ale zejména společenský počin. Je to dílo, které je v současné době uváděné 
po celém světě. Nastoluje velice složitý konflikt morálky, vyvolaný strachem z teroristických útoků. Režie Ondřeje Zajíce je 
oproštěna od všech vnějškových efektů. Soudní síň, v níž se celý děj odehrává, působí maximálně autenticky, vše se odvíjí 
v rovině striktně verbální. Zásadní otázku, zda zvítězí naše morální a právní vědomí, nebo čirá hrůza, kterou do našich životů 
vnáší terorismus, rozhodují diváci. Právě oni na konci soudního přelíčení prostřednictvím hlasovacího zařízení hlasují o vině 
či nevině pilota, který sestřelil civilní letadlo plné lidí. To bylo v tu chvíli unesené teroristou, jenž se s ním chystal nabourat do 
stadionu se sedmdesáti tisíci lidmi. Situace, 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 konzervativního divadla aktuální a zajímavé a zároveň přitahuje i publikum, jež toto divadlo běžně 
nenavštěvuje. Velice nadšeně ho přijímá publikum středoškolské.

rOdOlfO sONegO, reNatO giOrdaNO

vÍm, že vÍš, že vÍm…
režie: vladimÍr strNiskO

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 

reprÍzOvaNé tituly
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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 vzájemnému 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 jakéhokoliv pokusu o nápravu či změnu, 
natožpak nějaké sebezpytování, je tahle několik desetiletí stará komedie vítaným připomenutím hodnot, jež považujeme za 
ztracené.

květa legÁtOvÁ

želary
režie: pavel khek

Jedná se o jednu z divácky i umělecky nejúspěšnějších inscenací Městských divadel pražských posledních let. Adaptace 
vrcholné současné české prózy, která nečekaným způsobem mapuje nejen uzlové momenty českých dějin poloviny dvacáté-
ho století – německou okupaci, osvobození a nastolení socialismu –, ale i etické problémy s nimi spojené. Autorka dává zcela 
současné vidění světa do souvislosti s pradávnou, historickou duší české země. Tradiční, staletími prověřené hodnoty se 
stávají tím, co vítězí nad běsněním jakéhokoliv 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. Působivou složkou představení je vynikající 
hudba Davida Hlaváče, která čerpá z lidových kořenů, s nimiž pracuje velice nápaditým způsobem.

reprÍzOvaNé tituly
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pavel kOhOut

august august, august
režie: ONdřej zajÍc

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. V čase, kdy byla hra napsána, představo-
vala moc především moc politickou, v čase, kdy vznikla inscenace v divadle ABC, představovala už moc především moc peněz 
a bezohledného konzumu. inscenace se líbila hlavně mladší generaci diváků, avšak její nižší návštěvnost nás vedla k jejímu 
stažení.

jiřÍ jaNků

české vÁNOce
režie: petr svOjtka

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. Naše hra na tuto zvyklost navazovala, byla ale v mnoha ohledech netradiční. České Vánoce nebyla 
vánoční hra v klasickém slova smyslu, ale velmi svérázná adaptace starého známého příběhu, inspirovaná lidovým barokním 
divadlem, ladovskými jesličkami a také dnešní většinově ateistickou společností, která Vánoce již dávno nevnímá jen jako 
svátky slavící Boží narození. V inscenaci nešlo jen o zvěstování narození Božího syna, ale i o zkoumání paradoxů, které s sebou 
tato událost nese, je-li zasazena do českého prostředí.

inscenace vznikla v Městském divadle Kladno, odkud byla v roce 2010 přenesena do ABC. Tady pak na repertoáru zůstala 
osm let. Důvody k jejímu stažení jsou tedy především stáří inscenace a velká míra alternace ve většině rolí, ale také uvolnění 
místa pro zcela novou vánoční hru.

aNat gOv

happy eNd
režie: arNOšt gOldflam

Současná izraelská tragikomedie, ve které se lehce a s nadhledem vypráví o velmi vážných věcech, konkrétně o rakovině. 
Autorka začala hru psát poté, co jí lékaři tuto nemoc diagnostikovali. Rozhodla se o ní hovořit naprosto otevřeně, a i když se tu 
dotýká natolik závažných věcí, jako jsou nemoc a smrt, nadhled ani humor rozhodně neztratila. Svým neotřelým přístupem si 
naopak získala srdce mnoha diváků a současně podpořila boj proti této záludné chorobě. Tuhle nevšední tragikomedii, kterou 
jsme objevili díky spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje, jsme uvedli v české premiéře v překladu Šárky Doležalové 
a režii Arnošta Goldflama.
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william shakespeare

macbeth
režie: pavel khek

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, které mu v baru v alkoholovém opojení slibují kdeco), nebo chorobné představy (zjevení 
Banqua) či horečnaté sny (druhé setkání s čarodějnicemi). Vše, co se děje, je dílem lidského rozhodnutí. Strach Macbetha 
vede k nastolení diktatury a proměně říše ve Waste land, jak znělo i jméno baru, kde potkal svůj osud. Jistý inscenační posun 
je i v završení osudu lady Macbeth –  aby Macbetha neohrozila, je jím zabita.

V této inscenaci se dramaturgický záměr bohužel setkal s nepochopením publika a vzhledem k nízké návštěvnosti jsme 
titul stáhli.

briaN friel

mOlly sweeNey
režie: ONdřej zajÍc

Hra významného irského dramatika Briana Friela, skvěle přeložená bývalým ředitelem Městských divadel pražských Otou Or-
nestem, postavila inscenátory před těžký úkol. Frielovy hry jsou nejen zajímavé svými nečekanými zápletkami, ale také experi-
mentují s formální stránkou věci. Molly Sweeney je vystavěna v monologické formě. Tři postavy vyprávějí, 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. Uvedli jsme ji v české v české premiéře ve spolupráci s projektem Světluška 
a součástí repertoáru pak zůstala celých pět let, což je na inscenaci tohoto formátu velmi ojedinělé.

friedrich dürreNmatt

rOmulus veliký, kOmedie 
aNtických rOzměrů
režie: ONdřej zajÍc

Mistr absurdního divadla před nás staví antihrdinu, světapána, který se ke svým vladařským povinnostem chová velmi po-
divně 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 šokujícímu odhalení. Přestože 
se příběh odehrává v době pádu západořímské říše, postavy, situace a zápletky jsou ryze současné, velmi komické a – bohu-
žel – velmi aktuální. Ne zcela známá hra slavného dramatika Friedricha Dürrenmatta získala mezi diváky své přívržence, ale 
i odpůrce. Přesto se na repertoáru udržela tři roky.
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aNtON pavlOvič čechOv

strýček vÁňa
režie: petr svOjtka

Uvádění klasických her světového dramatu patří do jisté míry k povinnostem repertoárového divadla. Slovo „povinnost“ zde 
ale nechápeme pejorativně. Dělat Čechova je totiž pro většinu divadelníků záležitost bytostně vzrušující, kultivující, ale také 
hodně náročná. Strýček Váňa, ačkoliv se odehrává na ruské vesnici před sto dvaceti lety, má nesmírný přesah vzhledem 
k dnešku. Nese s sebou témata, jako jsou například krize středního věku, osamělost člověka ve společnosti či nenaplněnost 
životů. Režie Petra Svojtky, která byla výsostně herecká, dala příležitost zejména dvěma hercům – Vasilu Fridrichovi a Aleši 
Procházkovi.

august striNdberg

taNec smrti
režie: viktOrie čermÁkOvÁ

Tanec smrti napsal vynikající, leč kontroverzní švédský dramatik na počátku 20. století, těsně po rozchodu se svou druhou 
manželkou. Jedná se o krutou i směšnou anatomii jedné lásky, milostný trojúhelník lidí již nemladých, kteří však časem ne-
zmoudřeli a nedokázali ani otupit hroty své vášně, zloby a nenávisti. Muž, žena a milenec, trojice osob, které nedokáží žít spolu 
ani bez sebe a které si během plynutí času vypracovaly strategii vzájemných podrazů, hru intrik a schopnost jít si na nervy až 
k neuvěřitelné virtuozitě, k bravurnímu tanci.

Hra se uváděla od ledna 2015 na Malé scéně ABC a hlavní ženská role byla věnována jako pocta herečce Radce Fidlerové, 
dlouholeté spolupracovnici Městských divadel pražských, k jejím sedmdesátým narozeninám.

urs widmer

tOp dOgs
režie: petr svOjtka

Hru Top Dogs jsme vybrali na repertoár divadla Rokoko zejména proto, abychom rozvinuli linku „kancelářských tragikomedií“. 
Dřívější inscenace Kancl nás překvapila svou diváckou úspěšností, kterou přičítáme poměrně velké skupině diváků, pro něž je 
kancelář každodenním pracovním prostředím. Zejména pro tyto diváky jsme nasadili i Top Dogs, což je hra, která se s nad-
sázkou věnuje smutnému fenoménu dnešní doby – propouštění. Zdá se, že tento záměr ne zcela vyšel, protože odezva diváků 
byla zřetelně menší než na výše zmiňovaný Kancl.
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jiřÍ jaNků, petr svOjtka

v+w revue
režie: petr svOjtka

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 byla holdem nespoutané hravosti obou osobností, přibližovala 
dnešním divákům principy a kořeny jejich tvorby a také vyvracela některé zažité představy o tom, jak Osvobozené divadlo 
fungovalo. Avšak vzhledem k tomu, že v následujících letech přibralo ABC do svého repertoáru i další hudební komedie, musí 
se některé starší kusy stáhnout ve prospěch jiných.
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Ohlasy v tisku / idiOt

idiOt
idiOt za všechNy a všichNi za idiOta. dOstOjevskéhO rOmÁN v rOkOku je 
geNiÁlNÍ týmOvOu hrOu

iNfOrmuji.cz | 12. 3. 2018 | autOr: tOmÁš fiala

Dobrosrdečného epileptika Myškina v divadle Rokoko táhnou brilantní herecké výkony trefující předsudky ruské společnosti.
Mravní čistota na hranici lidského chápání. Dostojevského veledílo v adaptaci režiséra Pavla Kheka upoutá pozornost 
a nepustí. Nabízí čistý průhled nejen do duše naivního hrdiny s nekonečnou dobrotou, ale hlavně jeho soků a protikladů 
v ruském kriticky-realistickém příběhu. Herci v sobotní premiéře předvedli strhující výkon. Energický i skromný v nekonečné 
paletě emocí a předem prohraných nadějí na lepší společnost.

Kníže lev Nikolajevič Myškin (Aleš Bilík) se po dlouhodobém léčení epilepsie vrací do Petrohradu, kde se ihned stává 
nedílnou součástí společnosti. Ta si z něj tropí legraci, brzy ale pochopí, že jeho přístup k životu ovlivňuje její nejvyšší patra 
více, než si kdo dokázal představit. Nenávistní lidé milují a nemocný šlechtic se topí v bludišti citů, kde láska rozhoduje 
o životě a smrti.

Khek v Rokoku stvořil představení, které beze zbytku ctí to nejlepší z řemesla na divadelních prknech. Počínaje skvělým 
Bilíkem v hlavní roli Myškina a třetí dcerou generála Jepančina konče. Sportovní terminologií řečeno, tým Rokoka předvádí 
úctyhodnou týmovou práci, ve které nechybí ani humorná odlehčení či psychologické hry. Jiří Hána jako Rogožin děsí 
a zároveň dojímá ve scénách, kdy rozervaná postava sama sobě omlouvá nelidská jednání proti nevinné a bezbranné postavě 
knížete.

Nastasja Filippovna v podání Niny Horákové je svůdná a zranitelná zároveň. V diametrálně odlišných polohách mistrně 
ukazuje suverénní projev a později člověka na pokraji zoufalství. Zmíněná lehkost se do představení místy vkrádá ústy 
upovídaného lebeděva  Viktora Dvořáka. V pozadí nezůstávají ale ani Jepančinová Stanislavy Jachnické a další.

Už tak nadlidský úkol portrétu nereálně milého hrdiny zrealizovaný ve slavném Dostojevského románu povýšil ansámbl 
Pavla Kheka na umění hodné opakování v mnoha reprízách. idiot totiž v podání divadelníků z Rokoka zaujme i diváka 
s nelibostí v ruských autorech případně obecenstvo neznalé snad nejznámějšího příběhu o naivním knížeti, který svou 
dobrotou Petrohrad přiměje k nejkrásnějším emocím a zároveň tragicky připraví o rozum. To vše na vlně hereckého 
mistrovství, které je viditelné z první řady i nejvyšší sedačky na balkónu.

NÁzOr iNfOrmuji.cz  90%

prOti žeNským vrtOchům je každý muž krÁtký, aNi NemusÍ být idiOt

kulturiO.cz | 14. 3. 2018 | autOr: sOňa haNušOvÁ

Dostojevského romány jsou považovány za těžko čitelné a též těžko stravitelné. Nevadila by ani tolik jejich monumentálnost, 
jako spíše rozvleklost, s níž autor popisuje každé pohnutí mysli. Tím se však nenechali odradit v Divadle Rokoko, které nyní 
uvedlo inscenaci idiot v režii Pavla Kheka a s Alešem Bílíkem v hlavní roli.
Kníže Myškin se vrací z léčení ve Švýcarsku a ihned po příjezdu do Ruska se zaplétá do dramatu, v němž zásadní roli hraje 
ruka Nastasji Filipovny. Ta má za 75 000 rublů připadnout Gavrilu Ardalionoviči. Za takovou sumu už je ochoten se s Nastasjou 
oženit, ačkoli se mu tato nespoutaná a lehká žena hnusí. Naštěstí pro něj přichází Rogožin a přeplácí nabídku svými sto tisíci. 
Ani s ním Nastasja Filipovna dlouho nevydrží a upře svou pozornost právě k Myškinovi.

„Dnes jsem poprvé viděla člověka,“ uznala Nastasja Filipovna Myškinovu mravní výši jako první. Podobně jako Máří 
Magdalena následovala Krista. A tato paralela není scestná, Dostojevský si prý románem idiot snaží odpovědět na otázku, co 
by se stalo, kdyby se Ježíš Kristus vrátil na tento svět? Zřejmě jako již jednou by byl zostouzen, zesměšňován za své názory 
a zavrhován všemi. Podobně tak i Myškinovi se všichni posmívají, a tím více, čím více projevuje svou dobrosrdečnost a snahu 
spasit Nastasju Filipovnu i všechny ostatní.



Ohlasy v tisku | výroční zpráva | 3534 | výroční zpráva | Ohlasy v tisku

Ohlasy v tisku / idiOt

idiot Pavla Kheka v Divadle Rokoko je opětovným důkazem toho, že klasika, která se nedá číst, se dá zhlédnout na divadle. 
Zkrácení citových výlevů jednotlivých postav a opuštění od násilné snahy o modernizaci inscenaci prospěly. Scéna působila 
čistě, s důrazem na detaily, jako byly stůl s koňskými nohami, křišťálové lustry či lampička ze sklíček. Tyrkysově natřené židle 
kontrastovaly s tmavými kulisami. Perfektní byla i práce se světly, kdy postavy měly možnost se vynořit z přítmí v zadní části 
jeviště, ale také se do něj pomalu ponořit.

Kostýmy Agnieszky Páté Oldak byly potěchou pro oko a také vytvářely kontrasty pro zdůraznění postav a jejich charakterů. 
Zatímco Myškin a sestry Jepančinovy jsou oblečeni ve světlých barvách značících jejich prozatímní nezkaženost, nevinnost 
a čistotu, ostatní se objevují v oděvech tmavých barev symbolizujících povrchnost, hamižnost, bezohlednost a sobectví. 
Nastasja Filipovna ve splývavých černých šatech působila jako královna vampů, a tvořila tak přísný protiklad právě k sestrám 
Jepančinovým (jejichž živůtky nicméně také později zčernaly).

Snad nejdůležitější součástí, díky které tato inscenace funguje, jsou sami herci. Aleši Bílíkovi se podařilo stvořit hodného 
prosťáčka, ale nikoli slabomyslného, jak by název hry mohl dávat tušit, nýbrž dobrosrdečně naivního. Nevěřícího, že v lidech 
není ani špetka dobra. A stejně jako Kristus je pro jednu ovečku ochoten opustit stádo. Jenže na vrtochy ženy je i svatý muž 
Myškin krátký… V roli Nastasji Filipovny je výborná Nina Horáková, o níž se Myškin neustále zmiňuje jako o šílené. Ať už je 
to šílenství, nebo prostě jen neschopnost opustit hýřivý a prostopášný život, chladnost i cit, s nimiž přelétá mezi Myškinem 
a Rogožinem (Jiří Hána), předvádí Horáková na výbornou. A ničemu nevadí ani na premiéře nepovedená sabráž, možná právě 
naopak.

Přesně takto to na večírcích bývá – snaha se vytáhnout končí zmarem, ale hlavně, že víno teče. Stejně tak všichni ostatní 
herci dodali svým postavám na zajímavosti a žádná z nich nepůsobila na scéně zbytečně – mezi nimi jmenujme ještě aspoň 
Viktora Dvořáka, jenž věrohodně ztvárnil slizkého a podlézavého lebeděva.

Shrneme-li to, idiot se v Rokoku povedl po všech stránkách – dramaturgicky, režisérsky, herecky i výtvarně.
 

celkOvé hOdNOceNÍ  10

idiot v adaptaci dramaturgyně věry maškové a režii pavla kheka šetří citovými výlevy a netrvá na modernizaci. 
inscenace tím jen získává, navíc také díky dokonalé souhře herců a povedené výtvarné složce.

mOc peNěz a pOstaveNÍ prOti čisté duši 

datum vydÁNÍ: 4. 4. 2018 | zdrOj: prÁvO, j. p. křÍž

Vrací se na česká jeviště, neboť nikdo jiný po něm nezachytil ruskou duši lépe. Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Sám mocí 
stíhaný, umravňovaný, deptaný, avšak ducha svobodného. V Divadle Rokoko už zase hrají jeho idiota.  

Se ctí se s dramatizací Věry Maškové podle překladu Terezy Silbernáglové vypořádal režisér Pavel Khek. V titulní postavě 
poprvé ve velké roli zazářil Aleš Bilík. Bývá pro idiota rozhodující kvalitou, kdo a jak zvládne uhrančivě a fatálně nešťastnou 
Nastasju Filipovnu. V Rokoku Khekovi vyšla sázka na Ninu Horákovou.  Máme-li věřit obsáhlé studii dramaturgyně Maškové 
v programu, dramata, romány a povídky Dostojevského se u nás hrály stosedmdesátčtyřikrát. Padoucnicí stíhaný kníže 
Myškin se na jevišti ocitá posedmadvacáté. Škoda že v textu inscenační tradice idiota v Čechách od roku 1900 vypočítává 
Mašková jen nastudování z první poloviny 20. století. Z poválečných nabízí zúžený výběr, a nevzpomněla si na nejvýznamnější: 
Sergeje Fedotova a Vladimíra Morávka v Ostravě a v Brně. Khek rozehrál v Rokoku příběh takřka v klasickém tvarosloví 
bez expresí zejména v postavě Rogožina. Ten v pojetí Jiřího Hány je spíše štvancem mezi mlýnskými kameny: Myškinova 
dobra, marně zasévaného do společenského úhoru, a divoké, nespoutané, a nejen proto měšťáky zneužívané, prokleté 
Filipovny.  Jepančinová Stanislavy Jachnické je mravů a počestnosti dbalá dáma. Jejím úkolem je najít ve společnosti prožluklé 
korupcí, alkoholem a falešně bohatýrskými mýty ženichy pro tři dcery – Aglaju, Adelaidu a Alexandru (Petra Tenorová, Anna 
Theimerová a Tereza Krippnerová).  

kus pOctivé divadelNÍ prÁce  
Hlavu rodiny zastupuje Milan Kačmarčík. Zmítá se a pinoží k nedostižným společenským metám. Zbytečnou karikaturou 
submisivní podlézavosti je lebeděv Viktora Dvořáka. ivolgin, jak ho představuje Michael Vykus, zastupuje nicotnost, jeho otec 
generál zase uplakaně žebravou násoskovitost. Bez jakéhokoli charakteru hraje Vilém Udatný Tockého.  
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idiot v Rokoku neoslní, ale neurazí. Je podle spočítání Maškové Myškinem na českém jevišti možná opravdu 
sedmadvacátým. Běsi nebo Karamazovi jeví se být právě v tuto chvíli díly výmluvnějšími, aktuálnějšími. řekněme však – kus 
poctivé divadelní práce.  

idiot v Rokoku neoslní, ale neurazí

přehNaNé ambice idiOta 

datum vydÁNÍ: 3. 4. 2018 | zdrOj: divadelNÍ NOviNy, jOsef mlejNek

Na obálce programu k inscenaci idiot v Divadle Rokoko vidíme představitele hlavní postavy na Kristově kříži, s výmluvným 
pohledem ukazuje svou zkrvavenou dlaň, v záhlaví kříže však místo výsměšného nápisu o židovském králi čteme: iDiOT. Bude 
snad inscenace Pavla Kheka vhloubeným „kristologickým“ výkladem Dostojevského díla, který se neomezí jen na scénický 
přepis příběhu?  

Začátek představení by tomu nasvědčoval. Začíná v úplné tmě, jež má být temnotou, neboť v ní probíhá rozhovor knížete 
Myškina s Parfenem Rogožinem po vraždě Nastasji Filipovny – když se rozsvítí, vidíme sedící ženskou postavu v bílých šatech 
se závojem. Poté však Myškin „normálně“ přijíždí do Petěrburku, cestou se seznamuje s Rogožinem a tak dále. A před očima 
se nám v nezbytném zestručnění odvíjí románový příběh, v ničem nepřekračující pouhý povahokresebný výklad postav, 
charakteristický pro divadelní digest literárního díla.  

 V bílém je Myškin vracející se z bavlnky nervového sanatoria ve Švýcarsku a vstupující do tohoto (zlého) světa, z něhož 
nemůže vyjít bez radikální úhony. Aleš Bilík je ve své roli přesvědčivý nejen podle vnějších atributů včetně kamaší, je skutečně 
„odjinud“. léčil se jeho kníže v cizině – soudě podle nezáměrné bezelstnosti, s níž říká pravdu – pouze z padoucí nemoci, nebo 
také z autismu? (in margine: Jsou havlovsky krátké kalhoty jen dílem náhody, nebo mají být znakem idealismu?) Jako protihráč 
knížete má Rogožin v podání Jiřího Hány potřebný realistický fundament a jejich ztlumený dialog na začátku druhé části je 
patrně nejlepší scénou inscenace.  

ivolgin Zdeňka Dolanského postrádá tragikomický ruský „rozmach“, více méně estrádní figurkou je i lebeděv (Viktor 
Dvořák). Je otázka, proč byla vzhledem k vyšším ambicím režií vypuštěna zrovna postava studenta-souchotináře ippolita 
Terentěva, a tedy i jeho dialog s Myškinem o Holbeinově obrazu Mrtvý Kristus.  

Málokdy si podrobně všímám kostýmů, ale v této inscenaci působily obzvlášť u ženských postav velice výpravně. Rudá 
barva šatů Nastasji Filipovny (Nina Horáková) jistě podtrhuje její vášnivost a „zkaženost“, ale když stojí při hýřivé scéně zády 
k obecenstvu, působí její obnažené podvazky nechtěně hodně komicky. Bohužel dámy Jepančinovy jako by zůstaly uvězněny 
v „dobových“ krinolínách – včetně spanilé Aglaji Petry Tenorové. Kníže je nakonec nejen obdivován, ale i milován! Ale jak 
sám namítá Nastasje Filipovně, milovat může pouze láskou blíženskou, soucitnou, a když se ocitá v magnetickém poli lásky 
pozemské, vyznává oběma ženám, že je miluje. Aglaja je právě v této vyhrocené chvíli jakoby jen do počtu. Je poražena, ale 
nemůže být ve své prohře ani nevýrazná.   

Ani výklad idiota v Rokoku mi nedal zapomenout na krásnou absolventskou inscenaci studentů DAMU (režie Ondřej Zajíc) 
skoro již před čtvrtstoletím, s Martinem Myšičkou v hlavní roli. Kolik invence a ryzosti a synergie s románovou předlohou! 
Obálka programu v Rokoku působí jako klamavá reklama.  

Městská divadla pražská – Fjodor Michajlovič Dostojevskij: idiot. Překlad Tereza Silbernáglová. Režie a úprava Pavel Khek, 
dramaturgie Věra Mašková, scéna Adam Pitra, kostýmy Agnieszka Pátá Oldak, hudba Vladimír Nejedlý. Premiéra 10. března 
2018 v Divadle Rokoko. 

 

třaskavý střet prOtipólů Oživuje pOctivéhO idiOta 

datum vydÁNÍ: 11. 4. 2018 | zdrOj: mf dNes, tOmÁš štÁstka

Nastudování idiota v pražském Rokoku nabízí uctivé zpracování látky s několika režijními bonusy a především dobrými 
hereckými výkony.  
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Kníže Myškin náhle padá na zem, kde se zmítá v dlouhém záchvatu epilepsie. Stav jeho mysli dokresluje změť 
problikávajících světel, která ovládá celou scénu. Působivý moment diváky ještě více vtahuje do děje a v jinak poklidné 
inscenaci působí jako pověstný blesk z čistého nebe. Slůvko „poklidná“ však neznamená, že by nová divadelní adaptace 
Dostojevského idiota, kterou pro pražské Divadlo Rokoko zrežíroval Pavel Khek, byla nezáživná. Spíše se poctivě a uctivě drží 
předlohy. A to je, jak známo, u ruských klasiků v čele s Čechovem vlastně bod k dobru.  Khek před premiérou upozorňoval, že 
jeho idiot tak trochu rezignoval na pravidla času a prostoru. Pravda je to však jen zčásti. Diváci se skutečně v úvodu stávají 
svědky vraždy Nastasji Filippovny (Nina Horáková), tedy činu, kterým Dostojevského román vrcholí. Vědomí tohoto skutku se 
zlověstně táhne celou inscenací. Od úvodní cesty vlakem až po bolné finále tak visí pachuť zoufalého Rogožinova jednání nad 
pódiem a neustále připomíná, že tohle neskončí dobře.  

 
dva prOtiklady  
Jinak se však hraje zcela podle pravidel. Aleš Bílík překvapil nejen mrazivě autentickým nastudováním Myškinovy nemoci, 
ale i celkovou kresbou charakteru tohoto prostinkého knížete, který chce být s každým zadobře a naplno upřednostňuje 
potřeby ostatních před svými. Nadčasový Dostojevského motiv, kdy se sebestřednost Petrohradských o jeho čistotu 
postupně rozbíjí, z nastudování přímo čiší.  Ve scénách Myškinova příjezdu do města a hlavně prvního setkání s Jepančinovou 
(Stanislava Jachnická) a jejími dcerami Bílík působí kouzelně rozpačitě. Protikladem mu je rtuťovitý Rogožin v podání Jiřího 
Hány.  Ten svou postavu pojímá jako zoufalého milence, který má navenek za všech okolností situaci pod kontrolou, uvnitř jej 
však sžírá ještě větší nejistota než Myškina.  Hána s Bílíkem svým protipólným jednáním dodávají inscenaci na třaskavosti 
a v momentech, kdy se nastudování začíná táhnout, jí dopřávají potřebný švih. Z hereckých výkonů je třeba ještě vyzdvihnout 
výraz Aglaji. Petra Tenorová ji pojala jako romantickou, ale tajuplně sebevědomou dívku, která stojí plně v protikladu 
k iritujícímu chování Nastasji Filippovny.  Krom časového přehození závěrečného činu tak idiot v Rokoku nabízí poměrně 
klasické zpracování – pro neznalé předlohy je ideální k seznámení s dílem, těm znalým poslouží jako zajímavá ilustrace 
jednoho z nejdůležitějších děl Fjodora Michajloviče Dostojevského.  

idiOt divadlO rOkOkO  80 %

fjOdOr michajlOvič dOstOjevskij idiOt 

datum vydÁNÍ: 11. 4. 2018 | zdrOj: a2, aleNa mOrÁvkOvÁ
divadlO rOkOkO, praha, premiéra 10. 3. 2018   

Zatímco poslední významné pražské zpracování stěžejního Dostojevského románu, uvedené v roce 1981 v režii Zdeňka Kaloče 
na scéně Národního divadla, plynulo v pomalém tempu, současnou dramatizaci Věry Maškové v Divadle Rokoko lze přirovnat 
ke smršti, v níž se zmítá řada rozháraných duší. Ve středu dění je postava knížete Myškina, v podání Aleše Bílíka věrný obraz 
hlavního hrdiny Dostojevského románu. Myškin se ocitá v nerovném střetu s mamonáři, prospěcháři, násilníky a lháři a ve 
své naivní víře je chce léčit soucitem, přátelstvím a láskou. Z dalších postav zaujme Nastasja Filippovna Niny Horákové, jež 
střídá polohu bezuzdné kurtizány s polohou oběti marně toužící po lásce a pochopení. Režiséru Pavlu Khekovi se navzdory 
zkrácení románového děje podařilo  vytvořit výrazné typy lidí, kteří knížete obklopují. Hraje se na scéně s temně hnědými 
posuvnými dveřmi a stěnami připomínajícími obložení z dubového dřeva, prostor osvětlují dva honosné křišťálové lustry. 
Tak je znázorněn bohatý dům Jepančinových. Rekvizity jsou minimální – stůl, židle a pohovka. Kostýmy ženských postav jsou 
světlé, vzdušné, ve stylu 19. století, muži jsou v tmavém. Nápadný je ovšem bílý oděv knížete Myškina, symbolizující hrdinovu 
mravní čistotu.  Novou inscenaci idiota kromě milovníků ruské klasiky možná ocení i mladé publikum, které nerado sahá po 
„tlustých“ románech. Zájem mladých na prvních reprízách tomu nasvědčuje. 
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i♥mamma
prsa veN!

datum vydÁNÍ: 26. 3. 2018 | zdrOj: týdeN, šÁrka švÁbOvÁ

izraelskou dramatičku Hadar Galron proslavilo drama Mikve o nerovném postavení žen v ortodoxní židovské komunitě. že 
ovládá i lehčí žánry, dokazuje nyní v Divadle ABC svižnou komedií o mateřství i love Mamma.  

Hadar Galron se opět zabývá ryze ženskou problematikou. Nová inscenace v režii Petra Svojtky sice odkazuje k židovské 
kultuře živým hudebním podkresem a ilustračními záběry na několika projekčních plochách, děj sám by se ale mohl odehrávat 
kdekoli. Autorka na kusých příbězích devíti žen, členek jedné rodiny, nahlíží snad všechny formy mateřství.  

Klipovitým dějem provází postava Abigail (Tereza Vítů), jež s osvobozujícím nadhledem umělecky reflektuje jednotlivé 
podoby mateřství objektivem fotoaparátu.  Dramatická výstavba nese rysy rutinně zvládnutého řemesla – dobře napsané 
dialogy, vypointované skeče. Vše lehce stravitelné, ale i předvídatelné. K porodu musí dojít v nejméně vhodný okamžik, příchod 
dítěte na svět musí vyvažovat něčí skon, rozehrané konflikty musí rozmělnit plačtivé usmíření...  

Ve hře vystupuje i několik mužů, zosobněných jediným hercem (lukáš Jurek). Z povahy textu je jejich účast nezbytná, 
význam ale zanedbatelný. Mají nanejvýš funkci „tupého předmětu“ (v jakémkoli významu). Divácky vděčnou postavou je 
laktační rádce Muhammad, laskavá karikatura muslima, který vysvětluje princip kojení na spalovacím motoru a náboženské 
předsudky zneváží razantním povelem: „Prsa ven!“  

inscenace plyne hladce, účinkující jí s jemnou ironií propůjčují živý rytmus, jsou v neustálé pohotovosti buď jako jednající/
přihlížející aktéři, nebo jako rozpohybovaný multivokální sbor evokující vnitřní zmatek jedné z hrdinek. Text je trochu 
polopatický, režie ale umí pracovat s divadelním náznakem. Školní batohy coby děti sveřepě zavěšené na matce působí daleko 
tíživěji i vtipněji než markýrovaný dětský pláč „za scénou“. A koneckonců i půvabně roztančený a zarapovaný song „těhulky“ 
před přestávkou funguje v dramatické zkratce možná lépe než peripetie celého příběhu. 

3 hvězdičky

batOhy mÍstO dětÍ 

datum vydÁNÍ: 29. 3. 2018 | zdrOj: iNstiNkt, šÁrka švÁbOvÁ

izraelskou dramatičku Hadar Galron proslavilo drama Mikve o nerovném postavení žen v ortodoxní židovské komunitě. že 
ovládá i lehčí žánry, dokazuje nyní v Divadle ABC svižnou komedií o mateřství i love Mamma.  RECENZE Šárky Švábové  

Hadar Galron se opět zabývá ryze ženskou problematikou. Nová inscenace v režii Petra Svojtky sice odkazuje k židovské 
kultuře živým hudebním podkresem a ilustračními záběry na několika projekčních plochách, samotný děj by se ale mohl 
odehrávat kdekoli. Autorka na kusých příbězích devíti žen, členek jedné rodiny, nahlíží snad všechny typy mateřství.  

Klipovitým dějem provází postava Abigail (Tereza Vítů), jež s osvobozujícím nadhledem umělecky reflektuje jednotlivé 
podoby mateřství objektivem fotoaparátu. Dramatická výstavba nese rysy rutinně zvládnutého řemesla – dobře napsané 
dialogy, vypointované skeče. Vše lehce stravitelné, ale i předvídatelné. K porodu musí dojít v nejméně vhodný okamžik, příchod 
dítěte na svět musí vyvažovat něčí skon, rozehrané konflikty musí rozmělnit plačtivé usmíření…  

Ve hře vystupuje i několik mužů, zosobněných jediným hercem (lukáš Jurek). Z povahy textu je jejich účast nezbytná, 
význam ale zanedbatelný. Mají nanejvýš funkci „tupého předmětu“ (v jakémkoli významu). Divácky vděčnou postavou je 
laktační rádce Muhammad, laskavá karikatura muslima, který vysvětluje princip kojení na spalovacím motoru a náboženské 
předsudky zneváží razantním povelem: „Prsa ven!“  

 inscenace plyne hladce, účinkující jí s jemnou ironií propůjčují živý rytmus, jsou v neustálé pohotovosti buď jako jednající/
přihlížející aktéři, nebo jako rozpohybovaný multivokální sbor evokující vnitřní zmatek jedné z hrdinek. Text je trochu 
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polopatický, režie ale umí pracovat s divadelním náznakem. Školní batohy coby děti sveřepě zavěšené na matce působí daleko 
tíživěji i vtipněji než markýrovaný dětský pláč „za scénou“. A koneckonců i půvabně roztančený a zarapovaný song „těhulky“ 
před přestávkou funguje v dramatické zkratce možná lépe než peripetie celého příběhu.  

 
hadar galron: i love mamma. divadlo abc, praha. režie petr svojtka. hrají radka fidlerová, veronika janků, lenka 
zbranková, evellyn pacoláková, lukáš jurek a další. 

divadelNÍ stereOtypy žeNskéhO údělu

datum vydÁNÍ: 17. 4. 2018 | zdrOj: divadelNÍ NOviNy, jaNa paterOvÁ

izraelská autorka Hadar Galron si získala popularitu hrou Mikve, která prostřednictvím tradiční rituální lázně, v níž se židovské 
ženy očišťují, otevírala některé současné problémy. Text silně vázaný na určitou specifickou enklávu – šlo především 
o ortodoxní věřící – kupodivu fungoval i v jiných souvislostech. Nabízel totiž silné téma, protože zdaleka nešlo jen o víru, ale 
o postavení žen ve společnosti a Galron se podařilo napsat opravdu živé a přesvědčivé postavy. 

Úspěch Mikve zřejmě vedl dramaturgii Městských divadel pražských k tomu, že sáhla i po její hře i love Mamma, kterou 
uvedla vlastně ve „světové“ premiéře, protože autorka na ní s inscenátory přímo spolupracovala a vytvořila tak novou verzi. 
Podle samotné Galron hra i love Mamma vznikla jako závěrečná práce studentů divadelní akademie. A přes všechnu další 
práci je to na ní vidět. Zvláště první polovina je spíše jen skládankou jednotlivých monologů, které občas mají až skečovitý 
charakter. Bohužel tentokrát se přes všechno ujišťování autorka skutečných problémů jen dotýká a tzv. ženské téma je 
prezentováno jen přes dobře známé stereotypy ženského údělu. Děti se tedy rodí, vychovávají, bouří atd. To vše v jedné rodině 
matek a dcer, včetně jedné snachy. A také muže, kterého v inscenaci v nejrůznějších podobách hraje jeden herec. V galerii 
postav pak najdeme typy žen, které jsou přesně odpozorovány ze života, někdy skutečně vtipně, ale to je tak vše. Zastoupena 
je příslušnice ortodoxní víry, ambiciózní kariéristka, bárbínovitá herečka, uštvaná žena s dětmi, single doktorka s marnými 
pokusy o umělé oplodnění, naivka v očekávání a všemi uznávaná zakladatelka rodu, šik babička. 

Ve druhé polovině Galron do jisté míry opouští veselé momentky a přitvrdí, dojde i na laktační psychózu (doslova) 
a sebepoškozování. Autorka ale všechno jen tak lehce nadhodí, i její oblíbené téma – vzpoura proti ortodoxní části společnosti 
– má předvídatelný vznik i vývoj. Jako bychom sledovali typický televizní seriál, najdeme zde všechna oblíbená klišé. Scéna 
dcery Riki s arabským zdravotním poradcem se pak dost povážlivě pohybuje na hranici vkusu. Nakonec vše směřuje k happy 
endu, který je završen holdem všem matkám, tady personifikovaným úmrtím milované babičky. 

Režisér Petr Svojtka na slovo rozhodně nespoléhá, naopak vyšperkovává inscenaci filmem, zpěvem, světlem, je zde hodně 
ruchu a energického dění. Všech devět hereček včetně těch nejmladších přesně pointuje své výstupy, daný typ spolehlivě drží 
a diváky okamžitě vtáhnou do lehce ironizující nápodoby všedního života svých hrdinek. MDP mají spolehlivý titul, který určitě 
naplní hlediště. Nic proti tomu ani proti nikomu, komu konvenuje tento typ textů. Ale na rozdíl od Mikve se zde závažnost 
tématu vyhlašuje spíše v programu než na jevišti a největší roli asi hrála možnost obsadit podstatnou část ženského souboru. 

hadar galron: i love mamma. překlad ester žantovská. umělecká asistentka hadar galron Nufar hurvitz. dramaturgie 
jiří janků, scéna jaroslav milfajt, kostýmy kateřina hájková, pohybová spolupráce svatava milková, hudba jiří janouch. 
premiéra 17. března 2018 v divadle abc.

mateřstvÍ v četNých prOměNÁch 

datum vydÁNÍ: 14. 5. 2018 | zdrOj: týdeNÍk rOzhlas, brONislav pražaN

V Národním divadle dospěje úspěšná tragikomedie Mikve po deseti letech v červnu k derniéře. O umění izraelské autorky 
Hadar Galron však její pražští příznivci nepřijdou.  

Ohlasy v tisku / i♥mamma
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Režisér Petr Svojtka nastudoval v Divadle ABC její další hru i♥MAMMA.  
Pro režiséra jistě nebylo lehké učinit z patchworku krátkých scének, které dávají na přeskáčku nahlédnout do života devíti 

žen jedné rodiny, kompaktní celek se svěžím temporytmem. Teprve přesný timing výstupů, gest a gagů zaručuje, že se 
nesčetné fasety mateřství – scelujícího tématu všeho dění – rozzáří různorodými emocemi: od radosti přes napětí, zklamání, 
nechuť, smutek až po usmíření.  

Ve hře není hlavních rolí. Všech devět interpretek je postaveno před stejný úkol: vytvořit ve zkratce výrazný charakter. 
Babička Simcha Radky Fiedlerové zaujímá k trablům svých dětí i vnuček moudrý nadhled a její liberalismus je v přímém 
protikladu k rigiditě její nejstarší dcery Eti (Veronika Janků), která propadla ortodoxnímu židovství. Redukci života Simchiny 
druhé dcery Talli na profesi úspěšné advokátky i její vymanění z workoholismu, který nepříznivě ovlivnil její dítě (Eliška 
Zbranková,) věrohodně vystihla lenka Zbranková. Evellyn Pacoláková s účinným minimalismem črtá frustrací třetí babiččiny 
dcery, lékařky ley, snažící se všemi možnými, leckdy i trapnými způsoby otěhotnět. Čtvrtá dcera Noa (Zuzana Kajnarová) 
má zato děti tři; a obětuje se jim tak, až jí uteče muž. Pro nejmladší Simchinu dceru Riki (Denisa Pfauserová) byl porod 
traumatem, lekce u arabského terapeuta, který ji učí kojit, jsou naopak groteskou.  

Všechny mužské role ztvárňuje s patřičným odlišením lukáš Jurek; zvláště Simchina syna, který si vzal béčkovou herečku 
Ellu (Henrieta Hornáčková), prožívající své mateřství s břeskným histrionstvím.  

Rychle se střídající vhledy do životů tolika postav lze dobře rozlišit i zásluhou dynamické scény Jaroslava Milfajta. Vévodí 
jí velká plátna. Na ty se promítají především snímky Simchiny vnučky Abigail (Tereza Vítů), jež se díky nechtěnému početí 
dokázala odpoutat od ortodoxního zázemí a svým fotografickým uměním zachytila a upevnila vztahy uvnitř široké rodiny.

taNčÍrNa 1918–2018
zÍtra se bude taNčit všude jakO včera

datum vydÁNÍ: 19. 6. 2018 | zdrOj: prÁvO, j. p. křÍž

Divadlo ABC přispělo s předstihem k oslavám století republiky Tančírnou. Ano, vyrojí se koncerty, výstavy, filmy, jen se 
vzpomínkami na rok 1918 už asi nikdo. 

Chybět nebude ani šmé, neboť pamětníků oslav Února i bratrské pomoci žije naopak dost. 
Na pantomimickou předlohu le bal Jeana-Clauda Penchenata do pařížského divadla Campagnol v roce 1981 nikoho 

nepustili. Kupodivu už málokdo si vybaví filmovou podobu Tančírny Ettore Scoly, která je formou skvělým holdem éře němého 
filmu a obsahově se zabývá fragmenty půlstoletí francouzských dějin od roku 1936. 

Tančírna se mnohokrát objevila i na českých a slovenských jevištích, vždy jako bilance minulosti v bodech zlomu naší 
společné i samostatné historie. Také v Městských divadlech pražských si dali záležet. Vlastně již nastoupilo nové vedení, 
ředitel Daniel Přibyl. 

Pod libretem je podepsáno hned pět jmen: Jiří Janků, Pavel Khek, Věra Mašková, Martin Šimek a Jiří Janouch. A vzali to 
pěkně od začátku, od střetů milovníků starých pořádků v dosluhující monarchii s budovateli pořádků nových. Ti druzí se pak 
takřka pravidelně střídali ve dvacetiletých generačních periodách s převraty, okupacemi, nadějemi i zklamáními. 

Jenom s naší přítomností si tvůrci moc nevěděli rady. Takže ji vlastně vystihli také docela přesně. Jako Milan Kundera ústy 
Jakuba k svému pánovi: „Prozradím vám velké tajemství. Odvěký trik lidstva. Vpřed – to je kamkoli.“ 

Vedle vydřených tanečních prvků, a na nich Tančírna stojí, a vedle songů, které herci dobře zpívají, jen kapela jim to na 
premiéře občas slyšitelně kazila, je inscenace naplněná kratičkými jevištními obrazy, z nichž bezeslovný přerod gestapáka 
v estébáka (Zdeněk Vencl) nebo historie Stalinova pomníku patří k nejironičtějším, chování Čechů k židům za války a jejich 
osud pro změnu k nejvážnějším. 
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Určujícím prvkem celku je samozřejmě tanec a většina činoherců, jen někteří mají zkušenosti i s muzikálem, zvládla styl 
jednotlivých desetiletí bravurně a s noblesou. 

Platí to hlavně o dámách: Henrietě Hornáčkové, Petře Tenorové, Nině Horákové, Evellyn Pacolákové, Stanislavě Jachnické, 
a samozřejmě Daně Batulkové. Z pánů s nimi krok drží hlavně Michael Vykus, Aleš Bilík, Tomáš Novotný, typově Petr Klimeš 
a jako barman Hanuš Bor. Ostatní se však na jevišti neztrácejí. – Tančírna je kvalitou z rodu inscenací jako V + W Revue nebo 
České Vánoce. Doporučuji. 

hOdNOceNÍ  75 % 

hlazeNÍ NÁrOda pO srsti 

datum vydÁNÍ: 26. 6. 2018 | zdrOj: divadelNÍ NOviNy, vladimÍr just

Když dvaapadesátiletý italský režisér Ettore Scola natočil v roce 1983 podle choreografické pantomimy Theatre du 
Campagnol svůj slavný snímek beze slov le ball / Ballando baliando – česky uváděný jako Tančírna – byla to světová událost 
(Cena za režii na Berlinale, nominace na Oscara atd.). A to ne proto, že by filmařsky virtuózně natočil pohybově virtuózní, 
efektní taneční čísla, nýbrž proto, že ve zkratce skrze tanec a postupně krystalizující vztahy mezi – to zdůrazňuji – od počátku 
individualizovanými tanečníky nezapomenutelným způsobem zachytil dobu včetně prudkých společenských zvratů od roku 
1936 do osmdesátých let.  

Režisér měl v té době za sebou už poměrně slušnou řádku satirických, nelíbivě kritických pohledů jak na italskou 
i francouzskou, tak obecně evropskou společnost (Měli jsme se tak rádi; Oškliví, špinaví a zlí; Mlčení a spoluvina; Terasa aj.). 
Jeho filmy byly všechno jiné než nostalgicko-sentimentální hlazení 

diváka po srsti. Tančírnu nevyjímaje: byl to pohled na velké dějiny skrze „malé“ dějiny lidských vztahů, zkrachovalých osudů 
a zdánlivě přízemních zájmů (láska, žárlivost, outsiderství, ale i udavačství a chameleónství vůči moci). Pohled na dějiny ze 
zapadlého lokálu nebyl vůbec lokální. Přes kostýmní a hlavně hudební vlny, chcete-li dobovou módu, mířil neúplatně k lidským 
povahám a eticky nadčasovým hodnotám, to vše za vydatného přispění ironie, satiry a jemných pohybových gagů.  

Když jsem potom viděl na plzeňském festivalu strhující Tančírnu v podání netanečníků, ovšem činoherních mistrů 
Slovenského Národního divadla (v čele s ladislavem Chudíkem), kteří v tomto představení s tak nakažlivou radostí odhodili 
krunýř konvencí z TV seriálů a melodramat, uvědomil jsem si, jak je to téma nádherně univerzální a v principu přenositelné 
kamkoli do Evropy. Za předpokladu, že ponechá vše výše zmíněné. Bylo to představení nesentimentální a antinárodovecké, 
vpravdě česko-slovenské, reflektující s nakažlivou ironií téměř sedm desetiletí našeho společného státního soubytí, 
soudušení i hašteření. Představení proti vzájemným předsudkům, místy hořké a ironické, jindy emotivně zasahující. Ale hlavně 
nezastírající nic z temných stránek vlastní minulosti, včetně slovenské klerofašistické kolaborace s nacionálním – později 
reálným – socialismem.  

Nic z toho jsem bohužel v Khekově inscenaci Divadla ABC nenašel. V první polovině (snad s výjimkou Hanuše Bora jako 
šéfa lokálu a vrchního ceremoniáře dění) takřka nulová individualizace, bylo sice na co koukat, dámy hezky tančily a některé 
i zpívaly, ale charakterově přitom splývaly, pak se už vtíral nepříjemný pocit podbízivosti. My všichni jsme přece – až na 
jednoho věčného práskače – skvělá parta, „slušní lidé“, kdyby nebylo těch druhých, kteří nám ubližují (Němci, později Rusové, 
z nebe spadlí aparátníci a nakonec i ty zlé mobily: až je odhodíme, zítra se bude tančit všude). žádná spoluvina na komunismu 
i mobilovém debilismu, žádné poválečné masakry, republiku nám rozdělili snad Štětináč, Dlouhé Bidlo a Bratrstvo kočičí 
pracky, my ostatní jsme samé kolektivní Rychlé šípy. Není divu, že diváci, takovýmto sladkým lízátkem konejšení, hlazení 
a politovaní, na konci vstanou a tleskají – sami sobě!  

městská divadla pražská – jiří janků, pavel khek: tančírna 1918–2018. režie pavel khek, dramaturg jiří janků, věra 
mašková, scéna michal syrový, kostýmy agnieszka pátá Oldak, choreografie martin šimek, hudební nastudování jiří 
janouch. premiéra 9. června 2018 v divadle abc.
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miNulé taNce a budOucÍ vyhlÍdky

datum vydÁNÍ: 17. 9. 2018 | zdrOj: týdeNÍk rOzhlas, brONislav pražaN

za dveřmi taNčÍrNy 
inscenace, kterou dle tohoto konceptu vytvořil dosavadní tvůrčí kolektiv Divadla ABC v čele s režisérem Pavlem Khekem 
a která je již devátou konkretizací této látky na českých jevištích ( jinou verzi souběžně uvádí Východočeské divadlo 
v Pardubicích), neakcentuje vztahy párů, ale historické události odehrávající se za dveřmi tančírny. Nejspíš i proto slovo na 
scéně přece jen zaznívá – z rádia promlouvají Beneš, Hácha, Gottwald... 

Některé dramatické chvíle jsou zpřítomňovány akcemi jak vystřiženými z němého filmu (heydrichiáda), jindy jak z grotesky 
(klaus-mečiarovské dělení republiky). Sugestivně je evokována společenská atmosféra dějinných údobí - kupříkladu deprivace 
vyvolaná krizí třicátých let, svazácké nadšení let padesátých, uvolnění šedesátých let. Nechybí ani převlékání kabátů, ironie 
a vtip (stavba Stalinova pomníku a jeho destrukce). Hlavní jsou ovšem dobové tance a písně. A protože v ansámblu nechybějí 
skvělí tanečníci ( jmenujme alespoň Danu Batulkovou, Henrietu Hornáčkovou, Michaela Vykuse či Tomáše Novotného) ani 
výborné zpěváčky (Veronika Gajerová, Veronika Janků, Evellyn Pacoláková) a v orchestřišti hraje naživo kapela, výsledkem je 
dynamická a divácky přitažlivá podívaná. 

divadlO abc taNčÍ v rytmu českOslOveNských dějiN. taNčÍrNa 1918–2018 bavÍ 
i dOjÍmÁ

datum vydÁNÍ: 11. 6. 2018 | zdrOj: iNfOrmuji.cz, barbOra bittNerOvÁ

Je tomu již téměř třicet let, co v pařížské divadelní společnosti le Théatre du Campagnol vznikla divadelní hra le Bal, jež se 
stala námětem pro známý snímek režiséra Ettore Scoly Tančírna. Toto dílo se pak stalo inspirací režisérovi Pavlu Khekovi při 
jeho čerstvé stejnojmenné divadelní inscenaci. Tak na co čekáme! Nasaďme ty pohodlné boty a pojďme protancovat sto lety 
československé historie do Divadla ABC.

Tančírna 1918–2018 naleštila svůj parket a premiérově přivítala návštěvníky v sobotu 9. června. Autorský počin režiséra 
Pavla Kheka, dramaturgů Věry Maškové a Jiřího Janků, muzikanta Jiřího Janoucha a choreografa Martina Šimka zavádí 
návštěvníky o sto let dozadu, aby je v zápětí opět vracel zpět do současnosti. Při této cestě v rytmu hudby a tance přibližuje 
klíčové události v dějinách Čechů i Slováků. To vše beze slov. Jen prostřednictvím pohybu, kostýmů, dobových písní 
i rozhlasových záznamů.  

Od počátku do konce představení se diváci ocitají v prostorách sálu jedné z pražských tančíren. Mění se jen rekvizity, 
kostýmy a výzdoba. Místo zůstává stejné, stejně tak i šestnáctka postav a jejich typická charakterová vlastnost. V rytmu 
polky i disca tančí na parketu umělec, revolucionář, namyšlená krasavice i elegantní dáma. Ačkoliv po celou dobu představení 
nepromluví ani slovo, jejich výpovědi jsou silné a jasné. Pomáhá jim v tom nejen pohyb, ale rovněž živá kapela a písně, které 
psaly historii.

Roky v Tančírně doslova ubíhají před očima. Vídeňský valčík v době vyhlášení samostatné republiky střídá česká polka. 
Spolu s tanečníky na pódiu prožívá publikum rovněž těžké časy hospodářské krize a nástupu protektorátu. Silné a temné 
válečné časy pak střídá obrovská úleva při osvobozování Prahy, aby vzápětí krátké období svobody opět přerušila totalita. 
Tentokrát ta komunistická. A samozřejmě nesmí chybět ani období pražského jara či cinkání klíči na náměstí během sametové 
revoluce. Ani tím ale tyto ‚taneční‘ českou historií nekončí. 

Před herce postavila Tančírna velkou výzvu. Nejenže musí hrát, ale rovněž tančit a zpívat. A někteří to zvládají skutečně jako 
profíci. Když Nina Hornáčková zpívá Modlitbu pro Martu, husí kůži má nejeden divák. Podobně silně působí také Bratříčku, 
zavírej vrátka! či Ta naše písnička česká. Celek pak dotváří i dobové rozhlasové záznamy, které pomáhají divákům orientovat 
se v jednotlivých časových etapách, kterými nás herci, mezi nimiž nechybí ani Dana Batulková, Aleš Bílík, Hanuš Bor, Veronika 
Gajerová či Stanislava Jachnická, provází. 

Myslíte si, že pokud nepatříte mezi velké taneční fanoušky, nebude tato inscenace nic pro vás? Vaše pochyby jsou 
pochopitelné, nicméně se nemusíte bát. Celý koncept dává dohromady jeden nedílný celek, který přináší silné emoce 
a zážitek, kterého se v divadle běžně nedočkáte. Pro návštěvníky starších generací bude pak i velkou nostalgií. Při sledování 
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hry se vám bude chtít brečet – chvíli smíchy, vzápětí smutkem či dojetím. Mrazivé popravy střídá humorné stavění Stalinova 
pomníku. Vtipnější ztvárnění dělení Československa nejen divadelní prkna ještě nepoznala. Ať už u toho asistuje Michal David 
se svými klávesami, nebo ne. 

NÁzOr iNfOrmuji.cz  90 %

mOře
začala NOvÁ kapitOla městských divadel pražských? pO prvNÍ premiéře 
ještě Ne

datum vydÁNÍ: 16. 10. 2018 | zdrOj: aktualNe.cz, saša hrbOtický

Městská divadla pražská vstoupila do nové sezony pod novým uměleckým vedením. To již avizovalo příklon k odvážnější 
dramaturgii a modernímu rukopisu, první premiéra v Divadle ABC ovšem žádný zlom nepřinesla.

Hra nazvaná Moře od moderního britského klasika Edwarda Bonda nastoluje živé téma xenofobie, jenže neujasněné pojetí 
přizvaného slovenského režiséra Jána luterána, stejně jako výkony herců v čele s Veronikou Gajerovou a Zdeňkem Piškulou se 
ze všeho nejvíc potápějí v moři neurčitosti.

Děj pětačtyřicet let staré hry je situován do pobřežního maloměsta. Jedné noci se zde nenadále objeví mladý námořník 
Willy Carson, jenž během zkázonosné bouře ztratil nejbližšího kamaráda. S Willyho příchodem se začnou povážlivě čeřit 
místní zatuchlé vody. Dosud dušené napětí mezi obyvateli městečka, především mezi všemocnou, svéhlavou paní Rafiovou 
a uťápnutým, avšak o to nebezpečnějším obchodníkem Hatchem, eskaluje. Jako protiváha nelichotivého světa dospělých se 
paralelně odvíjí příběh nesmělého sbližování Willyho s mladičkou Rose, neteří paní Rafiové.

Ačkoliv text nabízí dramaticky vděčné situace a zajímavé charaktery, nese v sobě úskalí, jak na jeviště přenést zvláštní 
bondovskou oscilaci mezi realismem a symbolismem, tragédií a fraškou, mnohomluvnou vážností a lehkou ironií.

Téma xenofobie, v němž inscenátoři vycítili jasnou nahrávku na smeč, ve hře reprezentuje neúspěšný prodavač textilu 
Hatch. A právě v případě jeho charakteru, tak jak byl napsán, nejvíce zahlodal zub času. Autor hry jej vidí coby psychopata 
zmítaného agresivitou, nikoliv jako tuctového, na pohled slušného občana, což by trefněji odpovídalo naší dnešní zkušenosti.

inscenace vyvolává dojem, jako by se režisér nebyl s to rozhodnout, kterému žánru a pojetí dát přednost. A tak se 
realistické scény střídají s jemně symbolickými, jednoznačně komické s vážně míněnými výzvami adresovanými divákům. 
Výsledkem je rozpačitě nijaká, v tempu klopotná, nekompaktní všehochuť, z níž si divák může vybrat leccos nebo také nic.

Kupodivu příliš nevyšla ani sázka na špičkového výtvarníka Marka Cpina, proslulého invenčními scénickými návrhy do 
inscenací v Divadle Na zábradlí. Pro Moře vymyslel koncept dvou na sebe postavených lodních kontejnerů, v nichž se po 
neobratném otevření plechových vrat postupně odkrývají interiéry obchodu, pokoje, obřadní síně a dalších míst. Obří bedny 
svou těžkopádnou konkrétností neodpovídají poeticko-symbolické rovině hry a celek srážejí k naturalistické doslovnosti.

Neujasněné režijní uchopení textu se zákonitě projevuje v přibližnosti herecké kresby. Hybatelku dění luisu Rafiovou 
ztělesňuje Veronika Gajerová a činí tak po svém, s charakteristickou razancí a smyslem pro komický detail. Jenže toto 
přímočaré uchopení postavy úplně nekoresponduje s delikátnějšími odstíny hrdinčina charakteru.

Zdeněk Piškula jako mladý námořník Willy potvrzuje talent, dobrou kulturu verbálního projevu i přiměřenou dávku citlivosti, 
přesto – na rozdíl od dosavadních příležitostí před kamerou - působí na divadelních prknech matně a nevýrazně. A to dokonce 
také v působivě rozehrané metaforické scéně, kdy Willy s Rose odbíhají nazí do moře, aby unikli nástrahám maloměstské 
banálnosti.

Viktor Dvořák v roli xenofoba Hatche nevyužil všechny šance k tomu, aby vytvořil psychologicky vrstevnatý portrét 
obchodníka závislého na rozmarech zákaznic. Chybí mu věrohodnější vyjádření toho, jak Hatch na jednu stranu balancuje 
na hraně existenční propasti, na straně druhé patologicky vyvolává atmosféru všeobecného ohrožení - a ještě manipuluje 
s bandou oddaných hlupáků. Hatche vidíme buď v situaci, kdy je ponižován pohrdáním paní luisy, nebo naopak jako tvrdého, 
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vyšinutého velitele šířícího iracionální strach z domnělé invaze mocichtivých vetřelců. Herec obě polohy předvádí bez 
čitelnější vnitřní vazby.

Z ostatních figur se v pozitivním smyslu slova vyčleňuje sympatický filozofující outsider Evens Hanuše Bora a neochotně 
poslušná Fanny Evy Salzmannové, která do komediální scény zkoušky ochotníků vnáší koření absurdního humoru.

S Bondovým Mořem jako první novinkou pod taktovkou obměněného vedení Městských divadel pražských byla spojována 
snad až příliš velká očekávání. V každém případě si na skutečnou událost budeme muset ještě počkat. Minimálně do příští 
premiéry.

mOře

datum vydÁNÍ: 13. 10. 2018 | zdrOj: NadivadlO.blOgspOt.cOm, martiN švejda

inscenace Jána luterána začne utvářet Bondův alegorický portrét městečka, řízeného autokraticky osvícenou rukou paní 
Rafiové ( jehož viktoriánská idyličnost se však nezadržitelně rozpadá a v dohledné době - pomyslíme si - se nadějeme 
lecčehos), až v jedné ze závěrečných scén, Collinova pohřbu, během monologu paní Rafiové. Je to pro charakter inscenace 
příznačné. Teprve slova paní Rafiové vlastně explicitně řeknou, jaké to v městečku je. Tohle sdělení jsme ale, myslím, měli 
získat z celého předchozího dění. Jenže jsme ho nezískali.

Zaujme věcně (ironicky) skeptický Hanuš Bor v roli losera Evense, na povrch se vydere uprchlické téma (ale to se, řekl bych, 
předpokládalo jaksi samo sebou, proto si dramaturgie Bondovu víc než čtyřicet let starou hru s motivem xenofobie, vděčně 
absurdně traktovaným především prostřednictvím postavy Hatche, vybrala), ale klíčový obraz znepokojivě bublajícího napětí 
pod zdánlivě klidným povrchem se evokovat nedaří. Dost velký podíl na tom má, obávám se, konverzačně „pohodový“ výkon 
Veroniky Gajerové v roli paní Rafiové.

To podstatné se tedy v inscenaci odehraje jen během pár minut: paní Rafiová řekne, jak se věci mají, vyzve dívku Rose, ať 
s Willym, „mužem odjinud“, odejde z městečka pryč - a ti se pak, nazí, vydávají vykoupat do moře - rozuměj: odvažují se jít 
vstříc dalším nástrahám života. Závěrečnou scénu (kýčovitě humanistickou již u Bonda), která vlastně zopakuje totéž, jen 
polopatě, lze klidně oželet.    

mOře

datum vydÁNÍ: 14. 10. 2018 | zdrOj: NadivadlO.blOgspOt.cOm, vladimÍr mikulka

Městská divadla pražská po letech začínají ve zcela nové sestavě, zdejší ambice jsou jasné a plány slibné. První premiéra 
skupiny vedené Danielem Přibylem a Michalem Dočekalem byla tudíž očekávána s mimořádným zájmem. Přestože si pro 
ni vybrali padesát let starou hru dnes už poněkud pozapomenutého anglického dramatika Edwarda Bonda a jako režiséra 
přizvali u nás prakticky neznámého slovenského režiséra Jána luterána. 

Důvod, proč se v ABC pustili zrovna do Moře, se zdá být zřejmý: v příběhu za zapadlého anglického městečka zmiňuje Bond 
„invazi mimozemšťanů, kteří přicházejí z moře, kteří nás ohrožují a chtějí nás zotročit“. Bojovníci proti této (domnělé) invazi 
jsou dílem šílenci a dílem tupci, kteří samozřejmě napáchají příslušné škody sami. Aktuální přesah se tudíž nabízí jako ona 
příslovečná houska na krámě. Včetně toho, že se v jednom ze závěrečných monologů pro jistotu úplně natvrdo objasní, že 
hlavní problém je v nás, v našich myslích. 

Bond je autor mnohomluvný a pramálo jiskrný, hlavní potíž však tkví v tom, že inscenace s jeho textem a s řadou 
motivů, které nabízí, nedokáže nijak smysluplně a divadelně nosně naložit. Představení se bez viditelné koncepce potácí 
od apelativního výstupu (pološílený obchodníček pronese svůj projev proti mimozemšťanům přímo do publika) k pokusu 
o konverzační legrácku, a od pokusu o dramatický či filosofující dialog k vizuálně efektním scénám „moderně německého 
typu“. Jediným pojítkem je nevýraznost a režijní nemohoucnost, která se dnes na profesionálních jevištích vidí už jen vzácně. 
Tomu bohužel odpovídají i herecké výkony. Když je herecky nejpovedenějším momentem celovečerní inscenace banálně 
rutinovaná etuda Evy Salzmannové „ochotnická herečka předvádí psa“, je to na pováženou. 
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Jakkoli nová „Přibylova“ Městská pražská i nadále slibují být vítaným oživením pražské divadelní scény, jejich start byl 
opravdu, ale opravdu hodně nešťastný. 

výkřik s OtazNÍkem
datum vydÁNÍ: 1. 11. 2018 | zdrOj: reflex, richard erml

NOvé umělecké vedeNÍ městských divadel pražských začalO rOzpačitě 
Co to bylo? mohli by se ptát diváci po skončení představení Moře v Divadle ABC. Nikdo to nahlas neřekl, ale z výrazu jejich 
tváří se dala odezírat nejistota, jako když uprostřed noci zaslechnete podivný, neidentifikovatelný výkřik. 

Jedna zmýlená inscenace nic neznamená, v případě Moře je situace o něco vážnější tím, že se jím uvedlo nové vedení 
Městských divadel pražských. ředitel kolosu o třech scénách Daniel Přibyl je profesí dramaturg, a tak by jednoho napadlo, že 
právě vytříbeně progresívní dramaturgie bude poznávacím znamením Městských divadel. Hra Edwarda Bonda Moře z roku 
1973 však působí, jako by ji na jeviště ABC vyvrhl mořský příliv z hlubin času. V současnosti se znovu začíná v Evropě uvádět, 
tvrdí inscenátoři. Nevím proč – snad ne pro dílčí motiv hysterické xenofobie vůči vetřelcům? 

Bondova hra spíše než co jiného odráží svou dobu: slavná šedesátá léta už vsákl písek nostalgie a další desetiletí zapáchá 
zakyslou kocovinou. Na nikoho nelze spoléhat, ničemu se nedá věřit, nejméně pak žánrovému ukotvení hry. Ta se nejspíše 
blíží grotesknímu podobenství s komickými i romantickými prvky. Vlastní příběh je záměrně chatrný jako narychlo stlučená 
ohrada. Z uzavřeného dějiště městečka plného bláznů a podivínů se v závěru pokusí mladá dvojice uniknout, ale kdo ví. Možná 
jen režisér Ján luterán nenašel správný interpretační klíč, který by hře otevřel cestu zpátky na scénu. Hercům nelze nic 
vyčítat, každý si našel svou žánrovou polohu, jenom se jim nepovedlo přesvědčit, že aspoň oni vědí, o čem se hraje. Tak snad 
už příště. 

jedeN se NestačÍ divit, kam NÁs mOře v abc vyvrhlO

datum vydÁNÍ: 18. 10. 2018 | zdrOj: kulturiO.cz, sOňa haNušOvÁ

Jednou z letošních prvních premiér Městských divadel pražských byla inscenace Moře v divadle ABC. Hru současného 
britského dramatika Edwarda Bonda režíroval slovenský režisér Ján luterán. Moře je jeho prvním počinem v České republice.

Edward Bond (* 1934) je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších současných britských autorů. Svou roli v tom 
sehrála i jistá rebelie, kterou projevil vůči úřadu lorda Komořího. Po léta bylo totiž zvykem, že divadlo muselo lordu 
Komořímu předložit text hry, aby byly posouzeny, zda jsou vhodné. Dbalo se především na obecnou mravnost, zvláště v době 
appeasementu.

Hry se vracely s připomínkami a teprve po úpravě je divadlo mohlo zinscenovat. Totéž se přihodilo i Edwardu Bondovi 
v roce 1968, jeho text ke hře Spaseni se prý vrátil celý poškrtaný. Bond nicméně nehodlal přepsat jediné slovo, a tak divadlo 
Royal Court muselo Spasené uvádět v klubovém režimu jen pro soukromé společnosti. Tím se Bond celkem zapsal do 
povědomí.

Moře je jednou z jeho dalších her, premiéru měla v Royal Courtu v roce 1973. Přesto je tato komedie celkem nadčasová 
a její humor oceníme i dnes. Vše začíná ztroskotáním při bouři. Na lodi jsou dva námořníci, přežije však jen jeden z nich, Will 
Carson. Druhý utonul. Ač mrtvý byl v městečku, u něhož ztroskotali, dobře znám a měl v něm dokonce děvče, na Carsona je 
zde pohlíženo jako na cizáka. Pro jedny je zdrojem nevraživosti, pro druhé pak vzrušujícího pozdvižení.

aní Rafiová je velmi bohatou dámou, jež určuje dění v městečku. Její chování je nesnesitelné, avšak právě svou drzou 
nekompromisností a sebejistotou její požadavky nepřipouští námitek. Ač tak může mnohým obyvatelům ležet v žaludku, 
neodváží se proti ní postavit. Jejím protikladem je galanterista pan Hatch, který podobně jako Rimmer z Červeného trpaslíka 
za vším příkořím vidí „ufouny“.

Tvrdí, že jejich město je od pobřeží třeba izolovat, jelikož ufoni chtějí začít s převzetím vlády na Zemi právě u nich a připlují 
právě přes moře. Všechny lodě, jež se povážlivě přiblíží ke břehu, je proto třeba odstřelit. Willa Cartera považuje za obrovské 
nebezpečí, jelikož je to mimozemšťan, který se již stihl infiltrovat.
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Jakkoli to takto popsané zní vtipně, během představení mě spíše mrazilo. Existuje stále mnoho pomýlených lidí, kteří dokáží 
strhnout i ostatní a pak jsou nebezpeční nejen sami sobě, ale i ostatním. Historie je takových plná a je jedno, jestli mluví 
o mimozemšťanech nebo čisté rase nebo uprchlících. V tomto má komedie Moře poněkud slanou a hořkou příchuť.

Stejně tak vážnou scénou je, když paní Rafiová přemlouvá svou neteř Rose, aby odešla s Willem a začala pořádně žít, 
protože v městečku ji nic dobrého nečeká, jen motání se v kruhu a maloměstský život o ničem. Veškeré seriózní momenty 
však bohatě vynahradí doopravdy vtipná scéna pohřbu, v níž zazáří Jitka Smutná v roli Jessicy, postarší zmatené paní, jejíž city 
jsou tak silné, že potřebuje čichací sůl. Kam ji ale jen dala?

Obsah kabelky, za nějž by se nemusela stydět ani Mary Poppins, putuje k okolostojícím účastníkům a končí hysterickým 
obviněním paní Rafiové, že se Jessica snaží pohřeb zničit jen proto, že nedostala roli v její dobročinné divadelní hře, kterou 
každý rok pořádá. Za zvuku la Cucarachi to pak švihne s Jilly (Nina Horáková) a dílo je dokonáno, publikum se otřásá smíchy. 
Pohřební humor je skvělý.

Jinak je však Moře spíše mozaikou – tvoří celek, ale je znát, že každý kousek je jiný, že se zde propojují různé postavy 
a charaktery, u nichž je s podivem, že se ocitly v jedné inscenaci. Zdeněk Piškula v roli Willyho Carsona zaujme při úvodní 
scéně, posléze mu ale role velí být spíše loutkou za jejíž nitky střídavě tahají pan Hatch (Viktor Dvořák) a paní Rafiová 
(Veronika Gajerová). Výkon obou je suverénní, přesto role Veronice Gajerové dovoluje o trochu více vyniknout a uzmout pro 
sebe všechnu pozornost.

O výpravu se postaral Marek Cpin, který dokonale vystihl strohou atmosféru přístavního městečka. Galanterie i přijímací 
pokoj paní Rafiové se skrývají v lodních kontejnerech, přičemž ten spodní se později promění v molo vedoucí k pobřeží. Ano, 
může se to zdát prvoplánové, mě to však neuráží.

Kostýmy jsou různorodé stejně jako postavy, které je nosí. Za povedenou považuji i hudbu Vladislava Šarišského, která 
dobře podtrhuje náladu jednotlivých scén, nebo – v případě la Cucarachi – je jejím naprostým opakem.

Nicméně hra samotná ve mně zanechala poněkud rozporuplné pocity a stejně tak režie. Rozhodně bych ji neoznačila za 
komedii bez výhrad. Chápu, že musí být složité přenést na jeviště Bondovu rozmanitost a mozaiku nejen postav, ale i stylů. 
Je to komedie? Je to absurdní drama? Je to reflexe společnosti? Všechno dohromady. Bohužel. A právě z toho důvodu pro mě 
osobně postrádá soudržnost i inscenace v ABC.

celkOvé hOdNOceNÍ  6,5

moře edwarda bonda nabízí velkou škálu postav i stylů, určitě bych hru neoznačila za komedii bez výhrad. bohužel 
neukotvenost stylu se promítla i do režie a je tak těžké inscenaci zařadit do určité kategorie. výprava marka cpina 
v podobě lodních kontejnerů se může zdát být prvoplánová, zato je však dokonale čitelná. za mě tím pádem plus.

rOzpačitý rOzjezd NOvé éry: dva dOst úmOrNé večery

datum vydÁNÍ: 26. 10. 2018 | zdrOj: ceskatelevize.cz/artzONa, ester žaNtOvskÁ

V divadelních kruzích hlavního města panuje jistá zvědavost, co předvede nová sestava v Městských divadlech pražských. 
První dvě premiéry přinesly zklamání.

Městská divadla pražská (MDP) vstoupila do stávající sezóny s novým uměleckým vedením v čele s ředitelem Danielem 
Přibylem a uměleckým šéfem Michalem Dočekalem a s tím spojeným ambiciózním dramaturgickým plánem pro všechny 
tři své scény, tedy pro Divadlo ABC, Divadlo Rokoko a Divadlo Komedie. Konzervativnější ABC vsadilo pro začátek na dobře 
napsanou hru o jedné rozpadající se, zdánlivě spořádané komunitě, do Rokoka slibovala vtrhnout „nespoutaná groteska“. Obě 
inscenace ovšem takříkajíc klopýtly o práh.

plOchÁ iNsceNace zestÁrlé hry
Hry Edwarda Bonda, hvězdy britského politicky laděného dramatu sedmdesátých let, jsou pověstně zatížené autorovým 
světonázorem, tedy v podstatě revolučním socialismem, jehož jsou do jisté míry hlásnou troubou. i proto značně odkvétají 
spolu s dobou, z níž vyrostly. Na druhou stranu je Bond považován za jakéhosi předchůdce Marka Ravenhilla, Sarah Kaneové 
a „in-your-face“ dramatiky devadesátých let obecně. Ta s jistou nadsázkou navázala na Bondovy hry, jejichž nekompromisní 
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sociální rozměr autor servíruje v symbolistním až mystickém hávu s notnou dávkou záměrně šokujícího sadismu – 
v nejproslavenější scéně z Bondovy stěžejní hry Spaseni tak například dojde k ukamenování miminka v kočárku.

Moře, hra z roku 1973, o něco méně známá a svým komediálním laděním i o něco „méně bondovská“. Autor v ní předkládá 
obraz přímořského anglického městečka na počátku dvacátého století, jehož obyvatele poblázní poplašné zprávy 
o mimozemšťanech, kteří si dělají zálusk na vylodění v Británii. Paralela s dnešní přistěhovaleckou paranoiou a tím, co v lidech 
probouzí, je nasnadě – právě proto asi dramaturgie MDP po jinak už poněkud zastaralém titulu sáhla, a dalo by se tudíž 
předpokládat, že má v rukávu razantní interpretaci. inscenace mladého slovenského režiséra Jána luterána ze sporného 
výběru ovšem učinila jasný přehmat.

Zpočátku to vypadá, že se bude hrát ve stylu neiluzivního moderního německého divadla: scénu úvodní bouře, v níž se 
utopí námořník a která rozžehne šílenství s vyloďujícími se nepřátelskými bytostmi, podbarvuje živě prováděná atmosférická 
hudba, přecházející z mystického ambientu do dunění živlů, a od nasvícených písmen S-E-A se nám tři protagonisté snaží 
pouhým křičením replik do publika zprostředkovat ono počáteční drama na mořském břehu. Do této estetiky (a uprchlických 
konotací) zapadá i obrovský dvoupatrový kontejner, v němž se posléze odehrává většina děje – ať už jsme v krejčovství 
hlavního paranoika Hatche, kde se schází partička na způsob samozvané domobrany, anebo v salónu povýšené paní Rafiové, 
která městečko de facto řídí.

Dál už se však v pražské inscenaci pokračuje vcelku fádní konverzačkou, které ani v poměrně nadějné absurdně-komediální 
scéně zkoušení amatérského divadelního představení nedokáže režisér vtisknout dynamiku, vytěžit z ní jiskru. Nějak se to 
prostě celé odříká až do závěrečných monologů paní Rafiové ( jak je to tu celé ubohé a jak já je všechny musím terorizovat, 
protože jinak by si neporadili) a moudrého opilce-vyděděnce Evense (život se smrti nakonec vždycky vysměje). Právě 
a především prostřednictvím postavy Evanse se autor snaží dodat příběhu až kosmickou závažnost, což je samo o sobě 
docela neúnosné. Plochá inscenace na to ještě zřetelněji upozorní ve stylu „nic moc se doposud nedělo, ale teď vám konečně 
řekneme, o čem to celé bylo“.

Herci v zásadě tápou; nejvýrazněji se prosadí Viktor Dvořák v roli krejčího Hatche – nebezpečná směs rozměklé 
podřízenosti a pevné víry ve vlastní bludy, přičemž obojí vede přímou cestou k projevům potlačované agresivity. Veronika 
Gajerová, která by mu měla být hlavní protihráčkou, pohřbí roli rozporuplné autokratky Rafiové v jaksi povšechné konverzační 
poloze, není ani dost směšná, ani dost ohavná. Jako celá inscenace.

kaNibalky
kaNibalky: sOumrak samců. mOžNÁ přijde i předseda partaje

datum vydÁNÍ: 24. 10. 2018 | zdrOj: lidOvé NOviNy, jaN kerbr

Nové vedení Městských divadel pražských učinilo první výkop (po Divadle ABC) také v Rokoku, a to bláznivou satirickou 
komedií Davida Drábka Kanibalky: Soumrak samců. Tento sál zažil ve své historii velice rozverné periody a razantně politizující 
novinka do tohoto kontextu ústrojně zapadá.

Jde o tvar v podstatě kabaretní, byť se opírá o příběh, ten ovšem slouží k prezentaci více či méně vtipných poťouchlostí, 
z nichž mnohé svoje aktuální ostří brzy poztrácí. Režírující autor před publikem předestře příběh policejního tandemu iggy 
(Vanda Hybnerová) a „Diana“ (Jiří Hána).

iggy má problémy s alkoholem, „Diana“ se nechává oslovovat ženským jménem, navštěvuje totiž terapeutickou skupinu, 
v níž se muži psychicky připravují na eventuální změnu pohlaví. Kromě několika zženštilých týpků se mezi nimi jako estetický 
kontrast objevuje i poměrně maskulinně a obhrouble se chovající „Karla“ (Radim Kalvoda). „Diana“ a iggy (na terapii přítomná 
jako odpočívající doprovod) jsou však náhle odvolány k zapeklitému případu. Druhý český prezident (Pavel Juřica), stále 
pociťující rivalitu vůči prvnímu již zesnulému, se podrobil neuvěřitelné tortuře, kterou lze klasifikovat jako autokanibalismus, 
v němž bude nepochybně nedostižný.

Po drastické epizodě, která se podle dalšího vývoje fabule ukáže jen jako zjitřený sen, čeká dvojici našich hrdinů další úkol: 
infiltrovat se do spolku Domovina 88, vyznávajícího xenofobní ideologii. Došlo totiž ke čtyřnásobné vraždě muslimských 
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spoluobčanů a podezření míří i na tuto skupinu. Úkolem pověřuje „obě policistky“ Velký bratr (Jan Šťastný ze zvukového 
záznamu).

iggy s „Dianou“ se pokoušejí hrát si na drsňáky a do podařené partičky i přes několik drobných přešlapů zapadnou. Musí 
si také vymyslet nějaké trefné přezdívky, jejich potenciální kamarádi si totiž říkají Bílý jezdec, Česká písnička, Drtič kozomrdů 
a také Miloš. Do bukolického lesního prostředí, které scénograf Jakub Kopecký pojednal jako ladovskou variaci s pokuřujícím 
vodníkem na vrbě u jezírka, má dorazit jako vzácná návštěva předseda SPD. Další děj, vedoucí k šokující pointě, prozrazovat 
nehodlám.

geNder, xeNOfObie i sOučasNÍ pOlitici
inscenace sama se poněkud zdlouhavě rozjíždí, genderově vypjatý song v podání Ani Geislerové zní dlouhé minuty, do toho se 
ve zběsilém oči trhajícím tempu promítá změť fotografií, odkazující v širokém rozptylu k dnešku (včetně policejního „odhadu“ 
tváře svědka v kauze Kuciak). Jakmile se na jevišti objeví herci, vše se mění k lepšímu, to když rozehrají několik vztahových 
situací a hýří trefnými i banálnějšími hláškami.

Drábek jim občas vkládá do úst téměř politologické úvahy, vůbec honí víc zajíců najednou a text působí chvílemi 
redundantně, nicméně herci se s předlohou vyrovnávají se ctí. V rámci žánru nelze žádného z nich označit za slabého, 
nejvíce prostoru mají pochopitelně Hybnerová s Hánou a využívají ho s šarmem a hlavně se vkusem (role by bylo snadné 
zvrátit v křečovitou řachandu), zaujmou i další, například nováček souboru Tomáš Havlínek v roli zbrklého rádoby mstitele. 
Ztvárnění dosud žijících politiků na jevišti je v našich končinách jev dosud nevídaný, ale v celoevropském kontextu nejde 
o nic výjimečného, například v soudobé britské dramatice se občas objevují členové královské rodiny, ne vždy v lichotivé 
interpretaci.

Nová Drábkova komedie, která tematicky „pokrývá“ gender i xenofobii, také však roztrpčení nad úrovní domácí politické 
reprezentace, může být pro mnohé návštěvníky hraničním tvarem. Drastická komika ovšem dokáže občas prosvítit temná 
zákoutí našich obav a frustrací.

drÁbkOva NOvÁ hra je OstrÁ jakO břitva, Na mušku si bere NaciONalisty 
i Okamuru

datum vydÁNÍ: 23. 10. 2018 | zdrOj: aktuÁlNě.cz, saša hrbOtický

David Drábek napsal hru o vyšetřovatelce, která má hororové sny o Václavu Klausovi starším, a policistovi, jenž se touží stát 
ženou. Pátrání po vraždě Araba v Nuslích je vede do výcvikového tábora „slušnočechů“ připravujících se na střet s imigranty.

Pro svůj start v Městských divadlech pražských, kde nově působí jako kmenový režisér, si zkušený dramatik David Drábek 
napsal jízlivou detektivní grotesku. Jeho novou hru nazvanou Kanibalky: Soumrak samců inspirovaly temné skandinávské 
kriminálky, je však také skrz naskrz nasáklá tuzemskou atmosférou rozštěpené společnosti.

V inscenaci, kterou sám režíroval, Drábek pohlíží na výbuchy nacionalismu, politického samožerství, ale třeba i znejasněné 
mužské a ženské totožnosti. Je to satira ostrá jako břitva, sycená situačním i slovním humorem. Podíl na úspěchu inscenace 
má šťastná volba ústředního hereckého dua Vanda Hybnerová a Jiří Hána i hudba Darka Krále.

Drábkově novince kupodivu příliš neubližuje ani zjevná disproporce mezi oběma částmi představení. Ta první je vlastně jen 
dlouhou, ale vtipnou expozicí, v níž se seznamujeme se svérázným policajtským tandemem iggy a Diana. iggy v podání Vandy 
Hybnerové působí jako přímočará, věcná, skeptická ženská. Absenci fungujících milostných vztahů si dříve kompenzovala 
brouzdáním po sociálních sítích, teď propadá závislosti na alkoholu.

Její policejní parťák v podání Jiřího Hány je mužem ve fázi přerodu. Touží se stát ženou, nechává si říkat Diana, nosí 
blond paruku a pravidelně dochází na sezení skupiny pánů usilujících o změnu pohlaví. Jejich seance pod taktovkou nervní 
terapeutky - hraje ji výborná Eva leinweberová - je první velkou scénou, v níž se rozezvučí Drábkova režijní jistota. Herce vede 
k vyvážené nadsázce tak, aby se vyhnuli podbízivým karikaturám zženštilosti, známým z laciných frašek.

Teprve po přestávce se začíná odvíjet detektivní příběh pátrání po vrazích několika Arabů, jejichž zmasakrované ostatky 
byly nalezeny v pražských Nuslích. Stopy a také rozkaz vševidoucího šéfa vedou ústřední policejní dvojici na venkov, do 
výcvikového tábora „slušnočechů“, kteří se připravují na střet s imigranty. V přestrojení za drsné vlastence se iggy s Dianou 
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snaží infiltrovat do jednotky nacionalistů a vypátrat pachatele protiarabského pogromu. že vše dopadne jinak, je nasnadě, ale 
o detektivní zápletku a její krkolomné rozuzlení tady příliš neběží.

Vanda Hybnerová i Jiří Hána pochopili autorský a režijní záměr, prokazují porozumění pro žánr vykloubené komedie, nebojí 
se své hrdiny ukázat v jejich směšnosti, někdy i trapnosti, aniž by ztratili sympatie diváků. Hybnerové iggy je unavená žitím 
bez mužské opory i věčným bojem se zlem, přesto neztrácí mravní integritu. Jiří Hána v roli Diany volí měkká gesta a intonaci, 
a v komické zkratce tak výstižně charakterizuje dilema ženské duše uvězněné v mužském těle.

i když se humor hry Kanibalky: Soumrak samců odvíjí v intencích bláznivě fabulované satirické detektivky, Drábek se 
nebojí vkládat do děje otevřené útoky na konkrétní politiky, jako jsou Václav Klaus senior i junior, Tomio Okamura či prezident 
Zeman. Adresnost, která by mohla propadnout do prvoplánové satiry, je neustále vyvažována nespoutanou představivostí 
a rafinovanými přeskoky do surrealistické bizarnosti, jak ji na scéně zhmotňují halucinace opilé iggy.

Právě v tomto duchu režisér koncipuje jeden ze silných obrazů, nechutný hororový sen, v němž torzo Václava Klause 
staršího v narcistním vytržení pojídá samo sebe. Zcela jiný, hravě zcizující odstín humoru vnáší na scénu etuda se vzteklou 
herečkou, jež se bouří proti potupnému úkolu ztělesňovat jelena v říji - jde o další z proměn herečky Evy leinweberové.

Režisérův záměr odlehčeně zpracovat vážné téma vrcholí v klíčové sérii výjevů z tábora protimuslimských bojovníků. Na 
pozadí selankovitě české ladovské krajiny, jak ji navrhl scénograf Jakub Kopecký, defiluje bizarní skvadra pologramotných 
individuí. Neobratně žonglují s pojmy pochytanými na konspiračních webech, polévají se octem na obranu proti chemtrails, 
cvičí v bojových uměních a nadšeně mezi sebou vítají návštěvu Tomia Okamury. Mezi zfašizovanými vlastenci nechybí muž 
s výmluvným krycím jménem Miloš ani naivka Česká písnička, nápadně připomínající Olivii žižkovou.

Do monologu velitele Bílého jezdce v přesvědčivém podání Radima Kalvody však autor vnáší i překvapivě vážné, skoro 
dojemné tóny, a věrohodně poodhaluje sociální kořeny nacionalistického třeštění jinak obskurních postav.

Publikum neznalé českých poměrů by Kanibalky mohlo považovat za hyperbolizovanou satiru plnou vtípků, šikovně 
vypointovaných dialogů a kdesi v podtextu také lehkého smutku. Není vinou autora a režiséra v jedné osobě, že zasvěcenějším 
divákům se inscenace jeví jako takřka věrný obraz reality. Divadlo Rokoko získalo titul, jenž nebude mít nouzi o diváky 
prahnoucí po řízné komedii, která umí tnout do živého. Jen paranoidní nacionalisté zprava i zleva by se návštěvě měli pro 
jistotu vyhnout.

v rOkOku řežOu dO klause i buraNů. stačÍ tO?

datum vydÁNÍ: 3. 11. 2018 | zdrOj: mf dNes, tOmÁš šťÁstka

Je tvoje pánevní dno šťastné? ptá se obálka programu a vlastně i celé první dějství novinky pražského Divadla Rokoko 
nazvané Kanibalky: Soumrak samců. 

Režisér a autor hry David Drábek, pro kterého je to zde první premiéra v roli kmenového režiséra Městských divadel 
pražských, představuje novinku, která satirickým způsobem reaguje na naše dnešní problémy. Jak by se z názvu a zmíněného 
dotazu mohlo zdát, Drábek si bere na paškál transgender, krizi mužského elementu a rozmlženou dělbu rolí mezi pohlavími. 
Autor nás ostatně bere na terapeutické sezení žen – bývalých mužů, které se vzájemně svěřují se svou potřebou nezakrývat 
skutečné já. Jednou z nich je i ústřední hrdin(k)a, policistka Diana ve skvělém podání Jiřího Hány. Právě ta na sezení dotáhne 
svou kolegyni a kamarádku, alkoholičku iggy (Vanda Hybnerová). 

bOjůvka v lesÍch 
Po eskapádě různých současných narážek však Drábek hrdiny staví před jiný úkol: musí vyšetřit záhadnou smrt pěti Arabů, 
která zavání nacionalistickým motivem. Diana a iggy tak odhazují své „městské“ problémy, stylizují se do křupanského 
manželského páru a musí se infiltrovat do podezřelé bojůvky „slušno-Čechů“, která se kdesi v lesích připravuje na boj 
s imigranty a neziskovkami. 

Druhá polovina Kanibalek tedy spustí vodopád skečů a gagů, když Drábek zmíněnou partičku vděčně vykresluje v těch 
nejočekávanějších barvách – tedy jako pologramotné mastodonty bojící se Kalouska a Evropské unie a vzývající Ortel, 
Okamuru a Kajínka. Drábek zde bez jakýchkoli skrupulí píše a režíruje pro svou cílovou skupinu: vytahuje ty nejočekávanější 
stereotypy a nechává publikum, aby se bavilo. A jde mu to mistrně. 
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Když už ale začne sklouzávat k opravdu laciným banalitám, dokáže včas otočit a promluvou vůdce bojůvky zjednodušeně 
pojmenuje, proč vlastně k takové polaritě naše společnost dospěla. To je však jediný moment, kdy Drábek trochu tne do mysli 
„svého“ diváka. Jinak ho totiž jen příjemně hladí po srsti a opevňuje v sociální bublině. Není nikde psáno, že je takový záměr 
trestuhodný, tvůrci prostě chtějí diváky bavit, ale neuneslo by Drábkovo publikum přeci jen trochu náročnější humor? A není 
právě taková hra dalším důvodem k ještě většímu prohloubení příkopů? 

Když se navíc divák trochu zamyslí, těžko hledá souvislost s onou transsexuální problematikou. Úplně mimo pak působí 
naturalisticky podaný krvavý sen o přeřízlém Václavu Klausovi, který samou láskou požírá sám sebe. Zde se již opravdu 
musíme ptát, zda právě Klaus ještě dnes někoho zajímá a zda je nutné vytahovat taková klišé, jako je kradení propisky. 

Přistoupíme-li ale ke Kanibalkám jako k obyčejné, dobře zrežírované a dobře odehrané nadsázce, účel plní dokonale. Potěší 
i hudba Darka Krále a scéna Jakuba Kopeckého. Je ale otázka, zda právě pouze tohle si dává nová dramaturgie Rokoka za cíl. 

kaNibalky: sOumrak samců divadlO rOkOkO  70 %

samOžerNý klaus a výcvik OkamurOvců

datum vydÁNÍ: 13. 11. 2018 | zdrOj: divadelNÍ NOviNy, marie reslOvÁ

První autorská práce Davida Drábka na scéně Rokoka pojmenovaná Kanibalky: Soumrak samců nabízí příležitost dosyta se 
„sluníčkářsky“ vysmát narcismu bývalého prezidenta nebo hlouposti zmanipulovaných vyznavačů kultu Tomia Okamury. 
Přesto bychom se měli zdráhat nazvat ji přímo politickou satirou. Přináší totiž i zprávu o zmatených lidech v nezadržitelně 
se zvrhávajícím světě. Groteskní obrazy vyvolávají kromě smíchu i mrazivou závrať – jako když se kocháme pohledem do 
propasti. 

Drábek se v posledních letech svého angažmá v Klicperově divadle více než psaní věnoval přepisování známých látek 
(Tři mušketýři, Čtyřlístek, Netopýr, Sen noci svatojánské). Pro Rokoko po několika jalovějších letech konečně zas napsal 
a zrežíroval původní text. 

Navázal na úctyhodnou řadu divácky úspěšných her, v nichž se snoubí bujné nápady s bizarnostmi, dětinsky obžerná 
fabulace s působivými surreálními obrazy, vtip, banalita, dojetí i kýč. Některá z jeho obsedantních témat se v Kanibalkách 
přirozeně vracejí: ambivalence pohlaví, mindráky z nenaplněných snů a trapný životní úděl outsiderů. 

Obskurní společenskou realitou dnešních dnů v Kanibalkách provází dvojice detektivů, která převrací stereotypy televizních 
seriálů naruby. Kriminalista v kožené bundě je změkčile empatický a říká si Diana (Jiří Hána), neboť právě prochází přeměnou 
pohlaví, zato jeho chlapsky otrlá blonďatá parťačka iggy (Vanda Hybnerová) nejde pro slovo, ránu ani láhev vodky daleko. 
Ujeté bojovnice s panoptikálním zlem dobře zapadají do vykloubeného světa hry, ačkoli jejich bezprostřední glosy svědčí 
o zdravém rozumu; autor si je zvolil za své mluvčí. 

Hána i Hybnerová se dokázali vyhnout povrchním charakteristikám a s nadhledem a vtipem vtiskli postavám uvěřitelnou 
lidskost. Pro inscenaci je to důležité. Prostřednictvím Dianky a iggy totiž vášnivý uživatel Facebooku, sběratel internetových 
bizarností i pozorovatel politické scény David Drábek ukazuje nejrůznější (v Kanibalkách přirozeně hyperbolizované) podoby 
zla. Ať už jde o vnucování bárbínovské vizáže malým holčičkám, vraždu pěti Arabů, nebo výcvik dobrovolníků v táboře 
inspirovaném okamurovskou protiimigrační rétorikou. 

Drábkovi se podařilo rozptýlit obavy, zda si ve svém žánru porozumí s místními herci. Jeho razantní a sebevědomá režie je 
příjemným překvapením. 

V první polovině inscenace naštěstí vycházejí i místa, jejichž humor je extrémně choulostivý, jako je terapeutické sezení 
mužů v různých fázích proměny v ženy. V morbidně groteskní nadsázce se také objeví šokující scéna autokanibalských praktik, 
jež provozuje „samožerný“ Václav Klaus starší, ohromujícím způsobem ztvárněný Pavlem Juřicou. Výstup je řádně nekorektní, 
jde ovšem „jen“ o zlý sen iggy. 

Scény z výcvikového tábora domobranců už více sázejí na jistotu, nebezpečně si hrají s trapností a občas jsou ve 
zpodobení Okamurových příznivců až příliš doslovné nebo komentující (obhajoba Bílého jezdce). 

Postupně také mizejí kouzelné vpády surreálna, jež iggy přičítá své zálibě v alkoholu. Je to škoda, protože příjemně 
odlehčovaly situace, kdy začal hrozit doják nebo „vážné“ poselství. V Kanibalkách totiž jde, navzdory bičování politických 
zvrhlostí, ze všeho nejvíc o svérázně zakuklenou moralitu. 

Ohlasy v tisku / kaNibalky
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Jako autor Drábek až na malé výjimky bytostně tíhne ke šťastným koncům a někdy zkrátka přešlápne do banality a kýče. 
Nemá cenu mu to vyčítat. Píše o tom, co se ho dotýká, o čem přemýšlí, čemu se směje. Fascinují ho bizarnosti, absurdity, 
anomálie, ale je mu vlastní také empatie a soucit s postavami. 

V tom je autentický a osobní (někdy až moc). Pražská divadelní scéna hladoví po tomto typu divadla přímočaře dávajícím 
najevo politické či občanské postoje a David Drábek je už značka, od které se očekává určitý typ divadelního zážitku. Svědčí 
o tom i beznadějně vyprodané reprízy Kanibalek. 

kaNibalky

datum vydÁNÍ: 24. 10. 2018 | zdrOj: NadivadlO.blOgspOt.cz, martiN švejda

rituÁl sebeutvrzeNÍ
Prvá polovina Drábkových Kanibalek budí zdání, že politické téma, předváděné v žánru politické satiry, bude jen rámcem pro 
niternější, řekněme až existenciální, téma: nejistoty mužů a žen v případě jejich sociálních, sexuálních a jiných rolí v dnešním 
světě. Rozkolísaný svět vede k rozkolísání lidské identity, jako by autor naznačoval. Jenže druhá polovina, odehrávající se ve 
„výcvikovém táboře“ českých neonácků, nás rychle vyvede z omylu. 

Karty se prudce obrátí a politická satira jasně převládne. Předvedeno je vše, co si z dnešní politické a společenské reality 
zasluhuje zesměšnění, nadto se zcela explicitně přihodí (v „upřímném doznání“ šéfa neonácků) rozbor, proč se „frustrovaná 
většina“ dnes chová tak, jak se chová, a celé to završí happyendový obrat, aby divák z představení odcházel s kýčovitě 
ušlechtilým pocitem, že pravda - snad - jednou zvítězí.

David Drábek říká svým divákům - té pomyslné menšině, která ví, „jak se věci opravdu mají“ - jen přesně to, co chtějí 
slyšet. Ničím je neznejistí, nepoloží jim žádné otázky. Politická satira tu funguje v té nejprvoplánovější rovině. Kanibalky 
mají charakter sebeutvrzujícího rituálu - který diváci, na konci mohutně (alespoň při druhé premiéře) tleskající, s povděkem 
přijímají. Jen si nejsem jistý, zdali o tohle novému vedení MDP opravdu jde.

kaNibalky

datum vydÁNÍ: 22. 10. 2018 | zdrOj: NadivadlO.blOgspOt.cz, vladimÍr mikulka

Nic NezapOmNěl, Nic se NeNaučil
Na rozdíl od překvapivě nevýrazného startu Divadla ABC odstartovalo Rokoko, druhá scéna „nových“ Městských divadel 
pražských, zcela očekávatelně. David Drábek se představil způsobem, který od něj nejspíš čekali všichni. Nic moc na tom 
nezměnila ani ředitelská dramaturgie Daniela Přibyla, i když jsme v to my, notoričtí optimisté, potajmu doufali.

Ohledně Moře Martin Švejda poznamenal, že se hrálo vlastně jen kvůli pětiminutové scéně symbolického odchodu dvojice 
mladých hrdinů z pokřiveného prostředí. Kdybychom touto optikou pohlédli na Drábkovy Kanibalky, mohli bychom za jediný 
smysl označit posledních zhruba patnáct minut. [následují spoilery]. V závěru inscenace se totiž banálně prvoplánová 
parodie fašizujcí domobrany překlopí do lítostivého ustrnutí. K čemuž se přidá paralelní satiricko-fantaskní motiv: jeden 
z protagonistů se začne vydávat za omylem zastřeleného Tomia Okamuru, v jeho podobě provede televizní sebekritku, 
rozpustí SPD a příznivce své strany vyzve k podpoře Evropské unie. 

Jakkoli mělce je výše popsaná pasáž založená, jakýs takýs smysl dává. Ale protože se nacházíme ve světě Davida Drábka, 
dostaneme se k ní až zhruba po hodině a půl žalostně nesoudržných, ale o to urputnějších pokusů o legraci ber kde ber. 
Herci ze sebe nepříliš přesvědčivě soukají klopotné bonmoty typu „v té je dobra jako v Ghándím cholesterolu“, do omrzení 
se paroduje buranská přihlouplost bojovných vlastenců, spousta švandy vznikne na úkor afektovaně ušišlaných mužů se 
změněným pohlavím a sexuálně neukojené vedoucí jejich terapeutické skupiny (zde míra nevkusu dostupuje vrcholu). 
Proklamované adresné politické satiry tu paradoxně vlastně až tak moc není. Dojde na citaci skandálního Okamurova projevu 
o Romech a nemůže chybět ani obligátní výpad proti Václavu Klausovi st., doplněný posměškem mířícím na znetvořenou 
tvář Václava Klause ml. („dorazil i jeho syn, ale pořád se ksichtí“). Ke konci zčistajasna a zhola nesmyslně vyskočí a zase zmizí 
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motiv českých žen, zklamaných arabskými manžely. Pramálo pomůže, když do tohoto pochybného eintopfu tu a tam ukápne 
cosi přímočaře srdceryvného. Část publika se upřímně baví a dojímá, ta druhá, včetně mě, se dílem nudí a dílem jí z toho 
zážitku trne studem.

Zde by bylo možné skončit s povzdechem „nic nezapomněl, nic se nenaučil“, a dát si od zážitků tohoto typu zas na nějaký 
čas pokoj. Rýsuje se tu však jedna obecnější otázka, podstatně zajímavější než Drábkova tvorba jako taková. Městská divadla 
pražská se hodlají docela důrazně profilovat směrem k politické dramaturgii a zároveň mají ambici oslovit trochu jinou (čti 
náročnější) diváckou skupinu, než zde bývalo zvykem v letech minulých, a než je stále zvykem v okolních přiznaně komerčních 
či bulvárních scénách. Drábek je v tomto ohledu, zdá se mi, silně rozpolcený. Svými tématy cílí na diváckou skupinu, kterou 
bychom si mohli pro zjednodušení nazvat „Respekt & spol.“. Vybírá si - z tohoto pohledu - naprosto bezpečná témata, říká 
to, co je v dotyčných kruzích zvykem říkat a vysmívá se těm, kterým je vhodné se vysmívat (dost možná se přitom cítí být 
odvážným satirikem, ale tak už to holt chodí). Zároveň je však ve svých politizujících eskapádách natolik povrchní, že se mi to 
zdá být pro tuto cílovku jaksi nedostatečné. 

Vezměme jako příklad výše zmíněnou scénku s Václavem Klausem. Mimo jiné proto, že se v inscenaci ocitla z ryzí potřeby 
tam něco takového mít, jinak totiž kromě názvu hry s ničím nesouvisí ( je ostatně s pramalou invencí traktována jako sen 
jedné z postav). Během několikaminutového výstupu se rozehrává, že je Klaus velmi samožerný, což je předvedeno doslova, 
připomenuta je ukradená tužka, dojde na prodanou amnestii, skrývanou homosexualitu, žárlivost na Václava Havla… a to je 
vlastně všechno. Klaus je snadným a oblíbeným terčem - ale komu vlastně budou takto povrchní rýpance stačit? A komu ne?

Cosi velmi podobného platí i v případě onoho relativně ambiciózního finále. Členové vlastenecké domobrany jsou dlouho 
parodováni nejbanálnějším možným způsobem jako tupí mamlasové, kteří si v lese hrají na vojáky, prozpěvují si Ortel, bojí 
se chemtrails a občas zmíní, že mají rádi Zemana a Putina. Terč je i tentokrát až trapně snadný, ale budiž, někomu to třeba 
takhle přijde vtipné. Jenže pak dojde na onen výše zmíněný obrat, kdy se má ukázat, že lesní hrdinové jsou ve skutečnosti 
politováníhodní chudáčci, kteří se cítí odstrčení. že sice mohou být nebezpeční, ale svým způsobem si zaslouží zájem 
a soucit. Nic extra objevného, ale lze to ocenit jako snahu dostat se alespoň kousek pod povrch. Tady je zas potíž v tom, že 
Drábek není schopen tento klíčový moment „zdivadelnit“ aby vyplynul ze situace nebo z jednání postav. V jeho podaní vypadá 
dotyčný zlom tak, že se po náhodné smrti Tomia Okamury domobranci zhroutí a všechno potřebné sdělí hezky polopatě sami: 
jsme chudáčci, cítíme se odstrčení atd. 

Kroužíme kolem stále stejné otázky. Bude něco takhle primitivního stačit těm, kteří by jinak co do samotné diagnózy 
s autorem souhlasili? Dá se tímto způsobem oslovit, řekněme, cílová skupina, pro kterou umělecký šéf MDP chystá třeba 
Anděly v Americe? Nebo se pohybujeme spíš na úrovni, kterou bychom si mohli pro zjednodušení označit „Blesk & spol.“? 
No jo, ale zrovna tahle cílovka by zas mohla mít docela problém se samotným obsahem, odhaduji. V každém případě 
bude zajímavé sledovat, jestli se Drábkovi (a obecněji Městským divadlům) podaří najít dostatečně velký průnik zdánlivě 
protikladných diváckých množin. Ale možná jsem jenom naiva a úplně jednoduše se potvrdí stará cynická divadelnická 
pravda, že před libovolným publikem stejně vždycky nejlépe uspěje ta nejbezostyšnější banalita.

kONzervativec
kONzervativec se směje OslavÁm Na dva způsOby

datum vydÁNÍ: 16. 11. 2018 | zdrOj: mf dNes, autOr: tOmÁš šťÁstka

Diváci postávají se sklenkou na pódiu, mezi nimi herec Petr Vančura, který s předstíranou profesionální deformací moderuje 
večer k oslavám sta let vzniku státu. Stanislav Majer skočí na stůl, ve zvířecím gestu popadne sulcovitý dort ve tvaru 
Československa a začne se jím neandrtálsky ládovat. 

zÁbava Na ObjedNÁvku 
Dva rozdílné momenty vykreslují, jak odlišné jsou dvě části novinky Konzervativec, kterou jako první premiéru obnoveného 
pražského Divadla Komedie režírovala Kamila Polívková podle textu spisovatele Davida Zábranského. 

Ohlasy v tisku / kaNibalky / kONzervativec
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V první, kratší části se totiž diváci účastní fingované oslavy, jejímž smyslem je právě Vančurův vtipný monolog do kamery. 
Herec v nadsázce popisuje, co všechno je večer čeká. Vzhledem k tomu, že vychází ze skutečných bodů oslav po celé zemi, 
vzniká zajímavé zrcadlo povrchnosti dnešní doby. 

Těžištěm inscenace je však část druhá, kdy již diváci sedí na svých místech. Je po večírku, na pódium přichází unavený 
oslavenec v podání Stanislava Majera, aby odehrál další Zábranského monolog. Sám spisovatel přiznává, že vznikl na 
objednávku pro potřeby grantu, ovšem začal ho bavit a postupně se do něj naplno ponořil. 

Z Majerových úst zaznívá náročný text, dotýká se smyslu dějin, cituje klasiky, filozofuje o pojmu minulost a přítomnost. 
Rok 1918 a fakt, že hra měla premiéru 28. října, vlastně ani tak důležité nejsou, i když scény se slovenským hercem Michalem 
Nogou inscenaci zatraktivňují a navazují na úvodní Vančurovo vystoupení. Polívková vůbec těžký text příjemně oživila několika 
režijními triky, čímž diváka udržuje v napětí až do konce. 

Těžko říci, zda je to Zábranského plán, ovšem z monologu silně vyznívá osobní spisovatelova rovina. Snad probublávající 
otázky počátku středního věku? 

Trio Polívková-Zábranský-Majer odmítá jakékoli srovnání s jejich předchozí prací pro Studio Hrdinů, pár styčných bodů se 
tu však najde. Jednak je to opět vyčerpávající Majerův výkon, jednak provokativnost Zábranského myšlenek a v neposlední 
řadě invenční režie Polívkové. Komedie dala svým Konzervativcem vzpomenout na své nedávné veleúspěšné období. 

kONzervativec divadlO kOmedie  75 %

kONtemplace NamÍstO útOku

datum vydÁNÍ: 21. 11. 2018 | zdrOj: a2, dOmiNik melichar

pOzNÁmky k iNsceNaci kONzervativec v divadle kOmedie 
Nová realizace tvůrčí trojice Zábranský–Polívková–Majer se nevyhne srovnání s úspěšným monologem Herec a truhlář Majer 
mluví o stavu své domoviny. 

Tentokrát se hlavní hrdina, český občan, namísto glosování současnosti spíše ohlíží za minulostí. 
Divadlo Komedie se po dvou letech konečně otevřelo divákům. Sice během nich nebylo tak docela zaplombované – 

dočasný domov tu minulý rok našlo například Divadlo Na zábradlí, které procházelo rozsáhlou rekonstrukcí, o stálém souboru 
či vůbec nějaké vizi však nemohla být řeč. Nyní se po více než patnácti letech divadlo Komedie (nově s malým „d“) vrací do 
stáje Městských divadel pražských, v jejichž čele stanul po ne zcela jednoduchém konkursu v lednu letošního roku Daniel 
Přibyl a jejichž uměleckým šéfem se stal Michal Dočekal. Otevření divadla bylo velkolepé – na den stého výročí založení 
republiky, která už neexistuje, inscenací původní české hry, která pro toto divadlo nevznikla, a s pochodem sokolů, který se 
neuskutečnil. 

majer pOdruhé 
Podle nového vedení má Komedie poskytovat prostor pro „projektovou tvorbu, koprodukce s nezávislými soubory či 
zahraničními partnery, festivaly, mimopražská divadla, literární večery, koncerty, výstavy“, jak píše v úvodníku Moderního 
divadla, časopisu Městských divadel pražských, ředitel Daniel Přibyl. Vedle toho by mělo cílit na mladé publikum. Premiérou 
uvedenou 28. října se jistě podařilo naplnit první část plánu – trojice tvůrců prověřená úspěchy ve Studiu Hrdinů, David 
Zábranský, Kamila Polívková a Stanislav Majer, připravila dílo formálně podobné vzývané i zatracované, překvapivé, v lecčems 
snad i kontroverzní inscenaci Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny (2016). Dostalo název Konzervativec. 

Jak Herec a truhlář, tak Konzervativec vypovídají především o českém občanovi. Herec a truhlář je pochopitelně také 
konzervativní, obouvá se do módního hipsterství, vysmívá se sociálním bublinám liberálů, strefuje se do zprofanované 
značky „pražská kavárna“. Majer – konzervativec je o poznání méně útočný. Tam, kde narátor na jevišti Studia Hrdinů hřímá, 
na prknech Komedie spíše konstatuje, zamýšlí se, usebírá a značnou část inscenace věnuje uvažování o čase, nekonfrontuje 
diváka s těžko stravitelnými argumenty, kontempluje, a to i v cynických a groteskních okamžicích, kdy na sebe vypravěč bere 
podobu šklebící se a hýkající opice. 

Ohlasy v tisku / kONzervativec



54 | výroční zpráva | Ohlasy v tisku

Ohlasy v tisku / kONzervativec

cO vlastNě slavÍme? 
Obě díla svádějí k tomu, aby byli jejich hrdinové ztotožňováni s jakýmsi zbytnělým egem autora, tedy Davida Zábranského. 
Mluví pro to zejména forma monologu jednoho herce, ale také myšlenky a názory textem formulované, které připomínají 
civilní vyjádření svého autora. Herec a truhlář ovšem ukázal, jak bravurně umí Zábranský pracovat s mluvčími a mnohohlasím 
v replikách jednoho vypravěče a vyvolávat nejistotu, kdo vlastně mluví. Hlavní postava Konzervativce, opět (do určité doby) 
na scéně osamocený Stanislav Majer hovořící k publiku, není ani hlasem Majerovým, ani Zábranského, ale celé plejády rétorů, 
kteří se v postavě na jevišti stýkají. Zábranský se opakovaně snaží vytvořit iluzi hlasu společnosti, nadhlasu, ideje, která nad 
touhle kotlinou visí někde na obláčku a sem tam ji zalije vydatným deštěm. 

Scéna je zase velmi jednoduchá, vystačí si jen s dlouhým stolem pokrytým sklenicemi a lahvemi a evokuje bujarý večírek. 
Ten skutečně proběhne, neboť představení začíná tím, že nevědomí diváci na jevišti konzumují šampaňské a slané tyčinky, 
a herec Petr Vančura coby moderátor hosty touto částí představení provází. Odříkává program, který je spíše anekdotou 
k oslavám sta let již neexistující republiky, například má kolem divadla projít průvod sokolů, k čemuž ovšem nedojde. 
Podle tvůrců ale Vančura bude každý večer moderovat trochu jinak, takže je možné, že diváci různých repríz uvidí odlišné 
představení. 

Československo založené 28. října 1918 zaniklo s mnichovskou dohodou a v původní podobě se už nikdy nevrátilo. Se 
Slováky se Češi rozloučili v roce 1993, Slováci dokonce 28. říjen jako svátek dosud vůbec neslavili, až pro letošek si uzákonili 
výjimku. Co to tedy vlastně slavíme? V takovém pojetí budoucnost neexistuje, oslavy se dívají pouze do minulosti. 

ptÁk s Očima vzadu 
V představení se jako refrén opakuje představa lodi na otevřeném oceánu. lampa na její zádi osvěcuje pouze pár metrů lodi 
a část vln, které do lodi narážejí a mizejí. Nutno říct, že touto metaforou omezenosti člověka v chápání času, jeho schopnosti 
vidět jasně jen současnost, jež se však jaksi láme o záď lodi, prokázal Zábranský básnické vidění světa v kontextu jeho díla 
nečítané. Připomíná metaforu Jacquese Rupnika v názvu jeho poslední knihy Střední Evropa je jako pták s očima vzadu (2018). 
Rupnik střední Evropu chápe jako ptáka, jemuž je jedno, kam letí, důležité je pro něj, odkud (inspiroval se tvorem Goofus Bird 
z Fantastické zoologie Jorge luise Borgese). Zábranského lampa také ozařuje pouze minulost, zbytky toho, co bylo. 

Majerovi situaci Zábranský opět neusnadnil a naložil na něj textu jak Atlasovi nebeskou klenbu. Majer však coby bývalý člen 
legendární Pařízkovy Komedie je na tomto jevišti jako doma, i bez kolegů ho dokáže ovládnout sebejistě, jeho promluvy jsou 
opět přesvědčivé stejně, jako když ve Studiu Hrdinů lamentuje nad „lidmi typu Majer“. Jako konzervativec ale nakonec není 
sám. Kromě zmiňovaného konferenciéra Vančury, který na závěr svého výstupu hosty pošle do hlediště, má ještě jednoho 
hereckého partnera. Má-li jít o vznik první republiky, má k tomu Slovák přece jen co říct. A tak nechá Zábranský konfrontovat 
svého velkého českého vypravěče s malým slovenským. A to doslova: inscenátoři s Kamilou Polívkovou v čele angažovali 
slovenského herce malého vzrůstu – Michala Nogu. 

druhý hlas 
Zcela jistě má jít o ironický komentář připomínající „druhé housle“, které Slovensko v tehdejším soustátí hrálo. Slovenský 
vypravěč ovšem svým světáckým charakterem tvoří k tomu českému bohorovný protipól. Rozvine transparent hlásající cosi 
o mládí, který zavdá příčinu k dalekosáhlým výlevům vypravěče českého, zpívá druhý hlas v operním výstupu apostrofujícím 
„drahou republiku“. Jeho ležérnost ve spojení s tělesnými dispozicemi vzrůstající interpretační ego Čecha dokonale uzemňuje. 

Po jeho odchodu ze scény už se promluvy z úst Majera poněkud vlečou. Vrací se zpět ke svému místu na zemi před stolem, 
znovu opakuje metaforu s lodí a lampou a vypráví legendární příběh o koni a Nietzschem: z pohledu jedněch kočí koně týral, 
z pohledu druhých zamezoval kůň kočímu v práci. Pak přišel Friedrich Nietzsche, koně objal, zhroutil se a od té doby už s ním 
nebyla kloudná řeč… Pokud se dosud dařilo založením esejistické divadlo krotit zejména herectvím Stanislava Majera, ke konci 
všem zjevně došel dech a tvůrci nechali už mluvit jenom Zábranského. Eklektické finále, byť působilo spíše elitářsky než jako 
kýžená alegorie o stavu naší domoviny, bylo ale nakonec přece jen překvapivé. Divadlo Komedie vykročilo do své (staro)nové 
éry troufale. Nechť mu to zůstane. 

david zábranský: konzervativec. režie, kostýmy kamila polívková, scéna antonín šilar, light design katarína Ďuricová, 
hudba ivan acher, dramaturgická spolupráce viktorie knotková, odborná spolupráce filip herza, hrají stanislav majer, 
petr vančura, michal Noga. premiéra 28. října 2018, divadlo komedie, praha.
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kONzervativec NevÍ, tak mluvÍ a mluvÍ
datum vydÁNÍ: 13. 11. 2018 | zdrOj: divadelNÍ NOviNy, jOsef chuchma

inscenace hry Davida Zábranského Konzervativec začíná pozvolna a uvolněně. Diváky u vchodu na jeviště uvítají hostesky se 
sklenkou sektu, na obrovském podlouhlém stole, diagonálně posazeném na světle natřených prknech, stojí mísy se slaným 
pečivem a sálem prochází slavnostně oděný moderátor v podání Petra Vančury. Chrlí do kamery, co návštěvníky všechno 
čeká, jedna bizarní ohláška střídá druhou a záběry jsou přenášeny na plátno nacházející se na úrovni diváckého balkonu. 
Protože se premiéra konala v den 100. výročí založení republiky, vztahoval se moderátor k tomuto dni. Jubilea se posléze 
dotýká i vlastní Zábranského text, takže Vančurovy vlastenecky a národnostně laděné fórky zřejmě zůstanou i při reprízách, 
stejně tak je ale možné, že je bude obměňovat. 

To není až tak podstatné. Důležitější je, že úvodní rautík trvá déle, než by mohl a měl, že Vančurova výřečnost se rychle 
ohraje, neboť popsaná epizoda nemá dynamiku, natož pointu. Moderátor nakonec vyzve publikum, aby se usadilo do hlediště. 
Diváci poslechnou a na jevišti se zjeví figura v tmavém obleku, která sedí napůl zborceně na zemi, opřena o stůl: titulní pan 
Konzervativec zosobněný Stanislavem Majerem. V následujících desítkách minut toho namluví, nachodí, naskáče, naběhá, 
našklebí, nakřičí požehnaně. Spílá publiku, sobě i době. Podle programu považuje David Zábranský monolog muže, jenž se 
prezentuje coby konzervativec, za svoji nejbásnivější věc. Možná proto, že repetitivně pracuje s obrazem plující lodi z básně 
anglického romantika S. T. Coleridge. Ale daleko více než básnivý je text hry nabubřelý, ostentativně filosofující, rozplizlý. Jeho 
spis je postaven na mimořádné schopnosti imitovat cosi, co na povrchu snad vypadá jako myšlení, produkovat věty, které 
působí, jako by nesly bůhvíjaký obsah, ale nic v nich neříci. Rozdíl mezi myšlením a Zábranského imitací je však asi jako mezi 
myslitelem, který skutečně myslí, a mezi tím, který se do myšlení stylizuje a domnívá se, že již tím, že si mne čelo, stává se 
myslitelem, napsal Jiří Peňás v recenzi na Zábranského knižní debut, román z roku 2006 Slabost pro každou jinou pláž. 

To, čeho se chce Zábranský v Konzervativci zmoci, je pomíjivost a neschopnost, respektive nemožnost opravdu pochopit 
a procítit to, co bylo a už není, co odplulo takzvaně do dějin. Včetně roku 1918, jenž dal vzniknout Československu. Tématem je 
tedy čas; ve svém účinku, ve své totalitě, ve své nekompromisnosti. loď pluje, vidíme trochu rozčeřené vody za zádí, na níž je 
umístěna lampa osvětlující hladinu, ale za plavidlem přitom zůstává nekonečné moře, které už nedohlédneme; v přeneseném 
slova smyslu to chápejme jako moře času. Tohle se ve hře explicitně konstatuje, variuje, ale jinak se textu vzdor veškeré jeho 
upovídanosti nedostává slov. V podstatě jde jen o našlehávání teze. 

Stanislav Majer vedený režisérkou Kamilou Polívkovou se za účasti zdatných technických efektů snaží dodat Zábranského 
slovům „maso“, oživit je, ztělesnit. Je vidět, že za léta, co se po jevištích pohybuje, zdokonalil herecké prostředky, ale veškerá 
herecko-režisérská snaha naráží na mantinely hry. Jak Polívková, tak především dramaturgyně Viktorie Knotková mají 
intenzivní zkušenost s divadlem německé jazykové scény; jejich Konzervativec se tváří, že navazuje na Komedii Pařízkovy éry, 
jež tvořila v duchu rakousko-německé nebanální přímočarosti při vyslovování soudů nad světem. 

Bezradnost textu, potažmo inscenace se naplno obnaží v okamžiku, kdy se na pódium vyšplhá slovenský herec Michal 
Noga, 135 cm vysoký muž postižený achondroplazií (trup a hlava dospělého člověka, končetiny zakrslé). Rozdíl mezi jeho 
figurou a urostlým Majerem je využit s vkusem, to ano, ale česko-slovenskost jejich dialogu vlastně nikam neústí. Noga na 
jeviště vynese transparent, společně ho rozvinou a Konzervativec se vzápětí jme lamentovat nad nápisem Sme mladí, bude 
dobre!. Slovák zasedne za stůl a pozoruje sebestředného Čecha, jenž si zase vystačí sám se sebou. Nakonec Noga jen zvedne 
ruku na pozdrav a odporoučí se z jeviště: významově se prostě „vypaří“. 

Jak to krotké běsnění Konzervativce zakončit? Na jevišti se zjeví živý kůň. Jmenuje se Desperado, informuje program, 
ročník 2005, je prý velmi společenský a přátelský. Při premiéře se opravdu tak jevil. A proč se na jevišti vyskytuje? Asi proto, že 
Konzervativec v závěru vypráví známou historku o turínském vozkovi, bitém koni a plačícím filosofovi Nietzschem. Ano, to by 
jeden plakal… 

městská divadla pražská, divadlo komedie – david zábranský: konzervativec. režie a kostýmy kamila polívková, scéna 
antonín šilar, light design katarína Ďuricová, kamera dominik žižka a adam martinec, hudba ivan acher, dramaturgická 
spolupráce viktorie knotková, odborná spolupráce filip herza. premiéra 28. října 2018.
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kONzervativec
datum vydÁNÍ: 15. 11. 2018 | zdrOj: NadivadlO.blOgspOt.cz, lukÁš dubský

inscenace režisérky Kamily Polívkové začíná velmi nadějně. Diváci přichází postranním vchodem přímo na jeviště, kde už je 
připraven slavnostní raut k oslavám stého výročí republiky, jež představení rámují. Chvilku se nezávazně konverzuje, poté 
začne konferenciér v podání Petra Vančury vychvalovat své schopnosti, ale hlavně bohatý program, který byl ke zvláštní 
příležitosti připraven. Je to celé nenásilně vtipné, Vančura působí spontánně, reaguje na „hemžení“ na jevišti, zároveň ale 
ironizuje obsesi v adorování dávno zaniklého státu. 

Diváci se poté odeberou na svá místa a na jevišti zůstane osamocený Stanislav Majer. Jeho monolog je plný abstraktních 
úvah o vnímání chodu dějin, jejichž východiskem je verš anglického básníka Samuela Taylora Coleridge: „Světlo, které nám 
dává zkušenost, je lampa upevněná na zádi.“ Přiznám se, že se mi na ten proud slov nedařilo nijak napojit, ať už emocionálně 
nebo intelektuálně. Hlavní problém vidím v samotném textu Davida Zábranského, který je nesmírně abstraktní, odtažitý a plný 
planého filozofování. Režisérka Polívková se sice snažila inscenaci rozpohybovat a Majer na jevišti provádí psí kusy (myšleno 
doslova, jelikož se na chvíli promění v psa a výstup zakončí destrukcí zbytků dortu ve tvaru Československa, který byl součástí 
vstupního rautu), tempo této části inscenace však přesto nezadržitelně upadá. 

Vysvobození přináší příchod Michala Nogy reprezentujícího slovenskou část bývalého státu. Vysoký Majer a malý Noga 
už na pohled ztělesňují klišé o Slovensku jako menším bratru Česka, ironický nadhled nechybí ani operní árii o společných 
dějinách. Potom se však Noga postupně vytratí a inscenace se vrací k poněkud zacykleným filozofickým úvahám. Končí 
se historkou o filozofovi Friedrichu Nietzschovi, která umožní přivést na jeviště živého koně. Je z toho vizuálně docela silný 
jevištní obraz, jehož spojitost s celkem ale není právě nejzřetelnější. 

Celkově docela zklamání, možná jsem ale měl přehnaná očekávání. Předchozí práci podobného autorského týmu Herec 
a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny totiž považuji za jednu z mála současných politických inscenací, která jen nehladí 
své diváky po srsti. 

kONzervativec kÁže v kOmedii

datum vydÁNÍ: 22. 12. 2018 | zdrOj: divabaze.cz, pavlÍNa fechterOvÁ

K uvedení nové původní české divadelní hry Davida Zábranského Konzervativec je třeba doplnit pár faktů. Prvním impulsem 
ke vzniku inscenace byl rok 2018 a sté narozeniny Československé republiky, téma hry k jubileu odkazuje, variuje ho, ironizuje 
i oslavuje. Dalším důležitým podnětem byl návrat režisérky a kostýmní výtvarnice Kamily Polívkové do Divadla Komedie, kde 
v letech 2004 až 2012 spolutvořila se svým uměleckým partnerem Dušanem Davidem Pařízkem jednu z nejzdařilejších ér této 
scény. Třetí klíčovou pohnutkou byla návaznost na úspěšnou inscenaci Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny, 
dodnes uváděnou ve Studiu Hrdinů (premiéra 16. 9. 2016). Osvědčená trojice Zábranský – Polívková – Majer v novince 
Konzervativec pracuje na podobném principu a inscenuje opět text ryze nedivadelní. Ovšem tentokrát jsou zapojeny i další 
umělecké složky, pracuje se s výraznějšími efekty (např. inovativní light design), inscenace má početnější herecké obsazení 
a celkově působí tento projekt velkoryseji a „divadelněji“. Zatímco tématem hry Herec a truhlář Majer mluví o stavu své 
domoviny jsou hranice a jejich překračování, dominantním tématem Konzervativce je jednoduše ČAS.

Diváky přicházející do foyer Divadla Komedie vítá u šaten jeden z aktérů – herec Petr Vančura, zdánlivě v roli moderátora, 
a posílá je zákulisní cestou rovnou na jeviště, kde se vybraná intelektuální společnost setkává u skleničky sektu, debatuje 
mezi sebou a dychtivě očekává neznámé. Už toto entrée je příjemnou změnou, bohužel se v českých divadlech příliš často 
nepracuje s principem nekonvenčního, interaktivního zapojování diváků do divadelního prostoru. Přitom oni to potřebují! 
Potřebují vytrhnout z očekávané polohy: „Já sedím a ty mě bav!“

Vančura exceluje, začíná chrlit neskutečné množství informací o československém jubileu, jeho (chvílemi poťouchlý) 
monolog nebere konce. Také v Konzervativci (podobně jako např. ve hře Macocha) Polívková pracuje s ruční kamerou, když 
snímá Vančurův obličej a promítá ho na velkoplošné plátno umístěné nad jevištěm. Následně Vančura diváky rozdělí na 
Slováky a Čechy, čímž navozuje jedno z témat hry – rozdělení republiky, a to nečekaně už před vstupem Stanislava Majera, 
pana Konzervativce, na scénu. S jeho příchodem začíná jedna velká jízda. Majer je intenzivní, mění polohy klidu a vzteku, leží, 
plazí se, běhá, křičí, šeptá, chodí mezi publikum, rozlévá sekt, připíjí si s hosty těchto „inscenovaných narozenin“, příhodně 
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utne divačku, která se neudrží a začíná nekonečně exhibovat, tak, že to působí až záměrně. Jeho výkon je obdivuhodný, 
fyzicky propracovaný, energicky strhující, intelektuálně věrohodný, herecky suverénní. Z reakcí publika je patrné, že se dělí 
na fanoušky tohoto druhu monologické exhibice a naopak odpůrce, protože někdy jsou pasáže až fyzicky neúnosné. V druhé 
části představení přichází slovenský herec Michal Noga, který svým fyzickým handicapem (jde o muže velmi malého vzrůstu) 
symbolizuje (nejen) malé odtržené Slovensko. Prozrazovat dalšího živého účastníka představení a připravit tak případné 
budoucí diváky o překvapení by nebylo fér.

Kamila Polívková se profiluje jako originální divadelní režisérka, která na jevišti realizuje text původní, český a společensky 
angažovaný. Metoda její práce je nekonvenční, zcela přirozeně se promítá její zahraniční zkušenost. S režisérem Dušanem 
Davidem Pařízkem patří k nejúspěšnějším tuzemským divadelním tvůrcům, kteří pravidelně pracují na prestižních scénách 
v Rakousku a Německu, např. ve vídeňském Burgu či Volkstheatru (právě tam v současné době připravují premiéru na leden 
2019, v jedné z hlavních rolí se ve Vídni představí Karel Dobrý).

Téma času je znepokojující a nekompromisní. inscenace Konzervativec pracuje s pomíjivostí velkých dějin republiky, ale též 
s pocitem, že čas plyne každému z nás diváků. Jak se však konstatuje v poslední větě inscenace: „Nic z toho, co vám na celé 
věci může přijít znepokojující, se vás netýká…“

premiéra 28. října 2018, psáno z generální zkoušky 27. října 2018.

Než vše začalO…
Než vše začalO… – zrOzeNÍ krÁlOvNy viděNé růžOvými brýlemi Otce

datum vydÁNÍ: 29. 11. 2018 | zdrOj: taNecNiaktuality.cz, lucie hayashi

Francouzský mim a režisér lionel Ménard se rozhodl sdělit divákům své vidění zázraku zrození nového lidského života. 
Okouzlen magií lásky, silami vesmíru, koly osudu a poezií jeviště, přivedl na scénu dítě velmi křehké, naivní a prosté, podobné 
porcelánovým panenkám u babičky. Téměř všechny své karty pohybu, gest, slov, hudby i scény vsadil na porozumění příběhu, 
eso ale naštěstí věnoval choreografii. A v ní lenka Vagnerová opět předvedla, jak je její taneční kompozice výmluvná, ale 
i osvobozující zároveň.

Na scéně nás přivítá postava „Malého prince“, vypravěče a průvodce dějem (Barbora Nechanická). Sedí v hermelínovém 
plášti na trůnu s připevněnou kapačkou nad hlavou a slova plynoucí z nahrávky doplňuje němými gesty. Vypráví o osamělé 
dívce (Andrea Opavská), která si na vánočním večírku objedná pizzu, a o vztahu, který se mezi ní a poslíčkem (Michal Heriban) 
zrodí. Jevištní mimické ztvárnění tanečníky doslova kopíruje útržky textu z reproduktorů a přidává různé symbolické doplňky, 
jako např. vejce ve sklenicích, s jejichž pomocí si dvojice hledá k sobě cestu, metry vlajícího igelitu prosvíceného reflektory pro 
scénické přestavby a předěly, plátno s projekcí zeměkoule, nebo korunu směřující na hlavu právě zplozené budoucí „královny“ 
(Fanny Barrouquére). Pojízdný trůn vypadá z druhé strany jako pražský činžovní dům v nočním osvětlení, malé papírové 
krabice s otvory pro „beránka“ inspirované Exupérym symbolizují rozverné dary osudu – od těhotenského testu ve formě 
hada po plačící miminka ve finále.

Symbolů, náznaků, nápověd a návodů je ale někdy pro jednu akci až příliš. Tatáž výpověď je posilována všemi dostupnými 
prostředky, které se vrství a opakují již dříve řečené/zahrané/provedené. Sdělení jsou konkretizována pro nechápavce až 
polopaticky, čímž ztrácí hravost i iluzi a značně se zpomaluje spád představení. Náznaky humoru brzdí předvídatelná pointa, 
jedinečnost pantomimy pomíjí při synchronně pouštěném audio záznamu. Jako péra z gauče pak trčí popisná gesta, například 
propíchnutí „kapačky“ (sáčku vody se zlatou rybičkou) coby „náznak“ přicházejícího porodu.

Taktéž hudební mix Tomáše Vychytila osciluje od využívání ruchů, zvuků, úryvků známých melodií po zřejmě autorské 
skladby, které skrývají zajímavý potenciál – jako celek ale hudební složka nenabízí další přidanou hodnotu, jen poctivě ilustruje 
dramatické momenty a napomáhá jejich výpovědi, jak lze často pozorovat u pantomimické tvorby vůbec. inscenaci chybí 
také výtvarník – nápady k využití fundusu a tradičně osvědčených prvků nás přivádí k formě pouliční komedie, jejíž set-up ale 
v blackboxu při dlouhé minutáži nestačí.
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Taneční vstupy nás aspoň na chvíli odvedou od jinak víceméně popisných scének, skvěle pracují s tématem a především 
dávají konečně vyniknout kvalitám svých interpretů. Strach z příchodu potomka, ve kterém se nastávající maminka málem 
utopí, je zpodobněn něžně a dojemně. Dosud herecky nekompromisní a věrně svéhlavá Andrea Opavská se zoufale láme 
v kolenou, Michal Heriban jí sekunduje jako pozorný manžel, zamilovaný blázen i skvělý taneční partner. O to formálněji 
a zbytečně působí následující výstup s loutkou v životní velikosti, kterou manipulují všichni účastníci. Další lahodná pohybová 
kreace nás čeká při duetu tatínka s narozenou dcerou. Fanny Barrouquére zde působí křehce, lehce a naivně rozehrává 
svůj rejstřík lyricky vláčných pohybů. Troufám si tvrdit, že kouzlo, magii a poetiku emocí, vztahů a lásky dokázala Vagnerová 
zkoncentrovat do těchto několika minut výstižněji než v celé rozvleklé inscenaci.

Pohled růžovými brýlemi na svět končí s příchodem první zkoušky, kterou rodině Osud / Malý princ uštědří. Zde se naplno 
odhaluje neukotvenost této postavy, která je i není součástí děje, a náročnost hereckého ztvárnění pohybujícího se mezi 
patosem, afektem i sarkasmem. Nelze určit, zda se jedná o problém dramaturgického konceptu a libreta, kam až sahá režijní 
záměr či zda je problém v interpretaci této role, která místo aby příběh vyprávěla, je jím sama spíše manipulována. Část z toho 
mohla způsobit premiérová tréma Barbory Nechanické, jejíž projev si tak nezadal s jemnou mimikou jevištně zkušenějších 
kolegů, a jistě tak odpadne při dalších reprízách.

Na projekci vidíme zatmění Slunce a jevištěm se začnou prohánět noční běsi v bílých hávech. Čemu konkrétně musí rodina 
čelit, se nedozvíme, hudba a tanec však mají nahánět hrůzu. Naštěstí síla rodiny vše překoná, Země se zase začne otáčet 
a dětský pláč se najednou ozývá hned ze tří krabic/postýlek. Závěrečný obraz patří „královně“ usazené na trůnu, první dceři, 
která má moc rozdávat štěstí své rodině. Zřejmě je to obraz „Manon, až bude dospělá“, jíž lionel Ménard celé dílo věnoval.

Palubní deník devítiměsíční plavby s titulem Než vše začalo… stojí rozkročen mezi rodinným představením a pouliční 
divadelní podívanou, pro obojí mu však chybí nadhled a zkratka, kterou by ocenil i dospělý seriózní návštěvník kamenného 
divadla.   

psáno z premiéry 24. listopadu 2018, divadlo komedie, praha.

palubNÍ deNÍk devÍtiměsÍčNÍ plavby

datum vydÁNÍ: 14. 12. 2018 | zdrOj: divadelNÍ NOviNy, NiNa vaNgeli

Mladá generace, která se ujala správy Divadla Komedie, jeho prostory osvěžila, zavedla evropské vychytávky – jako 
samoobslužnou šatnu bez fronty – a poskytla ve foyer prostor mladým výtvarníkům. Vytvořila tu vlídnou a přátelskou 
atmosféru. Divadlo aktuálně uvedlo koprodukci taneční skupiny lenka Vagnerová & Company a francouzského režiséra 
lionela Ménarda pod názvem Než vše začalo… s podtitulem Palubní deník devítiměsíční plavby. Vzhledem k renomé lenky 
Vagnerové byla očekávání velká. 

Jakkoli je inscenace očividně inspirována čerstvým mateřstvím choreografky, její podobu měl zcela v rukou lionel Ménard. 
Tedy samo sebou s výjimkou choreografických výstupů, které také ovlivnily obsazení kusu: hrají v něm známí pražští tanečníci 
Andrea Opavská, Fanny Barrouquére, Barbora Nechanická a Michal Heriban ze skupiny lenka Vagnerová & Company. Není to 
ovšem jejich vina, že premiéru nemohu označit za zdařilou. 

Ani volbu lionela Ménarda jako autora a režiséra nelze nikomu vytknout. Jeho umělecký životopis je bohatý a působivý. 
Obsahuje taková jména jako Marcel Marceau, Alejandro Jodorowsky, Philippe Genty či Michael Jackson. Tvůrce uvádí, že ze 
svých děl je nejvíce hrdý na jediné provedení projektu Voliéra pro vězně s dlouhodobými tresty, angažoval se v hudbě i ve 
filmu, je světoběžník. Přesto mi na premiéře připadalo, že sedím naproti v Minoru na dětském odpoledním představení. 

Tématem inscenace je tajemný přechod člověka z lůna matky na svět. Krásné, mystické i věčné téma. Ale scenárista 
a režisér z něj nevytěžil žádné nové poznání. Pravda, je tu jeden neotřelý motiv a tím je připomínka blízkosti smrti v každém 
okamžiku, počínaje už ohrožením křehkého života ještě nenarozeného, právě se rodícího či čerstvě narozeného dítěte. Dodává 
představení mučivou notu, ale zároveň i jakýsi trochu lepkavý biedermeier. 

Podoba inscenace svědčí o tom, že režisér se posvátného tématu chápe s jistou pokorou. Chtěl by vzdát hold zázraku 
narození, například scénografickými prostředky – velkým panó s vyobrazením vesmíru naznačuje metafyzický původ člověka, 
vytváří paralelu mezi zrozením dítěte a vesmíru i mezi vypuklostí planety a těhotným břichem ženy. Nicméně i to je málo 
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platné, inscenace je co do výrazových prostředků zastaralá, a to jak scénograficky, tak svým „rekvizitním herectvím“, stárne 
i nasládlým moralismem. 

Nota bene! Večer nebyl však zcela ztracený, a to při pohledu na taneční variace – zejména na překrásný duet Andrey 
Opavské a Michala Heribana, který byl značkovým choreografickým dílem lenky Vagnerové. Fyzický až zápasivý tanec 
budoucí Matky a Otce vyjadřoval ambivalenci vztahu ženy a muže v kritické situaci. Byl to spíš zápas Herkula s Atlantem než 
milostné pas de deux. A je třeba zmínit, že všichni tanečníci jsou i herecky přesvědčiví. 

Výrazná tvář Andrey Opavské mluví sama o sobě. Silné, ale senzitivní tělo Michala Heribana jako by vedlo ustavičné vnitřní 
monology. Zarputilé velké dítě Fanny Barrouquére se zmocňuje prostoru s jistotou někoho, kdo dobře ví, že je středem světa. 
Méně srozumitelná je vedlejší role Barbory Nechanické, které režisér zprvu uštědřil slibný motiv Královny, ale pak ho bez 
cavyků opustil – ne že by ho byla škoda. 

Na okraj bych chtěla vyjádřit ještě jednu obavu. Soubor lenka Vagnerová & Company v Komedii nejen uvádí tuto novou 
inscenaci, ale dokonce s divadlem vstupuje do užší spolupráce. Avšak pro tanec zde není nikterak ideální prostor, což 
proběhlá rekonstrukce nijak nezohlednila. 

lenka Vagnerová & Company a Městská divadla pražská – Než vše začalo… 

režie, námět, koncept a dramaturgie lionel ménard, hudba tomáš vychytil, pohybová spolupráce a choreografie lenka 
vagnerová, návrh scény a kostýmů lionel ménard, světelný design michal kříž, projekce erik bartoš, grafický design 
michal heriban. premiéra 24. listopadu 2018 v divadle komedie.

zNOvusjedNOceNÍ 
kOrejÍ
zkOumÁNÍ absurdit mezilidských vztahů v rOkOku. zNOvusjedNOceNÍ kOrejÍ 
je ve hře jeN zbOžNým přÁNÍm

datum vydÁNÍ: 9. 12. 2018 | zdrOj: iNfOrmuji.cz, kristýNa čtvrtlÍkOvÁ

Pražské divadlo Rokoko uvedlo v premiéře hru současného francouzského dramatika Joëla Pommerata s poněkud 
zavádějícím názvem Znovusjednocení Korejí.

Severní a Jižní Korea jsou rozdělené od konce druhé světové války. Hra uváděná v Městských divadlech pražských ale 
vůbec není (anti)utopickou vizí o tom, co by bylo, kdyby se státy opět spojily. Její název Znovusjednocení Korejí odkazuje na 
podobnost, kdy jsou jakékoliv vztahy zprvu stabilní, následně je něco nečekaně přetne a zpravidla se je už nepodaří uvést do 
původního stavu.

inscenaci tvoří kaleidoskop vzájemně nesouvisejících povídek, jejichž žánr sahá od tragikomedie přes drama až po 
psychothriller. Všechny role obstarává desetičlenný herecký ansámbl – pětice mužů, pětice žen. Na jeviště vstupují skrze 
průchozí převlékací kabiny, v nichž se kromě kostýmů mění i jejich postava. V dalším výstupu pak pokaždé ztvární naprosto 
odlišný charakter od předchozího příběhu. Jednotlivé předěly doplňuje znepokojivá hudba ve stylu jazz fusion, která u diváků 
spolehlivě udržuje napětí.

Netradiční pojetí představení dozajista poutá pozornost. Některé příběhy jsou však příliš krátké a nedostatečně rozvedené 
na to, aby byl patřičně vysvětlen kontext a mohly tak silněji zapůsobit. Vyvažují je však delší, emocionálně nabité scény – mezi 
nimi třeba příběh o nepochopeném učiteli, který se své žáky snaží v dnešním citově chladném světě vést žáky k hodnotám 
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lásky, sonda do palčivé situace manželské dvojice, které děti chybí natolik, že si je vymyslí a do své iluze zatahují i okolí, nebo 
skeč se dvěma kamarády, kteří se do krve rozhádají kvůli naprosté banalitě.

V obsazení najdeme stálé členy souboru promíchané s hostujícími, neokoukanými tvářemi. V některých scénách se 
ale „úsporné opatření“ s figurami nevyplatilo – například v příběhu o překažené svatbě hrají Anna Kameníková s Danou 
Batulkovou sestry, věkový rozdíl mezi těmito herečkami, jenž je patrný i vizuálně, přitom činí 36 let.

Jejich výkony jsou přesto s ohledem na náročnost transformací do jiné postavy, kterou všichni zvládali nad očekávání, 
úctyhodné, obzvláště pak podání Jana Vlasáka coby manžela trpělivě snášejícího výpadky paměti své nemocné ženy, lucie 
žáčkové, dívky lehčích mravů, a Jiřího Hány ve zmíněné roli pedagoga.

NÁzOr iNfOrmuji.cz  80%

milOstNé výstupy NabOsO

datum vydÁNÍ: 18. 12. 2018 | zdrOj: lidOvé NOviNy, jaN kerbr

inscenace Městských divadel pražských Znovusjednocení Korejí nepředstavuje politickou dystopii, jde pouze o poetický 
příměr fungování milostného vztahu, jak ho ve své hře – pásmu výstupů – vyslovil francouzský divadelník Joël Pommerat. 

Scénu tvoří prorezivělá převlékárna opuštěného venkovského koupaliště, aktéři vycházejí z kabin a zase v nich mizejí 
v oblečení často domáckém, někdy i v negližé, vždy zásadně bosí. Pět hereček a pět herců vytváří množství postav v řadě 
scének, z nichž některé ve své zkratkovité hutnosti působí jako anekdoty, jiné by svým rozehráním možná vydaly i na 
celovečerní kus. Hned první číslo, odpovědi manželky (Veronika Gajerová) na dotazy blíže nespecifikované tazatelky (Monika 
Zoubková) stran chystaného rozvodu, vypovídá o nezbadatelnosti našich emocí. 

žena se chce rozvést, nic proti svému životnímu partnerovi nemá, ale necítí lásku (epizodu na obdobné téma kdysi 
traktoval i ingmar Bergman ve Scénách z manželského života). Později, téměř ve finále sledu absurdně podivných, vždy však 
pravděpodobnost nepostrádajících výstupů, se jako kontrast objeví epizoda, kdy žena odhodlaná k rozchodu říká partnerovi, 
že láska k dlouhodobému vztahu nestačí. 

Pommerat namíchal do svého libreta kromě dialogických úvah také několik velmi dramatických situací. Tak například 
mladší sestra nevěsty před započetím svatebního obřadu obsedantně tvrdí, že ženich miluje ve skutečnosti ji, i když ten to 
popírá. Zná se s celou rodinou už dlouhá léta a nejen s touto „rozbíječskou“ sestrou (velmi přesvědčivá Anna Kameníková) se 
někdy políbil či líbal, to vše vychází postupně najevo – a svatba se neuskuteční. 

V jiné epizodě mladý pedagog v temperamentním podání Jiřího Hány se brání nařčení z pedofilie, i když „vyšetřovaná“ 
situace z dětského tábora působí – především na rodiče konkrétního dítěte – nestandardně. Jiný manželský pár (lucie 
žáčková a Petr Konáš) se po návratu domů dožadují po najaté hlídačce přítomnosti svých dětí, ačkoliv celá situace byla jen 
hrou, jíž si simulují svůj neuspokojivý partnerský vztah, žádné děti totiž nemají. Jeden z nejdojemnějších „skečů“ prezentuje 
jako námět amnézii, nepojednává přitom o žádných starcích. On (tlumeně zjitřený Jan Vlasák) navštěvuje v nemocničním 
zařízení manželku (Dana Batulková), které vždy znovu říká, že je přece její manžel, že jsou rodiči dvou dospívajících dětí, 
při těchto posmutnělých setkáních se partneři občas dokonce pomilují. Hanuš Bor má kromě jiných „malých rolí“ pěknou 
příležitost ve výstupu, kdy se navštěvuje ve vší počestnosti se sousedkou, neboť jejich milované „polovice“ se často vracívají 
domů později. Při jednom takovém víceméně nesmělém posezení zaslechnou povědomé hlasy, a to překvapivě současně 
a v dialogu, jejich životní partneři navíc vzápětí – patrně na chodbě – realizují milostný styk. 

A dosud nejmenovaný desátý protagonista, Karel Heřmánek mladší, odolává v posledním čísle tohoto podivuhodného 
kolotoče lásek i nelásek vábení prostitutky poukazem na svůj standardní rodinný život, pouliční rutinérka stále snižuje taxu za 
nabízené služby, mladý muž pak „podlehne“ při nabídce zdarma. 

Jmenoval jsem jenom část námětů i rolí, které aktéři na velmi solidní úrovni, ba skvěle ztvárňují. Ve finále začne jako 
metafora fungovat i ona otřískaná převlékárna, všechny kabiny se otevřou, herci shazují na hromadu kostýmy svých 
posledních rolí a na děkovačku nastupují v bílém spodním prádle, nikdo tedy nic nepředstírá a navíc je čistý. inscenaci provází 
výrazný hudební podkres z dílny ivana Achera, připomínající banální milostný pop, zároveň ovšem balancující na hraně lehce 
ironického nadhledu. 
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inscenace sice působí poněkud nevyrovnaně, ale spíš z hlediska nestejné literární úrovně a naléhavosti jednotlivých 
výstupů, nikoliv co se týče realizace. Na mnoha místech – především těch v recenzi zmíněných – se téma zadírá pod kůži, 
nejde ovšem jen o jeho nadčasovou platnost, ale dost podstatně je v jevištním díle diagnostikován rovněž ne zrovna ideální 
stav citů naší přítomnosti. 

joël pommerat: znovusjednocení korejí překlad a dramaturgie: michal zahálka režie: eduard kudláč městská divadla 
pražská, rokoko, premiéra 8. 12. (psáno z druhé premiéry 12. 12.)

O lÁsce bez lÁsky

datum vydÁNÍ: 8. 1. 2019 | zdrOj: divadelNÍ NOviNy, kateřiNa kykalOvÁ

Nová dramaturgická posila Městských divadel pražských Michal Zahálka zvolil jakožto překladatel z francouzštiny hru 
současného francouzského dramatika a režiséra Joëla Pommerata. Znovusjednocení Korejí je po kabaretu Třesu se (1 a 2) 
již druhým Zahálkovým překladem Pommeratova textu a v současnosti jde o jednu z nejhranějších divadelních her po celé 
Evropě; Pommerat za ni také získal četná prestižní ocenění. Název navozuje představu politického divadla, jemuž se autor 
ostatně systematicky věnuje. Podobně jako v jiných svých hrách ale pojímá politiku jako systém společenských vazeb, který 
má původ v základní společenské jednotce – v rodině či v tomto případě pouze v páru.

Ve Znovusjednocení Korejí tedy nahlíží na různé podoby lásky – od milenecké, partnerské či manželské přes lásku 
rodičovskou až po dlouholeté přátelství –, a to prostřednictvím pro něj typických samostatných scén, v nichž vystupují 
vždy jiné postavy. Hra dohromady tvoří mozaiku rozmanitých lidských vztahů. Výstupy jsou většinou tragikomicky laděny 
a zakončeny výraznou pointou. Na premiéře se diváci dobře vypointovanými situacemi skvěle bavili. Nevím však, kolik z nich si 
prošlo i hořkým zjištěním, že se necelé dvě hodiny hraje o všem jiném než o lásce a postavy žijí v neustálém sebeklamu. láska 
je pouhou utopií, tak jako znovusjednocení Korejí, a dva lidé si vzájemně nikdy zcela neporozumějí…

Režisér Eduard Kudláč s manželkou scénografkou Evou Kudláčovou Rácovou hru zasadili do prostředí toalet. Na jevišti 
postavili stěnu zelených kabinek s dvojitými dveřmi, takže herci vstupují na scénu skrze jednotlivé kabinky ze zadní části 
jeviště. Strohé anonymní prostředí Pommeratovu hyperbolicky nadsazenému textu svědčí, jeho neměnnost ale zároveň 
brzdí tempo inscenace. Jelikož jde skutečně spíše o mozaiku než o příběh, který by postupně gradoval, vyžaduje hra vizuálně 
rozmanitější ztvárnění – tím ovšem nemyslím žádnou opulentnost, ostatně sám autor halí inscenace svých her do přítmí, aby 
dal promluvit textu a v jeho vizualizaci ponechal prostor divákově fantazii.

Pro herecký soubor Městských divadel pražských je Pommeratova hra velmi vděčnou volbou: prostor v ní dostává pět 
herců a pět hereček a každý z nich si v průběhu projde řadou rolí. S odstupem času mi mnoho situací v paměti nenávratně 
zapadá, avšak v případě Anny Kameníkové a lucie žáčkové si jsem schopná vybavit všechny jejich role, především díky 
nadsázce, s jakou Pommeratovy leckdy až groteskní situace ztvárňují.

V úvodní scéně vyzná Kameníková coby mladší sestra nevěsty v den svatby lásku ženichovi a rozpoutá překvapivou sérii 
přiznání všech ostatních sester, do jakého styku s ním kdy přišly, takže k uzavření sňatku samozřejmě nedojde. V roli chůvy 
je zase konfrontována s bláznivým manželským párem, který si ji najal, ačkoli žádné děti nemá; z jejich exaltované reakce, 
když po návratu domů děti nenajdou, si lze pouze domýšlet, zda si tím divadlem léčí trauma z toho, že o děti přišli, nebo že ani 
nikdy žádné mít nemohli. Silná je také scéna, v níž coby mladá dívka, která čerstvě otěhotní, vprostřed scény zarytě vzdoruje 
svému otci, jenž otce dítěte nekompromisně odsuzuje. Její odhodlanost a zamilovanost přitom nevyznívají radostně, i když je 
herečka velmi dobře vyjadřuje; stejně jako u všech ostatních postav je láska pouhou iluzí.

Podobně výrazná je také lucie žáčková jako jedna ze sester mající milostnou zkušenost s ženichem nebo vyšilující matka 
imaginárních dětí a především jako jedna z uklízeček, která se při uklízení toalet svěří kolegyním s nadějí, že se její partner 
po rozchodu polepší, pak se k ní vrátí a vše bude jako dřív. Podobně jako v jiných svých hrách přitom autor nechává postavu 
propadat sebeklamu až bolestně (a zároveň směšně) dlouho, zatímco ostatní figury i diváci už dávno vědí, že partner leží 
v jedné z kabinek mrtvý…
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datum vydÁNÍ: 10. 12. 2018 | zdrOj: NadivadlO.blOgspOt.cz, tOmÁš blatNý

Na kOreje NedOšlO
V sobotu uvedlo Divadlo Rokoko inscenaci Znovusjednocení Korejí podle hry francouzského autora Joëla Pommerata 
v překladu dramaturga Michala Zahálky. Režíroval umělecký šéf Městského divadla žilina Eduard Kudláč.

Hrálo se v abstraktním prostoru: jeviště po celé délce zaplňovalo osm omšelých plechových převlékacích kabinek vybledle 
zelené barvy. Kromě nich a sprchových záclon zavěšených po stranách už na scéně nebylo nic. S kabinkami ale herci téměř 
vůbec nepracovali (se záclonami vůbec), až na scénu, kdy se v jedné z kabin objevila mrtvola, sloužily jen k převlékání. Herci 
se navíc převlékali pouze během přestaveb, takže kabinky spíš jen suplovaly zákulisí. Vzhledem k tomu, že režisér nevyužíval 
světla ani hudbu (mimo předělů mezi jednotlivými výstupy), byl výsledný „obraz“ popravdě ošklivý a po chvilce vyčerpaný až 
vyčerpávající. 

V inscenaci však nevznikaly ani jiné obrazy či jevištní metafory, nejvíce metaforickým zůstal samotný titul (bohužel i ten 
byl v rámci jednoho z dialogů vyřčen a konkretizován). Z kabinek pravidelně vycházeli herci v různých rolích: kněz, učitel, 
prostitutka, rodič apod., a pak na prázdném jevišti sehrávali etudy, v nichž se mluvilo a mluvilo a mluvilo. Nutno poznamenat, 
že dva z příběhů byly oceněny potleskem, avšak spíše kvůli vypjatým až hysterickým hereckým výkonům, než kvůli nápaditosti 
či scénickému řešení. Navíc nebýt toho, že byly jednotlivé charaktery odlišeny kostýmy, z hereckého projevu by kolikrát nebylo 
poznat, že šlo o jiné postavy, než které herci představovali v předešlém příběhu. 

Jádrem jednotlivých epizod byla láska na všechny způsoby: rodičovská, pečovatelská, vztah pedagoga k dítěti, dále pak 
nevěra, opouštění... Všechna témata však byla jen jaksi nahozená. Došlo na obecnosti (Co je pravda? a Co je láska?), láska 
sloužila jako východisko situací, ty však samy o sobě nijak výrazně rozvedeny nebyly, a téměř žádná z nich nebyla ani vedena 
k pointě. Stejně jako celá inscenace. Jednotlivé příběhy spolu totiž nijak kromě zastřešujícího obecného tématu konkrétněji 
nesouvisely. 

O čem to tedy celé bylo? Mozaika příběhů nejspíše zaujala inscenátory pro mnohost úhlů pohledů, jak lze nahlížet lásku. 
Konkrétní realizace jednotlivých situací však nebyly příliš přesvědčivé. Výsledkem se nestal kompaktní celek, každý příběh 
tu stál sám za sebe, což zanechalo pocit poněkud povrchního náčrtu. Bezmála dvouhodinové otvírání a zavírání dvířek 
převlékacích kabinek, které ukrývaly osmnáct minipříběhů, mi zhruba v polovině začalo připadat neúnosné a nemohl jsem se 
ubránit otázce, co všechno ještě mají připravené. Když se po skončení osmnáctého příběhu na jevišti znovu zjevily postavy 
z předchozího příběhu, který dohrály a tím uzavřely, polila mě hrůza, že se teď zpětně bude dohrávat každý započatý příběh. 
To se naštěstí nestalo (nicméně, proč se zrovna tento příběh dohrál, a v čem je tedy pointa celku, mi zůstalo záhadou). 

Finále, ve kterém se herci vysvlečeni do bílého spodního prádla přišli ukázat publiku, byl tak nejasný, že si ho premiérové 
publikum spletlo s děkovačkou a začalo rozpačitě tleskat. Rozpačitý jsem z celé události i já. Ačkoli mám po změně 
uměleckého vedení MDP větší motivaci a zájem Rokoko navštěvovat, sobotní zážitek ze Znovusjednocení Korejí mi k tomu 
příliš důvodů nedal. 

zručNě prOvedeNÁ lÁska Na stO a jedeN způsOb. stačÍ tO?

datum vydÁNÍ: 13. 12. 2018 | zdrOj: ceskatelevize.cz/artzONa, jOsef chuchma

Marketingově pro veřejnost zpřístupnit titul Znovusjednocení Korejí, který přitom nemá s politikou pranic společného, nýbrž 
pojednává o lásce, to bude pro PR oddělení Městských divadel pražských asi docela oříšek. Náš úkol je jiný: pokusit se tu 
formulovat, jaká je tato inscenace hry Francouze Joëla Pommerata.

Scéna pražské inscenace Pommeratova (*1963) kusu, jenž měl ve Francii premiéru před pěti lety, je jednoduchá: plechová 
stěna s řadou dveří, které nedoléhají až k zemi, takže sedící divák, jehož oči jsou ve výši podlahy jeviště, vidí, že v dané kukani 
někdo pobývá. Taková stěna se používá – či spíše používala – coby lidová převlékárna kupříkladu na koupalištích. Scénické 
řešení Evy Kudláčové Rácové naslouchá fragmentární struktuře textu: jde o sled dvou desítek převážně dialogů či trialogů, 
někdy komunikuje i více postav – každá figura přitom vstoupí na jeviště z jiných dveří převlékárny a „dostaví se“ ztvárnit 
příslušnou etudu. Tyto několikaminutové story obnášejí situace a hovory na téma láska. láska milenecká, manželská, 
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rodičovská, láska prodejná apod. Herců je deset, v úhrnu ztvárňují dvaapadesát postav, tím tedy scénická dominanta 
převlékárny má o to víc svoji logiku; a divák v krátkých pauzách mezi etudami může pozorovat, že za některými z těch dveří se 
někdo z aktérů připravuje k následujícímu výstupu.

Sled mikropříběhů nespojený jedním „velkým“ příběhem dneska již málokoho zaskočí; divák si celkový obraz složí sám. 
Ale čím víc etud zde sleduje, tím je právě celkový obraz rozmlženější a konvenčnější. Téměř každá ta story je napsána zručně 
a svým způsobem ostře, ale zároveň většina z nich vyznívá povědomě, jako variace již někdy někde viděného či slyšeného. 
Můžeme to brát jako svého druhu plus – autor „nás“ má odpozorované, zná „naše“ postoje, trable, naše mechanismy 
přemýšlení a konání. Ale toto plus mizí, jakmile si uvědomíme, že Znovusjednocení Korejí nepřekvapuje, nýbrž především 
utvrzuje. Mám za to, že tento dojem z celku narušují jen dva minipříběhy. V jednom učitel marně vysvětluje napruženým 
rodičům, že když se postaral o jejich syna, jehož na školním pobytu šikanovali spolužáci, a vzal hocha k sobě na pokoj, že není 
žádný pedofil (zoufalý monolog učitele v podání Jiřího Hány sklidil při první ze dvou premiér potlesk na otevřené scéně). Druhý 
takový zdárný mikropříběh je dialogem manželů, kdy ona pobývá kvůli demenci v léčebně a on s ní vede laskavý hovor, reaguje 
na její mimoběžné poznámky; zde Jan Vlasák zúročil své velké herecké zkušenosti natolik umně, že to vypadá, jako kdyby snad 
ani nehrál, „jen“ v postavě existoval. Silná miniatura! V ní také zazní titulní „znovusjednocení Korejí“: muž ženě říká, že když ji 
poznal, bylo jako by se znovu potkaly dvě oddělené poloviny korejského poloostrova.

Slovenský režisér Eduard Kudláč (umělecký šéf Městského divadla v žilině) pohostinsky režíroval v krátké době v Praze 
podruhé. Poprvé to bylo v Divadle pod Palmovkou, o titulu Sedmé nebe jsme zde psali. Na libeňské scéně se Kudláč herecký 
ansámbl dovedl k výkonu konturovanějšímu a kompaktnějšímu. Jistě, hra Caryl Churchillové není tak fragmentarizovaná 
jako Znovusjednocení Korejí, ale nesnadná na nalezení adekvátní polohy není o nic méně, to spíš naopak. libeňský soubor 
z toho aktuálně vychází jako tvárnější a sehranější. Vyjma zmíněných Hány a Vlasáka, plus ještě lucie žáčkové, jeví se mi 
být sestava, s níž Kudláč pracoval v Rokoku, jaksi plošší, snad lze i říct „poškozená“ televizním herectvím, přesněji herectvím 
v televizních produkcích zcela spotřebního typu.

Výsledek je zkrátka neurážející, bytostně průměrný: umělecky ani malér, ani sukces, divácky to nevypadá na trhák, jímž jsou 
nyní v Rokoku Kanibalky: Soumrak samců, jakýsi lidový kus „pražské kavárny“; rovněž o nich jsme tu referovali. Z „Kanibalek“ 
a z „Korejí“, tedy ze dvou dosavadních inscenací uvedených ve stávající sezóně v Rokoku novým vedením Městských divadel 
pražských (ředitel Daniel Přibyl, umělecký šéf Michal Dočekal), nejde vyrozumět, kudy vlastně se tato scéna chce a bude 
ubírat.

kOrejský škarOhled

datum vydÁNÍ: 17. 1. 2019 zdrOj: reflex, richard erml

lÁska kvete až dO trapNOsti v divadle rOkOkO 
DiVADlO Nové umělecké vedení Městských divadel pražských potřebuje úspěch jako sůl. Po prosincové premiéře hry 
Znovusjednocení Korejí v Divadle Rokoko můžeme tvrdit, že slánka je spíše poloplná než poloprázdná. 

Pod matoucím názvem se skrývá napůl hravá a napůl hořká hříčka francouzského divadelníka Joëla Pommerata na 
mnohokrát obehrané téma různých podob lásky. Formální vynalézavost textu střídající na dvě desítky mikrodramat 
s desítkami různých postav by mohla připomínat otáčení krasohledu. Kdyby se postavy tak často nebrodily proti proudu 
emocionální břečky, nazývané láskou, mohli bychom směle mluvit o škarohledu. Nemá smysl zde vypočítávat všechny ty 
smutně trapné situace, do kterých se lidé láskou posedlí až nemocní dostávají. Jen namátkou: učitel se platonicky zamiluje 
do svého nadaného žáka a je obviněn jeho rodiči ze sexuálního napadení, žena opouští manžela z jediného důvodu, že jejich 
vztahu chybí láska, staří přátelé se do krve pohádají kvůli jediné chvilce upřímnosti… 

Stačí podotknout, že na klasické vzplanutí mezi mužem a ženou se takřka nedostane. Tím více jsou však extrémy 
zábavnější a šance zahlédnout se v některém úletu jako v zrcadle pravděpodobnější. 

Předností inscenace hostujícího slovenského režiséra Eduarda Kudláče jsou solidní herecké výkony. 
Na herečkách, jako je Dana Batulková, Veronika Gajerová, lucie žáčková, Monika Zoubková, a na hercích, jako je Jan Vlasák, 

Jiří Hána či Hanuš Bor, se repertoár jistě stavět dá.

Ohlasy v tisku / zNOvusjedNOceNÍ kOrejÍ
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ledeN
Petr Svojtka: Táta se tam nahoře asi směje 01. 01. 2018 | Zdroj: novinky.cz 
Tančírna i Plechový bubínek 02. 01. 2018 | Zdroj: Pražský deník | Strana: 14 | Autor: 

(gk) 
Oprava Divadla Komedie může stát až 170 milionů 04. 01. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 19 | 

Autor: (ČTK) 
Oprava Divadla Komedie se může vyšplhat na 160 až 
170 milionů Kč

04. 01. 2018 | Zdroj: divadlo.cz

Praha chce rekonstruovat zanedbané Divadlo 
Komedie, náklady se mohou vyšplhat až na 
170 milionů korun

04. 01. 2018 | Zdroj: prazskypatriot.cz 

Musím neustále něco dělat! 05. 01. 2018 | Zdroj: Zdraví | Strana: 6 | Autor: Kateřina 
Grimmová 

Komedie, dramata i novodobý cirkus. Co přinese za 
divadelní premiéry rok 2018?

 06. 01. 2018 | Zdroj: informuji.cz 

Alzheimer, teror a síla divadla 08. 01. 2018 | Zdroj: Týdeník Rozhlas | Strana: 19 | Autor: 
Bronislav Pražan 

Inscenace roku 08. 01. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz
Shakespearovský filmový trip 08. 01. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz | Autor: Marie 

Reslová
Rekonstrukce Komedie? Možná 2020 09. 01. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 11 Čechy
Co se tenhle týden líbilo editorce Míše 10. 01. 2018 | Zdroj: Vlasta | Strana: 4 
Haló TIPomat 11. 01. 2018 | Zdroj: Haló noviny | Strana: 13 
Divadelníci zvou na přehlídku nejlepších komedií roku 12. 01. 2018 | Zdroj: 5plus2 | Strana: 3 | Autor: (lat) 
V Pardubicích budou k vidění nejlepší komedie z celé 
republiky

12. 01. 2018 | Zdroj: mistnikultura.cz | Autor: Radek 
Smetana

Připomeňte si zlaté šedesátky a květinové děti 
komedií

16. 01. 2018 | Zdroj: Jablonecký deník | Strana: 3 | Autor: 
(red) 

Komediím roku zatleskají na festivalu smíchu 
Pardubice

17. 01. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 11 | Autor: Zdeněk 
Seiner 

Jak být dobrou matkou v 21. století a nezbláznit se? 18. 01. 2018 | Zdroj: celebritytime.cz ,
Dny plné smíchu 19. 01. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 12 | 

Autor: Gabriela Gregorová 
Pardubice. Grand Festival smíchu 19. 01. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 13 | Autor: MET 
Dny plné smíchu. Pardubice hostí nejlepší divadelní 
komedie

19. 01. 2018 | Zdroj: regiony.impuls.cz | Autor: Michal 
Klíma

Stašová s Dlouhým již podruhé vyprodali sál 
jihlavského Domu kultury

19. 01. 2018 | Zdroj: jihlavsky.denik.cz

Festival smíchu nabídne hudební i situační komedie 20. 01. 2018 | Zdroj: Chrudimský deník | Strana: 2 | 
Autor: lenka Štěpánková 

Stašová s Dlouhým již podruhé vyprodali sál 
jihlavského domu kultury

20. 01. 2018 | Zdroj: Havlíčkobrodský deník | Strana: 10 |  
Autor: Tomáš Kucej 

V Pardubicích začíná přehlídka divadelních komedií 21. 01. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz
Festival smíchu nabídne hudební i situační komedie 21. 01. 2018 | Zdroj: orlicky.denik.cz 
Přehled soutěžních komedií 18. ročníku 
Grand Festivalu smíchu

22. 01. 2018 | Zdroj: Pardubický deník | Strana: 52 



Ohlasy v tisku | výroční zpráva | 6564 | výroční zpráva | Ohlasy v tisku

sOupis pr člÁNků, tv a rOzhlasOvých šOtů

Grand Festival smíchu je dospělý. Začíná 18. ročník 22 . 01. 2018 | Zdroj: Pardubický deník | Strana: 51 | 
Autor: lukáš Dubský 

GRAND Festival smíchu 22. 01. 2018 | Zdroj: Haló noviny | Strana: 10 | Autor: (the) 
Přehled vítězů ceny Komedie roku na Grand Festivalu 
smíchu

22. 01. 2018 | Zdroj: Pardubický deník | Strana: 54 

Liberec loni obhájil vítězství, uspěl s Popraskem na 
laguně

22. 01. 2018 | Zdroj: Pardubický deník | Strana: 54 | 
Autor: (dub) 

Jak být dobrou matkou v 21. století a nezbláznit se? 22. 01. 2018 | Zdroj: firststyle.cz 
Jak být dobrou matkou v 21. století a nezbláznit se? 
Zuzana Kajnarová a další herečky hledají recept, jak 
zvládnout mateřství

22. 01. 2018 | Zdroj: regiony.impuls.cz

Na Grand Festivalu smíchu v Pardubicích budou 
k vidění nejlepší komedie z celé republiky

22. 01. 2018 | Zdroj: kudyznudy.cz 

V Pardubicích začala soutěžní část festivalu 
divadelních komedií

22. 01. 2018 | Zdroj: blesk.cz 

Festival smíchu 22. 01. 2018 | Zdroj: ČRo Plus 
Kritický žebříček 23. 01. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 3 
DIVADLO 23. 01. 2018 | Zdroj: Glanc | Strana: 120 | Autor: Šárka 

Schmidtová
Festival smíchu nabídne komedii ze světa vědy 23. 01. 2018 | Zdroj: orlicky.denik.cz
Závěr festivalu obstarají pražská divadla 27. 01. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 19 |  

Autor: (gg)
Seznamka v divadle aneb Oslavte Valentýna ve dvou! 28. 01. 2018 | Zdroj: kultura21.cz 
Seznamka v divadle aneb Oslavte Valentýna ve dvou 28. 01. 2018 | Zdroj: topvip.cz | Autor: Kateřina 

Kalivodová
GRAND festival smíchu: 24. a 25. leden 28. 01. 2018 | Zdroj: divabaze.cz 
Dnešek: velká divadelní jízda i zimní radovánky 29. 01. 2018 | Zdroj: olomouc.cz | Autor: Jan Procházka
Naše Praha radí, kam vyrazit tento týden nejen za 
zábavou

29. 01. 2018 | Zdroj: nasepraha10.cz 

Seznamka v divadle aneb Oslavte Valentýna ve dvou! 29. 01. 2018 | Zdroj: scena.cz
Kdo se bojí Virginie Woolfové 29. 01. 2018 | Zdroj: olomouc.cz 
Festival veseloher vyhrála inscenace Divadla 
v Dlouhé

29. 01. 2018 | Zdroj: ceskenoviny.cz | Autor: Vostárek 
Josef 

Galavečer Grand festivalu smíchu 29. 01. 2018 | Zdroj: ČT 1 
Pardubický festival smíchu 29. 01. 2018 | Zdroj: ČT 1 
Události v kultuře 29. 1. 2018 29. 01. 2018 | Zdroj: ČT D: / ČT Art 
Nejvíc uspěli herci z Brna 30. 01. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 14 | 

Autor: Gabriela Gregorová 
Komedií roku je Tajný deník Adriana Molea ve věku 
13 a 3

30. 01. 2018 | Zdroj: Chrudimský deník | Strana: 2 | 
Autor: lenka Štěpánková 

Komedií roku je Tajný deník Adriana Molea ve věku 
13 a 3

30. 01. 2018 | Zdroj: orlicky.denik.cz | Autor: lenka 
Štěpánková 

Festival smíchu pohledem redaktorů Deníku 30. 01. 2018 | Zdroj: Svitavský deník | Strana: 2 
Festival smíchu ocenil Kamilu Sedlárovou 30. 01. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 13 | 

Autor: (mar) 
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Šedesátky podtrhla hudba a zeměkoule nad hlavami 30. 01. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 14 | 
Autor: Stanislava Králová  

Festival smíchu skončil. Cena Komedie roku 2017 míří 
do Divadla v Dlouhé

30. 01. 2018 | Zdroj: regiony.impuls.cz

Komedie roku 2017 30. 01. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz
Grand Festival smíchu rozdal ceny. Zabodovala 
i hudební komedie Šedesátky

30. 01. 2018 | Zdroj: musical-opereta.cz | Autor: 
Vítězslav Sladký 

Komedie roku se hraje v pražském Divadle v Dlouhé 31. 01. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 11 | Autor: Zdeněk 
Seiner 

DIVADLO 31. 01. 2018 | Zdroj: City DNES | Strana: 20 
Další z Idiotů. Pražští divadelníci se ujali 
Dostojevského

31. 01. 2018 | Zdroj: novinky.cz | Autor: Stanislav Dvořák 

Režisér Pavel Khek: Myškina by dnes určitě zavřeli do 
blázince

31. 01. 2018 | Zdroj: topvip.cz | Autor: Marcel Vašák

Romulus Veliký 31. 01. 2018 | Zdroj: Copak.cz

úNOr
Režisér Pavel Khek: „Myškina by dnes určitě zavřeli 
do blázince.“

01. 02. 2018 | Zdroj: kultura21.cz 

Herečka Andrea Daňková: Divadlo pojme každou 
životní zkušenost

01. 02. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 1 | Autor: Andrea 
Zunová 

I♥MAMMA 01. 02. 2018 | Zdroj: Týdeník Květy | Strana: 53 
Smíchem se nešetřilo 02. 02. 2018 | Zdroj: 5plus2 | Strana: 3 | Autor: Gabriela 

Gregorová
Režisér Pavel Khek: „Myškina by dnes určitě zavřeli 
do blázince.“

04. 02. 2018 | Zdroj: scena.cz | celebritytime.cz | Autor: 
Alena Hrbková

DIVADLO 05. 02. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 3 | Autor: MET 
Divadlo Rokoko myslí na nezadané 05. 02. 2018 | Zdroj: prahatv.eu | Autor: Tomáš 

Mladějovský 
TIPY NA DNEŠNÍ DEN 07. 02. 2018 | Zdroj: Blesk | Strana: 6 
GRAND Festival smíchu: Grandiózní zakončení 
Grandfestivalu smíchu

07. 02. 2018 | Zdroj: divabaze.cz 

KULTURA 08. 02. 2018 | Zdroj: Týdeník Květy | Strana: 53 
ZIMA ZA KAMNY… NEBO V DIVADLE 09. 02. 2018 | Zdroj: AutoforDrive | Strana: 80 
Pomůžou drogy? Mafiáni a handicapovaní jsou 
v Kladně neúplní

10. 02. 2018 | Zdroj: ceskatelevize.cz

Divadlo Rokoko přiveze Čapka do Východočeského 
divadla

10. 02. 2018 | Zdroj: Pardubický deník | Strana: 3 | Autor: 
( jpr) 

Petr Klimeš: Opavské divadlo bylo mou školou 11. 02. 2018 | Zdroj: opavsky.denik.cz | Týdeník Opavský 
a hlučínský region

Jsme tak trochu DOBRODRUŽKY 13. 02. 2018 | Zdroj: MŮJ SVěT | Strana: 8 | Autor: Eva 
Zelinková 

Rozhovor s Jitkou Jílkovou: „Německy psaná 
dramatika výrazněji reflektuje politická témata.“

14. 02. 2018 | Zdroj: kulturio.cz

Kam za kulturou v kraji 14. 02. 2018 | Zdroj: Českobudějovický deník | Strana: 10 
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Herec Jan Vlasák: Divadlo mám pořád moc rád 14. 02. 2018 | Zdroj: novinky.cz | Právo | Autor: Radmila 
Hrdinová 

Kam za kulturou 14. února 14. 02. 2018 | Zdroj: strakonicky.denik.cz.
Kultura v březnu POJĎTE SE BAVIT! 15. 02. 2018 | Zdroj: Maminka | Strana: 16 | Autor: 

Veronika Vlachová 
Evžen Oněgin 15. 02. 2018 | Zdroj: Copak.cz
Barokní podvečery Praha 17. 02. 2018 | Zdroj: operaplus.cz | Autor: Jaroslav Beneš 
Na tom, že je krásná blondýnka, nelpí: Půvabná 
herečka ze sebe udělala šišlavou maškaru

19. 02. 2018 | Zdroj: super.cz | Autor: Saša Šeflová

Překonávám strach... 20. 02. 2018 | Zdroj: Týdeník  Televize | Strana: 18 | 
Autor: Monika 

Dotkni se komedie a zazpívej 20. 02. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny |
divadelni-noviny.cz | Strana: 7 | Autor: Zdeněk A. Tichý 

Stašová přiveze Shirley Valentine 21. 02. 2018 | Zdroj: žatecký a lounský deník | Strana: 2 | 
Autor: (pk) 

Pražská divadla se připravují na Idiota 21. 02. 2018 | Zdroj: inmagazin.cz
kultura 21. 02. 2018 | Zdroj: Svět ženy | Strana: 94 | Autor: Jana 

žáčková 
Zdeněk Vencl: Z dolu až na prkna, která znamenají 
svět

22. 02. 2018 | Zdroj: zitkraj.cz | zitusti.cz, zitteplice.cz, 
Autor: Gabriela Zlámalová

V Rokoku je rušno i před přestavením 22. 02. 2018 | Zdroj: prahatv.eu | Autor: Tomáš 
Mladějovský 

Uklidňuje mě zvuk myčky 25. 02. 2018 | Zdroj: Aha! neděle | Strana: 36 | Autor: 
Monika Brabcová 

Miroslav Hanuš: Co budu někomu radit, když sotva 
vím, jak žít, a co chci dělat

26. 02. 2018 | Zdroj: decinsky.denik.cz | Deník Víkend | 
Autor: ilona Smejkalová | 

Idealista Marek Hilšer 27. 02. 2018 | Zdroj: Xantypa | Strana: 20 | Autor: Vašek 
Vašák 

Ve svém věku už umím říkat ne, přiznává Dana 
Batulková

28. 02. 2018 | Zdroj: idnes.cz 

Co poslouchá herečka Evellyn Pacoláková? 28. 02. 2018 | Zdroj: classicpraha.cz | Autor: Martina 
Klausová

Simona Stašová zahraje v Žatci hru Shirley Valentine 28. 02. 2018 | Zdroj: regiony.impuls.cz
Tucet divadel spravuje v současné době hlavní město 
Praha

28. 02. 2018 | Zdroj: tyden.cz | blesk.cz, divadlo.cz 

březeN
Praha rozdělí mezi divadla 450 milionů 01. 03. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 4 | Autor: ČTK 
Městská divadla pražská připravují premiéru 
inscenace Idiot

01. 03. 2018 | Zdroj: celebritytime.cz 

Městská divadla pražská připravují premiéru 
inscenace Idiot

02. 03. 2018 | Zdroj: kultura21.cz 

Simona Stašová vystoupí v Žatci se svou Shirley 
Valentine

02. 03. 2018 | Zdroj: žatecký a lounský deník | Strana: 2 | 
Autor: (pk) 

Městská divadla pražská připravují premiéru 
inscenace Idiot

02. 03. 2018 | Zdroj: regiony.impuls.cz, 
prazskypatriot,cz, cianews.cz
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Nejlepší je Divadlo v Dlouhé. Portál i-divadlo.cz 
vyhlásil výsledky výroční ankety

03. 03. 2018 | Zdroj: eurozpravy.cz  

7 březnových premiér - podívejte se, co nového 
chystají pražská divadla

04. 03. 2018 | Zdroj: informuji.cz

MDP připravují premiéru inscenace Idiot 04. 03. 2018 | Zdroj: scena.cz 
Snažím se k lidem i přírodě CHOVAT PŘÍVĚTIVĚ 05. 03. 2018 | Zdroj: Překvapení | Strana: 34 
JAN VLASÁK: Miluju ty dvě prchavé hodiny na jevišti 06. 03. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 8 | Autor: 

Radmila Hrdinová 
Divadelní týden ve znamení Ruska 06. 03. 2018 | Zdroj: novinky.cz 
Myškina by dnes určitě zavřeli do blázince 06. 03. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz 
Dostojevského Idiota netrápí čas ani fyzika 07. 03. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 14 | 

Autor: Tomáš Šťástka 
Dostojevského Idiota v Rokoku netrápí čas, fyzika ani 
pravděpodobnost

08. 03. 2018 | Zdroj: 24zpravy.com, idnes.cz

Jde žít jinak a lépe, říká kníže Myškin v inscenaci Idiot 
Městských divadel pražských

08. 03. 2018 | Zdroj:ceskyrozhlas.cz 

GRAND Festival smíchu: Nemusíte být na tripu, 
abyste si užili výlet do 60. let

10. 03. 2018 | Zdroj: divabaze.cz

Rokoko uvede premiéru Dostojovského Idiota 10. 03. 2018 | Zdroj: prazsky.denik.cz 
Rokoko uvede premiéru Dostojovského Idiota 10. 03. 2018 | Zdroj: denik.cz | blesk.cz | Autor: Autor: 

ČTK 
Události v kultuře 10. 3. 2018 10. 03. 2018 | Zdroj: ČT :D / ČT art
Režisér Pavel Khek představuje Idiota 10. 03. 2018 | Zdroj: ČRo Plus 
O komediích a jejich hercích 11. 03. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz | Autor: Jan Kolář
Dana Batulková: „Jsem pořád na začátku a pořád 
mám bláznivý plány“

12. 03. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz | Autor: Jitka Novotná, 
Elena Horálková

Idiot za všechny a všichni za idiota. Dostojevského 
román v Rokoku je geniální týmovou hrou

12. 03. 2018 | Zdroj: informuji.cz

Čapek ztichlé divadlo okouzlil 13. 03. 2018 | Zdroj: nasejablonecko.cz | Autor: irena 
Malá Svatá 

Co se tenhle týden líbilo redaktorce Míše 
Jendruchové

14. 03. 2018 | Zdroj: Vlasta | Strana: 4 | Autor: Míša 
Jendruchová 

Proti ženským vrtochům je každý muž krátký, ani 
nemusí být Idiot

4. 03. 2018 | Zdroj: kulturio.cz

Mám štěstí na dobrou ženu 14. 03. 2018 | Zdroj: Vlasta | Strana: 18 | Autor: Michala 
Jendruchová 

I Love Mamma Nová tragikomedie v Divadle ABC 14. 03. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 17 
Na Idiota do Městských divadel pražských 14. 03. 2018 | Zdroj: womanandstyle.cz
Matka a dcera – vztah, který píše sám život 14. 03. 2018 | Zdroj: celebritytime.cz 
Matka a dcera – vztah, který píše sám život, osvětlí 
divákům Divadlo ABC

14. 03. 2018 | Zdroj: cianews.cz, i-divadlo.cz, 
prazskypatriot.cz, scena.cz

DIVADLO 16. 03. 2018 | Zdroj: Elle | Strana: 84 
Herečka Dana Batulková je známá ze seriálů i ze 
soutěže StarDance

16. 03. 2018 | Zdroj: tyden.cz 
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Batulková slaví 60: Stihla zářit v seriálech i zfackovat 
kolegyni, která jí svedla manžela

16. 03. 2018 | Zdroj: 24zpravy.com 

Batulková slaví 60: Stihla zářit v seriálech i zfackovat 
kolegyni, která jí svedla manžela

16. 03. 2018 | Zdroj: blesk.cz   

Vztahy matek a dcer jsou tématem hry uváděné 
v premiéře Divadla ABC

16. 03. 2018 | Zdroj: prazsky.denik.cz, decinsky.denik 

Divadlo ABC se zaměřilo na těhotenství a mateřství 
v inscenaci I♥Mamma

17. 03. 2018 | Zdroj: informuji.cz

I♥MAMMA: Matka a dcera – vztah, který píše sám 
život

17. 03. 2018 | Zdroj: womanandstyle.cz

Události v kultuře 18. 3. 2018 18. 03. 2018 | Zdroj: ČT :D / ČT art
Simoně Stašové je dnes 63 let: Připomeňte si nejlepší 
role téhle skvělé české herečky

19. 03. 2018 | Zdroj: extra.cz 

Výzva: Hrozili mi zabitím. Tvrdili, že pracuji pro 
Satana, říká dramatička, která tepe do ortodoxních 
Židů

19. 03. 2018 | Zdroj: seznamzpravy.cz 

Úspěšná inscenace Idiota v Rokoku 19. 03. 2018 | Zdroj: everydaymagazin.cz
I Love Mamma, ale někdy je to těžké 20. 03. 2018 | Zdroj: ceskatelevize.cz  
Tipy na dnešní den 21. 03. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 5 
Jsou věci, ke kterým už nejsem tak kritická, říká 
autorka hry o mateřství Hadar Galron

21. 03. 2018 | Zdroj:rozhlas.cz

Když krása pomáhá seniorům 21. 03. 2018 | Zdroj: Baví mě žít | Strana: 48 
Náboženství jsem vyměnila za víru 24. 03. 2018 | Zdroj: lidové noviny | Strana: 23 | Autor: 

Hana Ulmanová 
Divadla v Praze připravují premiéru inscenace idiot 26. 03. 2018 | Zdroj: inmagazin.cz
Tipy na dnešní den 27. 03. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 4 
Batohy místo dětí 29. 03. 2018 | Zdroj: instinkt | Týden | Strana: 51 

dubeN
Kritický žebříček 03. 04. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 3 
Přehnané ambice Idiota 03. 04. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | divadelni-noviny.

cz | Strana: 7 | Autor: Josef Mlejnek 
Moc peněz a postavení proti čisté duši 04. 04. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 11 | Autor: Jiří P. Kříž 
NEÚSPĚCH může být dar 04. 04. 2018 | Zdroj: Chvilka pro tebe | Strana: 24 | 

Autor: Alida Horváthová 
Poslední Dámská jízda v této sezóně v Divadle 
Rokoko

04. 04. 2018 | Zdroj: babinet.cz | Autor: Divadlo Rokoko 

Kritický žebříček 7/2018 – činohra 04. 04. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz
Tipy na dnešní den 05. 04. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 5 | Autor: MET 
Tři otázky pro... Petra Svojtku 05. 04. 2018 | Zdroj: nasepraha3.cz
TŘI OTÁZKY PRO... PETRA SVOJTKU 06. 04. 2018 | Zdroj: Naše Praha centrum  + 8 dalších 

mutací | Strana: 13 
Rozhovor a soutěž 06. 04. 2018 | Zdroj: Naše Praha 9 | Strana: 1 
Proč se Batulková modlila za své zranění? 08. 04. 2018 | Zdroj: nasehvezdy.cz 



70 | výroční zpráva | Ohlasy v tisku

sOupis pr člÁNků, tv a rOzhlasOvých šOtů

Matka a dcera, vztah, který píše sám život 09. 04. 2018 | Zdroj: familyfreshnews.cz
Hadar Galron: Mateřství je věc univerzální 09. 04. 2018 | Zdroj: scena.cz | Autor: Jana Soprová
Jan Vlasák: Život je složitá kaše. Prohřešky minulosti 
se těžko odčiňují

10. 04. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz | Autor: Filip lukeš 

Třaskavý střet protipólů oživuje poctivého Idiota 11. 04. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 18 | 
Autor: Tomáš Šťástka 

Pilota, který sestřelil teroristy, soudí už i divadlo 
v Ostravě

11. 04. 2018 | Zdroj: ceskatelevize.cz

RECENZE: Záchvaty a třaskavý střet protipólů oživují 
poctivého Idiota

11. 04. 2018 | Zdroj: zpravy.cz | Autor: Vedle Jiřího Hány, 
Viktor Dvořák, Alena Hrbková

Fjodor Michajlovič Dostojevskij Idiot 11. 04. 2018 | Zdroj: A2 | Strana: 31 | Autor: Alena 
Morávková 

Divadelní stereotypy ženského údělu 17. 04. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | divadelni-noviny.
cz | Strana: 6 | Autor: Jana Paterová 

MDP uvedou svou verzi Tančírny 18. 04. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz, divadlo.cz, 
prazskypatriot.cz, cianews.cz

Divadlo ABC začalo zkoušet na červnové premiéry 19. 04. 2018 | Zdroj: inmagazin.cz
V Divadle ABC začaly zkoušky červnové premiéry 21. 04. 2018 | Zdroj: topvip.cz, zakulturou.cz 
Tančírna 1918-2018. Nová inscenace Divadla ABC 22. 04. 2018 | Zdroj: tyden.cz 
Zprávy krátce 23. 04. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 2 | Autor: ČTK 
Haló TIPomat 24. 04. 2018 | Zdroj: Haló noviny | Strana: 13 
Komedie má být součástí Městských divadel 
pražských

24. 04. 2018 | Zdroj: tyden.cz, divadlo.cz

Jiří Suchý z Tábora Z dětství si pamatuji tu vůni 24. 04. 2018 | Zdroj: Xantypa | Strana: 64 | Autor: Jan 
Kerbr 

Tipy z metropole 25. 04. 2018 | Zdroj: City DNES | Strana: 20 | Autor: 
Martin Bajtler 

Patetičtí Češi a ironičtí Poláci. Svět knihy letos láká na 
Izrael i komiks

25. 04. 2018 | Zdroj: idnes.cz 

Kdy zanechají chodidla otisk? 26. 04. 2018 | Zdroj: literární noviny | Strana: 14 | Autor: 
Šárka Švábová

DIVADLO 26. 04. 2018 | Zdroj: Týdeník Květy | Strana: 52 
O román o nebohých ženách v područí zlých mužů mi 
nešlo

26. 04. 2018 | Zdroj: literární noviny | Strana: 4 | Autor: 
Petr Nagy 

Divadlo Komedie opět součástí MDP 26. 04. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz 
Shirley Valentine slaví rekordních 650 repríz 28. 04. 2018 | Zdroj: kultura21.cz, nasepraha.cz  
Simona Stašová žije svou Shirley Valentine 28. 04. 2018 | Zdroj: Pražský deník + 7 dalších mutací | 

Strana: 9 | Autor: Gabriela Kováříková | 
Komedie součástí MDP 29. 04. 2018 | Zdroj: ctidoma.cz 
Shirley Valentine slaví rekordních 650 repríz! Na 
fenomenální výkon Simony Stašové se přijel podívat 
i sám autor William Russell

30. 04. 2018 | Zdroj: aplausin.cz
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květeN
ODDACÍ LIST 01. 05. 2018 | Zdroj: trutnov.cz
Máme se řídit principy? 01. 05. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz | Autor: lenka 

Šaldová
Barokní podvečery - Forlana Praha 02. 05. 2018 | Zdroj: atlasceska.cz 
Herečka Henrieta Hornáčková: Na politiku bych 
neměla nervy!

04. 05. 2018 | Zdroj: Naše Praha centrum + 7 dalších 
mutací | Strana: 8

Benátská slavnost po francouzsku: Roztančené 
Collegium Marianum

04. 05. 2018 | Zdroj: casopisharmonie.cz | Autor: Dina 
Šnejdarová 

Herečka Henrieta Hornáčková: „Správný chlap nesmí 
být křivák!“

04. 05. 2018 | Zdroj: nasepraha.cz 

Divadelní hra v Divadle Rokoko 04. 05. 2018 | Zdroj: ČRo Plus 
V Divadle ABC zkouší červnové premiéry 06. 05. 2018 | Zdroj: scena.cz
Mluvit o klitorisu na divadelních prknech je stále 
riskantní, říká světově proslulý dramatik

06. 05. 2018 | Zdroj: seznamzpravy.cz 

Co týden dal 07. 05. 2018 | Zdroj: Rytmus života | Strana: 52 | 
Vydavatel: Bauer Media, v. o. s.

Nahlédnout do divadelního zákulisí můžete v Rokoku 08. 05. 2018 | Zdroj: Rádio City | Strana: 3
Jsem rád záhadný, říká herec Tomáš Havlínek 09. 05. 2018 | Zdroj: Českobudějovický deník |

Strana: 2 | Autor: (kam) 
PRAHA 14. 05. 2018 | Zdroj: Blesk | Strana: 4
Mateřství v četných proměnách 14. 05. 2018 | Zdroj: Týdeník Rozhlas | Strana: 18 | Autor: 

Bronislav Pražan 
Collegium Marianum na jaře 2018 14. 05. 2018 | Zdroj: idnes.cz
Tipy na dnešní den  17. 05. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 4 | Autor: MET 
Chanoch Levin: Opravdový život se odehrává jinde 
a já u toho nejsem. O izraelském dramatu na Vltavě 

18. 05. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz | Autor: Viktor Kronbauer

Collegium Marianum očima studentů 21. 05. 2018 | Zdroj: casopisharmonie.cz | Autor: Marc 
Niubo 

DIVADLO 22. 05. 2018 | Zdroj: Glanc | Strana: 160 | Autor: Šárka 
Schmidtová 

Tipy na dnešní den 23. 05. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 4 | Autor: MET 
BEZ VELKÝCH SLOV 25. 05. 2018 | Zdroj: CiTy liFE | Strana: 10 | Autor: 

Tomáš Šťástka 
Záhřebské divadlo mladých v Divadle Rokoko 25. 05. 2018 | Zdroj: prazskypatriot.cz 
Divadlo Rokoko zve na letos poslední uvedení Strýčka 
Váňi (31. 5. od 19h)

29. 05. 2018 | Zdroj: irucz.ru 

Haló TIPomat 29. 05. 2018 | Zdroj: Haló noviny | Strana: 13
Rozhovor s M. Hilským 29. 05. 2018 | Zdroj: sestka.cz
Ba’al Šem Tov k broušení nikdy vodu nepotřebuje 29. 05. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 8 
TIPY Z METROPOLE 30. 05. 2018 | Zdroj: City DNES | Strana: 20 | Autor: Jan 

Nuc 
Tančírna 1918–2018: Na jevišti divadla ABC se (bez)
charaktery protančí národními dějinami

30. 05. 2018 | Zdroj: prazskypatriot.cz, 
tanecniaktuality.cz, scena.cz, i-divadlo.cz, divadlo.cz 
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Tančírna 1918–2018: Dějiny Československa 
v tanečním rytmu

30. 05. 2018 | Zdroj: nasepraha.cz, regiony24.cz, 
babinet.cz, topvip.cz 

V divadle ABC odtančí naše novodobé dějiny 30. 05. 2018 | Zdroj: e-kultura.cz | Autor: Markéta 
Bestová

červeN
NA PÁR ŘÁDCÍCH 01. 06. 2018 | Zdroj: listy Prahy 1 | Strana: 6 | Autor: OS
Dějiny Československa v tanečním rytmu v Divadle 
ABC

04. 06. 2018 | Zdroj: regiony.impuls.cz

Tančírna 1918-2018 aneb Dějiny Československa 
v tanečním rytmu v Divadle ABC

05. 06. 2018 | Zdroj: topvip.cz, regiony24.cz,
nasepraha.cz, babinet.cz 

Divadlo ABC protančí sto lety československé 
historie. Otevírá Tančírnu 1918–2018

06. 06. 2018 | Zdroj: informuji.cz

DIVADLO 07. 06. 2018 | Zdroj: Týdeník Květy | Strana: 52 | 
Vydavatel: VlTAVA lABE MEDiA, a. s.

Městská divadla pražská - Tančírna 1918-2018 (Jiří 
Janků, Pavel Khek)

08. 06. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz

Tančírna 1918–2018: Dějiny Československa 
v tanečním rytmu

09. 06. 2018 | Zdroj: tanecniaktuality.cz | scena.cz 

V Divadle ABC tančí v rytmu dějin. Beze slov vyprávějí 
příběh posledního století

09. 06. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz 

Divadlo ABC ukáže století Československa jako 
tančírnu

09. 06. 2018 | Zdroj: tyden.cz, blesk.cz 

Tělo trpělo. Batulková protančí české století jako 
matka i pétépák

09. 06. 2018 | Zdroj: 24zpravy.com, idnes.cz

Události v kultuře 9.6. 2018 09. 06. 2018 | Zdroj: ČT :D / ČT art
Tělo trpělo. Batulková protančí české století 09. 06. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | idnes.cz | 

Autor: Tomáš Šťástka 
Herci se v ABC protančí naší stoletou historií 09. 06. 2018 | Zdroj: Pražský deník | Strana: 9 | Autor: 

(gk)
Herci se v ABC protančí naší stoletou historií 09. 06. 2018 | Zdroj: Ústecký deník, Hradecký deník, 

Boleslavský deník, Havlíčkobrodský deník | Strana: 10 | 
Autor: (gk)

Divadlo ABC tančí v rytmu československých dějin. 
Tančírna 1918 - 2018 baví i dojímá

11. 06. 2018 | Zdroj: informuji.cz

Martin Hilský SHAKESPEARE BY DNES MOŽNÁ PSAL 
SERIÁLY

11. 06. 2018 | Zdroj: Šestka | Strana: 17 | Autor: 
Magdaléna Krajmerová 

Jednou větou 12. 06. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz
MDP odtajní plány na konci srpna 12. 06. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz
Tančírna bere do kola dějiny, ne vždycky je do skoku 3. 06. 2018 | Zdroj: ceskatelevize.cz
Zuzana Kajnarová v Tandemu 15. 06. 2018 | Zdroj: ČRo Region, Středočeský kraj 
Divadelní tip na červen: Záhřebské divadlo mladých 18. 06. 2018 | Zdroj: nasepraha10.cz
Zítra se bude tančit všude jako včera 19. 06. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 12 | Autor: Jiří P. Kříž 
Divadlo Komedie se od září otevře v novém 20. 06. 2018 | Zdroj: prahatv.eu | Autor: lukáš Kubát 
Představení pro seniory v Rokoku: Strýček Váňa 21. 06. 2018 | Zdroj: Pražský deník | Strana: 12 
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Divadlo Komedie se opět v září otevře 21. 06. 2018 | Zdroj: TV Praha 
Boleslavské Tajemství hned vstupuje do divadelní 
historie

22. 06. 2018 | Zdroj: novinky.cz   

Za divadlem se teď chodí na tvrz či do absintového 
klubu 

23. 06. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | idnes.cz | 
Autor: Tomáš Štástka

Aleš Bílík: Patřím k hercům, který je otevřený 
k druhým lidem

24. 06. 2018 | Zdroj: scena.cz

Kritický žebříček 13/2018 – činohra a loutkohra 26. 06. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz 
Čas chci líp využít 26. 06. 2018 | Zdroj: Týdeník Televize | Strana: 6 | Autor: 

Jitka Kománková 
Kritický žebříček 26. 06. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 3 
Hlazení národa po srsti 26. 06. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny |

divadelni-noviny.cz | Autor: Vladimír Just
Tančírna - Dějiny Československa v tanečním rytmu 
v Divadle ABC

27. 06. 2018 | Zdroj: everydaymagazin.cz   

POŘÁD MÁM CHUŤ ZKOUŠET NOVÉ VĚCI 27. 06. 2018 | Zdroj: žena a život | Strana: 20 | Autor: 
Martina Vlčková 

Tři otázky pro… Petru Tenorovou 28. 06. 2018 | Zdroj: nasepraha.cz
Minirozhovor 28. 06. 2018 | Zdroj: Katka | Strana: 53 
TŘI OTÁZKY PRO… PETRU TENOROVOU 29. 06. 2018 | Zdroj: Naše Praha centrum + 8 dalších 

mutací | Strana: 13 | Autor: Petra Ďurčíková
Ekonom Vladimír Pikora: Dotovaná divadla a televize 
aneb Veřejnoprávní vychovatelé jsou zbyteční

29. 06. 2018 | Zdroj: reflex.cz 

červeNec
Interview s Veronikou Kubařovou 09. 07. 2018 | Zdroj: Prima
Herec Jan Vlasák se zúčastnil odhalení pamětní desky 
F. V. Lorence

11. 07. 2018 | Zdroj: svoboda.info | Autor: Vladimír 
Havlíček

jak žijeme 12. 07. 2018 | Zdroj: Magazín Mladé fronty DNES | 
Strana: 18 | Autor: Táňa Nečadová

Jitka Smutná v Tandemu 13. 07. 2018 | Zdroj: ČRo Region, Středočeský kraj 
Žhavé zprávy 17. 07. 2018 | Zdroj: Blesk | Strana: 10 
Prázdninová anketa o klišé 18. 07. 2018 | Zdroj: nadivadlo.blogspot.cz
Tipy na dnešní den 24. 07. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 4 | Autor: MET 
ŽHAVÉ DRBY 26. 07. 2018 | Zdroj: Aha! Tv | Strana: 3 
Stašová si zlomila prst! 26. 07. 2018 | Zdroj: Aha! | Strana: 7 | Autor: (lbp) 
Nejdřív pád ze schodů Bohdalové, a teď... Zlomenina 
Stašové!

26. 07. 2018 | Zdroj: ahaonline.cz | Autor: (lbp) 

Žhavé zprávy 26. 07. 2018 | Zdroj: Blesk | Strana: 8
VIDĚT VĚCI Z LEPŠÍ STRÁNKY 26. 07. 2018 | Zdroj: KOSMETiKA & WEllNESS | 

Strana: 46 | Autor: Hana Profousová 
Nepříjemný úraz Stašové: Zlomenina! Trpí 
v bolestech!

27. 07. 2018 | Zdroj: blesk.cz 

Kultura: Žena má v ortodoxní společnosti stejná 
práva jako manželova peněženka, říká Hadar Galron

28. 07. 2018 | Zdroj: seznamzpravy.cz | Autor: Kultura 
Terezy Willoughby
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Odlišíme se od komerčních divadel 28. 07. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 15 | 
Autor: Tomáš Šťástka 

Stašové ABC sluší. S komercí soupeřit nechci, říká šéf 
Městských divadel

29. 07. 2018 | Zdroj: idnes.cz | Autor: Tomáš Šťástka

srpeN
Velké bolesti! 02. 08. 2018 | Zdroj: Aha! Tv | Strana: 4 | Autor: (lbp) 
Máša Málková: Divadlo se mi většinou prolíná i s tím, 
co dělám mimo něj…

06. 08. 2018 | Zdroj: scena.cz 

Shirley Valentine v Divadle ABC 07. 08. 2018 | Zdroj: prazsky.denik.cz 
Tipy deníku 08. 08. 2018 | Zdroj: Pražský deník | Strana: 12 
Koncert Niny Horákové 09. 08. 2018 | Zdroj: prazsky.denik.cz 
Moje druhá šance 10. 08. 2018 | Zdroj: Téma | Strana: 66 | Autor: Radka 

Červinková 
Tipy deníku 10. 08. 2018 | Zdroj: Pražský deník | Strana: 12 | Autor: 

Michal Káva 
Simona Stašová trpí v bolestech 10. 08. 2018 | Zdroj: tyden.cz 
Viktor Dvořák: Vztah k divadlu je jako vztah k jinému 
člověku…

12. 08. 2018 | Zdroj: scena.cz

Pražská škatulata, hýbejte se: Změny na klíčových 
postech, náhoda nebo záměrné čistky?

13. 08. 2018 | Zdroj: ctidoma.cz | prazskypatriot.cz

Herečka Simona Stašová: Hazarduje se zdravím! 18. 08. 2018 | Zdroj: ahaonline.cz | Autor: (lbp) 
Události v kultuře, 26. 8. 2018 26. 08. 2018 | Zdroj: ČT :D / ČT art
Městská divadla pražská přichází s novou 
dramaturgií i vizuální identitou

27. 08. 2018 | Zdroj: czechdesign.cz | Autor: Jana 
Vinšová

Divadla ABC, Komedie a Rokoko mění logo 27. 08. 2018 | Zdroj: iHNed.cz | Autor: Filip Rožánek 
Městská divadla pražská mění vizuální identitu 27. 08. 2018 | Zdroj: mediaguru.cz 
Divadlo Komedie se stává opět součástí MdP 27. 08. 2018 | Zdroj: scena.cz
Události v kultuře 27. 8. 2018 27. 08. 2018 | Zdroj: ČT :D / ČT art
Koncepce nového vedení Městských divadel 
pražských

27. 08. 2018 | Zdroj: ČRo Plus 

Vanda Hybnerová 27. 08. 2018 | Zdroj: TV mini | Strana: 13 | Autor: 
Michaela Hrušková 

Naším programem je změna 28. 08. 2018 | Zdroj: lidové noviny | Strana: 8 | Autor: 
Jana Machalická

V Městských divadlech pražských je v sezoně 2018/19 
všechno nové

28. 08. 2018 | Zdroj: divadlo.cz 

Městská divadla pražská mění vizuál 28. 08. 2018 | Zdroj: font.cz
Tématem Městských divadel pražských je ZMĚNA 28. 08. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz
Městská divadla pražská opustí logo od Kajnara 28. 08. 2018 | Zdroj: mediar.cz | Autor: Ondřej Aust | 

Vydavatel: Ondřej Aust
MDP nabídnou řadu novinek: premiéry, časopis 
i doplněný soubor

28. 08. 2018 | Zdroj: tyden.cz, blesk.cz, irozhlas.cz 

29. 08. 2018 29. 08. 2018 | Zdroj: aplausin.cz, vipbulvar.cz 
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Drábek se zatnul do Městských divadel pražských. 
Budeme vyhrocení, slibuje

29. 08. 2018 | Zdroj: ceskatelevize.cz

Michal Dočekal režisér 30. 08. 2018 | Zdroj: literární noviny | Strana: 4 | Autor: 
Markéta Čížková 

Dana Batulková: Šetří životní prostředí 30. 08. 2018 | Zdroj: ihot.cz
Zdeněk Piškula pokořil vlastní fyzické limity a pomohl 
vybrat 200 tisíc pro školu v Malém Tibetu

31. 08. 2018 | Zdroj: firststyle.cz, jomagazin.cz

zÁřÍ
V MDP je v sezoně 2018/19 všechno nové 02. 09. 2018 | Zdroj: scena.cz 
Pěna dní 03. 09. 2018 | Zdroj: Marketing & Media | Strana: 12 
Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém 
představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém 
divadle vnímám jako nový start, říká

03. 09. 2018 | Zdroj: 2media.cz

Zeměkoule se dříve otočí… 03. 09. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz, Divadelní 
noviny | Autor: Josef Herman

Christian Giudicelli: PREMIÉRA MLÁDÍ 04. 09. 2018 | Zdroj: prachatice.eu 
KULTURA 04. 09. 2018 | Zdroj: Ústecký deník | Strana: 1 
ABC, Rokoko a Komedie spolu. Městská divadla 
pražská zahajují sezonu

04. 09. 2018 | Zdroj: prazsky.denik.cz + 8 regionálních 
mutací 

David Drábek: Doufám, že Kopta s Tomicovou přežijí 
StarDance bez úhony

04. 09. 2018 | Zdroj: vipbulvar.cz   

Fešák Zdeněk Piškula v první velké divadelní roli: Je to 
nový start!

04. 09. 2018 | Zdroj: jomagazin.cz, kritiky.cz

ABC, Rokoko a Komedie spolu. Městská divadla 
pražská zahajují sezonu

04. 09. 2018 | Zdroj: michle.cz + další 3 pražské 
městské části 

Městská divadla pražská nabídnou 14 premiér 04. 09. 2018 | Zdroj: prahaTV.eu | Autor: Natálie 
Forsterová 

K Městských divadlům pražským se opět připojuje 
divadlo Komedie. Rozšiřuje se hlavní i doprovodný 
program

04. 09. 2018 | Zdroj: informuji.cz 

Letošní ročník festivalu …příští vlna/next wave… bude 
politický i obrazivý aneb Čtvrt století s Nextkou

05. 09. 2018 | Zdroj: divadlo.cz, i-divadlo.cz

Divadlo Husa na provázku vstupuje do nové – 
přelomové sezóny

06. 09. 2018 | Zdroj: novinky.cz 

Městská divadla pražská vstupují do nové sezony 
s ambiciózními plány. Na třech scénách uvedou 
čtrnáct premiér

06. 09. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz 

Začátek divadelní sezony v Praze doprovodí festivaly 06. 09. 2018 | Zdroj: blesk.cz 
Pozvánka do divadla 07. 09. 2018 | Zdroj: ego! | Strana: 36 | Autor: Jana 

Nekolová
Umělec nesmí býti bázlivý 07. 09. 2018 | Zdroj: ego! | Strana: 34 | Autor: Jana 

Nekolová
Městská divadla pražská mají nové logo, jeho autory 
jsou Ondřej Zámiš a Roman Černohous

07. 09. 2018 | Zdroj: designportal.cz

Dvě Libuše, jeden Švec. Sto let republiky slaví 
i divadla

08. 09. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES, idnes.cz, 
24zpravy.com | Autor: Tomáš Šťástka 
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Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v představení Moře 10. 09. 2018 | Zdroj: scena.cz  
Městská divadla pražská mají novou vizuální identitu 
a hravé logo

10. 09. 2018 | Zdroj: designmagazin.cz | Autor: Ondřej 
Krynek 

Tipy na dnešní den 13. 09. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 9 | Autor: MET 
Své životní partnery si vybírala podle vlastního 
i nevlastního otce!

13. 09. 2018 | Zdroj: Můj čas na kafíčko | Strana: 8 

25. ročník festivalu Next Wave přinese silná témata 14. 09. 2018 | Zdroj: praha.eu 
Michal Zahálka: Jako dramaturg mám rád překážky 
a výzvy

14. 09. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz | Autor: Tomáš 
Vodňanský

NEXT WAVE 14. 09. 2018 | Zdroj: radio1.cz
UMĚNÍ 14. 09. 2018 | Zdroj: Elle | Strana: 98 | Autor: Kateřina 

Hanáčková 
Minulé tance a budoucí vyhlídky 17. 09. 2018 | Zdroj: Týdeník Rozhlas | Strana: 19 | Autor: 

Bronislav Pražan 
Zítra začíná 25. ročník festivalu …příští vlna/next 
wave…

17. 09. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz

* Senekův Thyestes poprvé v Praze 17. 09. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 12 | Autor: (rh) 
Dávky a příspěvky Co čekat od státu 18. 09. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 14 | 

Autor: ( jol)
Snil jsem o Amadeovi 18. 09. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 8 | Autor: 

Jan Kerbr 
Po změně 18. 09. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny |

divadelni-noviny.cz, Autor: Daniel Přibyl 
Tréma a strach mě provázely dlouho 19. 09. 2018 | Zdroj: Tina | Strana: 46 | Autor: Eva 

lukešová
Inscenace sleduje život velkého spisovatele 19. 09. 2018 | Zdroj: Mělnický deník | Strana: 2 | Autor: 

(md)
Zjevení pudla v Divadle Komedie 20. 09. 2018 | Zdroj: prazskypatriot.cz,

tanecnimagazin.cz
Divadlo Kámen a jeho zahájení nové divadelní sezony 20. 09. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz 
Šikana mě zocelila 21. 09. 2018 | Zdroj: Téma | Strana: 58 | Autor: Milan 

Eisenhammer 
ABC V NOVÉM 21. 09. 2018 | Zdroj: CiTy liFE | Strana: 8 
Své životní partnery si Simona Stašová vybírala podle 
vlastního i nevlastního otce!

21. 09. 2018 | Zdroj: nasehvezdy.cz

Národní se nesmí děsit samo sebe 22. 09. 2018 | Zdroj: lidové noviny | Strana: 11 | Autor: 
Jana Machalická 

Městská divadla pražská zahajují prodej 
předplatného

23. 09. 2018 | Zdroj: scena.cz | novinky.cz, i-divadlo.cz

BOJ O NÁVŠTĚVNÍKY DIVADEL ZAČAL 24. 09. 2018 | Zdroj: MARKETiNG SAlES MEDiA | 
Strana: 23 

Dcery ROZVOD NEDOVOLILY 24. 09. 2018 | Zdroj: Blesk pro ženy | Strana: 22 | Autor: 
Jindra Pelikánová 

Krátce z kultury 24. 09. 2018 | Zdroj: Hradecký deník | Strana: 18 
550 tis. Kč 24. 09. 2018 | Zdroj: MARKETiNG SAlES MEDiA | 

Strana: 10 
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MDP a nové předplatné 24. 09. 2018 | Zdroj: Ústecký deník + 6 regionálních 
mutací | Strana: 18 | Autor: (gk) 

Zlo, které si pouštíme příliš k tělu. V Divadle Komedie 
uvedou Zjevení pudla

25. 09. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz

10 + 1 důvod zajít do divadla 26. 09. 2018 | Zdroj: City DNES | Strana: 8 | Autor: 
Magdalena Nová 

Na podzim oslaví kulatiny tři inscenace Městských 
divadel pražských

27. 09. 2018 | Zdroj: prazskypatriot.cz, scena.cz 

Bondova hra Moře zažívá v posledních letech 
znovuzrození, ke kterému napomůže i divadlo ABC

27. 09. 2018 | Zdroj: informuji.cz

Oddací list v MDP má třístou reprízu 29. 09. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 10 | Autor: (rh) 
Čekárna 29. 09. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 15 
Být ředitelem první scény jen čtyři roky nedává smysl, 
říká Jan Burian

30. 09. 2018 | Zdroj: idnes.cz | Autor: Tomáš Šťástka

řÍjeN
Na podzim oslaví kulatiny tři inscenace MDP 01. 10. 2018 | Zdroj: scena.cz  
MĚLNÍK 02. 10. 2018 | Zdroj: Mělnický týden | Strana: 9 
Tereza Marečková: Svůj život neřídím 02. 10. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 8 | Autor: 

Dita Dvořáková 
Ľudia, miesta, veci 02. 10. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny |

divadelni-noviny.cz | Autor: Jana Soprová 
Ať žije alternativa. Festival Next Wave nalil krev do žil 
divadelního mainstreamu

02. 10. 2018 | Zdroj: aktualne.cz 

Hra „Čapek“ upozorňuje i na současné dění ve 
společnosti

02. 10. 2018 | Zdroj: melnicko.cz

Nejsem GRÁZL, ani ŠPRT 03. 10. 2018 | Zdroj: Chvilka pro tebe | Strana: 24 
Ostrava veze do Prahy už podeváté skvělé divadlo 03. 10. 2018 | Zdroj: divadlo.cz
Divadelní festival Ostrava v Praze 03. 10. 2018 | Zdroj: ostravainfo.cz
FOTOITÁLIE S MANŽELEM 04. 10. 2018 | Zdroj: Magazín Mladé fronty DNES | 

Strana: 30 | Autor: ivana Karásková
ŽIJÍ SPOLU, HRAJÍ SPOLU 04. 10. 2018 | Zdroj: Magazín Mladé fronty DNES | 

Strana: 4 | Autor: Scarlett Wilková 
Poslední dny Karla Čapka 04. 10. 2018 | Zdroj: Mělnický deník | Strana: 2 
in 04. 10. 2018 | Zdroj: Katka | Strana: 4 
5 návrhů, které mohly změnit tvář Městských divadel 
pražských

04. 10. 2018 | Zdroj: czechdesign.cz

OSTRAVA VEZE DO PRAHY SKVĚLÉ DIVADLO UŽ 
PODEVÁTÉ

04. 10. 2018 | Zdroj: ndm.cz

CZECHDESIGN a soutěž pro Městská divadla pražská 
v Hospodářských novinách

04. 10. 2018 | Zdroj: czechdesign.cz

Seriálová Ulice: Jitka Smutná bravurně naskočila, 
Linda Rybová jako vždy nudí

08. 10. 2018 | Zdroj: blesk.cz   

Iva Bittová a Ensemble Opera Diversa v divadle 
Komedie

08. 10. 2018 | Zdroj: celebritytime.cz 
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Festival Ostrava v Praze uvede 2. listopadu v Divadle 
Komedie tři inscenace

10. 10. 2018 | Zdroj: divadlo.cz

V Divadle ABC se chystají na premiéru Moře 11. 10. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 23 
Divadelní sezonu Městských divadel pražských zahájí 
hra Moře

11. 10. 2018 | Zdroj: podoli.cz + 3 další mutace

Lenka Vagnerová & Company od října 2018 v Divadle 
Komedie

11. 10. 2018 | Zdroj: tanecniaktuality.cz 

Iva Bittová a Ensemble Opera Diversa Transylvánie 
vystoupí v divadle Komedie

11. 10. 2018 | Zdroj: musicweb.cz 

Hra Moře. V ABC sází na klasiku 12. 10. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 4 | Autor: ČTK 
Nový umělecký šéf pražských divadel Dočekal: Mluvit 
o naději je těžké, ale nutné

12. 10. 2018 | Zdroj: aktualne.cz 

Pražský divadelní festival německého jazyka bude 
v listopadu

12. 10. 2018 | Zdroj: protisedi.cz 

Sezonu Městských divadel pražských zahájí Moře od 
Bonda

12. 10. 2018 | Zdroj: tyden.cz, denik.cz 

…Next Wave 25… (No. 11) 12. 10. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz | Autor: Veronika 
Boušová

Zbabělec, srab a manipulátor, shrnul Zdeněk Piškula 
svou roli v Moři

13. 10. 2018 | Zdroj: 24zpravy.com 

Žhavé zprávy 13. 10. 2018 | Zdroj: Blesk | Strana: 8 
Piškula hraje v ABC zbabělce i manipulátora 13. 10. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES, idnes.cz | Autor: 

Tomáš Šťástka 
Piškulova dvojitá premiéra 13. 10. 2018 | Zdroj: Zlínský deník + 5 regionálních 

mutací | Strana: 10 | Autor: Gabriela Kováříková 
Městská divadla pražská - Moře (Edward Bond) 13. 10. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz
Švejda: Moře (Městská divadla pražská - ABC) 13. 10. 2018 | Zdroj: nadivadlo.blogspot.cz | Autor: 

Martin Švejda
Podzim v Městských divadlech pražských 13. 10. 2018 | Zdroj: scena.cz, prazskypatriot.cz,

divadlo.cz, i-divadlo.cz 
Události v kultuře, 14. 10. 2018 14. 10. 2018 | Zdroj: ČT :D / ČT art
Mikulka: Moře (Divadlo ABC) 14. 10. 2018 | Zdroj: nadivadlo.blogspot.cz | Autor: 

Vladimír Mikulka
Události v kultuře 15. 10. 2018 15. 10. 2018 | Zdroj: ČT :D / ČT art
Tvořit něco, co má SMYSL 15. 10. 2018 | Zdroj: Tv Pohoda | Strana: 15 | Autor: NK 
Kritický žebříček 17/2018 činohra 15. 10. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz
Nextka má pětadvacet! 15. 10. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz | Autor: Jana 

Soprová
Zjevení černého pudla 15. 10. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz | Autor: Jana 

Soprová
Nextka má pětadvacet! 16. 10. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 7 | Autor: 

Jana Soprová
Nemoc jako inspirace 16. 10. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny,

divadelni-noviny.cz | Autor: Jana Soprová
Znovuoživení pražského divadla Komedie 16. 10. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny,

divadelni-noviny.cz | Autor: DN 
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Kritický žebříček 16. 10. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 3 
Ostraváci s operou v Jungmannce 16. 10. 2018 | Zdroj: lidové noviny | Strana: 20 | Autor: 

Martin Zvěřina 
Recenze: Začala nová kapitola Městských divadel 
pražských? Po první premiéře ještě ne

16. 10. 2018 | Zdroj: aktualne.cz 

Z herce dobrodruh 17. 10. 2018 | Zdroj: Pestrý svět | Strana: 12 | Autor: 
Michaela Míčová 

Vyřeší sedm žen své poslání? 18. 10. 2018 | Zdroj: Jablonecký deník | Strana: 1 | Autor: 
(red) 

MŮJ ZÁŽITEK 18. 10. 2018 | Zdroj: Reflex | Strana: 50 
Jeden se nestačí divit, kam nás Moře v ABC vyvrhlo 18. 10. 2018 | Zdroj: kulturio.cz | Autor: Soňa Hanušová
Zdeněk Piškula: Nenechám se rozhodit anonymem na 
internetu

18. 10. 2018 | Zdroj: novinky.cz 

Tipy 19. 10. 2018 | Zdroj: Hospodářské noviny | Strana: 21 
Tipy 19. 10. 2018 | Zdroj: iHNed.cz  
Na samožerech si smlsnou Kanibalky. David Drábek 
v divadle Rokoko režíruje svou hru

19. 10. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz 

Můj poslední měsíc 19. 10. 2018 | Zdroj: Glanc | Strana: 18 | Autor: Šárka 
Schmidtová | Vydavatel: VlTAVA lABE MEDiA, a. s.

Koncerty v Komedii 19. 10. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz
Čekárna 20. 10. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 15 
I mamma je o vztazích mezi ženami všech generací 20. 10. 2018 | Zdroj: nasejablonecko.cz | Autor: irena 

Malá Svatá 
Jsem kavárenský sportovec 22. 10. 2018 | Zdroj: TV magazín | Strana: 24 | Autor: 

Nikol Klevcovová 
Konec legrace - i s rozhlasem 22. 10. 2018 | Zdroj: Týdeník Rozhlas | Strana: 18 | Autor: 

Bronislav Pražan 
Mikulka: Kanibalky (MDP – Rokoko) 22. 10. 2018 | Zdroj: nadivadlo.blogspot.cz
Hybnerová: S vráskami problém nemám. Retušování 
mi přijde jako podvod

22. 10. 2018 | Zdroj: idnes.cz | Autor: Jana Fikotová

Drábkova nová hra je ostrá jako břitva, na mušku si 
bere nacionalisty i Okamuru

23. 10. 2018 | Zdroj: aktualne.cz 

Divadlo Komedie opět ožívá. Tentokrát ale nebude jen 
o divadelních inscenacích

23. 10. 2018 | Zdroj: prakultura.cz

Tipy deníku 24. 10. 2018 | Zdroj: Nymburský deník | Strana: 2 | Autor: 
(lut) 

Cenu festivalu německého divadla dostane 
Mikuláškovo Mýcení

24. 10. 2018 | Zdroj: Zpravodajství ČTK, blesk.cz,
tyden.cz 

Simona Stašová znovu přiveze Shirley Valentine 24. 10. 2018 | Zdroj: slovacky.denik.cz 
Švejda: Kanibalky (MDP – Rokoko) 24. 10. 2018 | Zdroj: nadivadlo.blogspot.cz
Výročí vzniku ČSR inspirovalo i tanečníky 
a loutkoherce

24. 10. 2018 | Zdroj: Zpravodajství ČTK, blesk.cz 

Ostravská divadla představí v Praze své nejlepší 
počiny

24. 10. 2018 | Zdroj: Zpravodajství ČTK, blesk.cz 

Zastřelili Okamuru! 25. 10. 2018 | Zdroj: Blesk | Strana: 13 | Autor: (tos) 
Znovu Komedie 25. 10. 2018 | Zdroj: mistnikultura.cz
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Připomenou spisovatele Čapka 26. 10. 2018 | Zdroj: 5plus2 | Strana: 4 | Autor: Eva 
Jarošová 

Tipy na víkend 26. 10. 2018 | Zdroj: Hospodářské noviny | Strana: 21 
Konzervativec otevře Komedii 26. 10. 2018 | Zdroj: Ústecký deník + 12 regionálních 

mutací 
Drábek a jeho Kanibalky v Rokoku: Zastřelili Okamuru! 26. 10. 2018 | Zdroj: blesk.cz 
Rozhovor s herečkou Annou Kameníkovou 26. 10. 2018 | Zdroj: ČRo Region, Středočeský kraj 
Tipy na víkend 26. 10. 2018 | Zdroj: iHNed.cz 
Divadelní festival Ostrava v Praze začne první 
listopadový den

26. 10. 2018 | Zdroj: novinky.cz 

Recenze: Rozpačitý rozjezd nové éry. Dva dost 
úmorné večery v Městských divadlech pražských

27. 10. 2018 | Zdroj: ceskatelevize.cz

Zdeněk Piškula hází starosti za hlavu 27. 10. 2018 | Zdroj: Magazín Práva | Strana: 14 | Autor: 
lucie Jandová 

Milník 27. 10. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 14 | 
Autor: Tomáš Šťástka 

Majer bude Konzervativec. Žádný suchar bez 
humoru, přibližuje Polívková

28. 10. 2018 | Zdroj: idnes.cz | Autor: Tomáš Šťástka 

Tipy deníku 29. 10. 2018 | Zdroj: Nymburský deník | Strana: 2
Kanibalky: Soumrak samců 29. 10. 2018 | Zdroj: Týden | Strana: 79 
Kritický žebříček 18/2018 – činohra 29. 10. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz 
RECENZE: Kanibalky - Soumrak samců. Možná přijde 
i předseda partaje

29. 10. 2018 | Zdroj: lidovky.cz, lidové noviny,
24.zpravy.com 

Zahájilo divadlo Komedie 29. 10. 2018 | Zdroj: everydaymagazin.cz, scena.cz, 
divadelni-noviny.cz, prazskypatriot.cz, celebritytime.cz. 
i-divadlo.cz, protisedi.cz, divadlo.cz

Tipy deníku 30. 10. 2018 | Zdroj: litoměřický deník | Strana: 2 
Čapek promluvil v Hálkově divadle 30. 10. 2018 | Zdroj: Nymburský deník | Strana: 1 | Autor: 

(lut) 
Vánoční tipy 30. 10. 2018 | Zdroj: Xantypa | Strana: 112 | Autor: 

Markéta Smílková 
Tomáš Loužný: Jsem politický člověk 30. 10. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz
Pražský divadelní festival německého jazyka zve 
na pozoruhodné inscenace a bohatý doprovodný 
program

30. 10. 2018 | Zdroj: divadlo.cz

Kritický žebříček 30. 10. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 3 
Kam na koncert 31. 10. 2018 | Zdroj: City DNES | Strana: 20 | Autor: Jan 

Nuc 
Je svět dobrý, nebo určený k nápravě? Zábranský 
napsal hru k výročí vzniku státu

31. 10. 2018 | Zdroj: aktualne.cz 

Ostrava v Praze s trojbojem nové opery 31. 10. 2018 | Zdroj: casopisharmonie.cz 
Ostrava v Praze 31. 10. 2018 | Zdroj: radio1.cz
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listOpad
Výkřik s otazníkem 01. 11. 2018 | Zdroj: Reflex | Strana: 55 
Ostrava ukáže Praze nejlepší divadelní kusy 01. 11. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 16 | 

Autor: (les) 
Přijelo zahrát Divadlo Rokoko 02. 11. 2018 | Zdroj: litoměřický deník | Strana: 1 | Autor: 

(mk) 
Kulturní tipy na víkend 02. 11. 2018 | Zdroj: iHNed.cz | Hospodářské noviny 
Ostrava je v Praze! 03. 11. 2018 | Zdroj: musical-opereta.cz | Autor: 

Vítězslav Sladký 
RECENZE: V Rokoku řežou Klause a tropí si šoufky ze 
slušno-Čechů

03. 11. 2018 | Zdroj: idnes.cz | Autor: Tomáš Šťástka

V Rokoku řežou do Klause i buranů. Stačí to? 03. 11. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 14 | 
Autor: Tomáš Šťástka 

Sáhl jsem si na dno svých sil 05. 11. 2018 | Zdroj: Story | Strana: 60 | Autor: Veronika 
Nováková

Už se nevzdávám 05. 11. 2018 | Zdroj: TV mini | Strana: 10 | Autor: Jiří 
landa

Městská divadla připomenou nedožitou stovku 
Miroslava Horníčka

05. 11. 2018 | Zdroj: tyden.cz, blesk.cz 

ZÁBRANSKÝ: Sto let v háji 05. 11. 2018 | Zdroj: blogie.cz, muzivcesku.cz
NDM NA FESTIVALU OSTRAVA V PRAZE 05. 11. 2018 | Zdroj: ndm.cz
Sto let mistra vypravěče. Miroslav Horníček v ABC 06. 11. 2018 | Zdroj: divadlo.cz, celebritytime.cz,

babinet.cz, divadelni-noviny.cz, prazskypatriot.cz. 
scena.cz

Divadla připomenou Horníčkovu stovku 07. 11. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 11 | 
Autor: Eva Jarošová 

Stovka Miroslava Horníčka 07. 11. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 11 | 
Autor: (eva) 

Když kolegové končí s dovolenými, já začínám, říká 
Stašová v plavkách

07. 11. 2018 | Zdroj: idnes.cz 

NEUMÍM MARNIT ČAS 08. 11. 2018 | Zdroj: Magazín Mladé fronty DNES | 
Strana: 26 | Autor: ivana Karásková

Simona Stašová: Chalupářský styl milovala 
i v paneláku

08. 11. 2018 | Zdroj: Paní domu | Strana: 26 | Autor: 
Helena leitlová

Ostrava v Praze? Opera!!! 08. 11. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz | Autor: Veronika 
Drábková

Krátce z kultury 09. 11. 2018 | Zdroj: Ústecký deník | Strana: 10 
Miroslav Horníček v ABC 09. 11. 2018 | Zdroj: Pražský deník + 2 regionální 

mutace | Strana: 10 | Autor: (kul) 
Tipy na víkend 09. 11. 2018 | Zdroj: iHNed.cz, Hospodářské noviny 
Očekávané události druhé listopadové soboty 10. 11. 2018 | Zdroj: proglas.cz | Autor: Filip Breindl
Pražský divadelní festival německého jazyka 10. 11. 2018 | Zdroj: radio1.cz
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Divadlo ABC připomíná nedožité sté narozeniny 
Miroslava Horníčka

10. 11. 2018 | Zdroj: ČT 1 | Strana: 14

Události v kultuře 10. 11. 2018 10. 11. 2018 | Zdroj: ČT :D / ČT art
Městská divadla pražská připomenou sté výročí 
narození Miroslava Horníčka

10. 11. 2018 | Zdroj: prazsky.denik.cz, denik.cz, blesk.cz 

Městská divadla pražská připomenou sté výročí 
narození Miroslava Horníčka

10. 11. 2018 | Zdroj: podoli.cz + 3 další městské části

Zdeněk Piškula: Mám taky svoje démony, co občas 
vyplavou

11. 11. 2018 | Zdroj: novinky.cz 

BAROMETR 11. 11. 2018 | Zdroj: Aha! neděle | Strana: 11
Sarah Haváčová 12. 11. 2018 | Zdroj: TV expres | Strana: 20 | Autor: Tom 

Franzki 
Přelomová sezóna je v plném proudu 13. 11. 2018 | Zdroj: Naše rodina | Strana: 14 | Autor: (red) 
Stáří neexistuje, tvrdí divadlo 13. 11. 2018 | Zdroj: Jindřichohradecký deník | Strana: 1 | 

Autor: (had) 
jednou větou 13. 11. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny, divadelni-noviny.cz 
Konzervativec neví, tak mluví a mluví 13. 11. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny, divadelni-noviny.cz, 

Autor: Josef Chuchma 
Jitka Jílková: Konec srandy! 13. 11. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny, divadelni-noviny.cz, 

Autor: Jana Soprová 
7 tipů na nejlepší programy pražské Noci divadel 13. 11. 2018 | Zdroj: informuji.cz
Samožerný Klaus a výcvik okamurovců 13. 11. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny,

divadelni-noviny.cz | Autor: Marie Reslová 
Mistr vypravěč 14. 11. 2018 | Zdroj: Haló noviny | Strana: 10 | Autor: (the) 
Dubský: Konzervativec (Městská divadla pražská) 15. 11. 2018 | Zdroj: nadivadlo.blogspot.cz | Autor: 

Vladimír Mikulka
Culture 15. 11. 2018 | Zdroj: Vogue | Strana: 124 | Autor: Martin 

Hradecký 
Company v divadle Komedie 15. 11. 2018 | Zdroj: celebritytime.cz 
Než vše začalo. Premiéra souboru Lenka Vagnerova & 
Company v Městských divadlech pražských

15. 11. 2018 | Zdroj: prazskypatriot.cz 

„Čím víc repríz, tím víc si divadlo užívám“ 16. 11. 2018 | Zdroj: 5plus2 | Strana: 1 | Autor: Eva 
Jarošová 

Konzervativec se směje oslavám na dva způsoby 16. 11. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 16 | 
Autor: Tomáš Šťástka 

RECENZE: Majer se láduje dortem ve tvaru ČSR 
a směje se oslavám výročí

16. 11. 2018 | Zdroj: idnes.cz | Autor: Tomáš Šťástka

Konec legrace 19. 11. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz
Kancl (2018) 19. 11. 2018 | Zdroj: kritiky.cz
Kontemplace namísto útoku 19. 11. 2018 | Zdroj: advojka.cz | Autor: Dominik Melichar
Na jevišti o lidském egu i zániku lidstva 19. 11. 2018 | Zdroj: novinky.cz | Vydavatel: Borgis, a. s.
Nikol Kouklová: Dva záskoky během dvou měsíců 20. 11. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz | Autor: Jiří landa
Než vše začalo 20. 11. 2018 | Zdroj: tanecnimagazin.cz
Kontemplace namísto útoku 21. 11. 2018 | Zdroj: A2 | Strana: 10 | Autor: Dominik 

Melichar
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VE ŠKOLE MI ŘEKLI: NEBUĎ BLBÁ 22. 11. 2018 | Zdroj: Magazín Mladé fronty DNES | 
Strana: 4 | Autor: Jan Malinda 

Herečka Diana Šoltýsová: Nápověda mě ruší 22. 11. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 13 | Autor: Dana 
Kaplanová 

IN 22. 11. 2018 | Zdroj: Katka | Strana: 4 
Zatím spíš ohledávání terénu 22. 11. 2018 | Zdroj: lidové noviny | Strana: 12 | Autor: 

Jana Machalická
První premiéra souboru Lenka Vagnerova & Company 
v Městských divadlech pražských

22. 11. 2018 | Zdroj: tanecniaktuality.cz, scena.cz, 
informuji.cz, divadlo.cz

Devítiměsíční cesta na svět. Mimodrama Než vše 
začalo… spojuje taneční divadlo a pantomimu

22. 11. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz 

Divadelní představení Než vše začalo 23. 11. 2018 | Zdroj: ČRo Plus 
Tipy týdne: Kde se seznámit, kam na rande. Nebo 
raději zajdete na jedno? Kam na rande Kam za 
vánoční atmosférou Kam na film Kam za knihami Kam 
na pivo

25. 11. 2018 | Zdroj: citybee.cz 

Režisér Drábek si vyřizuje účty s Klausem 
i Okamurou. V Praze to není žádné hrdinství, přiznává

26. 11. 2018 | Zdroj: seznamzpravy.cz 

CO NADCHLO 27. 11. 2018 | Zdroj: Styl pro ženy | Strana: 2 
Sarah Haváčová Jsem na druhé startovní čáře 27. 11. 2018 | Zdroj: Týdeník Televize | Strana: 8 | Autor: 

Jitka Kománková 
Kritický žebříček 27. 11. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny | Strana: 3 
Herec zvláštního typu 27. 11. 2018 | Zdroj: Naše rodina | Strana: 14 | Autor: Jitka 

Neureuterová 
Jednou větou 27. 11. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz, Divadelní noviny  
Byly uděleny Ceny Divadelních noviny za sezonu 
2017/2018

27. 11. 2018 | Zdroj: divadlo.cz | divadelni-noviny.cz

Konec legrace (No. 6) 27. 11. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz | Autor: Veronika 
Drábková

LACO DECZI V KOMEDII 28. 11. 2018 | Zdroj: City DNES | Strana: 20 
Noví Muži v Česku: čerstvá nálož na zimu 29. 11. 2018 | Zdroj: muzivcesku.cz 
Než vše začalo… – Zrození královny viděné růžovými 
brýlemi otce

29. 11. 2018 | Zdroj: tanecniaktuality.cz 

V AMERICE musíme makat dvojnásob 30. 11. 2018 | Zdroj: Rodina DNES | Strana: 6 | Autor: 
Šárka Schmidtová 

V Divadle Rokoko dojde ke Znovusjednocení Korejí 30. 11. 2018 | Zdroj: Právo | Strana: 14 | Autor: (zr) 
Mozaika vztahů a láska. Znovusjednocení Korejí 
v Rokoku

30. 11. 2018 | Zdroj: prazskypatriot.cz, scena.cz,
divadlo.cz 

prOsiNec
Mozaika vztahů. Znovusjednocení Korejí v Rokoku 02. 12. 2018 | Zdroj: scena.cz, divadlo.cz,

prazskypatriot.cz
Dárek pod stromeček? Divadla nabízejí i vánoční 
předplatné

05. 12. 2018 | Zdroj: Metro | Strana: 19 | Autor: (sim)

Divadla chystají ještě do konce roku premiéry 05. 12. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 15 | 
Autor: (ČTK) 
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O Vánocích čteme Bibli“ 05. 12. 2018 | Zdroj: Hvězdy jako na dlani | Strana: 18 
Pražská divadla uvedou do konce roku ještě nová 
představení

05. 12. 2018 | Zdroj: tyden.cz, blesk.cz 

Kronika Městských divadel pražských 06. 12. 2018 | Zdroj: mistnikultura.cz | Autor: Justina 
Kašparová

Víkendové tipy 07. 12. 2018 | Zdroj: Boleslavský deník | Strana: 11 
Víkendové tipy 07. 12. 2018 | Zdroj: Benešovský deník | Strana: 11 
Kam vyrazit v metropoli 07. 12. 2018 | Zdroj: Pražský deník | Strana: 11 
Mozaika vztahů. Znovusjednocení Korejí od prosince 
v Rokoku

08. 12. 2018 | Zdroj: everydaymagazin.cz

Čekárna 08. 12. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 15 | 
Vydavatel: Mafra a. s.

Ten, kdo maluje kameny a hory 08. 12. 2018 | Zdroj: lidové noviny | Strana: 30 
Listopadová nej zážitků a propadáků dle Heleny 
Havlíkové

09. 12. 2018 | Zdroj: hudebnirozhledy.cz

Zkoumání absurdit mezilidských vztahů v Rokoku. 
Znovusjednocení Korejí je ve hře jen zbožným přáním

09. 12. 2018 | Zdroj: informuji.cz 

Blatný: Znovusjednocení Korejí (MDP – Rokoko) 10. 12. 2018 | Zdroj: nadivadlo.blogspot.cz 
Ceny Divadelních novin 2018 10. 12. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz | Autor: Jana 

Soprová
Palubní deník devítiměsíční plavby 11. 12. 2018 | Zdroj: Divadelní noviny,

divadelni-noviny.cz | Strana: 7 | Autor: Nina Vangeli
Divadelní famílie představila dalšího člena rodiny. 
A proč zažívá Heřmánek ml. před Vánoci velký stres?

13. 12. 2018 | Zdroj: aplausin.cz

O Vánocích se hrají muzikály i klasika 13. 12. 2018 | Zdroj: novinky.cz, Právo 
Tipy na víkend 14. 12. 2018 | Zdroj: iHNed.cz, Hospodářské noviny 
Kamila Polívková: Bojíme se změn 14. 12. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz | Autor: Jiří landa
Michal Dočekal: Mám rád hry o problémech, které 
žijeme a které se nás dotýkají…

16. 12. 2018 | Zdroj: scena.cz

Název je matoucí 17. 12. 2018 | Zdroj: Týden | Strana: 94 
Milostné výstupy naboso 18. 12. 2018 | Zdroj: lidové noviny | Strana: 10 | Autor: 

Jan Kerbr 
ZÁŽITEK ROKU 2018 20. 12. 2018 | Zdroj: Reflex | Strana: 67 
Vánoční detox. Kulturní tipy pro ty, kteří touží 
spláchnout sváteční přeslazenost něčím ostřejším

21. 12. 2018 | Zdroj: denikn.cz | Autor: ivan Adamovič, 
Jindřich Göth, Jan lukavec 

Tomáš Novotný si divadlo a muzikál musel prosadit. 
Rodičům z oboru navzdory

21. 12. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz | Autor: Honza Ptáček

RECENZE: Znovusjednocení Korejí. Milostné výstupy 
naboso

21. 12. 2018 | Zdroj: lidovky.cz | 24zpravy.com 

Miroslav Donutil k obdarování Vánoce nepotřebuje 22. 12. 2018 | Zdroj: Magazín Práva | Strana: 4 | Autor: 
Dana Braunová 

Konzervativec káže v Komedii 22. 12. 2018 | Zdroj: divabaze.cz
Zvykla jsem si stále končit a začínat, říká herečka 
Marie Málková

25. 12. 2018 | Zdroj: lidovky.cz, lidové noviny
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Co přijde, TO BUDE 27. 12. 2018 | Zdroj: EXKlUZiV | Strana: 16 | Autor: ivana 
Bachoríková 

Tipy Deníku 28. 12. 2018 | Zdroj: Hradecký deník + 2 další regionální 
mutace | Strana: 11 

SOBOTA 29. PROSINCE 28. 12. 2018 | Zdroj: Moravskoslezský deník + 2 další 
regionální mutace | Strana: 11 

Tipy na víkend, Silvestr a Nový rok 28. 12. 2018 | Zdroj: Plzeňský deník | Strana: 10
SOBOTA 29. PROSINCE 28. 12. 2018 | Zdroj: Pražský deník | Strana: 11 
POZVÁNKY 28. 12. 2018 | Zdroj: Xantypa | Strana: 110 | Autor: 

Michaela Gübelová
České divadlo: od Topola k Proustovi 28. 12. 2018 | Zdroj: lidové noviny, lidovky.cz,

24zpravy.com | Autor: Jana Machalická
Rok 2019 v kultuře 28. 12. 2018 | Zdroj: lidové noviny | Strana: 12 
Plno fascinace v roce 2019 28. 12. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 16 
Netradičně strávený silvestr v Praze. Co takhle 
v divadle nebo na koncertu?

29. 12. 2018 | Zdroj: 24zpravy.com

Václav Kopta dohání, co zameškal 29. 12. 2018 | Zdroj: Magazín Práva | Strana: 4 | Autor: 
Dana Braunová 

Silvestra lze v Praze strávit i v divadle nebo na 
koncertě

29. 12. 2018 | Zdroj: prazskypatriot.cz, blesk.cz 

Netradičně strávený silvestr v Praze. Co takhle 
v divadle nebo na koncertu?

29. 12. 2018 | Zdroj: blesk.cz   

Silvestra lze strávit v Praze i v divadle či na koncertě 29. 12. 2018 | Zdroj: letnanskelisty.cz 
Kulturní ohlédnutí za rokem 2018 29. 12. 2018 | Zdroj: shekel.cz
Oslavte konec roku trochu jinak! 30. 12. 2018 | Zdroj: jenprozeny.cz 
Užijte si Silvestr 31. 12. 2018 | Zdroj: Blesk | Strana: 4 
Na Silvestra do divadla i na koncert 31. 12. 2018 | Zdroj: Mladá fronta DNES | Strana: 13 | 

Autor: (ČTK) 
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OceNěNÍ, úspěchy a účast Na festivalech

hOstOvÁNÍ v zÁhřebském 
divadle mladých

V rámci naší mezinárodní spolupráce 
odehrála Městská divadla pražská 
14. června v zaplněném sále Záhřebského 
divadla mladých (Zagrebačko kazalište 
mladih, ZKM) představení Na miskách 
vah. Chorvatští kolegové pak o pár dnů 
později, 19. června, uvedli v divadle 
Rokoko svoji dramatizaci slavného 
románu Agoty Kristofové Velký sešit, 
která u zdejšího obecenstva sklidila 
zasloužený potlesk.

60’s aNeb šedesÁtky – 
kOmedie divÁků

Poslední týden v lednu 2018 odehrála 
Městská divadla pražská představení 
60’s aneb Šedesátky v rámci 18. ročníku 
GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. 
Festivaloví diváci ocenili Šedesátky 
jako nejoblíbenější titul, a hudební 
komedie si tak z Pardubic odvezla cenu 
Komedie diváků.

650. reprÍza shirley 
valeNtiNe s účastÍ 
autOra

Na konci dubna přivítala Městská divadla 
pražská vzácného hosta. Do Prahy dorazil 
Willy Russell, autor hry Shirley Valentine, 
která se 28. dubna dočkala již 650. reprízy. 
Autor se kromě zcela vyprodané reprízy 
zúčastnil i tiskové konference, kterou 
Městská divadla pražská k této jubilejní 
akci připravila.
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divadlO kOmedie zNOvu sOučÁstÍ
městských divadel pražských

Nejdůležitější událostí roku 2018 bylo opětovné připojení divadla Komedie do 
svazku Městských divadel pražských. Poté, co se v roce 2002 osamostatnilo 
a prošlo postupně působením řady různých uměleckých vedení, se po 16 letech 
opět stává jedním z divadel Městských divadel pražských. Znovuotevření Komedie 
předcházely značné rekonstrukční a úklidové práce během července a srpna 2018. 
Divadlo se muselo znovu technicky vybavit světly a zvukovou aparaturou, aby 
mohlo být provozuschopné. Provizorně se otevřelo na pět dní na konci září pro 
festival alternativního divadla …příští vlna/next wave… a k oficiálnímu otevření 
došlo až s premiérou Konzervativce 28. října 2018. Od otevření je součástí prostoru 
i kavárna Café Komedie, kterou provozuje Café Záhorský. V současnosti je divadlo 
Komedie opět po dlouhé době vybavené pro běžný divadelní provoz a konají se zde 
nejen divadelní představení, ale také koncerty a vernisáže ve foyer.

U příležitosti otevření divadla Komedie jsme vydali následující tiskovou zprávu:

zNOvu kOmedie

praha, 23. zÁřÍ 2018 – pO šestNÁcti letech se divadlO kOmedie stalO 
Opět sOučÁstÍ městských divadel pražských. Od NOvé sezONy je 
kOmedie scéNOu prO kOprOdukčNÍ iNsceNace, rezideNce NezÁvislých 
tvůrců a  sOubOrů, hOstOvÁNÍ mimOpražských i zahraNičNÍch 
divadel a v NepOsledNÍ řadě i mÍstem prO literÁrNÍ pOřady, debaty, 
kONcerty a  verNisÁže.

„Komedii otevíráme nejen českému a zahraničnímu divadlu, ale také hudbě, výtvar-
nému umění, filmu a literatuře,“ představila záměr programová kurátorka divadla 
lenka Dombrovská. 

Koncem září tak v Komedii proběhl multioborový festival …příští vlna/next wave…, 
24. října zde bude uveden projekt na pomezí divadla a koncertu Transylvánie za 
humny ivy bittové a ensemble Opera diversa, na listopad – v rámci Noci divadel – 
si režisérka viktorie čermáková připravila scénické čtení nových španělských her, 
po kterém bude následovat koncert flamenpunkové kapely rumbalgia, 3. prosince 
dorazí jazzman laco déczi a 6. prosince ve foyer divadla bude dominik melichar 
křtít svoji druhou básnickou sbírku s názvem Mizanscény. Od října je divadlo také 
novou domovskou scénou oceňovaného tanečního souboru lenka vagnerová 
& company.  

Slavnostní zahájení sezony je v Komedii plánované na státní svátek 28. října. Prv-
ního uvedení se dočká Konzervativec režisérky kamily polívkové a autora davida 
zábranského o povaze času a významu oslav dějinných událostí se stanislavem 
majerem v hlavní roli. Předcházet mu bude od 19 hodin vernisáž sochařky jose-
fíny jonášové. „Diváci a návštěvníci budou moci až do konce listopadu v různých 
prostorách divadla obdivovat práci této mladé talentované umělkyně,“ uvedla lenka 
Dombrovská. „Těší mě, že jsme mohli umožnit umělcům vystavovat práce v tomto 
členitém prostoru na křižovatce ulic Vodičkova–lazarská.“

Znovuotevření divadla je spojené také s obnovením provozu kavárny, která bude 
otevřena v běžném provozu pro návštěvníky a samozřejmě i pro diváky večerních 
představení. Novou podobu navrhlo Dl Studio Davida Marka a Tomáše Hrubého, ná-
jemcem kavárny vzešlým z výběrového řízení bude Café Záhorský, který provozuje 
stejnojmennou kavárnu v pražských Dejvicích.
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Ohlasy
v tisku

Ohlasy v tisku byly velké. monitoring médií:
Divadlo Komedie se stává opět součástí MDP 27. 08. 2018 | Zdroj: scena.cz
Události v kultuře 27. 8. 2018 27. 08. 2018 | Zdroj: ČT :D / ČT art
Koncepce nového vedení Městských divadel 
pražských

27. 08. 2018 | Zdroj: ČRo Plus 

Naším programem je změna 28. 08. 2018 | Zdroj: lidové noviny | Strana: 8 | Autor: 
Jana Machalická

V Městských divadlech pražských je v sezoně 2018/19 
všechno nové

28. 08. 2018 | Zdroj: divadlo.cz 

Tématem Městských divadel pražských je ZMĚNA 28. 08. 2018 | Zdroj: i-divadlo.cz
MDP nabídnou řadu novinek: premiéry, časopis 
i doplněný soubor

28. 08. 2018 | Zdroj: tyden.cz, blesk.cz, irozhlas.cz 

V MDP je v sezoně 2018/19 všechno nové 02. 09. 2018 | Zdroj: scena.cz 
Pěna dní 03. 09. 2018 | Zdroj: Marketing & Media | Strana: 12 
ABC, Rokoko a Komedie spolu. Městská divadla 
pražská zahajují sezonu

04. 09. 2018 | Zdroj: prazsky.denik.cz + 8 regionálních 
mutací 

ABC, Rokoko a Komedie spolu. Městská divadla 
pražská zahajují sezonu

04. 09. 2018 | Zdroj: michle.cz + další 3 pražské 
městské části 

Městská divadla pražská nabídnou 14 premiér 04. 09. 2018 | Zdroj: prahaTV.eu | Autor: Natálie 
Forsterová 

K Městských divadlům pražským se opět připojuje 
divadlo Komedie. Rozšiřuje se hlavní i doprovodný 
program

04. 09. 2018 | Zdroj: informuji.cz 

Městská divadla pražská vstupují do nové sezony 
s ambiciózními plány. Na třech scénách uvedou 
čtrnáct premiér

06. 09. 2018 | Zdroj: rozhlas.cz 

Lenka Vagnerová & Company od října 2018 v divadle 
Komedie

11. 10. 2018 | Zdroj: tanecniaktuality.cz 

Iva Bittová a Ensemble Opera Diversa Transylvánie 
vystoupí v divadle Komedie

11. 10. 2018 | Zdroj: musicweb.cz 

Podzim v Městských divadlech pražských 13. 10. 2018 | Zdroj: scena.cz, prazskypatriot.cz,
divadlo.cz, i-divadlo.cz 

Koncerty v Komedii 19. 10. 2018 | Zdroj: divadelni-noviny.cz
Divadlo Komedie opět ožívá. Tentokrát ale nebude jen 
o divadelních inscenacích

23. 10. 2018 | Zdroj: prakultura.cz

Znovu Komedie 25. 10. 2018 | Zdroj: mistnikultura.cz
Konzervativec otevře Komedii 26. 10. 2018 | Zdroj: Ústecký deník  +12 regionálních 

mutací 
Zahájilo divadlo Komedie 29. 10. 2018 | Zdroj: everydaymagazin.cz, scena.cz, 

divadelni-noviny.cz, prazskypatriot.cz,
celebritytime.cz, i-divadlo.cz, protisedi.cz, divadlo.cz
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prOjekty divadla v rOce 2018

městskÁ divadla pražskÁ se pO 12 letech dOčkala velkých změN. tOu NejviditelNějšÍ byla celkOvÁ 
změNa vizuÁlNÍ ideNtity městských divadel pražských (NÁvrh ONdřeje zÁmiše a rOmaNa čerNOhOuse), 
kterOu v prOsiNci završilO spuštěNÍ webOvých strÁNek v NOvé grafice.

v červeNci dOšlO i ke zNOvupřipOjeNÍ divadla kOmedie. kONcepce NOvéhO uměleckéhO vedeNÍ zahrNu-
la vedle NOvéhO dramaturgickéhO směřOvÁNÍ i edukativNÍ čiNNOst, rOzmaNitý dOprOvOdNý prOgram 
a meziNÁrOdNÍ spOluprÁci.

meziNÁrOdNÍ spOluprÁce
Jedním z důležitých akcentů v činnosti Městských divadel pražských je mezinárodní spolupráce realizovaná ve třech základ-
ních směrech – networking, reciproční výměny a koprodukce.

 – NetwOrkiNg

V roce 2018 se Městská divadla pražská stala členem špičkové networkingové platformy UTE – Unie evropských divadel 
(Union des Théâtres de l’Europe) s celoevropským dosahem.

UTE byla založena v roce 1990 a jedná se o společenství evropských divadel, jehož úkolem je aktivní účast na rozvoji kultur-
ního klimatu Evropy prostřednictvím divadelní tvorby. V rámci UTE vznikají dlouhodobé projekty v úzké partnerské spolupráci. 
UTE také podporuje divadelní výměnu a sdílení zkušeností, to vše při respektování individuální osobitosti a kulturních specifik. 
V současné době jsou členy UTE dvě desítky divadel z celé Evropy a Městská divadla pražská jsou v ní zastoupena jako jediné 
české divadlo.

Podporujeme také festivaly, které prezentují zahraniční divadelní kulturu v Praze, mj. Pražský divadelní festival německého 
jazyka a festival francouzského divadla Sněz tu žábu.

 – reciprOčNÍ výměNy

Městská divadla pražská usilují o kulturní výměnu se zahraničními partnery. Vzájemná výměna se zahraničními divadly – 
inscenací, ale třeba také umělců a autorů – představuje zdroj inspirace pro divadelní profesionály i širokou veřejnost. 
Reciproční aktivity často předznamenávají větší koprodukční projekty.

v současné době spolupracujeme s těmito zahraničními divadly:
Záhřebské divadlo mladých (Chorvatsko)
Městské divadlo lublaň (Slovinsko)
Činohra Státního divadla v Norimberku (Německo)

 – kOprOdukce

Koprodukční aktivity představují nejužší formu spolupráce se zahraničními partnery. Prostřednictvím koprodukčních inscena-
cí mohou Městská divadla pražská aspirovat na produkční i umělecké výsledky, jakých samostatně dosáhnou jen obtížně.

První koprodukční projekt byl zahájen v lednu 2018 ve spolupráci s činohrou Státního divadla ve Stuttgartu a činohrou Stát-
ního divadla v Norimberku.

Další koprodukční projekt připravují Městská divadla pražská se Státním divadlem v Augsburgu na sezonu 2019/20.

lektOrské úvOdy
V roce 2018 si Městská divadla pražská pro své diváky připravila lektorské úvody k inscenacím. Půl hodiny před představením 
v příjemném prostoru Malé scény divadla ABC dramaturg zodpoví otázky diváků a pomůže vyjasnit některá témata a souvis-
losti, které hra přináší. Tento kontext pak divákům zpřístupní další rozměry představení.
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prOjekty divadla v rOce 2018

NOc divadel
Už pošesté se Městská divadla pražská zúčastnila celosvětové Noci divadel, která se konala 17. listopadu 2018. V divadle 
ABC byla na programu Tančírna 1918–2018, jež provedla diváky tanečním krokem uplynulým stoletím. Součástí byly i taneční 
minikurzy s herci Městských divadel pražských. V Rokoku se diváci vedle představení Kanibalek dočkali také komentovaných 
prohlídek zákulisí s herci z tohoto představení. V Komedii probíhala pro diváky nejprve otevřená zkouška taneční inscenace 
Než vše začalo…, následovaly ukázky španělského dramatu v režii Viktorie Čermákové, představení Konzervativce v sále diva-
dla Komedie a večer byl završen koncertem kapely Rumbalgia. Všechny akce u diváků sklidily velký úspěch a byly dlouho před 
samotnou Nocí divadel vyprodané.

živÁ hudebNÍ vystOupeNÍ, kONcerty a verNisÁže
V loňském roce pokračovala Městská divadla pražská v pořádání živých koncertů českých a slovenských hudebníků. V roce 
2018 tak přivítalo ABC například Hradišťan s Jiřím Pavlicou nebo Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers. Divadlo Komedie se 
otevřelo nejen divadlu, ale také hudbě, výtvarnému umění, filmu a literatuře. Od října v Komedii už proběhly vernisáže Josefíny 
Jonášové, Davida Cajthamla a Michala Nagypála, křest knihy Dominika Melichara Mizanscény a koncerty ivy Bittové s Ensem-
ble Opera Diversa, laca Décziho s jeho kapelou Celula New york a dalších.

vÁNOčNÍ festival
Vánoční festival se v roce 2018 konal již po osmé. Oproti předcházejícím ročníkům se výrazně rozšířil: nově přibylo divadlo 
Komedie a z jednodenní události se stala celovíkendová akce, která divákům a návštěvníkům nabídla nejenom představení 
s vánoční tematikou, ale i doprovodný program v divadle Komedie zahrnující zdobení stromečku a perníčků nebo psaní Ježíš-
kovi. Návštěvníci se tak naladili na adventní atmosféru a měli možnost odpočinout si od předvánočního shonu.

herecké kurzy prO Neherce
Další velmi oblíbenou akcí byly Herecké kurzy pro neherce. Jedná se o jednodenní praktickou hereckou dílnu, která se zabývá 
základy a principy fungování divadla. Účastníci formou praktických cvičení prozkoumávají úplnou prapodstatu divadelního 
umění. Dalším tématem divadelních cvičení je pak týmová spolupráce, vnímání partnera a živá komunikace. Účastníci se 
zabývají stavbou, principy a definicí dramatické situace, bez které není žádného divadla. Dílna nestaví na hereckém talentu 
účastníků, ale na jejich chuti a odhodlání vyzkoušet si divadlo, je tudíž otevřena komukoliv v jakémkoliv věku. K hereckému 
kurzu patří i návštěva divadelního představení a následná beseda s tvůrci.

dÁmskÁ jÍzda
Večer vyhrazený ženám, pro které je kromě divadelního představení připraven bohatý doprovodný program. Součástí je vždy 
módní přehlídka, po níž následuje tombola a soutěžní kvíz, připraveny jsou stánky neziskových organizací, vizážistka, kartářka, 
ochutnávky atd. Večery mají velký úspěch u dam všech věkových kategorií.

představeNÍ prO seNiOry
Jedním z hlavních cílů Městských divadel pražských je otevřenost všem sociálním skupinám. Zakládáme si na tom, že divadlo 
musí zůstat finančně dostupné všem, a tedy i seniorům. Nabízíme jim každý měsíc alespoň jedno dopolední představení a ve-
řejné generálky za zvýhodněnou cenu 90 Kč. Na večerní představení mají senioři nad 65 let slevu 50 %.

setkÁNÍ s tvůrci pO představeNÍ
Pravidelnou součástí programu se stala setkání diváků s tvůrci po představení. Diváci tu měli možnost zeptat se herců a tvůr-
ců na vše, co je k právě zhlédnutému představení zajímalo, a dozvěděli se i řadu zajímavostí o inscenaci samotné.
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hOsté divadla v rOce 2018

leNka vagNerOvÁ & cOmpaNy

Od října 2018 působí v divadle Komedie jako pravidelný host 
taneční soubor lenka Vagnerová & Company. Do Komedie 
přesunul čtyři své stávající inscenace a v listopadu vznikla 
v koprodukci s Městskými divadly pražskými inscenace nová, 
kterou režíroval francouzský choreograf lionel Ménard. Sou-
bor lenka Vagnerová & Company sklízí ocenění nejen v České 
republice, ale i na zahraničních festivalech.

lacheNde bestieN

Mladý progresivní soubor lachende Bestien v čele s režisé-
rem Michalem Hábou začal na konci roku 2018 zkoušet v ko-
produkci s Městskými divadly pražskými v Komedii inscenaci 
Nepřítel lidu. Ta sice měla premiéru až v lednu 2019, celým 
procesem ale začala dlouhodobá spolupráce Městských 
divadel pražských s tímto souborem. lachende Bestien se 
hlásí k představě divadla jako kritického média, a tedy k diva-
dlu apelativnímu, společenskokritickému a politickému. Sku-
pině jsou proto blízká témata, která „visí ve vzduchu“. Tento 
typ divadla je v současné době velmi aktuální a vyhledávaný 
především mladou částí publika.

zÁhřebské divadlO mladých

V roce 2018 začala naše spolupráce se Záhřebským divadlem 
mladých (Zagrebačko kazalište mladih, ZKM). Chorvatské di-
vadlo hostovalo v divadle Rokoko 19. června 2018 s inscenací 
Velký sešit (Velika bilježnica) a jen o pár dní dříve, 14. června, 
vyjela Městská divadla pražská s inscenací divadla ABC Na 
miskách vah do Záhřebu. Spolupráce proběhla k oboustran-
né spokojenosti a předběžně jsme se domluvili i na dalším 
hostování.

festival …přÍštÍ vlNa/Next wave...

Na přelomu září a října se divadlo Komedie otevíralo 25. roč-
níkem festivalu …příští vlna/next wave… Festival funguje 
jako platforma pro prezentaci českého divadelního okraje, 
hudební, taneční, výtvarné a jiné alternativy. V posledních le-
tech klade důraz na sevřené dramaturgické celky, premiérové 
projekty, angažované a politické divadlo. iniciuje vznik nových 
projektů, pomáhá zaštítit mladé progresivní umělce různých 
oborů a představuje netradiční kulturní prostory. Důvodem 

jeho konání právě v Komedii byla snaha upozornit na nové 
otevření tohoto významného divadelního prostoru.

festival Ostrava v praze

V divadle Komedie se v roce 2018 odehrála většina předsta-
vení festivalu Ostrava v Praze. Šest nejlepších inscenací roku 
2017, které vyprodukovala ostravská divadla, mohli diváci 
zhlédnout v Komedii od 2. do 7. listopadu 2018. Byla to tři 
představení Národního divadla moravskoslezského a po jed-
nom od Staré arény, Divadla Petra Bezruče a Divadla loutek 
Ostrava.

pražský divadelNÍ festival 
NěmeckéhO jazyka

Už čtvrtý rok patří Městská divadla pražská mezi divadel-
ní scény, kde se odehrávají představení v rámci Pražského 
divadelního festivalu německého jazyka. letos tu hostovalo 
lucemburské divadlo independent little lies s inscenací 
Blackout.

ageNtura fda

i v roce 2018 jsme spolupracovali s agenturou FDA, a to nejen 
skrze koprodukci inscenace Shirley Valentine, ale také v rám-
ci uvedení dalších inscenací, které vznikly v jiných divadlech 
a poté byly přeneseny do divadla Rokoko. Jedná se o divácky 
oblíbené hry Ředitelská lóže a Návštěvy u pana Greena.
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výkONOvé ukazatele / abc

ukazatel abc měrNÁ 
jedNOtka plÁN 2018 skutečNOst

k 31. 12. 2018

prOceNtO 
plNěNÍ k plÁNu 

rOku 2018

představení na vlastní scéně počet 300 290 97 %

z toho: vlastním souborem počet 275 268 97 %

              spolupořadatelství –
              hostování

počet 25 22 88 %

představení na zájezdech počet 20 17 85 %

představení hostujících 
souborů
tj. pronájem divadla cizím 
subjektům

počet 0 23

Návštěvníci na vl. scéně 
celkem:

počet 108 000 106 012 98 %

z toho: vlastním souborem počet 101 000 98 003 97 %

              spolupořadatelství –
              hostování

počet 7 000 8 009 114 %

tržby – výnosy z hl. činnosti 
celkem:

tis. Kč 30 195,0 31 511,3 104 %

z toho: ze vstupného na vl. scéně 
              vl. souborem

tis. Kč 27 200,0 29 104,6 107 %

              ze spolupořadatelství tis. Kč 500,0 375,5 75 %

              ze zájezdů tis. Kč 1 595,0 1 434,6 90 %

              ostatní výnosy tis. Kč 900,0 596,5 66 %

tržby – výnosy  z doplň. 
činnosti celkem:

tis. Kč 1 200,0 1 697,7 141 %

z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 500,0 1 009,0 202%

za pronájmy ostatních
              prostor

tis. Kč 500,0 649,2 130 %

              ostatní výnosy z DČ tis. Kč 200,0 39,6 20 %

doplatek hl. m. prahy  na 1 
představení na vl. scéně

v Kč 134 941,0 123 951,2 92 %

doplatek hl. m. prahy na 1 
návštěvníka na vl. scéně

v Kč 374,8 339,1 90 %

Nabídnutá místa, kapacita 
divadla

počet 128 000 130 532 102 %

Návštěvnost na vl. scéně % 84 81 96 %

tržebnost na vl. scéně % 82 77 94 %

průměrná cena vstupenky  Kč 256,0 278,1 109 %

počet premiér počet 3 3 100 %

počet derniér počet 7 5 71 %
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výkONOvé ukazatele / rOkOkO

ukazatel rOkOkO měrNÁ 
jedNOtka plÁN 2018 skutečNOst

k 31. 12. 2018

prOceNtO 
plNěNÍ k plÁNu 

rOku 2018

představení na vlastní scéně počet 250 250 100 %

z toho: vlastním souborem počet 225 233 104 %

              spolupořadatelství –
              hostování

počet 25 17 68 %

představení na zájezdech počet 18 15 83 %

představení hostujících 
souborů
tj. pronájem divadla cizím 
subjektům

počet 0 2

Návštěvníci na vl. scéně 
celkem:

počet 42 000 44 280 105 %

z toho: vlastním souborem počet 37 000 40 829 110 %

              spolupořadatelství –
              hostování

počet 5 000 3 451 69 %

tržby – výnosy z hl. činnosti 
celkem:

tis. Kč 7 480,0 8 621,5 115 %

z toho: ze vstupného na vl. scéně 
              vl. souborem

tis. Kč 5 800,0 7 149,6 123 %

              ze spolupořadatelství tis. Kč 300,0 206,4 69 %

              ze zájezdů tis. Kč 1 080,0 1 008,1 93 %

              ostatní výnosy tis. Kč 300,0 257,4 86 %

tržby – výnosy  z doplň. 
činnosti celkem:

tis. Kč 60,0 43,2 72 %

z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 60,0 43,2 72 %

za pronájmy ostatních
              prostor

tis. Kč 0,0 0,0

              ostatní výnosy z DČ tis. Kč 0,0 0,0

doplatek hl. m. prahy  na 1 
představení na vl. scéně

v Kč 107 952,8 97 895,0 91 %

doplatek hl. m. prahy na 1 
návštěvníka na vl. scéně

v Kč 642,6 552,7 86 %

Nabídnutá místa, kapacita 
divadla

počet 51 000 50 109 98 %

Návštěvnost na vl. scéně % 82 88 107 %

tržebnost na vl. scéně % 65 68 105 %

průměrná cena vstupenky  Kč 146,0 166,1 114 %

počet premiér počet 3 3 100 %

počet derniér počet 4 3 75 %
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výkONOvé ukazatele / kOmedie

ukazatel kOmedie měrNÁ 
jedNOtka plÁN 2018 skutečNOst

k 31. 12. 2018

% plNěNÍ 
k plÁNu rOku 

2018

představení na vlastní scéně počet 35

z toho: vlastním souborem počet 21

              spolupořadatelství –
              hostování

počet 14

představení na zájezdech počet 0

představení hostujících 
souborů
tj. pronájem divadla cizím 
subjektům

počet 5

Návštěvníci na vl. scéně 
celkem:

počet 5 199

z toho: vlastním souborem počet 2 259

              spolupořadatelství –
              hostování

počet 2 940

tržby – výnosy z hl. činnosti 
celkem:

tis. Kč 1 122,7

z toho: ze vstupného na vl. scéně 
              vl. souborem

tis. Kč 729,5

              ze spolupořadatelství tis. Kč 391,3

              ze zájezdů tis. Kč 0,0

              ostatní výnosy tis. Kč 2,0

tržby – výnosy  z doplň. 
činnosti celkem:

tis. Kč 292,1

z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 185,0

za pronájmy ostatních
              prostor

tis. Kč 107,1

              ostatní výnosy z DČ tis. Kč 0,0

doplatek hl. m. prahy  na 1 
představení na vl. scéně

v Kč 458 883,0

doplatek hl. m. prahy na 1 
návštěvníka na vl. scéně

v Kč 3 089,2

Nabídnutá místa, kapacita 
divadla

počet 6 532

Návštěvnost na vl. scéně % 80

tržebnost na vl. scéně % 102

průměrná cena vstupenky  Kč 215,6

počet premiér počet 2

počet derniér počet 0
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výkONOvé ukazatele / celkem

ukazatel celkem měrNÁ 
jedNOtka plÁN 2018 skutečNOst

k 31. 12. 2018

% plNěNÍ 
k plÁNu rOku 

2018

představení na vlastní scéně počet 550 575 105 %

z toho: vlastním souborem počet 500 522 104 %

              spolupořadatelství –
              hostování

počet 50 53 106 %

představení na zájezdech počet 38 32 84 %

představení hostujících 
souborů
tj. pronájem divadla cizím 
subjektům

počet 0 30

Návštěvníci na vl. scéně 
celkem:

počet 150 000 155 491 104 %

z toho: vlastním souborem počet 138 000 141 091 102 %

              spolupořadatelství –
              hostování

počet 12 000 14 400 120 %

tržby – výnosy z hl. činnosti 
celkem:

tis. Kč 38 035,0 41 583,3 109 %

z toho: ze vstupného na vl. scéně 
              vl. souborem

tis. Kč 33 000,0 36 983,7 112 %

              ze spolupořadatelství tis. Kč 800,0 973,2 122 %

              ze zájezdů tis. Kč 2 675,0 2 442,8 91 %

              ostatní výnosy tis. Kč 1 560,0 1 183,6 76 %

tržby – výnosy  z doplň. 
činnosti celkem:

tis. Kč 2 700,0 3 371,3 125 %

z toho: za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 700,0 1 298,5 186 %

za pronájmy ostatních
              prostor

tis. Kč 600,0 1 051,7 175 %

              ostatní výnosy z DČ tis. Kč 1 400,0 1 021,1 73 %

doplatek hl. m. prahy  na 1 
představení na vl. scéně

v Kč 122 673,6 133 009,6 108 %

doplatek hl. m. prahy na 1 
návštěvníka na vl. scéně

v Kč 449,8 491,9 109%

Nabídnutá místa, kapacita 
divadla

počet 179 000 187 173 105 %

Návštěvnost na vl. scéně % 84 83 99 %

tržebnost na vl. scéně % 75 76 101 %

průměrná cena vstupenky  Kč 225,0 244,1 108 %

počet premiér počet 6 8 133 %

počet derniér počet 11 8 73 %
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NÁklady Na iNsceNace v rOce 2018

sÁl titul

pOřizOvacÍ NÁklady autOrské hONOrÁře NÁklady 
celkem

věcné inscenátoři hosté / 
1 repríza tantiémy % tantiémy 

v tis. kč v tis. kč

ABC česKé vánOce – DERNiéRA 30. 12. 2018 90 161 43 000 1 808 610 13 647 2588,8

ABC pAn KAplAn Má TříDu ráD 297 478 292 800 7 357 482 16 5 610 13557,8

ABC HOlKy z KAlenDáře 456 062 110 000 1 804 700 18 1 397 3767,8

ABC beDřIcH sMeTAnA: THe GreATesT HITs 364 188 297 270 3 489 050 17 1 030 5180,5

ABC lIsTOpAD 244 577 186 420 1 610 600 13 844 2885,6

ABC v+W revue – DERNiéRA 6. 6. 2018 567 446 316 990 1 794 450 18 832 3510,9

ABC/
MS

TAnec sMrTI – DERNiéRA 19. 5. 2018 122 064 55 500 227 500 7 17 422,1

ABC víM, že víš, že víM...      437 480 26 000 2 932 500 20 4 266 7662,0

ABC rOMulus velIKý – DERNiéRA 6. 2. 2018 743 721 201 690 591 800 14 145 1682,2

ABC nA MIsKácH vAH      470 884 216 480 448 050 15 164 1299,4

ABC prOč MužI nepOslOucHAjí A ženy 
neuMí čísT v MApácH

507 878 311 625 2 194 445 18 2 296 5309,9

ABC evžen OněGIn 571 500 224 000 792 000 12 263 1850,5

ABC AuGusT AuGusT, AuGusT – DERNiéRA 
4. 6. 2018

1 529 029 355 127 490 600 17 115 2489,8

ABC MAcbeTH – DERNiéRA 17. 5. 2018 797 954 207 260 441 500 9 52 1498,7

ABC 60’s Aneb šeDesáTKy     484 347 357 470 1 024 804 19 490 2356,6

ABC TerOr                           632 454 205 905 22 000 15 142 1002,4

ABC I♥MAMMA 446 204 314 360 362 866 14 92 1215,4

ABC TAnčírnA 1918–2018 688 861 359 550 504 850 19 261 1814,3

ABC MOře 886 698 451 128 120 000 14 41 1498,8

RKK ODDAcí lIsT 71 336 59 600 2 346 420 13 755 3232,4

ABC lAKOMá bArKA 42 115 62 500 627 300 19 743 1474,9

ABC sHIrley vAlenTIne 117 392 15 600 5 735 540 15 7 279 13147,5

KOM KOnzervATIvec 547 949 448 663 85 500 8 17 1099,1

RKK IDIOT  553 203 155 000 156 300 14 57 921,5

RKK KAnIbAlKy  576 937 202 700 96 000 12 60 935,6

RKK znOvusjeDnOcení KOrejí   349 269 304 000 64 500 13 6 723,8

RKK želAry 173 062 180 000 1 692 924 14 268 2314,0

RKK KAncl                      355 467 189 000 1 131 172 14 538 2213,6

RKK MOlly sWeeney – DERNiéRA 20. 6. 2018 38 137 135 500 266 920 14 134 574,6

RKK KDO se bOjí vIrGInIe WOOlfOvé? 249 956 191 500 1 106 500 15 354 1902,0

RKK HAppy enD – DERNiéRA 6. 2. 2018 355 804 241 000 390 800 14 117 1104,6

RKK HODInA přeD svATbOu  338 116 90 500 625 910 13 135 1189,5

RKK nOc bláznů         170 600 225 605 899 500 16 271 1566,7

RKK sTrýčeK váňA – DERNiéRA 24. 11. 2018 529 781 117 108 494 180 9 67 1208,1

RKK preMIérA MláDí 30 510 176 495 287 000 16 194 688,0

RKK KOnKurz 387 878 211 000 214 500 17 144 957,4

RKK čApeK                            340 431 180 000 875 500 13 199 1594,9

RKK OTec                               314 395 233 260 464 500 15 122 1134,2

RKK TOp DOGs – DERNiéRA 12. 6. 2018 676 811 257 501 150 000 18,3 327 1411,3

rKK – Rokoko KOM – Komedie Ms – Malá scéna
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rOzbOr hOspOdařeNÍ pO za rOk 2018

hlavNÍ čiNNOst
schv. rOzp. 

2018
uprav. rOzp.
k 31. 12. 2018

skutečNOst
k 31. 12. 2018 % plNěNÍ k ur skutečNOst

k 31. 12. 2017

výNOsy celkem (mimo účet 672) 38 035,0 41 637,8 41 583,3 100 % 43 141,2

z toho: ze vstupného na vl. scéně 33 000,0 36 980,0 36 983,7 100 % 37 273,3

              ze spolupořadatelství 800,0 970,0 973,2 100 % 871,9

              ze zájezdů 2 675,0 2 475,0 2 442,8 99 % 2 732,0

              ostatní výnosy 1 560,0 1 212,8 1 183,6 98 % 2 264,0

NÁklady celkem 105 505,5 118 184,3 118 063,8 100 % 105 409,4

z toho vybrané položky

spotřebované nákupy 3 651,0 3 909,0 3 897,3 100 % 4 136,9

z toho: spotř. materiálu (501) 1 951,0 2 195,0 2 183,4 99 % 2 478,9

              spotř. energie (502) 1 700,0 1 801,0 1 799,7 100 % 1 674,9

služby 31 591,0 37 801,0 37 777,8 100 % 36 359,9

z toho: opravy a udržování (511) 1 800,0 2 880,0 2 877,8 100 % 1 896,8

              cestovné (512) 220,0 439,0 438,5 100 % 314,6

              náklady na prezentaci (513) 350,0 470,0 469,1 100% 535,8

              nájemné a služby (nebyt. prost) (518) 5 400,0 5 968,0 5 967,3 100% 5 515,8

              úklid (518) 150,0 150,0 148,5 99 % 202,3

              výkony spojů (518) 300,0 317,0 315,1 99 % 313,1

              honoráře exter. umělců (518) 10 500,0 13 341,0 13 340,5 100 % 11 944,9

              tantiémy (518) 5 100,0 5 838,0 5 836,4 100 % 5 982,0

              propagace (518) 3 000,0 2 525,0 2 524,4 100 % 3 648,5

Osobní náklady 58 580,5 62 319,7 62 271,4 100 % 52 887,3

z toho: prostředky na platy (521 030x) 39 449,8 42 005,7 41 967,4 100 % 35 279,7

ostatní osobní náklady (521 031x) 3 000,0 2 855,0 2 850,6 100 % 2 673,3

zákonné soc. pojištění (524) 13 700,7 14 902,0 14 899,6 100 % 12 604,4

               zák. soc. náklady – FKSP (527 030x) 800,0 841,0 840,6 100 % 706,6

daně a poplatky (53x) 30,0 45,0 44,9 100 % 48,9

Ostatní náklady 148,0 534,0 528,3 99 % 275,3

z toho: sml. pokuty a úroky z prodlení (541) 0,0 0,0 0,0 0,0

               jiné pokuty a penále (542) 0,0 0,0 0,0 0,0

               manka a škody (547) 0,0 115,0 113,4 99 % 42,1

Odpisy dlouhodobého majetku 8 125,0 8 389,6 8 366,6 100 % 8 012,0

z dotace hl. m. P. – zdroj 416 (551 03xx-08x) 8 125,0 8 389,6 8 366,6 100 % 8 012,0

ze stát. dotace a zahraničí (551 09xx) 0,0 0,0 0,0 0,0

drobný dlouhodobý majetek (558) 3 375,0 4 753,0 4 748,4 100 % 3 687,1

daň z příjmů (591) 0,0 3,0 2,3 76 % 1,9

hospodářský výsledek –67 470,5 –76 546,5 –76 480,5 100 % –62 268,2

*)

Neinvestiční příspěvek 67 470,5 76 546,5 76 546,5 100 % 63 008,8

státní dotace

Ostatní (672)

celkový výsledek hospodaření 0,0 0,0 66,0 740,6

*) 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.
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rOzbOr hOspOdařeNÍ pO za rOk 2018

dOplňkOvÁ čiNNOst
schv. rOzp. 2018 skutečNOst k 31. 12. 2018 % plNěNÍ

výNOsy  celkem 2 700,0 3 371,3

NÁklady celkem 1 900,0 1 950,7

z toho vybrané položky

spotřebované nákupy 100,0 100,0

z toho: spotřeba materiálu 20,0 14,1

              spotřeba energie 60,0 43,2

služby 500,0 619,4

z toho: opravy a udržování 0,0 8,1

              cestovné 0,0 0,0

              nájemné a služby (nebyt. prostory) 190,0 175,1

              úklid 10,0 6,2

              výkony spojů 10,0 7,5

Osobní náklady 1 130,0 1 316,9

z toho: mzdové náklady (521 003x) 830,0 969,4

              ostatní osobní náklady 0,0 0,0

              zákonné soc. pojištění 280,0 328,1

              zák. soc. náklady – FKSP 20,0 19,4

daně a poplatky (53x) 0,0 0,0

Ostatní náklady 0,0 0,0

z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,0 0,0

              jiné pokuty a penále 0,0 0,0

              manka a škody 0,0 0,0

Odpisy dlouhodobého majetku 0,0 0,0

z toho: z budov a staveb (551) 0,0 0,0

              zařízení (551) 0,0 0,0

drobný dlouhod. majetek (558) 0,0 0,0

daň z příjmů (591 a 595) 170,0 250,9

hOspOdÁřský výsledek 800,0 1 420,6

 (+ zisk, – ztráta)
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rOzbOr čiNNOsti a hOspOdařeNÍ za rOk 2018

kOmeNtÁř ke zprÁvě O čiNNOsti městských divadel 
pražských

Rok 2018 byl v Městských divadlech pražských (dále jen MDP) plný změn, a to jak po 
stránce umělecké, tak organizační. MgA. Daniel Přibyl vystřídal ve vedení organiza-
ce Bc. Ondřeje Zajíce. Od 1. července se k MDP znovu přičlenilo divadlo Komedie, 
které však bylo ve velice špatném technickém stavu. Během pouhých tří měsíců se 
nám ho podařilo za maximálního nasazení všech provozních složek uvést znovu do 
provozu a vybavit potřebnou divadelní technikou.

V roce 2018 jsme uvedli 8 premiér (o jednu více než v předchozím roce) a 8 der-
niér. Plán byl v tomto ohledu splněn. Divákům jsme v premiérách představili tyto 
inscenace:

 – 10. 3. Idiot v Rokoku
 – 17. 3. I♥MAMMA v ABC
 – 9. 6. Tančírna 1918–2018 v ABC
 – 13. 10. Moře v ABC
 – 20. 10. Kanibalky v Rokoku
 – 28. 10. Konzervativec v Komedii
 – 24. 11. Než vše začalo… v Komedii
 – 8. 12. Znovusjednocení Korejí v Rokoku

V první polovině roku měly své premiéry inscenace z dramaturgického plánu, který 
ještě sestavoval Ondřej Zajíc se svým týmem. V Rokoku tak vznikla původní ko-
morní adaptace klasického románu F. M. Dostojevského Idiot a v ABC měla českou 
premiéru současná hra o mateřství I♥MAMMA izraelské autorky Hadar Galron, 
která se osobně zúčastnila premiéry. Sezonu 2017/18 uzavřela v červnu inscenace 
k stému výročí republiky Tančírna 1918–2018, akcentující pohyb a zpěv. Nové vedení 
MDP zahájilo sezonu 2018/19 postupně v každém ze tří divadel. Nejprve měla 
v říjnu v ABC premiéru hra současného britského dramatika Edwarda Bonda Moře, 
otevírající aktuální otázky xenofobie a izolacionismu. V Rokoku se představil nový 
kmenový režisér MDP David Drábek vlastní groteskní detektivkou Kanibalky: Sou-
mrak samců. Kontroverzní satira na aktuální politická témata se okamžitě setkala 
s diváckým zájmem, o čemž svědčí všechny vyprodané reprízy. A divadlo Komedie 
zahájilo svou obnovenou uměleckou činnost premiérou české novinky spisovatele 
Davida Zábranského Konzervativec v režii Kamily Polívkové a se Stanislavem Maje-
rem v titulní roli. Programovou linii koprodukčních inscenací s nezávislými divadly 
započala lenka Vagnerová & Company v Komedii s choreografií lionela Ménarda 
Než vše začalo… Umělecky intenzivní rok završila česká premiéra kaleidoskopické 
hry variující vzorce mezilidských vztahů Znovusjednocení Korejí od francouzského 
dramatika Joëla Pommerata v Rokoku.

Z repertoáru jsme s přihlédnutím k provozním a ekonomickým faktorům stáhli 
8 inscenací: Strýček Váňa, Molly Sweeney a Top Dogs v Rokoku; August August, 
august, Macbeth, V+W Revue, Tanec smrti a České Vánoce v ABC.

Plán počtu představení jsme překročili o 25, a to zejména díky zahájení umělec-
ké činnosti v Komedii, kde od října do prosince proběhlo 21 vlastních představení či 
koprodukcí, 14 představení v režimu spolupořádání a 5 podnájmů. V Rokoku jsme 
počet odhadli naprosto přesně, v ABC pak bylo odehráno o 10 představení méně.

U zájezdů se nám naplánovaného počtu zájezdů nepodařilo dosáhnout, prodali 
jsme jich o 6 méně, než bylo plánováno, tedy 32. S inscenacemi z ABC se nám poda-
řilo vyjet 17krát a s inscenacemi z Rokoka 15krát. Nižší počet zájezdů byl způsoben 
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velkým časovým vytížením uměleckého souboru i provozních složek při přípravě 
premiér, které neumožňovalo vícedenní zájezdy do vzdálenějších měst.

Velmi nás potěšila návštěvnost našich divadel – 155 289 diváků. Do našich sálů 
usedlo o 5 289 více diváků, než jsme očekávali. Celkem jsme nabídli divákům 187 173 
míst.

Návštěvnost v roce 2018 byla na 83 % (ABC 81 %, Rokoko 88 %, Komedie 80 %), 
tržebnost na 76 % (ABC 77 %, Rokoko 68 %, Komedie 102 %). Průměrná cena vstu-
penky byla 244,4 Kč (ABC 278 Kč, Rokoko 167 Kč, Komedie 215,6 Kč). V zásadě jde 
o čísla stejná jako v roce 2017.

Komedie si po znovuotevření vede velmi dobře.
V roce 2018 začala MDP výrazně rozšiřovat své doprovodné programy. Zacho-

vány byly úspěšné akce z předchozích let: tematická Dámská jízda v Rokoku, He-
recké kurzy pro neherce ve zkušebně divadla, prosincový Vánoční festival, který se 
poprvé konal na všech třech scénách MDP, herecká soirée, Noc divadel, prohlídky 
zákulisí nebo výstavy ve foyer divadla ABC a nově i v Komedii. Byla zrekonstruová-
na malá scéna divadla abc a na konci roku se v ní uskutečnily první akce pro členy 
inovovaného klubu diváků první řada, dále první ze série pravidelných literárních 
matiné, které bylo věnované významné osobnosti historie MDP Miroslavu Horníč-
kovi u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin. V průběhu roku 2019 se Malá scé-
na stane stálým prostorem MDP pro široké vzdělávací a osvětové aktivity (kurzy, 
přednášky, debaty apod.). MDP také v říjnu zahájila pravidelné lektorské úvody 
před vybranými představeními.

Divadlo Komedie v souladu s koncepcí ředitele Daniela Přibyla začalo ihned po 
svém znovuotevření sloužit nejen projektové činnosti MDP, ale také nezávislým 
souborům, které spolupracují s MDP jako stálí hosté nebo koproducenti. Rezi-
dentním souborem se stala lenka Vagnerová & Company, prostor dostaly i festivaly 
…příští vlna/next wave…, Ostrava v Praze nebo Pražský divadelní festival německé-
ho jazyka. Komedie ožila i koncerty (iva Bittová, laco Déczi a další), podařilo se také 
obnovit tradiční kavárnu v horním foyer divadla.

Důležitým aspektem činnosti MDP je mezinárodní spolupráce. V květnu 2018 
se MDP stala jako jediné české divadlo členem prestižní networkingové platformy 
ute – unie evropských divadel (Union des Théâtres de l’Europe). Dále se rozvíjely 
reciproční vztahy s divadly ve Slovinsku (městské divadlo lublaň) a Chorvatsku 
(záhřebské divadlo mladých). Novým zahraničním partnerem se stala činohra 
státního divadla v Norimberku, se kterou MDP realizovala v červnu 2018 ve Stutt-
gartu první část koprodukčního projektu Stručné dějiny Hnutí, přičemž pražská 
premiéra se uskuteční v březnu 2019.

kOmeNtÁř ke zprÁvě O výsledku hOspOdařeNÍ

Hospodaření MDP v hlavní činnosti skončilo za rok 2018 úsporou ve výši 66 tis. Kč. 
Touto částkou bychom chtěli posílit fond finančního vyrovnání tak, abychom měli 
potřebné prostředky pro případ nečekaných událostí.

hlavNÍ čiNNOst

výnosy–tržby
Celkový plán výnosů z vlastní činnosti v roce 2018 (38 035 tis. Kč) v původním 
schváleném rozpočtu byl překročen na výši 41 583,3 tis. kč. Zde je rekapitulace 
jednotlivých druhů tržeb:
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 – Vstupné na vlastní scéně – 36 983,7 tis. kč, oproti plánu nárůst o skoro
    4 mil. Kč
 – Spolupořadatelství – 973,2 tis. kč, oproti plánu nárůst o 173 tis. Kč
 – Zájezdy – 2 442,8 tis. kč, oproti plánu pokles o 232 tis. Kč
 – Tržby za šatnu – 382,4 tis. kč, oproti plánu pokles o 418 tis. Kč z důvodu
     zrušení poplatku za šatnu, resp. jeho promítnutí do cen vstupného
     od nové sezony 2018/2019
 – Ostatní (herecké kurzy, vstupné do zákulisí apod.) – 116,6 tis. kč
 – Prodej programů – 356,8 tis. kč

Náklady
Náklady MDP za hlavní činnost v roce 2018 byly celkem ve výši 118 063,8 tis. kč. 
Nárůst nákladů o 12,6 mil. Kč oproti roku 2017 je způsoben zejména rozšířením MDP 
o třetí scénu, vyšším počtem premiér, navýšením počtu zaměstnanců a zákonným 
zvyšováním platů od 1. července a od 1. listopadu 2017.

Vzhledem k výše uvedenému tak logicky došlo k růstu nákladů o 9,3 mil. Kč 
v osobních nákladech, o 1 mil. Kč v opravách, o 1,3 mil. Kč v autorských honorářích 
a o 0,9 mil. Kč v dekoracích k novým inscenacím. Rostly samozřejmě i náklady za 
nájmy a energie.

Na druhou stranu jsme oproti roku 2017 ušetřili 1 mil. Kč v propagaci, neboť od 
léta probíhala proměna vizuální identity (redesign) MDP z investičních prostředků. 
Náklady na propagaci se tak vrátily na výši z roku 2016.

mzdová oblast
limit prostředků na platy byl pro rok 2018 stanoven ve výši 39 449,8 tis. kč. Nejdří-
ve byl na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 956 ze dne 24. 4. 2018 na-
výšen o 55,9 tis. Kč na 39 505,7 tis. kč. Dále pak byl na základě usnesení Rady hlav-
ního města Prahy č. 2409 ze dne 4. 9. 2018 navýšen o 2,5 mil. Kč na 42 005,7 tis. kč.

Prostředky na platy byly v roce 2018 čerpány ve výši 41 967,4 tis. kč, tedy z 99,9 
% oproti stanovenému limitu. Úspora činí 38,3 tis. Kč.

OON jsou čerpány ve výši 2 850,5 tis. kč. Dohody jsou využívány zejména pro 
uvaděče a šatnáře a dále pak na výpomoc a zástupy za dlouhodobě nemocné 
kolegy, na opravu a výrobu rekvizit a paruk do nových inscenací a v neposlední řadě 
na prověření zájemců o zaměstnání v divadle Komedie. Náklady jsou touto formou 
nižší než v případě fakturace.

Počet zaměstnanců byl pro rok 2018 stanoven na 125 a poté upraven na 135. 
Skutečnost v roce 2018 byla 121,2.

limit – odpisový plán
limit odpisů byl stanoven pro rok 2018 na 8 125 tis. kč. Nejdříve byl na zákla-
dě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2409 ze dne 4. 9. 2018 navýšen 
o 440,7 tis. Kč na 8 565,7 tis. kč. Dále pak byl na základě usnesení Rady hlavního 
města Prahy č. 3134 ze dne 11. 12. 2018 snížen o 176,1 tis. Kč na 8 389,6 tis. kč. Sku-
tečnost v roce 2018 byla ve výši 8 366,6 tis. kč.

kapitálové výdaje
Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1997 ze dne 7. 8. 2018 byl MDP 
poskytnut investiční transfer ve výši 4 mil. kč. Tyto prostředky byly využity ve 
100 % své výše na nové technické vybavení divadla Komedie (světelná, projekční 
a částečně zvuková technika, systém praktikáblů, podlahová krytina na jeviště).
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dOplňkOvÁ čiNNOst

výnosy–tržby
Tržby doplňkové činnosti za rok 2018 ve výši 3 371,3 tis. kč jsou v této struktuře:

 – Pronájem divadelního sálu – 1 594 tis. kč
 – Pronájem ostatních nebytových prostor – 756,2 tis. kč
 – Reklama – 830,3 tis. kč
 – Prodej knih – 2 tis. kč
 – Prodej CD z představení MDP – 5,9 tis. kč
 – Prodej reklamních předmětů – 35,3 tis. kč
 – Zakázky krejčovny MDP – 75,2 tis. kč
 – Ostatní výnosy DČ – 72,4 tis. kč

Zisk z doplňkové činnosti je ve výši 1 420,6 tis. kč.

zÁvěr
Městská divadla pražská hospodařila v roce 2018 s příspěvkem zřizovatele v pů-
vodně schválené výši 67 470,5 tis. kč. Nejdříve byl příspěvek na základě usne-
sení Rady hlavního města Prahy č. 956 ze dne 24. 4. 2018 navýšen o 76 tis. Kč na 
67 546,5 tis. kč. Dále pak byl na základě usnesení Rady hlavního města Prahy 
č. 1582 ze dne 19. 6. 2018 navýšen o 9 mil. Kč na 76 546,5 tis. kč. V roce 2018 MDP 
dosáhla úspory neinvestičního příspěvku ve výši 66 tis. kč.

Z výše uvedených dat vyplývá, že MDP v roce 2018 hospodařila velmi vyrovnaně, 
a to i přes mimořádně náročný úkol znovupřipojení divadla Komedie, tedy rozšíření 
organizace fakticky o celou třetinu. Zůstává tedy otázkou, zda neinvestiční příspě-
vek navýšený o 18 mil. Kč ročně bude na provoz divadla Komedie a realizaci dalších 
nových aktivit organizace (vzdělávací programy, festivaly atd.) dostačující. Provoz 
Komedie byl zahájen až v říjnu, a navíc jsme byli ušetřeni nákladů za odběr elektřiny, 
které za půl roku činí přibližně 200–300 tis. Kč.
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