
DivaDelní přeDplatné     sezóna 2020-2021



Vážení přátelé, 

dnes, kdy píšu toto úvodní slovo, je 31. března 2020. Za normálního životaběhu by začínala poslední část  
desáté divadelní sezóny Uffa a my, Uffoteam, bychom finišovali s přípravami sezóny jedenácté. Dvě jedničky, 
takové pěkné číslo…f. No ale onen náš životaběh vskutku nelze nyní označit za normální, potýkáme se  
s virem nájezdníkem, a tak trošku taky sami se sebou, ale myslím, že všichni cítíme, že to sice boj nebude lehký, 
ale že stav bez občasného obídku v restauraci, bez možnosti potkat se s přáteli, bez možnosti uklidnění se 
koupí něčeho hezkého, bez divadla, bez koncertů, bez kultury, bez sportu nemůže už trvat moc dlouho. Jistě, 
soupeř není vůbec snadný, jeho hlavní síla a nebezpečí spočívá v rychlosti, s jakou je schopen se šířit, kdy umí  
nakazit téměř všechny najednou, a byť to pro většinu téměř nic neznamená, zdravotnictví přestane stíhat 
pomáhat těm potřebným.  Ale tohle všechno při dostatku ochranných pomůcek, nějakých těch moudrých 
rozhodnutí, což oboje jistě brzy přijde, a při tak velké osobní odvaze, jakou kolem sebe dnes a denně vidím, 
brzy překonáme. Takže i když jsme teď v období, kdy není jisté téměř nic, ta dvojjedničková příští sezóna se 
nám už rozběhne do vyléčeného prostředí a změn v ní bude co nejméně. Už proto, že jsme pro Vás na tuto 
sezónu připravili novou předplatitelskou řadu s názvem NOVÉ DIVADLO! f Tato skupina nahrazuje Divadelní 
delikatesy, a to jednak proto, že její záběr bude přece jen trošku jinak cílen, ale i proto, že právě divadlo, které se  
v delikatesách začalo více a více objevovat a získávat si srdce řady z Vás, lze nejlépe označit právě jako divadlo 
NOVÉ. Když se probírám tím názvoslovím, tak delikatesa může být leccos. Činohra, balet, opera, cokoli. A co 
třeba alternativa? A vůči čemu? Vůči mainstreamu? A to ostatní je mainstream? To by nám mnoho divadel dalo, 
kdybychom je tak označili! f Takže taky ne. Nezávislé divadlo? Inu, v našem evropském prostředí je defacto 
každý kulturní spolek více méně závislý na veřejných penězích, byť to sám ani nechce často slyšet, takže taky 
ne. Před několika lety však použil producent a muzikant Jiří Burian termín „Nové divadlo“. A od té doby se tento 
termín víc a víc prosazuje na všech možných frontách a úrovních, protože to Jiří opravdu trefil. Společnost se 
totiž mění, a to na mnoha úrovních. Například zažíváme éru digitalizace. Systémy nahrazují lidi na všech pozi-
cích. Mnoho dobrého, ale i špatného nám z toho plyne. Lidé budou přicházet o práci a už to začalo. Ale kulturní 
a kreativní průmysly každým rokem rostou! No skvělá zpráva! Je potřeba otevřít v sobě tu kreativní stránku a ve 
světě se neztratíme! A divadlo to řeší mimo jiné tak, že často zcela originálním způsobem míchá všechny žánry 
dohromady. Tu operu s novým cirkusem, tu činohru s tancem a pantomimou, no a další nekonečná řada variant 
je nasnadě. A co je skvělé, vy, diváci, tomu přicházíte na chuť, akceptujete to, a dokonce to vyžadujete! A tomu 
jsem strašně rád, protože nás čekají společné zážitky velmi silné, a to u klasických žánrů, jako činohra a opera, 
u zaběhlých žánrů, jako muzikál a tanec. A také u nového divadla! 
 

Já se těším strašně MOC! f

Libor Kasík



pRODeJ aBOnenteK 
na sezónu 2020-21:

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 2019-20, a to zasláním přihlášky na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz, 
nebo případně vyplněním přihlášky přímo v Inforecepci UFFO. Do přihlášky je potřeba uvést 
VŠECHNY tyto údaje: jméno a příjmení abonenta, abonentní skupinu (ČD A, ČD B, DH nebo 
ND), čísla řady a sedadel, která měl abonent v sezóně 2019-20, a požadovaný počet – kolik 
míst chce abonent rezervovat pro sezónu 2020-21. 
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé do 31. května 2020. Na pozdější 
požadavky a na neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postup-
ně místa ve všech čtyřech abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům rezervo-
vat 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 téměř 1,5 měsíce, a to od 19. června do  
31. července 2020.
Předplatitelé – pokud si v uvedeném termínu nové abonentky nevyzvednete, Vaše rezervace 
se ruší!    

Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti pře-
dem si místa rezervovat, si mohou zakoupit abonentky na novou sezónu v Inforecepci 
UFFO od 14. června do 31. července 2020. 

Inforecepce UFFO je pro Vás k dispozici:
pondělí od 8 do 18 hodin
úterý, středa, čtvrtek od 8 do 16 hodin
pátek od 8 do 14 hodin   

pOČet přeDStavení
UFFO – SCT nabízí pro sezónu 2020-21 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 2. – 8. řadě v přízemí)
2.040 Kč = abonentka v 2. sekci (tj. sedadlo v 9. – 12. řadě v přízemí)

Ve skupině Nové divadlo 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/ nové divadlo 



nOvé DivaDlO 

říjen 2020

SOUKROMé ROZHOvORY 
JEDL z. s. 

prosinec 2020

OsLaVa 
Studio ALTA

leden 2021

pReZiDeMenti 
Spitfire Company 

koprodukce: UFFO a Jatka 78

únor 2021

viRtUal RitUal 
Jan Mocek,  

koprodukce: Divadlo Archa a SixHouses

březen 2021

pUtinOvi aGenti
Temporary Collective

duben 2021

MOnSteR (netvOR)
Sharon Vazanna Dance Group (Izrael)



foto: Zuzana Lazarová

Jedl z. s.       

SOUKROMé ROZHOvORY     

Bergmanovské variace na téma manželství a ztráty víry. Víry v sebe, víry v druhého člověka, víry v Boha. Sonda 
do vztahu muže a ženy. Mlčení druhého člověka. I když mluví. Za slovy mlčení. Mlčení Boha. Za našimi slovy, 
kterými se ho snažíme dotknout.

Scénář (na motivy textů I. Bergmana v překladu Zbyňka Černíka): Lucie Trmíková
Režie a scéna: Jan Nebeský
Hudba: Ladislav Kozderka
Kostýmy: Petra Vlachynská

Hrají: Lucie Trmíková, Martin Pechlát, Zdeněk Maryška / Martin Dohnal

Projekt je podpořen: Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury,  
Městskou částí Praha 1, Nadací Český literární fond



foto: Pablo Kornfeld

Studio ALTA      

OsLaVa     

Měl to být dokonalý večírek, kde nesmí nikdo chybět.
Komorní večírek pro několik známých.
Přesto přišli i ti, které nikdo nezval. 
Jiní pozvaní zase nepřišli vůbec.
Měla to být oslava, ale někudy unikl důvod.
Měla to být oslava...
  
Představení OSLAVA je zábavné, má v sobě hravost a lehkost, ale zároveň hlouběji nahlíží do světa ,oslavy’ jako 
metafory, která odráží atributy lidské existence ve společnosti i ve světě vůbec, kdy se přes zdánlivě povrchní 
žertování a přetvářku postupně odhalují skutečné pocity a lidé se stávají průhlednějšími, zranitelnějšími a více 
pak zjevují svou podstatu, která je nám všem v zásadě společná.
 
Tvorba a interpretace:
Martin: Daniel Raček 
Veronika: Anna Kukuczková
Laura: Tereza Hradilková
Kevin: Lukáš Homola
Žofie: Markéta Jandová
  
Koncept a choreografie: Andrea Miltnerová
Zvukový a světelný design: Jan Komárek
Kostýmy: Andrea Miltnerová
 
Projekt vznikl díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Praha, Nadace Život umělce,  
REZI.DANCE v Komařicích, SE.S.TA - Centra choreografického rozvoje, Státního fondu kultury ČR, Městské části Praha 
7 a Studia ALTA.



Spitfire Company       

pReZiDeMenti      

Prezidementi jsou: lidé, kteří díky maskám ztratili svou tvář / politici, kteří razí heslo: Co je doma, to se počítá / 
tupci v zemi nikoho / fascinující rétoři / vyznavači sama sebe….
Prezidementi jsou, a to jim stačí.
V každém národě jsou okamžiky, kdy se tvoří dějiny. Taková historická chvíle nastává právě teď a vy díky souhr-
nu nejdůležitějších událostí budete u toho. Odsun asijského jelena zpět do své domoviny. Ano, nebo ne! A co 
na to naši čelní prezidementi? Co si o tom myslí přední tuzemští odborníci?
Nezamíchá tento čin s naší politickou situací? Budeme svědky bezprecedentních demonstrací v našem hlav-
ním městě. A co venkov? Neutrpí náš obraz ve světě? Tyto a jiné otázky zazní v našem moderním divadelním 
zpravodajství pokrývajícím 24 hodin tuto událost světového rozměru. Buďte s námi, buďte v obraze! 

Multižánrové představení satiricky a ironicky pojednávající o nesmyslné tuposti naší politické scény. V hlavní 
roli Saša Rašilov a Lucie Trmíková, kteří jen v roce 2019 obdrželi několik prestižních tuzemských ocenění včetně 
Ceny divadelní kritiky, Thálie a Divadelních novin. 
Skupina Spitfire Company touto produkcí navazuje na své nejúspěšnější představení ANTIWORDS, které diváci 
mohli zhlédnout ve více než 15 zemích světa včetně USA, Číny a Japonska. 

Dramatizace a režie: Petr Boháč
Dramaturgie: Miřenka Čechová 
Hudba a sound-design: Martin Tvrdý
Scénografie: Petr Boháč a Lucia Škandíková 
Kostýmy: Petra Vlachynská
podpora: hl. město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond ČR

Performeři: Saša Rašilov, Lucie Trmíková, Michaela Hradecká, Eva Stará, Karolína Křížková, Simona 
Rozložníková / Michaela Stará 

Masky: Paulina Skavová, Petra Vlachynská  
Lightdesign: Jiří Šmirk 
Výroba scény: Jan Rohan 
Produkce: Spitfire Company
Koprodukce: UFFO Trutnov, Jatka 78



foto: Adéla Vosičková

Jan Mocek    

viRtUal RitUal      

Originální gamingová performance, jež své diváky přivádí do paralelního světa online videoher (MMO), do kte-
rých každý den po celém světě logují miliony lidí. Je průzkumem digitálních měst, jejich obyvatel, zákonitostí 
a rituálů, které formují zdánlivě beztížný svět, v němž je možné téměř cokoliv.
Urbanista Osamu Okamura, YouTuber Atlet, fotografka a gamerka Adéla Vosičková – tři performeři, kteří vytvoří 
expertní gamingový panel, aby otestovali potenciál herního města, v našem případě Trutnova. Co všechno 
může být předmětem hry? Jaké normy, pravidla chování je možné překročit ve virtuálním prostoru? A v realitě?  
Jakou roli hrají herní principy v naší společnosti? Za pomoci originálního použití live videa, 3D animací  
a YouTube formátů poukazuje performance Virtual Ritual na skryté souvislosti mezi realitou a virtuálním  
prostorem. 

Scénář, režie a výprava: Jan Mocek

Hrají: Osamu Okamura, Adéla Vosičková, Ondřej Pokorný (Atlet)

Koprodukce Sixhouses a Divadla Archa.



foto: Michal Hančovský

Temporary Collective    

pUtinOvi aGenti      

Inscenace v žánru live-cinema, mrazivý zážitek na pomezí divadla a filmu. 
Máte rádi novináře Ondřeje Kundru a jeho knihu Putinovi agenti, která se zabývá působením ruských tajných 
služeb na našem území? 
Mysleli jste si, že po pádu železné opony a vstupu do NATO nám už žádná rizika nehrozí? Ruské tajné služby 
však svoje lidi z České republiky nikdy nestáhly. Na co tajní agenti lákají své oběti a jaké praktiky k tomu využí-
vají? Jaké informace se zde snaží získat a k čemu jim vlastně slouží?
S pomocí živého natáčení a živého střihu se během představení Putinovi agenti stanete součástí filmu, který 
se odehraje jenom jednou, právě v tento večer, jenom před vašima očima. Vyzkoušejte si, jaké to je, když  
se dostanete do hledáčku agentů ruských tajných služeb. 

„Tejnorové tým Temporary Collective odvedl skvělou práci, výsledek je tak dokonalý, až se skoro nezdá možné, že 
většinu času měli hlavní slovo náhodně vybraní neherci a že snad aspoň něco nebylo rámcově dohodnuto předem. 
Velký podíl na tom má Petr Vančura. Jako otřískaný improvizátor má celou situaci večera pevně v rukou a spolupo-
máhá vytvořit dokonalé dílo.“                       Tomáš Šťástka, iDnes.cz

Scénář: Petra Tejnorová & kol. (volně inspirováno knihou novináře Ondřeje Kundry)
Režie: Petra Tejnorová
Dramaturgie: Nina Jacques, Jan Tošovský
Scéna a kostýmy: Antonín Šilar
Hudba: Jan Nedbal
Kamera: Kryštof Melka, Dominik Žižka, Marek Barto
Střih: Zuzana Walter, Petra Maceridu

Hraje: Petr Vančura

Projekt vznikl s podporou Magistrátu hl. m. Prahy, Státního fondu kultury ČR, Ministerstva kultury ČR, Městské části 
Praha 7 a individuálních dárců na portálu HitHit. 

Světelný design: Róbert Palkovič
Zvuk: Jan Sedláček
Technická podpora: Erik Bartoš
Sociální sítě: Adina Hanáková
Produkce: Michal Somoš, Tereza Baschová
Asistent produkce: Laura Zemanová



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 choreo-
grafka 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 
Tanečnice: Tamar Sonn, Tal Nof, Dana Zeharia
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 na obloze s diamanty



ČinOHeRní DivaDlO a 
říjen 2020

MÁMa říKala, Že BYCH neMĚla
tragikomedie o čtyřech generacích žen 
Komorní činohra, Praha 

listopad 2020

FaMílie
komedie
Divadlo Na Fidlovačce 

prosinec 2020

SCénY Z ManŽelSKéHO ŽivOta
drama
Agentura HARLEKÝN s.r.o.  

leden 2021

DeBURaU
životní příběh slavného mima s českými kořeny 
Městské divadlo Mladá Boleslav 

únor 2021

tiK tiK 
komedie 
Komorní divadlo Kalich

březen 2021

laKOMeC  
klasická komedie 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 

duben 2021

SMRt OBCHODníHO CeStUJíCíHO 
drama 
Městská divadla pražská – Divadlo ABC 

květen 2021

MaDaMe RUBinStein
životní příběh
ADF 



Komorní činohra, Praha       

MÁMa říKala, 
Že BYCH neMĚla        
Tragikomedie o čtyřech generacích žen 

„…Já děti mít nikdy nebudu. Já svůj život nepromarním. Já budu jiná. Já budu šťastná. Mami, říkám si, že můj 
život konečně opravdu začíná...“
Hra, která se smíchem i skřípěním zubů vypráví příběh čtyř generací jedné rodiny. Příběh rodičů a dětí, příběh 
matek a dcer... o tom, jak nás formuje výchova a rodiče... o tom, jak se dcery podobají matkám, ač tisíckrát  
nechtějí. Příběh, který budete milovat!
Tento projekt podpořilo Ministerstvo vnitra NSR, Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. a Svaz 
Němců v Praze a Středních Čechách, z.s.

„Nekompromisní divadlo co do obsahu i formy, divadlo chudé a kruté, temné hlubiny ženskosti servírované 
s mužskou soustředěností, každé slovo i gesto naplněné významem, oáza v poušti i duševní waterboarding, 
modlitba, sen a pád na tvrdou dlažbu reality. Divadlo, jež vás nutí instinktivně stavět obranné valy kolem vlast-
ního ega, protože když se mu otevřete, rozloží vás na prvočinitele... A proto to za to stojí.“                                                                                                
                         Jiří Koula: i-divadlo

Autorka: Charlotte Keatley 
Překlad: Dana Hábová 
Úprava: Diana Šoltýsová, Pavel Fára 
Režie: Diana Šoltýsová

Hrají: Zuzana Částková, Magdalena Jirounková, Jaroslava Košková, Karolína Půčková / Lucie Volhejnová

Dramaturgie: Lenka Smrčková
Pohybová spolupráce: Irena Kristeková
Výprava: Agnieszka Pátá-Oldak
Hudba: David Hlaváč

foto: Anna Hladká 



foto: archiv Divadla Na Fidlovačce

Divadlo Na Fidlovačce        

FaMílie      
Komedie  

Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým  
dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A pro-
tože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti kromě skvělého jídla i atmosférou  
velmi vřelou, živou, pro Nicka někdy až příliš živou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: 
dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má však jednu podmínku, která u rodinného 
oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí.         
            
Ve skvělé komedii DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odlišných generací a s laskavým humorem projevuje 
pochopení pro obě strany. Jednotliví členové rodiny a bláznivá atmosféra rodinných setkání jsou natolik auten-
tické, že se bude nejeden divák cítit jako doma a možná k němu i zavane vůně italské kuchyně!

Autor: Joe DiPietro
Překlad: Adam Novák
Režie: Juraj Herz 
Dramaturgie: Adéla Šotolová
Scéna a kostýmy: Šárka Hejnová 
Asistent režie: Petr Veselý 

Hrají: Carmen Mayerová, Miloš Vávra, Ludmila Molínová, Zdeněk Maryška, Lukáš Rous,  
Vanda Chaloupková, Aneta Krejčíková



foto: Alena Hrbková                                                                                 

Agentura HARLEKÝN s.r.o.

SCénY Z ManŽelSKéHO ŽivOta        
Drama  

Milostné vztahy procházejí nejrůznějšími fázemi.
Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne představují dokonalý manželský pár se skvělou minulostí a na-
dějnou budoucností. Pod tímto povrchem však číhají problémy, které jednoho dne prolomí křehkou skořápku 
dlouholetého vztahu. Rozpad manželství znamená vzdalování se a opětovné bouřlivé setkávání. Nedokážou 
žít spolu ani bez sebe, tajně se scházejí jako milenci…
Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů v dějinách umělecké tvorby předvádí všechny polohy milostného 
vztahu, od okouzlení až po brutální rvačku. Vyjadřuje však také naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni 
něžným poutem a jeden pro druhého se nikdy nemohou stát cizinci.

Autor: Ingmar Bergman
Překlad: Zbyněk Černík
Úprava a režie: Vladimír Strnisko
Hudba: Ota Balage
Scéna: Adam Pitra
Kostýmy: Michaela Červenková

Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, Kamil Halbich / Vasil Fridrich, Barbara Lukešová
           (hlas ze záznamu Simona Stašová) 



foto: Petr Veselý                                                                               

Městské divadlo Mladá Boleslav  

DeBURaU        
Životní příběh slavného mima s českými kořeny 

Do ordinace doktora Ricorda vstoupil jednoho listopadového večera roku 1840 hubený, černě oděný muž. 
„Jste nemocen, pane?“ 
„Ano, doktore. Myslím, že smrtelně.“
„Co je vám?“
„Jsem smutný, melancholický. Trpím a nevím proč. Trápím se. Srdce mě bolí. Bojím se lidí i sebe. Nemohu spát.“
„To není smrtelné. Vím o léku pro vás. Běžte se podívat do divadla na Deburaua!“
Bledý muž se uklonil a řekl smutně: „Já jsem Deburau, doktore.“
Životní příběh nejslavnějšího mima s českými kořeny. Jean Gaspard Deburau – muž, který rozdával smích  
a štěstí. A sám zůstával smutným králem ticha.

Autoři: Lenka Smrčková a Pavel Khek
Režie: Pavel Khek
Dramaturgie: Lenka Smrčková
Hudba: Jakub Šafr
Úprava písňových textů: Olga Šafrová
Choreografie: Svatava Hanzl Milková
Odborná spolupráce v oboru pantomima: Anna Kukuczková
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Agniezska Pátá-Oldak

Hrají: Radim Madeja, Svatava Hanzl Milková / Marta Dancingerová, Malvína Pachlová, Milan Ligač, Petr 
Prokeš, Ivo Theimer, Lucie Matoušková, Oldřich Vízner, Petr Mikeska, Michal Kopčan
Kapela divadla: Jakub Šafr, Zbyněk Malý, Marek Rejhon, David Maxa



Komorní divadlo Kalich 

tiK tiK          
Komedie 

TIK TIK upoutá diváky hned na začátku svou neobvyklostí i živým humorem. V čekárně psychiatra se setká-
vají tři muži a tři ženy – různého věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný problém: trpí „tikem“, chcete-li 
obsedantní neurózou, s kterou se těžko žije. Jeden z nich nesmí stoupnout na čáru, další chrlí v nevhodnou 
dobu sprostá slova, jiný si myje stále ruce ze strachu před bakteriemi a … Všichni věří v pomoc světoznámého 
odborníka, u kterého se museli objednat dlouho předem. Jenže ten se omluvil za zpoždění letadla a také jeho 
následná cesta autem znamená časové zdržení. Pacienti překonávají zábrany a seznamují se vzájemně se svými 
„tiky“. Během dlouhého čekání hrají i „monopoly“ a nakonec se sami pokusí o skupinovou terapii, při které své 
obsese dramaticky a za fandění těch druhých alespoň na chvíli překonávají. Do komických situací probleskuje 
snaha o vzájemnou pomoc a pocit, že nejsou se svými problémy sami, se proměňuje v přesvědčení, jak důležité 
je najít v sobě odvahu navázat přátelství, možná i lásku…
Autor bravurně ovládá proměny nálad, humor, který neomylně vyvolává smích a nakonec i dojetí nad lidmi, 
kteří potřebují lidský vztah. Nápaditě zvládl i překvapivý závěr hry. 

Autor: Laurent Baffie
Překlad: Jaromír Janeček
Režie: Jakub Nvota
Scéna: Karel Čapek
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Mario Buzzi

Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková / Šárka Kubíková, Václav Knop, Josef Polášek, 
Jaromír Nosek

foto: R. Kocourek



foto: Patrik Borecký 

Klicperovo divadlo Hradec Králové    

laKOMeC        
Klasická komedie 

Povedená rodinka v legendární francouzské komedii. Harpagon, lichvář chorobně závislý na mamonu, je scho-
pen vydělat všelijakými praktikami hodně peněz a tyto peníze chránit jako oko v hlavě proti celému světu. 
Jeho děti, které nic neumějí, zase nehodlají hnout prstem, ale chtějí si užívat všech atrakcí života, a proto se 
jim otcovy peníze náramně hodí. A pokud jde o peníze, musí jít láska, rodina a úcta stranou. Pokud jde o pení-
ze, všichni bezostyšně lžou, podvádějí, ubližují a kradou. Pokud jde o peníze, jde víc než o život. A pokud jde  
o peníze, je o zábavu postaráno. Kdo si přivlastnil proti vůli majitele legendární kasičku? Harpagonova dcera 
Eliška, syn Kleantes, servilní správce Valér, mazaný sluha Štika, chudá Mariana, hubatá Frosina, kočí Jakub nebo 
snad starý Anselm? Kam zmizely penízky, ty chudinky penízky? Rozbušku nejznámější Moliérovy komedie tvoří 
dva generační postoje. Starý, despotický, konzervativní. Proti mladému, bezohlednému a nezodpovědnému.  
Maniakální touha po penězích a podvod jako legitimní řešení problému byly aktuálním tématem už v roce 
1668, pojďme se tomu společně s největším francouzským dramatikem vysmát i dnes!      
„Oloupili mě o vás, vy moji hodní přátelé, a já, připraven o vás, já jsem s vámi pozbyl své jediné podpory, své 
útěchy, své radosti. Jsem hotov a nemám na tomto světě již co pohledávat. Bez vás nemohu žít. Je se mnou 
amen, jsem u konce svých sil, umírám, jsem mrtev, jsem pohřben!“ 

Autor: Moliére
Překlad: Vladimír Mikeš (s použitím části překladu E. A. Saudka)
Režie: Michal Hába
Dramaturgie: Martin Satoranský
Hudba: Jindřich Čížek
Výprava: Adriana Černá
Light design: Viktor Tichopád

Hrají: Filip Richtermoc, Kryštof Bartoš, Natálie Holíková, Matěj Anděl, Anna Peřinová, Helena  
Korejtková, Zora Valchařová-Poulová, Miroslav Zavičár, František Staněk



Městská divadla pražská – Divadlo ABC   

SMRt OBCHODníHO CeStUJíCíHO           
Drama

Requiem za sen jednoho obyčejného člověka, který bolestně zjišťuje, že na sklonku života dosáhl jediného – 
pro všechny má větší cenu mrtvý než živý.
Willy Lohman není hlavní postavou. Hlavní postavou je jeho sen. Sen o úspěchu. Popularitě. Ocenění. Naplnění. 
Rodině jako z reklamy na životní pojištění. Ale Willy Lohman je jenom obchodní cestující za volantem otříska-
ného auta. V rozpadajícím se domě s hypotékou a ledničkou na splátky. Kde skončí jeho jízda čím dál složitějším 
světem? Komu by ještě prodal vlastní důstojnost? Nejslavnější drama Arthura Millera, oceněné Pulitzerovou 
cenou. Requiem za sen jednoho obyčejného člověka, který se probouzí z třpytivého snu do nemilosrdného 
rána reality. V hlavních rolích v režii Michala Dočekala Miroslav Donutil a Zuzana Kronerová.

Autor: Arthur Miller
Překlad: Luba a Rudolf Pellarovi
Režie: Michal Dočekal
Dramaturgie: Simona Petrů
Hudba: Ivan Acherl
Scéna: David Marek
Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková
Světelný design: Jan Beneš
Projekce: František Pecháček

Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová, Viktor Dvořák, Martin Donutil, Jiří Štrébl, Aleš Bílík, Milan 
Kačmarčík, Michael Vykus, Evellyn Pacoláková, Sára Affašová, Kryštof Krhovják, Tereza Slámová 

foto: Michael Tomeš



foto: Václav Beran 

ADF  

MaDaMe RUBinStein       
Životní příběh 

Malovali ji Salvator Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily Kateřině Veliké, a sňatkem získala titul kněžny. 
Helena Rubinstein byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla na dvanácti kelímcích obyčejného 
krému. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné 
oslovení, které připouštěla, bylo Madame.
John Misto, autor hry, měl to štěstí, že se setkal s Mariannou Hinton, neteří Patricka O’Higginse (postava Ira 
ve hře), která se nejen štědře podělila o své zážitky a fotografie strýčka Patricka, ale byla také velmi potěšena 
samotným představením.
Hra s původním názvem Lip Service byla uvedena ve zcela vyprodaném londýnském divadle Park Theatre  
v roce 2017, kde se uváděla pod titulem Madame Rubinstein a následně se pak úspěšně hrála v Sydney,  
v Divadle Ensemble.
John Misto – australský autor, který se psaní her věnuje od roku 1992, je také zkušeným scénáristou. Jeho  
tvorba byla oceněna řadou prestižních literárních cen.

Autor: John Misto
Překlad: Benjamin Kraus
Režie: Petr Svojtka
Hudba: Vladimír Nejedlý

Hrají: Dana Syslová, Milena Steinmasslová, Jiří Hána  
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Východočeské divadlo Pardubice    

pODivnÝ přípaD Se pSeM           
Dobrodružná tragikomedie 

Kdo zabil Wellingtona? Záhadnou smrt sousedčina psa, jenž je jedné noci nalezen s vidlemi v zádech, se roz-
hodne vyřešit patnáctiletý Christopher Boon. Poněkud netradiční detektivní příběh, jehož protagonistou je 
chlapec s poruchou autistického spektra, nadšený matematik a obdivovatel Vesmíru, nabízí napětí i spoustu 
humorných, hravých a dojemných situací. Ačkoli si Christopher nikdy dřív netroufl sám ani na konec ulice,  
vydává se na dobrodružnou cestu, která obrátí svět vzhůru nohama nejen jemu, ale i jeho rodičům.
„Proč byste zabili psa?
a) Protože nenávidíte psy.
- Neznám nikoho, kdo by nenáviděl Wellingtona, takže by to byl pravděpodobně cizí člověk.
b) Protože jste šílený.
- Neznám nikoho šíleného, takže by to byl pravděpodobně taky cizí člověk.
c) Protože chcete paní Shearsové způsobit trápení.
- Znám jedinou osobu, která nemá ráda paní Shearsovou, a to je pan Shears…“

Autoři: Mark Haddon – Simon Stephens
Překlad: Jiří Josek
Režie: Kasha Jandáčková
Dramaturgie: Anna Hlaváčková
Scéna: Pavla Kamanová
Kostýmy: Ján Tereba
Hudba: Jakub Kudláč
Light designer: Tomáš Morávek
Projekce: Ján Tereba

Hrají: Josef Láska, Ladislav Špiner, Eliška Lásková, Petra Janečková, Petr Borovec

foto: Jan Hromádko



Komorní činohra, Praha  

nesLUŠnÍ           
Drama 

Hra o odvaze, touze, lásce, cti a o schopnosti se vyrovnat se svým údělem. A také o tom, že před námi v našem 
životě stále znovu a znovu vyvstávají jen velmi těžko zodpověditelné otázky. A jediný způsob, jak se s tím  
vyrovnat, je pokoušet se znovu a znovu na ně hledat odpovědi.
NESLUŠNÍ se stali vítěznou inscenací Mezinárodního divadelního festivalu SLAVIJA 2019 v Bělehradu a získali 
Cenu Dona Quijota! Hra získala Tony Award, Outer Critics Circle Award, Drama League Award a Obie Award.
Česká premiéra!

„Bábek se svými herci tento silný příběh dostali na pódium v poctivé herecké činohře. Židovské ghetto, evrop-
ská divadla, meziválečný Berlín, Amerika. Hraje se téměř bez rekvizit, zato s živým klezmer bandem. Sedmička 
herců skáče z role do role podle toho, zda právě předvádí úryvky Ašovy hry, či naopak osudy jejích protago-
nistů a tvůrců. Orientaci divákovi usnadní promítané poznámky, které upřesní časové a místopisné zasazení, 
případně která část Boha pomsty je právě inscenována.
Komorní činohra, která nedávno přežila klinickou smrt, tak vydařenou inscenací Neslušných ukázala, že by 
její absence byla na škodu. Už jen pro tu odvážnou sázku na málo známé současné hry s velice současnými  
tématy.“                                                                             

  Tomáš Šťástka (Mladá fronta i-dnes)

Autorka: Paula Vogel
Překlad: Lenka Kapsová
Režie: Jiří Bábek
Výprava: Ľubica Bábek-Melcerová
Hudební spolupráce: Zdeněk Dočekal
Choreografie: Libuše Králová

Hrají: Kristýna Hlaváčková, Ivana Machalová, Kateřina Seidlová, Petr Halíček, Jiří Böhm, Lukáš Král / 
Zdeněk Velen, Klára Suchanková, Milan Kostiuk, František Tomášek

foto: Anna Fixová



foto: Václav Beran 

Studio DVA divadlo

líBÁnKY na JaDRanU          
Komedie   

Vtipná letní hříčka ze života – o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojča-
tech, prázdninovém opalování, šnorchlování, koloběhu života nejen na Jadranu...
 
Manželé Eva a Bob si vyjedou připomenout svou svatební cestu, aby se připravili na blížící se každodenní  
důchodové soužití. Vydrží čelit tak velkému množství společně tráveného volného času? Budou si mít ještě  
vůbec co říct? A jakou roli během jejich dovolené sehrají mladí milenci, kteří si v kempu postaví stan vedle nich?

Autor a režie: Patrik Hartl
Hudba: Marek Doubrava a Filip Nebřenský
Hudbu nahráli: Kieren Alexander (akordeon), Marek Doubrava (kytara a programing),  
Filip Nebřenský (dechové nástroje), Jaroslav Noga (bicí), Alexandr Skutil (trumpeta)
Scéna: Renáta Weidlichová
Kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak
Produkce: Helena Jiříková
Producent: Michal Hrubý

Hrají: Eva Holubová, Bob Klepl, Marika Šoposká / Eva Josefíková, Václav Jílek / Štěpán Benoni,  
Jan Bátorek / Zdeněk Carda, Alena Kočová / Klára Šalomounová a další hlasy ze záznamu



foto: Jan Malíř

Divadlo Ungelt    

KDOKOliv MUŽe  
DĚlat COKOliv            
Dramatizace humoristického románu     

Jak si nezoufat, když kolem vás zuří hospodářská krize, vy nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit 
dvě děti? Stačí (stejně jako je to u Betty MacDonaldové) mít podnikavou sestru, svéráznou maminku, milující 
rodinu a uvěřit, že když jde do tuhého, může opravdu kdokoli dělat cokoli. Dramatizaci unikátního humoristic-
kého románu, v němž si autorka dokáže dělat legraci z věcí víc než těžkých, uvádí Divadlo Ungelt ve světové 
divadelní premiéře.

Autor: Betty MacDonaldová – Věra Mašková
Překlad: Eva Marxová
Režie: Peter Gábor
Dramaturgie: Věra Mašková
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Alena Schäferová

Hrají: Tereza Kostková, Jitka Smutná, Eva Josefíková, Máša Málková, Jiří Hána, Jaromír Nosek

o



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 smyslu 
(podobně jako předcházející Krás(k)a na scéně) nazvat „hereckou“. Jeho režie se soustředí na zprostředkování 
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: Lukáš Horký 

Divadlo Petra Bezruče, Ostrava     

MaRYŠa           
Drama 

Klasika z nejklasičtějších u Bezručů / My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše / Cesta z nesvobody? / Uvařit 
kávu / Hodně hořkou / Děvčico nešťastná, tys ho otrávila?
Bezruči se pod režijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové chopili klasického díla českého dramatu –  
MARYŠI Aloise a Viléma Mrštíkových. Tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému  
a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je však na tomto příběhu současného? Jakým očekáváním, požadavkům 
a „dobrým radám“ jsme vystaveni my? 
Pavla Gajdošíková získala za svůj mimořádný jevištní výkon v roli Maryši cenu divadelní kritiky v kategorii  
nejlepší ženský herecký výkon roku 2018. Za stejnou roli byla také nominována na cenu Thálie 2018.

Autoři: Alois a Vilém Mrštíkovi
Úprava: Kateřina Menclerová, Janka Ryšánek Schmiedtová
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Dramaturgie: Kateřina Menclerová  
Výprava: Lucie Labajová  
Hudba: Ivan Acher 
Pohybová spolupráce: Jitka Adamíková

Hrají: Pavla Gajdošíková, Norbert Lichý, Markéta Haroková, Dušan Urban, Marcela Čapková, Vojtěch 
Říha / Vojtěch Johaník, Kateřina Krejčí, Marie Viková j.h., Markéta Matulová, Magdaléna Tkačíková 



foto: Václav Beran 

ADF

třetí pRSt na levé RUCe             
Hořkosladký příběh dvou sester

Dvě sestry, které si bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je však jednoho dne znovu 
svede dohromady. S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob 
svého dětství a dospívání, aby si k sobě znovu našly cestu.
Třetí prst na levé ruce je hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění. Neobyčejný příběh 
obyčejné irské rodiny.

Autor: Dermot Canavan
Překlad: Jan a Adéla Šotolovi
Režie: Martin Vokoun a Adéla Šotolová
Výprava: Agnieszka Pátá-Oldak

Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová



foto: Patrik Borecký 

Klicperovo divadlo Hradec Králové      

ptÁKOvina           
Divadelní hra o lživosti v 36 obrazech  

„Moc je úplně nejsladší, když je nepřiměřená. Když blbec vládne moudrému, slabý silnému, ohavná krásnému…“
Druhá divadelní hra Milana Kundery z roku 1966 se zabývá mocí a tím, jak dokáže zničit obyčejného člověka, 
když se jí nechá příliš omámit. Ředitel školy nakreslí z nudy na tabuli žlutý kosočtverec. Celá událost se násle-
dujícího dne začne vyšetřovat, čímž se ředitel sarkasticky baví. Je totiž znechucen světem, ve kterém každý na 
každého donáší a kde musí nestále něco hrát. A kde je potřeba tvářit se přísně a surově, aby si člověk zachoval 
svou slušnou tvář. A právě tehdy zahoří láskou k mladé učitelce Evě, která pochopí podstatu jeho chování. 
Happy End se však zdaleka ještě nekoná.
Kunderova Ptákovina byla po roce 1968 stažena z repertoáru všech divadel jako nevyhovující a po roce 1989 
se hrála pouze jednou, a to v pražském Činoherním klubu. Sám autor si totiž nepřál, aby tato hra o osobních 
nedostatcích a frustracích, které ovlivňují svět kolem nás, byla kdekoliv uváděna. A právě Klicperovu divadlu  
se dostalo té cti a jedinečné příležitosti tuto skvělou hru nastudovat. Je tedy na co se těšit, a to i proto, že spolu 
s touto hrou se na hradecké jeviště vrací bývalý dlouholetý šéf Klicperova divadla a oceňovaný režisér Vladimír 
Morávek. 
 „Věci na tomto světě mají tak vratký smysl, stačí fouknout a změní se ve svůj opak.“

Autor: Milan Kundera
Režie: Vladimír Morávek
Dramaturgie: Lucie Němečková a Martin Satoranský
Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Eva Morávková
Hudba a ruchy: David Smečka
Korepetice: Martin Sedláček

Hrají: Petr Jeništa, Jiří Zapletal, Natálie Holíková, Kamila Sedlárová, Zora Valchařová, William Valerián, 
Martina Nováková, Filip Richtermoc, Michal Lurie, Jan Bílek, Marie Kleplová, Kryštof Bartoš, Michala 
Gatialová, Jakub Tvrdík, Karel Pešek, Martin Sedláček
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foto: Zuzana Lazarová

Pražský hudební institut      

RUSalKa             
Opera 

Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších oper v exkluzivním provedení předních českých pěvců, pojata jako 
komorní drama lásky a zrady na pozadí dvou světů – světa přírody a světa lidí.

Autor: Antonín Dvořák
Režie, výtvarný design: Jaromír Brych
Choreografie: Jiří Horák
Klavír: Ahmad Hedar
Komorní balet

Osoby a obsazení:
Rusalka – Tereza Mátlová
Princ – Peter Berger
Vodník – Dan Hůlka
Ježibaba, Cizí kněžna – Ester Pavlů
Kuchtík – Nela Skarková
Hajný, Lovec – Vladimír Chmelo
První žínka – Nela Skarková
Druhá žínka – Tereza Hořejšová
Třetí žínka – Anita Jirovská



Divadlo Husa na provázku, Brno      

GaDŽOvé JDOU DO neBe        
Inventura předsudků

Že nemáte předsudky? Že nevidíte černobíle? Vydejte se na česko-romskou expedici pod vlastní šedou kůru 
mozkovou! Do vývojově starších držav takzvaného hadího a savčího mozku, jimž jde o jediné: o přežití.
Pečlivě sestavený česko-romský tým performerů o česko-romském soužití. O předsudcích na obou stranách 
pomlčky. O (ne)možnostech jejich korekce. S humorem i bez něj. V netradičně rozvrženém, barově ztemnělém 
sále a s živou hudbou. Za časů sílící xenofobie a rasismu, v nichž si i nejvyšší savčí mozek státu dovolí vypustit 
lež, že 90 % Romů nepracuje. Kolektivně autorská inscenace se vším všudy. A kolik vtipů o gadžích znáte vy?

Autor: Jiří Havelka a kolektiv
Režie: Jiří Havelka
Dramaturgie: Martin Sládeček
Výprava: Matěj Sýkora

Hrají: Dalibor Buš, Dušan Hřebíček, Pavlína Matiová, Kristina Richterová, Dominik Teleky, Daviš Fišer, 
Tereza Volánková
basa – Jan Polyák, klávesy – Pavel Dirda, bicí – Roman Lópe, kytara – Ladislav Richter

foto: Jakub Podešva 



Divadlo v Řeznické, Praha     

Zavřete OČi, 
SWinG přiCHÁZí…           
Inscenace kombinující fakta s fikcí a swingem

V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na začátku 20. století věhlasná vinárna „V chaloupce“, kam čas od času 
zavítal i charismatický Oldřich Nový. Touto inscenací, kombinující fakta s fikcí, se k nám vrací, aby zavzpomínal 
na dobu největší slávy filmových ateliérů na Barrandově.
Je láska jen Fata morgána? Sex, drogy a swing. Módní salon Rosenbaum a reklamy Baťa. Lesk a bída filmových 
legend a hvězd Barrandova. Adina – Lída – Miloš Havel - R. A. Dvorský.
To vše za doprovodu swingových písní, které podtrhují atmosféru tehdejší rozporuplné doby.

Autorka: Vlasta Žehrová
Režie: Vlasta Žehrová
Choreografie: Kateřina Kráľovská Steinerová 
Výprava: VLK a FRAK
Klavírní doprovod: Jiří Toufar

Hrají: Kateřina Kráľovská Steinerová, Vlasta Žehrová, Ondřej Kavan, Zbyněk Fric

foto: Alena Hrbková



Těšínské divadlo, Český Těšín      

GaZDina ROBa         
Drama 

Jedno z největších českých divadelních dramat pojednává o vášni, snech a touze, které není možné naplnit. 
Baladický příběh lásky chudé krajčířky Evy a bohatého statkáře Mánka je zasazen do prostředí slovácké vesnice, 
která je zde vylíčena jako přísně rozkastované pařeniště emocí – plné nejrůznějších dogmat, vášní a závisti. 
Cokoliv se zde odlišuje od většinového přesvědčení, je zavrženíhodné a pochybné – ať už se jedná o přístup 
k životu, náboženské přesvědčení, povolání nebo „pouze“ o víru v lásku. Evin boj s nepochopením okolí  
a nepřejícností je zároveň velkým a vskutku dramatickým bojem za svobodu člověka a lidskou důstojnost. Stojí 
za zmínku, že první uvedení dramatu odhalujícího skrytou tvář venkova zapůsobilo doslova skandálně: jako 
jedno z prvních evropských dramat se totiž otevřeně věnovalo tématu ženské emancipace.

Nedílnou součástí této inscenace je i hudební zpracování skladatele a vynikajícího instrumentalisty Dalibora 
Štrunce. Jeho písně volně vycházející z moravské lidové poezie, konkrétně z moravských Kopanic a Horňácka. 
Nahrávka pro tuto inscenaci vznikla ve spolupráci s brněnskou hudební skupinou Cimbal Classic. 

Autorka: Gabriela Preissová
Úprava a režie: Petr Kracik
Choreografie: Jaro Moravčík
Hudba: Dalibor Štrunc
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kostýmy: Marta Roszkopfová

V hlavních rolích se představí: Petra Sklářová a Robert Urban nebo Petr Sutorý.

foto: Karin Dziadková



Divadlo J. K. Tyla, Plzeň      

KYtiCe         
Balet

Nejslavnější Erbenovo dílo tentokrát jako balet na hudbu Antonína Dvořáka ze symfonických básní Vodník, 
Polednice, Zlatý kolovrat a kantáty Svatební košile.
Snad každý z nás si z dětství pamatuje Kytici nebo alespoň některé z jejích veršů, které jsme se museli ve škole 
naučit nazpaměť.
Kytice představuje svět balad a pohádek, který se hemží nadpřirozenými bytostmi, jako jsou vodník nebo  
polednice, tajuplnými hororovými příběhy a lidskými bytostmi, na které – většinou těžce – dopadají rány osudu.  
V plzeňské inscenaci se však objevuje ještě jedna postava, postava samotného autora, pana Erbena, který spolu 
s námi prochází oněmi „pomyslnými dveřmi“ mezi reálným a baladickým světem tam a zpět, postupně nás 
provází baladami Svatební košile, Vodník, Polednice a nakonec nás zavede i do pohádkového příběhu Zlatý 
kolovrat, aby vše skončilo dobře a zlo bylo potrestáno.
Vydejte se spolu s ním v průvodu masek a sledujte, jak se v hlavě básníka rodí postavy a příběhy. Můžete se  
o ně i trochu bát, ale nenechte se vystrašit doopravdy, protože divadelní svět je oproti tomu skutečnému stále 
ještě pohádkovou zemí, kde vládne spravedlnost a láska.

Autor: K. J. Erben
Hudba: Antonín Dvořák
Režie: Irena Žantovská
Choreografie: Richard Ševčík
Scéna a kostýmy: Aleš Valášek
Projekce: Jakub Mareš
Light design: Richard Ševčík
Hudební aranžmá: Matouš Pilný
Asistentka choreografa: Zuzana Hradilová
Asistent režie: Miroslav Hradil

foto: Martina Root



Městské divadlo Mladá Boleslav        

MiStROvSKÁ leKCe           
Osobitá „rekonstrukce“ veřejné lekce zpěvu

Výjimečná žena. Výjimečná umělkyně. Operní diva, která zažila úplný vrchol i pád až na dno. Maria Callas.
Výjimečná žena. Výjimečná umělkyně. Operní diva, která zažila úplný vrchol i pád až na dno. Dagmar Pecková.
Přijďte na hodinu zpěvu a života, kde ve své velké činoherní premiéře vystoupí Dagmar Pecková v roli Marii 
Callas. Spojení, které poodhrne oponu světa opery.

Autor: Terence McNally
Překlad: Stanislava Kellnerová
Režie: Petr Mikeska
Dramaturgie: Lenka Smrčková
Scéna a kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak

Hrají: Dagmar Pecková, Malvína Pachlová, Veronika Bajerová, Petr Mikeska, Zdeněk Dočekal,  
Ivo Theimer

foto: Petr Kurečka



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 tandemu 
Skutr z ročníku prof. Krofty a prof. Klímy na KALD DAMU. Projekt je realizován v koprodukci STK Theatre  
Concept a Cirku La Putyka. Právě Cirk La Putyka vznikl na základě cirkusového představení La Putyka, na kte-
rém 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 někdej-
ších 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



Generální partner:

Hlavní partneři:

Verze:  RGB

      

???           

Osmé představení skupiny Divadlo a hudba.
Jednáme o muzikálu z repertoáru Hudebního divadla Karlín, ale vzhledem k tomu, že divadlo běžně se svými 
muzikály nevyjíždí na zájezdová představení a naše jednání nyní probíhají ve složitém období koronavirové 
pandemie, kdy hostující umělci nemohou přislíbit rok dopředu závazně svou účast, nepodařilo se představení 
sjednat do uzávěrky tohoto divadelního bulletinu.
Prosím – omluvte nás a považujte to třeba za představení, které bude překvapením sezóny. Děkujeme.
Informace o titulu a obsazení Vám sdělíme v průběhu divadelní sezóny v dostatečném časovém předstihu před 
termínem konání tohoto „neznámého“ představení.
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