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Vážení a milí přátelé divadla, které zde v Uffu realizujeme!

Zdá se to téměř jako neuvěřitelné, ale asi už to tak bude. Ano, v našem Uffu už skutečně začínáme desátou 
sezónu. Na jednu stranu je to jako kdyby člověk pouze otočil listem, na stranu druhou jsme tady ale všichni, 
kdo do Uffa chodíme a máme jej a jeho program rádi, zažili už mnoho krásných a velmi intenzivních společ-
ných zážitků. Možná někdy i zážitků trošičku kontroverzních, ale to vůbec nevadí f. Pokud se v dramaturgii 
mísí společné až elektrizující zážitky s poznáním, s relaxem, jenž, pokud je kvalitní, dává nám schopnost nad-
hledu, a s trochou té (vždy jen na kvalitě stojící! f) kontroverze, která ve svém důsledku podporuje toleranci 
v každém z nás, pak je to ONO! f Pak je to přesně to, co vlastně chceme, potřebujeme a co nás baví. A právě 
o namíchání takovéhoto mixu jsme se do desáté sezóny maximálně snažili. Snažíme se o to tedy vždycky, ale 
tentokrát ještě více než kdy jindy. A přinášíme Vám (vlastně bych měl spíš napsat „přinášíme nám“ f) oblíbené 
tituly z věhlasných scén se skvělými a známými herci, strhující hudební shows, představení plná originálního 
a trefného vtipu, ale i vybízející k zamyšlení, a taky trošku toho experimentu, který tomu všemu dává tu šťávu. 
V desáté sezóně se bude v Uffu v rámci předplatného i tvořit a premiérovat, takže nepochybuji, že nás to 
všechny bude opravdu bavit! f

Libor Kasík



PRODEJ ABONENTEK 
na sezónu 2019-20:

UFFO opět nabízí systém prodeje, který se v předešlých letech osvědčil.

Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné předplatitelské skupině, jakou měli  
v sezóně 2018-19, a to buď vyplněním přihlášky přímo v Inforecepci UFFO, nebo zasláním přihlášky  
na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz. Do e-mailu je potřeba uvést VŠECHNY tyto údaje: jméno  
a příjmení abonenta, abonentní skupinu (ČD A, ČD B, DH nebo DD), čísla řady a sedadel, která měl abonent 
v sezóně 2018-19, a požadovaný počet – kolik míst chce abonent rezervovat pro sezónu 2019-20. 
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé do 20. května 2019. Na pozdější požadavky  
a na neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postupně místa ve všech čtyřech 
abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat i stejná místa v hledišti, nemůžeme 
je však zaručit. 
Stávající předplatitelé, kteří si takto rezervovali místa předem, mají pak na zakoupení rezervovaných 
abonentek v Inforecepci UFFO přibližně 1,5 měsíce, a to od 17. června do konce července 2019.
Předplatitelé – pokud si v uvedeném termínu nové abonentky nevyzvednete, Vaše rezervace se ruší!    

Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti předem si místa 
rezervovat, si mohou zakoupit abonentky na novou sezónu v Inforecepci UFFO od 10. června do konce 
července 2019. 

Inforecepce UFFO je pro Vás k dispozici:
v červnu: pondělí – pátek od 8 do 18 hodin
v červenci: pondělí – pátek od 9:30 do 17 hodin  
 

POČET PŘEDSTAVENÍ
UFFO – SCT nabízí pro sezónu 2019-20 divadelní předplatné ve čtyřech skupinách:

A/ Činoherní divadlo A  
B/ Činoherní divadlo B  
Skupiny A, B, C zahrnují po 8 inscenacích, skupinu D tvoří 6 představení.
Změna programu i termínů vyhrazena! 

CENY PŘEDPLATNÉHO A SLEVY:
Ceny předplatného pro skupiny A, B, C: 
2.960 Kč = abonentka v 1. sekci 
                    (tj. sedadlo v 1. – 8. řadě v přízemí)
2.720 Kč = abonentka v 2. sekci
                     (tj. sedadlo v 9. – 12. řadě v přízemí a sedadla 6. – 29. v 1. řadě na balkoně)
2.480 Kč = abonentka v 3. sekci 
                     (tj. sedadlo ve 2. – 3. řadě na balkoně a zbývající sedadla v 1. řadě na balkoně)

Ceny předplatného pro skupinu D: 
2.220 Kč = abonentka v 1. sekci (tj. sedadlo v 1. – 8. řadě v přízemí)
2.040 Kč = abonentka v 2. sekci (tj. sedadlo v 9. – 12. řadě v přízemí)

Ve skupině Divadelní delikatesy mají studenti slevu 30 %
Cena abonentky ve skupině D je tedy pro studenta v 1. sekci 1.554 Kč, v 2. sekci 1.428 Kč.

Ve všech abonentních skupinách je poskytována sleva 50 % osobám na invalidním vozíku a sleva 
30 % jejich doprovodu. (Kapacita invalidních míst je omezena)
1.240 Kč = cena abonentky pro osobu na invalidním vozíku ve skupinách A, B, C
1.736 Kč = cena abonentky pro doprovod osoby na inv. vozíku ve skupinách A, B, C
   930 Kč = cena abonentky pro osobu na invalidním vozíku ve skupině D
1.302 Kč = cena abonentky pro doprovod osoby na inv. vozíku ve skupině D

C/ Divadlo a hudba       
D/ Divadelní delikatesy



ČINOHERNÍ DIVADLO  A
září 2019

MISS DIETRICH LITUJE
rodinný souboj

Divadlo Ungelt, Praha

listopad 2019

HEROES
fyzické divadlo na téma Hrdinové

BURKI & COM 

prosinec 2019

CAVEWOMAN
one woman show

Agentura Point s.r.o.

leden 2020

ČAPEK
o posledních letech Karla Čapka

Městská divadla pražská  - Divadlo Rokoko

únor 2020

NALEVO OD VÝTAHU
komedie

Pantheon Production s.r.o.

březen 2020

SNÍMEK 51 
životní příběh

Divadelní spolek Kašpar, Praha 

duben 2020

KRÁS(K)A NA SCÉNĚ 
historická freska

Městské divadlo Mladá Boleslav 

květen 2020

BANG
tyranská komedie

Divadlo Letí, Praha 



Divadlo Ungelt, Praha 

MISS DIETRICH LITUJE  
Rodinný souboj 

Matka a dcera. Regina Rázlová jako MARLENE DIETRICH a Simona Postlerová jako MARIA RIVA ve strhují-
cím rodinném souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo 
zvítězí? 

Marlene DIETRICH (1901-1992) - německá herečka, která jako jedna z mála evropských umělkyň dobyla 
Hollywood (díky mistrovskému oku režiséra Josefa von Sternberga). Původně vystupovala v berlínských 
divadlech, ale poté co natočila se Sternbergem jejich první zlomový film Modrý anděl, stala se mezinárodní  
hvězdou. Přesídlila do USA, kde pokračovala ve výborně započaté kariéře a ve třicátých letech natočila 
své nejlepší filmy. Po rozchodu se Sternbergem její filmová kariéra tu více tu méně uvadala a přerušila  
ji druhá světová válka. Během ní odjela do Evropy, kde se snažila pomáhat povzbuzovat spojenecké  
vojáky. Po válce sestavila svůj koncertní pěvecký recitál, s nímž objela celý svět a znovu se proslavila. 
Po zranění nohy v roce 1975 ukončila kariéru a postupně se začala uzavírat ve svém pařížském bytě.  
Na konci života už k sobě pouštěla jen dceru, domovníka a přítele Louise Bozona. Zemřela na selhání 
ledvin. Obdržela řadu občanských ocenění včetně Medaile svobody a zapsala se nejen do dějin filmu, ale 
i módy, hudby, divadla a popkultury jako takové.
Přestože seznam jejích slavných i neslavných milenců a milenek je fascinující, celý život byla formálně pro-
vdána za Rudolfa Siebera, pomocného režiséra ještě z dob Marleniných začátků v Berlíně. Z jejich svazku 
vzešla jediná dcera Maria.

Autor: Gail Louw
Překlad: Jitka Sloupová
Režie: Radovan Lipus

Hrají: Regina Rázlová, Simona Postlerová

Dramaturgie: Pavel Ondruch
Scéna: Radovan Lipus
Kostýmy: Alena Schäferová

foto:  Marie Krbová



 BURKI & COM  

 HEROES  
 Fyzické divadlo na téma HRDINOVÉ   

V roce 1989 měla Komunistická strana Československa více jak 1,5 milionu členů, takřka v každé rodině 
byl někdo komunista. Prostě někdo, koho jsme dobře znali a měli ho rádi. Bylo to vlastně jedno, jestli to 
byla babička, strýc či bratranec, kdo společně s dalšími komunisty pískali, jak máme tancovat. Od té doby 
hledáme někoho, podle koho bychom mohli zase tancovat. Jenže těch písniček je najednou nějak moc. 

Obraznost propagandy předkládá v každé historické éře své vlastní hrdiny. Jsou znakem potřeby té které  
doby. Svatí, prostí, odvážní, výkonní, aktivní, mladí, krásní, věrní, obětaví, pragmatičtí, jak je potřeba.  
A jací jsou ti současní? A co bychom si z jejich činů vlastně měli vzít? Inspirováni prvomájovými průvody, 
volebními kampaněmi, zpravodajstvím, televizními seriály i komerční reklamou jsme zkusili najít hrdiny 
současného světa a postavili je do jedné řady s těmi, o kterých nikdo z nás většinou nikdy nepřemýšlel 
jako o hrdinech: do řady s dětmi. 

Jana Burkiewiczová v březnu 2019 k přípravě představení HEROES napsala:
„Představení vznikne na základě workshopů s dětmi z různých společenských vrstev, z elitní školy i z vylou- 
čených lokalit a azylových domů. Formálně pak chceme pracovat s celým spektrem prostředků fyzického 
divadla od tance až po nový cirkus a vytvořit tak jakousi velkou divadelní soutěž supermanů.“ 

Režie / choreografie: Jana Burkiewiczová
Dramaturgie / texty: Jiří Macek
Hudba: Jiří Konvalinka
Scéna: Maxim Velčovský 
Koprodukce: UFFO Trutnov

Účinkující: BURKI & COMilustrační foto z archivu BURKI&COM



   Point s.r.o.  

   CAVEWOMAN  
   Praktické tipy k odchovu a pěstování partnera

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man 
show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás 
trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která 
se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. 
“Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a ženy snažící se žít vedle 
sebe na stejné planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou pohlaví, pro změnu ze ženské per-
spektivy, volně navazuje na slavnou Beckerovu one man show Caveman. Příběh se však tentokrát odehrává 
 v předvečer svatby hlavní a jediné hrdinky představení - Cavewoman. Diváci jsou pozváni do její “jeskyně”, 
kde s nimi v odlehčeném duchu sdílí své starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda  
si vybrala toho pravého. Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy 
hrůzu z tloušťky, nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a často prudké změny v chování.  

Autorka: Emma Peirson
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Irena Žantovská

Hraje: Daniela Choděrová



 Městská divadla pražská – Divadlo Rokoko  

 ČAPEK 
 O posledních letech Karla Čapka

Inscenace sleduje poslední chvíle života Karla Čapka, jenž musí na sklonku života čelit zbabělosti, malosti 
a nenávisti národa, který tolik miloval a pro nějž tolik udělal.
Hra o zoufalém zápase dobrého a čestného člověka s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o malou chvíli 
dřív, než se naplnily všechny katastrofy, před kterými varoval. Hra, která upozorňuje na paralely se součas-
ným děním, inscenovaná s  vírou, že konec bude jiný.

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

Autoři: Věra Mašková, Pavel Khek
Režie: Pavel Khek 
Dramaturgie: Věra Mašková 
Hudba: Vladimír Nejedlý

Hrají:  Jiří Hána, Milan Kačmarčík, Máša Málková, Stanislava Jachnická, Viktor Dvořák, Petra Teno-
rová, Jitka Smutná, Hana Doulová, Jan Vlasák, Aleš Bílík, Michael Vykus, Petr Klimeš, Jan Řezníček

Kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak 
Scéna: Michal Syrový
Režisér obrazu: Daniel Hnát

foto:  Alena Hrbková



   Pantheon Production s.r.o. 

   NALEVO OD VÝTAHU    
   Komedie

Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý milenec a Yan má zase spoustu problémů.
Hlavní postavou francouzské situační komedie Nalevo od výtahu je Yan, výtvarník - tichý, klidný, plachý  
a spořádaný muž, kterého má konečně, po celých měsících tajného zbožňování, navštívit v bytě vdaná Flo-
rence. Decentní setkání se však v důsledku náhod a nedorozumění, vznikajících kvůli chorobně žárlivému 
sousedovi a jeho mladičké manželce, mění ve sled zdánlivě absurdních situací.
Všechno začne, jako v mnoha dobrých komediích, zabouchnutými dveřmi. Nervózní výtvarník Yan čeká 
návštěvu známé pařížské krasavice. Yanova sousedka vyprovází v negližé svého muže k výtahu, při návratu 
se jí ale nešťastnou náhodou zabouchnou dveře od bytu. Zazvoní na Yana, kterého napadne přelézt  
do jejího bytu přes společný balkon. Nervózní z očekávané návštěvy ženy svých snů se na balkoně košilí 
zahákne za zábradlí. V Yanově bytě je polonahá žena, on visí bezmocný nad propastí a vysněná dáma je za 
dveřmi. To je úvodní situace úspěšné komedie plné podobně neočekávaných dějových zvratů a vtipných, 
mistrně napsaných dialogů. Hra byla předlohou veleúspěšné francouzské situační komedie Nalevo od 
výtahu s Pierrem Richardem v roli plachého výtvarníka Yana (režie: Edouard Molinaro, 1988).

Autor: Gérard Lauzier
Překlad: Jiří Žák
Režie: Petr Svojtka
Autor hudby: Vladimír Nejedlý
Scénografie: Jaroslav Milfajt
Kostýmy: Kateřina Hájková, Inka Braťková
Masky: Pavel Pavlovský

Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková, Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová, Jana Tabrea, Vilém Udatný, 
Zdeněk Rohlíček

foto:  Milan Soukup



 Divadelní spolek Kašpar    

 SNÍMEK 51 
 Životní příběh 

Portrét britské vědkyně Rosalindy Franklinové a její často přehlížené role při objevu dvojité struktury šrou-
bovice DNA. V době, kdy Crick, Watson a Wilkins obdrželi Nobelovu cenu za výzkum na toto téma, byla 
skutečná objevitelka již mrtvá. Zemřela ve 37 letech na rakovinu vaječníků, která byla důsledkem častého 
ozařování.
Příběh zkoumá, jak se chytré, tvrdohlavé a odvážné ženě pracuje na poli, kterému dominují muži. Historie, 
romantika i věda jsou zde v rovnováze.

„Citlivě jevištně poskládaná mozaika okamžiků banálních, zásadních i intimních, zkrátka všech těch, které 
obnažují až na dřeň podstatu příběhu a divadla samotného. Magické „tady a teď“, bez oklik „ale“ a „kdyby“. 
Silný divácký zážitek!“                                                                                               Hana Grégrová (hodnocení: 80 %)

Autorka: Anna Ziegler
Překlad: Jitka Sloupová
Režie: Filip Nuckolls
Dramaturgie: Lenka Bočková
Odborná spolupráce: Zdeněk Zadražil
Hudba: Daniel Fikejz
Výprava: Petra Krčmářová
Light design: Ondřej Růžička

Hrají: Eva Elsnerová, Lukáš Jůza, Jan Zadražil, Daniel Ondráček, Matouš Ruml, Marek Němec

foto:  Martin Svoboda



 Městské divadlo Mladá Boleslav   

 KRÁS(K)A NA SCÉNĚ  
 Historická freska 

Výlet do shakespearových časů a světa herců. Londýn roku 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských 
postav mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky svým ženským hrdinkám, začíná  
hrát zásadní hru svého života. Co když žije skutečný život jen na prknech s vůní divadelních šminek  
a v reálném životě je jen bezradným pozorovatelem? To vše ve světě, který se stal navíc nelítostným a bez 
náznaku soucitu či pochopení. „Jako žena mohu být i tím, čím nemohu být jako muž“. 
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity.

Inscenace oceněná Cenou Thálie 2017 – Daniel Bambas za roli Edwarda Kynastona.

„Moderní inscenace klaudoucí důraz na odvyprávění silného příběhu a na doslova precizní režijní práci s her-
cem. Vyrovnaným výkonům dominuje D. Bambas, jenž dokázal věrohodně postihnout i ty nejjemnější odstíny 
náročné postavy E. Kynastona, který si během příběhu prochází velmi složitými proměnami (výborně si poradil 
i s travesti scénami, jež většinou bývají kamenem úrazu). Přestože inscenace trvá tři hodiny, nemá hluché místo. 
Za vrchol večera považuji ztvárnění závěrečné scény z Othella. Vlastně jsem ještě neviděl její působivější zpra-
cování. Poctivá inscenace, která si zaslouží pozornost.“                                                         Jiří Landa (hodnocení: 80 %)

Autor: Jeffrey Hatcher
Překlad: Zdeněk Bartoš
Režie: Petr Mikeska
Dramaturgie: Lenka Smrčková

Hrají: Daniel Bambas, Roman Teprt, Martin Hrubý, Alena Hladká, Petr Prokeš, Hana Marie Marouš-
ková, Ivo Theimer, Malvína Pachlová, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Matoušková, Milan Ko-
níček, Miroslav Babuský, Eva Reiterová, Milan Ligač, Hedvika Najmanová, Michal Kopčan, Otakar 
Jílek, Alžběta Matoušková, Johana Nováčková, Lucie Končoková, Adéla Novotná

foto:  Jakub Křovák

Hudba: Zdeněk Dočekal
Pohybová spolupráce: Petr Nůsek, Svatava Milková
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak



foto:  Alexandr Hudeček

 Divadlo Letí, Praha  

 BANG
 Politicky nekorektní tyranská komedie 

Kam až může vést benevolentní výchova?! Ralf Bang je ukázkovým příkladem tyrana u moci, přestože je 
mu teprve pět let. Ani jeho rodiče, ani učitelé, ani útoky amerických dronů ho nezastaví na vzestupu. Svou 
sestru dvojče raději zardousí ještě v matčině lůně. Nikdo se mu nesmí postavit do cesty, na jejímž konci je
jednoduché, a přece tak mnohoznačné heslo: Make MY world great again!
Tyranská komedie o vzpouře bílého muže, která ostře reaguje na tendence společnosti volit si do svého 
čela machistické lídry. 

„Velice poctivě opepřená inscenace s pořádnou dávkou té správné ironie a satiry, beroucí si na paškál dnešní 
(nejen) evropskou společnost a její budoucí směřování. Hodně trefné a výstižné. Z mého pohledu kvalitní hlav-
ně po textové stránce aneb výborně napsáno i přeloženo. Nicméně nelze opomenout herecké výkony v čele  
s T. Kobrem, kterému skvěle sekundují J. Böhm s B. Kaňokovou. Ano, jak zde bylo řečeno: „Už moc dlouho je tu 
klid v té naší přemírové Evropě a začíná to být hrozná nuda. Je třeba s tím co nejdříve něco udělat!“ Tak nechť je 
více takovýchto počinů. Doporučuji.“               Jan Pařízek (hodnocení: 80 %)

Autor: Marius von Mayenburg
Překlad: Michal Kotrouš
Režie: Marián Amsler
Dramaturgie: Marie Špalová
Odborná spolupráce: Antoan Pepelanov
Scéna: Petr Vítek
Kostýmy: Marián Amsler

Hrají: Tomáš Kobr, Beáta Kaňoková, Jiří Böhm, Adam Ernest, Nataša Mikulová, Richard Fiala
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   Divadlo v Řeznické, Praha  

   RELATIVITA    
   Dramatická spekulace 

Albert Einstein:
„Pán Bůh nehraje s Vesmírem kostky.“
„Jen dvě věci jsou nekonečné - Vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist.“
„Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk.“
„Fantazie je důležitější než vědění.“
„Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.“

Autor staví svůj příběh na dramatické spekulaci a fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho dospělé dcery 
Lieserl. Einsteinovi se skutečně předtím, než se oženil se svojí první ženou Milevou, narodila v roce 1902 
dcera, která ale už v roce 1904 záhadně zmizela. Je to neprobádaná kapitola Einsteinova života. Nikdy se 
o ní nezmínil a nikdo neví, zda zemřela, nebo byla dána k adopci. Tento fakt vyšel najevo až v roce 1987  
z objevené soukromé korespondence. Autor staví na spekulaci, že Einsteinova dcera žije a dospělá se mu 
ohlásí jako novinářka. Chce se ale hlavně dopátrat vysvětlení, proč ji otec opustil. Divák je s neobyčejným 
citem, erudovaným intelektem, humorem a vhledem do dobových konsekvencí vtažen do souboje  
„morálky“ a „geniality“. Do otázek, zda „velký“ člověk rovná se „dobrý“ člověk. 

Autor: Mark St. Germain
Překlad: Jitka Sloupová
Režie: Miroslav Táborský
Dramaturgie: Yvetta Srbová

Hrají: Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková, Kateřina Táborská

foto:  Alena Hrbková

Hudba: Gabriela Demeterová
Scéna: Richard Maška
Kostýmy: Ivana Brádková



   Buran Teatr, Brno  

   PARCHANT V KLOBOUKU     
   Hořce zábavné – zábavně hořké 

Jackie se vrátil po dvou letech z basy. Nepije. Nefetuje. Nedýluje. Našel si práci. Chce dělat svojí holce  
radost. Koupil jí plyšáka, čokoládu i lístky do kina. A pak najednou vidí doma vedle postele pánský  
klobouk. A není to Jackieho klobouk...
Hořce zábavný a zábavně hořký obraz závislostí drogových i citových. Všichni mluví rychle a hodně.  
Na ulici není na podtexty čas.
Inscenace s největším počtem sprostých slov v dějinách BURANTEATRu. A přitom je hlavně o lásce  
a přátelství.

Autor: Stephen Adly Guirgis
Režie: Mikoláš Tyc
Dramaturgie: Jitka a Jan Šotkovští
Scéna: Jaroslav Záděra
Kostýmy: Aneta Grňáková

Hrají: Michal Isteník, Diana Velčická, Vojtěch Blahuta, Kateřina Veselá, Lukáš Rieger

foto:  Dagmar Husárová



foto:  Ivan Kahún

   Divadlo Na Jezerce, Praha   

   UŽ JE TADY ZAS!       
   Adaptace bestselleru 

„Vypadám snad jako zločinec?“ /  „Vypadáte jako Hitler!“
Představte si, že se v naší současnosti probudí v berlínském parku Adolf Hitler. Pochopitelně za velkého 
zájmu všech kolemjdoucích. Jak na něj budou lidé reagovat? A jak bude reagovat na náš současný svět 
on? Jak se zachovají média? 
„Je to zábavná, aktuální hra,“ říká principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. A dodává: „Přinášíme  
divákům tragikomedii, která rezonuje s dnešní dobou, dokáže zesměšnit negativa naší současnosti. Když  
v závěru hry Adolf Hitler prohlásí: Za nás přece všechno nebylo jen špatné!, mohou si diváci uvědomit,  
že tuhle větu už někde slyšeli.“ 

„...Velmi trefný satirický šleh, jehož razanci umocňuje humor, který přesně a bez skrupulí pojmenovává naši 
stále nemocnější současnost a důsledně pracuje s pointami, z nichž mrazí. Adolf Hitler jako „deus ex machina“ - 
bizarní, ale také až hrozivě účinná facka...“                         Helena Grégrová (hodnocení: 80 %)

Autor: Timur Vermes
Překlad románu: Michaela Škultéty
Režie a dramatizace: Matěj Balcar
Scéna: Jan Balcar
Kostýmy: Lucie Halgašová
Fonetická spolupráce: Dr. Zdena Palková
Asistentka režie: Eliška Zemánková
Speciální hosté z video-záznamu: Daniela Drtinová, Lea Surovcová, Václav Kopta 

Hrají: Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Hruška, Michal Kern, Miluše Šplechtová, Martin 
Sitta, Tereza Němcová



foto: Jiří Sejkora

   Východočeské divadlo Pardubice      

   MIKVE        
   Osudy osmi židovských žen  

Hra současné izraelské dramatičky otevírá na pozadí tradičního židovského rituálu téma postavení žen 
ve společnosti a vztahu ortodoxní komunity k běžnému životu. Na osudech osmi žen sledujeme střet 
tradice s moderním životem. Na hladinu rituální očistné lázně vyplouvají tajemství, která měla být ukryta, 
a pravda, která měla být zamlčena. Hra má i přes svou silnou emocionálně-etickou apelaci velkou dávku 
odlehčujícího nadhledu a humoru a v závěru poskytne hlubokou katarzi.

„Žena je v ortodoxním židovském pojetí v podřadné roli, nemá skoro žádná práva,“ říká autorka Hadar 
Galron, která z ortodoxní židovské rodiny pochází, ale vzbouřila se. Proti vůli rodičů nastoupila do armády 
a vystudovala divadlo. Ve svých hrách i stand-up výstupech řeší kontroverzní a tabuizovaná témata, za  
což jí několikrát vyhrožovali smrtí, jak sama říká. 

Autorka: Hadar Galron
Překlad: Ester Žantovská
Režie: Kateřina Dušková
Dramaturgie: Jana Uherová
Hudba: Petr Piňos
Scéna: Pavel Kodeda
Kostýmy: Kateřina Dušková

Hrají: Jindra Janoušková, Petra Janečková, Martina Sikorová, Romana Chvalová, Veronika Malá, 
Jana Ondrušková, Dagmar Novotná, Eliška Dohnalová j. h.



 foto:  Marie Krbová 

 Divadlo Ungelt, Praha     

 SKOŘÁPKA  
 Komedie  

V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese 
toto setkání? Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě. 
Z programu inscenace:
„Každý z nás je podle Szczygielského uzavřen ve své ochranné skořápce, jejíž křehkost určuje jen naše vůle. 
V polském originále se hra jmenuje Wydmuszka, což je téměř nepřeložitelné slovo označující skořápku 
vyfouknutého vajíčka. Staročeština pro to má krásné, ale polozapomenuté slovo pouch nebo poušek.  
A obraz prázdné skořápky, která se v okamžiku může rozbít, stejně jako se v okamžiku může stát pře-
krásnou kraslicí, která může být vnímána negativně jako prázdná, ale také pozitivně jako provzdušněná, 
dokonale symbolizuje prostou a přitom mnohovrstevnatou krásu textu. V paradoxu prostoty a hloubky 
je největší síla Szczygielského. Obsahová stránka však není to jediné, co z ní dělá nejuváděnější autorovu 
hru. Vývoj postav od typu k charakteru je realizován prostřednictvím dokonale vypointovaných dialogů, 
které mají lehkost, vtip i inteligenci. Využití principů komedie a mnohdy i gagu může čtenáře a potažmo 
diváka mást, neboť má tendenci podlehnout komediálním vlastnostem textu a opomenout tak psycho-
logické jemnosti postav a hlubokou znalost lidí. SKOŘÁPKA je proto značně složitý žánrový mix, z něhož  
se snadno může stát jednoduché melodrama stejně jako komediální groteska, psychologické drama  
či feministický pamflet. Avšak také v této žánrové proměnlivosti je zakódován úspěch hry i její inscenační 
těžkosti...“

Autor: Marcin Szczygielski
Překlad: Lena Pešák
Režie: Pavel Ondruch

Hrají: Alena Mihulová, Petra Nesvačilová

Scéna: Alena Schäferová, Pavel Ondruch
Kostýmy: Alena Schäferová
Hudbu složil a nahrál, hlas ze záznamu namluvil: Igor Orozovič



foto:  Anna Hladká 

 Městské divadlo Mladá Boleslav     

 TEĎ MĚ ZABIJ    
 Strhující příběh pro pět herců a nekonečno emocí  

Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní 
životy. Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale nikdy neztratit 
naději. Příběh, kde stačí moc málo, aby to byl příběh kohokoliv z nás.

„Režisér P. Mikeska divákům opět předložil velmi působivou inscenaci, která se dá v tom nejlepším slova smy-
slu (podobně jako předcházející Krás(k)a na scéně) nazvat „hereckou“. Jeho režie se soustředí na zprostředko-
vání silného příběhu, nesnaží se nijak exhibovat, „pouze“ pečlivě vykládá situace, které díky svědomité práci 
všech tvůrců v hledišti rezonují. Oceňuji také práci dramaturgie, jež v součinnosti s režií zdařile vyřešila problém  
s nastavovaným závěrem hry. Velmi přesvědčiví M. Ligač a R. Teprt v nelehkých úlohách. Zajímavou tvář doká-
zal postavě Rowdyho propůjčit i J. Hofman.“                 Jiří Landa (hodnocení: 80 %)

Autor: Brad Fraser
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Petr Mikeska
Dramaturgie: Lenka Smrčková
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak

Hrají: Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie Matoušková, Jan Hofman



foto:  KIVA

 Divadlo Na zábradlí, Praha         

 POŽITKÁŘI     
 Autorská hra

Podivná společnost se schází v hotelové lobby. Herec, který se do úmoru snaží naučit krkolomný text, 
elegantní dáma s tajemstvím v tašce, podivný chlap, jemuž se všichni vysmívají… Ti všichni nemají zdán-
livě nic společného, čas se pomalu vleče nebo už stojí, hovory se vedou, nikdo neodchází, ale čas od času  
se někdo náhle loučí se životem. Hranice mezi životem a smrtí se stírají a otázky „Co bude k večeři?“ a „Jak 
zemřu?“ se stávají stejně důležitými. Groteskní pohled na hluboké téma života a smrti, podpořené nadsáz-
kou, humorem, ale i smutnými tóny.
V inscenaci zazní krátké citace z knihy Thomase Bernharda Pravdě na stopě vydané v roce 2013 naklada-
telstvím Prostor v překladu Nikoly Mizerové, z knihy Davida Eaglemana Suma vydané roku 2011 nakla-
datelstvím Prostor v překladu Kateřiny Darley, dále z knihy R. M. Rilkeho Zápisky Malta Lauridse Brigga  
v překladu Jana Zahradníčka z roku 1933 a báseň Vítězslava Nezvala Vetešník.

Autoři: Jan Mikulášek a Dora Viceníková
Režie: Jan Mikulášek 
Dramaturgie: Dora Viceníková
Scéna a kostýmy: Marek Cpin (Cena divadelní kritiky – Scénografie roku)  
Hudba: Miloslav König

Hrají: Dita Kaplanová, Magdaléna Sidonová, Jana Plodková, Anežka Kubátová / Barbora Bočková, 
Leoš Noha, Honza Hájek, Miloslav König, Petr Jeništa, Jakub Žáček
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foto: Jiří N. Jelínek

   Studio DAMÚZA, Praha       

   SPAL JSEM S MARILYN !          
   Hudební inscenace

Sexy! Vypočítavá! Šílená! Závislá! Nešťastná!
Co člověk, to odpověď na otázku, jaká byla Marilyn Monroe.
Najděte si tu svou v hudebním představení, které spojuje její osud a nejslavnější hity v podání herečky 
Anny Schmidtmajerové za živého doprovodu klavíristy a skladatele Vladimíra Strnada. Všechny muže, kteří 
 prošli životem největší sexuální ikony 20. století, ztvární performer Tomsa Legierski.

Koncept, režie: Karel Kratochvíl
Klavír: Vladimír Strnad 
Hrají: Anna Schmidtmajerová, Tomsa Legierski  



foto: Petr Našic

Cabaret Calembour          

TRIPTYCHON_DI_VOCE    
Tři hříčky – večer roztrhaný na kusy

To jsou tři náměty hudebního Triptychonu (každý pod patronací jednoho z tria Šotek–Orozovič–Suchý), 
kterým Cabaret Calembour navazuje na svůj minimuzikálek Sukna. Přídomek „di_voce“ možno číst česky 
„divoce“ i italsky „dy vóče“. Ano, půjde o hlas. A bude to divoké!

Režie a výprava: kolektiv
Hudba: Igor Orozovič
Režie filmu: Vojtěch Moravec

Milan Šotek: Věstonická nevěsta
Hrají: Lucie Polišenská, Kristýna Farag, Jiří Suchý z Tábora, Igor Orozovič, Milan Šotek, Zdeněk  
Dočekal

Jiří Suchý z Tábora: Kudlič se vrací (film)
Hrají: Jiří Suchý z Tábora, Igor Orozovič / Milan Šotek, Klára Suchá, Lucie Polišenská, Petr Zimák...

Igor Orozovič: Opera Streptokok
Hrají: Igor Orozovič, Lucie Polišenská, Kristýna Farag, Milan Šotek, Jiří Suchý z Tábora

Kamera: David Hahn
Střih: Tomáš Klímek
Zvuk: Viktor Prášil

** 

** 

** 

Pravdivý příběh Věstonické Venuše, od jejíhož tragického skonu jsme si roku 2017 připomněli 32017 
let. (Věstonická nevěsta)
Nový případ ostříleného Komisaře a jeho věrného druha, policejního praktikanta Kudliče: Na trávníku 
je nalezený muž roztrhaný na tři kusy. (Kudlič se vrací)
Operní pěvci záhadně přicházejí o hlas (italsky „voce“). Romanticky děsivá i děsivě romantická horor- 
story z nesmlouvavého prostředí světové opery. (Opera Streptokok)



 Východočeské divadlo Pardubice             

 KRÁSKA A ZVÍŘE    
 Tajemný pohádkový příběh o dobru, zlu a zázraku lásky

Podle staré francouzské pohádky vytvořil básník František Hrubín poetický text, který se stal součástí 
české klasické dramatické tvorby. Proslulé, téměř hororové téma je dobře známé i ze slavných filmových 
zpracování:
Zchudlý Kupec utrhne růži v tajemné zahradě, která patří Zvířeti. A Zvíře si to nenechá líbit, dokonce  
vyhrožuje Kupci smrtí. Kdyby se však jedna z jeho dcer obětovala, zachránila by tatínkovi život. Kupcovy 
dcery Málinka a Gábinka jsou marnivé a závistivé, na otci jim nezáleží, jediná Kráska ho opravdu miluje,  
a proto bez váhání odejde do zahrady, kde se potkává se Zvířetem, netvorem s lidským hlasem. Zvíře  
se do Krásky zamiluje a láska v něm probouzí člověka. Postupně na sebe bere lidskou podobu, zároveň 
však cítí osamění a blížící se konec. A v Krásce také roste neznámý krásný cit, který sílí… 

Režie: Petr Novotný
Dramaturgie: Jana Uherová
Choreografie: Linda Stránská j. h.
Hudba: Michal Hrůza
Scéna: Ivo Žídek j. h.
Kostýmy: Roman Šolc j. h.
Asistentka režie: Martina Mejzlíková 
Kouzelnické efekty: Roman Štabrňák
Pyrotechnické efekty: David Krejčík

Hrají: Josef Láska, Ladislav Špiner, Veronika Čermák Macková j.h.,  Jana Ondrušková, Martina Siko-
rová, Zdeněk Rumpík, Martin Mejzlík, Milan Němec, Jindra Janoušková, Alexandr Postler / Radek 
Žák, Petra Janečková, Josef Pejchal a další

foto: Jan Faukner



   Cirk La Putyka a STK Theatre Concept         

   SANCHO PANZA           
   Autorský projekt

Tento projekt by měl navázat na volnou tvorbu tandemu Skutr, především na jejich úspěšný mezinárodní 
projekt Bouře. V projektu se na jevišti opět potkají Jiří Kohout a Rostislav Novák, kteří jsou spolužáky tan-
demu Skutr z ročníku prof. Krofty a prof. Klímy na KALD DAMU. Projekt je realizován v koprodukci STK The-
atre Concept a Cirku La Putyka. Právě Cirk La Putyka vznikl na základě cirkusového představení La Putyka, 
na kterém se podílel jak Skutr, tak především Rostislav Novák a Jiří Kohout. V případě Sancho Panzy se tedy 
jedná o projekt bilanční, o navázání na dřívější spolupráci v rámci Archa.Lab Divadla Archa. Inspirací, jak 
už vyplývá i z názvu, bude kromě osobních vzpomínek a zkušeností jeden z nejvýznamnějších evropských 
románů Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Miguela de Cervantesa Saavedry.

Duet dvou životních přátel, výrazných osobností Cirku La Putyka, kteří se pod režijním vedením svých 
někdejších spolužáků a spolupracovníků ocitnou v naprosto nové a nezvyklé roli. Inscenace na pomezí 
slova, pohybu, práce s metaforou hmoty, hudby.

Muž na prahu čtyřiceti let. Bilancující. Muž, který má ještě pocit, že dokáže vše jako ve dvaceti. Poprvé 
však zjišťuje, že na všechno už fyzicky nestačí. Muž, který stále sní. Nečeká a rozhodne se své sny si splnit. 
Muž unavený a ztracený v tom, co vlastně chtěl a za čím jde. Muž, který potkává další a další Don Quijoty. 
Mlčenlivé přátelství a podpora mužů na hranici čtyřiceti let. Vzpomínky. Příběhy. Celá léta příběhů...
 
Námět, režie: SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
Scénografie a kostýmy: Martin Chocholoušek
Hudba a zvukový design: Petr Kaláb
Světelný design: Michael Bláha

Účinkují: Rostislav Novák, Jiří Kohout



foto: Jiří Kotas

   Studio Ypsilon, Praha             

   UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ!           
   Parafráze klasické operety

Komorní adaptace slavné Hervého operety Mamzelle Nitouche od slovenského básníka a dramatika  
Ľubomíra Feldeka, v níž tento autor původní Hervého nápad s převleky, nejrůznějšími změnami a dvojím 
životem postav dotáhl téměř do absurdních rozměrů. Vytvořil tak předpoklady pro inspirovanou kolek-
tivní spoluhru všech protagonistů na jevišti, tak typickou pro jedinečnou poetiku Ypsilonky. Večer se nese  
v duchu hravosti, hudebnosti a duchaplnosti, ale ze všeho nejvíc je večerem nespoutané a dobré zábavy.  

Názory diváků:
„Je úlevou zhlédnout inscenaci, která neláká všudypřítomnou komercí, a užít si opravdové, autentické  
divadlo, které je vtipné, energické, kde jednotlivé tvůrčí složky dávají společně smysl. Skvělí herci, kteří jsou 
talentovaní v mnoha uměleckých disciplínách (tanec, zpěv...), na jevišti se potkávají napříč vícero herec-
kými generacemi a bezvadně jim to ladí. Nemá smysl popisovat jednotlivé výkony a jmenovat konkrétně –  
v této hře jakoby nebylo malých rolí, každý je naprosto zapamatovatelný a jedinečný.“ 

„Utikejte! A čím skor do Studia Ypsilon. Pokojne so sebou vezmite všetkych svojich pribuznych, priatelov, kama-
ratov či známych a nechajte sa vniest do rozmarného sveta prenádherných melodií tohto ‚vaudevillovského‘ 
operetného skvostu. Pohladí vašu dušu, kútiky úst vam dvihne do úsmevu, zdanlivo kontroverzné kontrasty 
snad vobec nikoho neurazia a miestami sa celkom iste naozaj s chutí zasmejete. Nádherne oblečené, nobles-
ne zatancované, kompaktnost celého súboru akcentuje profesionalitu, možno by to este k dokonalosti chcelo  
aspoň trochu funkčnú scénu, to však velkoryso prehliadnete. Bravo :-)“

Autor: Ľubomír Feldek
podle operety „Mam´zelle Nitouche“ (libreto: Henry Meilhac, Albert Millaud; hudba: Florimond Hervé).
Režie: Peter Oravec
Dramaturgie: Jaroslav Etlík
Choreografie: Jan Onder
Výprava: Ondřej Zicha

Hudební nastudování: Dominik Renč
Hudební přídavek: Miroslav Kořínek

Hrají: Lumíra Přichystalová, Petr Vršek, Jaroslava Kretschmerová, Kryštof Mende / William Valerián, 
Renata Rychlá, Barbora Skočdopolová, Jan Bradáč, Martin Bohadlo, Jan Večeřa a Dominik Renč



 Divadlo v Rytířské, Praha                  

 HRDINOVÉ    
 Činoherní tragikomedie

Tři veteráni z první světové války – Gustav, René a Fernand. Žijí spolu v domově důchodců – pravidelně se 
setkávají na terase svého současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že 
největší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. 
Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu uvízlé v jeho hlavě, a není proto schopen vést 
delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát 
nohama pevně na zemi. Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve výsluž-
bě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt, a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, 
na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém posledním životním 
dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí?

Respektovaný francouzský dramatik a překladatel Gérald Sibleyras (*1961) je podepsán pod více než 15 
celovečerními hrami; české publikum ho bude patrně znát jako spoluautora úspěšných komedií Půldruhé 
hodiny zpoždění (2006) a Takový malý žertík (2002). Pro francouzská divadla rovněž adaptoval např. Hit-
chcockových 39 stupňů či Keyesovy Růže pro Algernon. Dojemnou komedii Vítr ve větvích topolů (2003), 
kterou v Rytířské uvádějí v české premiéře pod názvem Hrdinové a kterou v anglosaském světě etabloval 
Tom Stoppard, byla v roce svého vzniku nominována na francouzskou prestižní cenu Molière a o tři roky 
později získala v Anglii cenu Laurence Oliviera za nejlepší komedii roku.

Autor: Gérald Sibleyras
Překlad: Jan Cimický
Režie: Petr Slavík

Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka

foto: Petr Našic



   Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha      

   SPEJBL VERSUS DRÁKULA            
   Swingový horor muzikál pro dospělé

Toto představení je již druhým titulem z řady „Zlatý fond D S+H“, ve které jsou uváděny ty nejlepší insce-
nace, které za dobu profesionální činnosti D S+H vznikly. Hra měla premiéru 15. 3. 1974 a ještě v témže 
roce byla nahrána na zvukové nosiče. A velkému zájmu posluchačů se těší znovu od roku 2014, kdy byla 
obnovena její premiéra. Tento titul obdržel zlatou desku za 15 550 prodaných MC a CD. Představení bylo  
s velkým úspěchem uváděno také v Německu.
Autorkou textu i písní byla rozhlasová režisérka a autorka (jedna z iniciátorů vzniku Járy Cimrmana) Helena  
Philippová. Její dialogy jsou svěží, jemně sarkastické a stejně kvalitní jsou i písňové texty. Představení 
skvělou hudbou à la Broadway opatřil Ivan Štědrý a nahrál ji velký orchestr Václava Zahradníka.

Pan Spejbl se - stejně jako před čtyřiceti lety - opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů. 
V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec 
Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervillský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejb-
lovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou chansonů Poulet. Jak vše dopadne, když se k nočnímu 
životu probere i žoviální hrabě Drákula, to uvidíte... 

„Tento Spejblův muzikál je mojí osudovou záležitostí. Po premiéře se narodila moje vytoužená dcera, která 
nyní iniciovala jeho znovuuvedení a dala si ho vlastně ke svým kulatinám právě tak, jako je dárkem k těm 
mým a k osmdesátinám autora hudby. O výtvarnou podobu scény a loutek se postaral Kirschnerův a můj 
syn. Je to tedy dárek i Milošovi, který byl mým tehdejším partnerem na scéně i v životě. Je mi líto, že není 
mezi námi právě tak, jako báječná Helena Philippová. S úctou a pokorou k ní jsem přistoupila k autorské 
úpravě, kterou si vyžádal čas a znovunastudování.“                Helena Štáchová
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Autorky: Helena Philippová j.h., Helena Štáchová
Hudba: Ivan Štědrý j.h.
Hudební nastudování: Jiří Škorpík j.h.
Režie: Martin Klásek
Autoři vizuálních výstupů: Martin Klásek, Miki Kirschner
Projekce – návrh a realizace: Radek Doskočil j.h.
Technologie a realizace scény: Richard Maška
Návrhy loutek a scény: Miki Kirschner

Realizace loutek
řezba:  Antonín Müller j.h.
líčení: Richard Maška
kostýmy: Gabriela Jirásková j.h.



 Divadlo Radka Brzobohatého, Praha                     

 FREDDIE   
 - Concert show 
Ty největší hity skupiny Queen vás živě provedou jedním z nejvýraznějších osudů minulého století. Živo-
tem legendy, na kterou se nedá zapomenout.

„Je to absolutně nezpochybnitelné: Show must go on! A snad vážně nejvíc o tom věděl on. ;) 
Přeji Freddiemu co nejdelší život s tímto šmrncovní energií nadupaným muzikálem, vzpomínajícím  
na legendární ikonu a nebývalý talent na vlně příjemné nadsázky, s poměrně věrohodně namixovanou dáv-
kou svůdné okázalosti, kterou vyvažuje pokoru nemíjející sebezpytné zpětné zrcátko té divoké jízdy. A i když 
se místy o slovo opravdu přihlásí klišé, činí tak poměrně cudně a tiše, neb nesmrtelnými hity převálcováno.“ 
                            Helena Grégrová (hodnocení: 80 %) 
Autor a režie: Karel Janák
Hudební nastudování: Petra Škorpíková, Petr Ožana
Hudební spolupráce: Ondřej Brzobohatý, Dominik Svoboda
Choreografie: Andrea Straková, Linda Fikar Stránská
Scéna: Šárka Urbanovská
Kostýmy: Lucie Herejtová
Jazykový poradce, překlad, titulky: Kristýna Řasová

Účinkují: Roman Tomeš, Rudolf Hrušínský ml., Jiří Korn/ Ernesto Čekan/Martin Pošta, Roman  
Říčař/ Jan Kříž/ Peter Strenáčik, Simona Postlerová/ Tereza Nekudová, Přemysl Pálek/Lukáš Burian,  
Romana Goščíková/Charlotte Doubravová, Ondřej Černý/Daniel Ondráček/Petr Sudoma

Hrají: Ladislav Beneš, Jožka Mikulka, Václav Výborný, Adam Albrecht

Company: Jitka Antošíková, Evžen Bočkor, Eliška Kenclová, Markéta Sandová, Petr Špinar, Petr 
Sudoma, Věra Vodičková, Denise Wich 

foto: Irena Zlámalová  
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 BURKI & COM                  

 NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ      
 

Co je v životě člověka nejvíc? Po čem toužíme? A po čem začneme toužit, když se splní to, po čem jsme tak 
moc toužili? A je vůbec nějaké absolutní, největší toužení, které nás všechny spojuje? A je to jen modlitba, 
anebo opravdové přání, pro které jsme schopni něco udělat? Hledali jsme největší přání našeho života. 
Balet ironie a radosti. Nový kabaret.
„Přání je to nejosobnější, co každý z nás má, a zároveň to, s čím velmi pracuje mechanismus současné 
společnosti. Politici, reklamy, média, hoaxy, silné značky, ti všichni pracují s našimi tužbami stejně jako se 
strachem. Rozlišit osobní rovinu od té nám vnuknuté jinými prostředky je často velmi obtížné, a tak jsme 
se k tomu chtěli sami nějak postavit a možná i trochu relativizovat mýtus tužby, která je většinou motorem 
našeho jednání.“

„Masivní jevištní účinek (…) Taneční divadlo na hranici show.“
       Jana Návratová, ČRo Vltava, 27. 11. 2018

„Reflexe současného světa do umění a obráceně… Tohle jsou noví romantici současnosti.“
     Vladimír Hulec, ČT art, Art Zona, 20. 11. 2018

„Obraz přehlcení štěstím.“   Markéta Faustová, Opera+, 28. 11. 2018

Choreografie, režie: Jana Burkiewiczová
Libreto: Jana Burkiewiczová, Jiří Macek
Hudba: Mutanti hledaj východisko
Kostýmy, scénografie: Štěpánková & Kladošová, Kristina Duhová
Světla: Jiří Šmirk

Hrají: Markéta Jandová, Eva Stará, Jakub Sedláček, Filip Staněk, Jiří Konvalinka, Jan Vejražka
Foto z archivu Burki & com 



   Umbilical Brothers (Austrálie)    

   BEST OF THE WORST  
   OF THE BEST OF THE 
   UMBILICAL BROTHERS 
Nejlepší z nejhorších z nejlepších od dua UMBILICAL BROTHERS

Neodolatelné spiknutí spáchat komedii.

Umbilical Brothers (Pupeční Bratři) – mezinárodní komediální fenomén, který propojuje úžasné vokální  
a fyzické schopnosti se směsí divadla, grotesky a stand-upu, přičemž UB porušují všechna psaná i nepsaná 
pravidla.

Duo tvoří David Collins a Shane Dundas, které prestižní časopis Entertainment Weekly’s zařadil mezi stovku  
nejzábavnějších osobností na světě. Objevili se ve velkých show známých v zahraničí, hráli na Woodstocku 
´99, měli čest vystupovat před anglickou královnou. Jejich jedinečná směs fyzické a hlasové komedie je 
dovedla na stadiony podporovat Robina Williamse a přivedla diváky komedie do Sydney Opera House. 
Duo pobavilo diváky v 38 zemích včetně celoročního off-Broadway běhu, kde bylo nominováno na New 
York Drama Desk. V Austrálii získalo duo Helpmann cenu za komedii roku, na festivalu v Edinburgu cenu 
kritiků Choice Award. Ten, kdo má možnost sledovat australskou televizi, může tuto dvojici znát z jejího 
brilantního televizního seriálu Upside Down Show, za který jim byla udělena cena Emmy a Logie (což je 
australská Emmy).

Od Havaje až po Tokio, New York až do Moskvy se diváci smáli (s prominutím) jako idioti při uznávaných 
vystoupeních této dvojice, která v nich používá rychlou kombinaci pohybu, vokálních zvukových efektů  
a verbální souhry k chytrému zkreslení divadelních pravidel a každodenních situací do komediálního tri-
umfu. Jejich online videa si prohlíží přes 200 000 lidí měsíčně. Jejich přitažlivost překračuje generace, 
protože děti v publiku jsou tak fascinovány fyzickou komedií jako dospělí, zatímco komplexnější materiál  
zasahuje své dospělé cíle. Výsledek: zábava, která je chválena kritikou stejně, jako ji miluje široké publi-
kum.

A nyní oba pánové míří do Trutnova pro vaše pobavení a úžas. Užijte si to!
(Upozornění: v představení se hovoří anglicky)

„Je to radost pro oko, ucho a ducha… zbývá vám jen potřást hlavou a zázrakem.“                             NY Times

„Výjimečně vytvořený fyzický humor s naprosto imaginativní brilancí.“                                                     Australan



 Divadlo VOSTO5               

 SPOLEČENSTVO 
 VLASTNÍKŮ        
Nelítostný boj rozvášněných eg o pozice a dominanci na výsluní společenského jeviště v autorském pro-
jektu Divadla Vosto5.  Inscenace je postavena na půdorysu běžné schůze společenství vlastníků bytových 
jednotek, jakých ročně probíhají tisíce. Všichni účastníci jsou vlastníky bytových jednotek, což jim dává 
právo rozhodovat o společných prostorách s důrazem a jistotou svého majetku. Oněch několik metrů 
čtverečných v osobním vlastnictví jim tedy poskytuje jednoduchou veličinu – moc. Moc, kterou jinak  
nemůžou prokázat a nechat naplno projevit nikde jinde než právě zde – na schůzi SVJ.
Hodina a půl strávená v jedné místnosti se stává modelovou situací, laboratorním pokusem zkoumajícím 
chování „běžných“ lidí v „běžných“ podmínkách. Sousedské vztahy tvořené nutností sdílet jeden dům pro 
společné žití se postupně obnažují a pod krustou civilizačního nánosu se odhalují jako sociálně deformo-
vané, psychicky frustrující a lidsky neobhajitelné.

Inscenaci byla udělena Cena Divadelních novin za sezónu 2017/2018 v kategorii alternativní divadlo.

„Dramatik a režisér J. Havelka na podkladě jedné klasické schůze SVJ vytvořil nejen zábavnou komedii s vy-
cizelovanými dialogy, které na sebe bryskně navazují, přičemž jsou nositeli mnoha originálních „hlášek“, ale  
zároveň prostřednictvím rozdílných lidských charakterů poukazuje na etiku současné společnosti, aniž by  
nějak moralizoval. Přesná souhra všech herců v obsazení je obdivuhodná, inscenace navíc hned na začátku 
nabere takové tempo, že diváka donese k závěru neskutečnou rychlostí. Jedna z nejlepších českých her za  
poslední roky...“                              Jiří Landa (hodnocení: 90 %)
 

Námět, scénář a režie: Jiří Havelka
Producent: Petr Prokop a Vosto5
Koproducent: Čtyři dny

foto: Markéta M. Černá

Dramaturgie: Martina Sľúková
Scéna: Antonín Šilar
Kostýmy: Andrea Králová

Hrají: Zdeněk Mucha / Jano Sedal / Petr Kavan, Andrej Polák, Renata Prokopová, Hana Müllerová, 
Ondřej Bauer, Lenka Loubalová, Halka Je. Třešňáková / Martina Sľúková, Petr Prokop, Ondřej Cihlář, 
David Dvořák, Zdeněk Pecha, Anna Kotlíková, Patrik Holubář, Václav Poul, Franta a Eda Prokopovi



   Losers Cirque Company        

   HRDINOVÉ           
   

Autonehoda. Polytrauma. Narkóza… Co se odehrává ve vašem mozku, když ležíte v kritickém stavu na 
operačním sále a váš život je v cizích rukách? Utíkáte do svých fantazií a snů, nebo vedete lítý boj? Střet 
reálné operace a vnitřního světa poraněného. Je načase poznat své hrdiny a vydat se s nimi na vzrušující  
a dobrodružnou pouť svým tělem. Cíl mise je jediný: přežít!

Choreografie: Radim Vizváry
Režie: Daniel Špinar
Hudba: Ivo Sedláček
Animace: Amar Mulabegovič
Kostýmy: Petra Vlachynská
Light design: Michael Bláha, Amar Mulabegovič
Zvuk: Karel Mařík
Produkce: United Arts
Premiéra 23. srpna 2019 na festivale Letní Letná.
Projekt vzniká za podpory Magistrátu hlavního města Praha a Ministerstva kultury ČR.
UFFO Trutnov umožnilo ve svých prostorách rezidenci souboru při přípravě představení.

Účinkují: Radim Vizváry, Matyáš Ramba, Jindřich Panský, Vítězslav Ramba, Lukáš Macháček, Jiří Bělka,  
Mates Petrák, Kristýna Stránská, Martina Illichová, Jana Telcová, Nikol Kopáčová

foto: František Ortmann



foto: Ascaf Avraham

 Sharon Vazanna Dance Group (Izrael)            

 MONSTER
 (NETVOR)  

Sharon Vazanna je nezávislá choreografka a tanečnice, je zakladatelkou taneční skupiny SHARON  
VAZANNA DANCE GROUP. Kromě toho je také vyhlédávaným tanečním pedagogem. Získala řadu ocenění 
jako choreografka i jako tanečnice. Její představení byla pozvána k realizaci v USA, Itálii, Švýcarsku,  
Německu, Švédsku, Španělsku a Dánsku. Hlavním tématem její tvorby je TĚLO V TANCI. Jak sama říká: 
“Snaha o ideální tělo nás odcizuje od samotného těla“.

Taneční představení Monster:
Tři ženy prohledávají svá těla od hlavy k patě a hledají vzpomínky: jizvu, otisk, příběh.
Ve svých tělech najdou mapu svých vlastních lidských zkušeností fyzických i emocionálních. 
Odhaleny jsou neskutečné příběhy o fyzických přeměnách po celý život – dospívání, těhotenství, porod. 
Ale po celou dobu povstávají proti svým tělům.
Ve snaze dodržovat nepsané kódy se tyto tři ženy snaží najít své místo ve společnosti, která vnímá neustále 
se měnící ženské tělo jako zdroj nebezpečí. Snaží se zdokonalit své nedokonalosti.   
Nikdy nekončící bitva o utajení Netvora...

Autorka, choreografka, performerka: Sharon Vazanna 
Taneční spolupracovníci: Dana Zeharia, Shira Ben Uriel, Chen Šalev
Kostýmní design a tvorba: Tommer Halperin
Design světla a scény: Amir Castro
Zkušební ředitel a umělecké poradenství: Melanie Berson
Hudební střih a zvuk: Reut Yehudai

Hudba: 
Nina Simone: Cítit se dobře / Reut Yehudai: Oneg - originální hudba /
Peter Iljič Čajkovskij: Spící krasavice - úvod, prolog. Účinkuje Charles Dutoit & Montreal Symphony Orchestra /
Umm Kalthoum: El Atlall / WSM: Deutsh-Marsh / Franz Liszt: Liebestraum / Portishead: SOS /
The Beatles: Lucy In The Sky s diamanty



   Spitfire Company        

   PREZIDEMENTI           
   

Prezidementi jsou lidé, kteří díky maskám ztratili svou tvář.
Prezidementi jsou politici, kteří razí heslo: Co je doma, to se počítá.
Prezidementi  vyznávají obžerství politických keců.
Prezidementi upadají do blbství v žánru absurdního humoru. 
Prezidementi jsou tupci v zemi nikoho.
Prezidementi jsou skrytí trollové společnosti.
Prezidementi jsou fascinující rétoři.
Prezidementi jsou vyznavači sama sebe.
Prezidementi jsou a to jim stačí.

Břitká satirická freska zavede diváky do času, kdy se političtí prezidementi rozhodnou vyhostit ze své země 
asijského jelena, který svou agresivitou kriticky zmenšuje životní prostor jelenu tuzemskému. Představení 
dominují velké masky z dílny Pauliny Skavove, která se souborem spolupracovala již na cenami ověnčené 
inscenaci Antiwords. V hlavních rolích se představí Saša Rašilov a Lucie Trmíková. 

Námět, režie: Petr Boháč, Miřenka Čechová
Hudba a sound-design: Martin Tvrdý
Scéna a kostýmy: Petra Vlachynská
Produkce: Spitfire Company 
Koprodukce: UFFO Trutnov, Jatka 78
podpora: hl. město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond ČR

Hrají: Lucie Trmíková, Jindřiška Křivánková, Lída Rašilovová, Eva Stará, Michaela Hradecká, Saša 
Rašilov, Maťo Talaga



Hlavní partneři:

generální partner Uffa

přejeme vám 
opravdu silné

okamžiky



Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov

Inforecepce UFFO
telefon: +420 499 300 999
e-mail: info@uffo.cz

www.uffo.cz

Foto na přední straně obálky – autorka: Marie Krbová

Foto na zadní straně obálky – autor: KIVA




