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Jednou z nejdůležitějších 
profesí v divadle jest postava 
inspicienta. Na jevišti se s ní nikdy 
nepotkáte, na ulici bude působit 
možná konvenčním a nenápadným 
dojmem, avšak bez této posta-
vy by nikdy nemohlo představení 
začít, úspěšně pokračovat a ještě 
úspěšněji skončit. Inspicient totiž 
celé představení řídí, registruje 
každý pohyb, každý detail insce-
nace. Dává pokyny dirigentovi, 
orchestru, sólistům i sboru, tech-
nickému personálu, řídí světelné 
změny a jevištní přestavby. 
Mnohdy se říká, že „jaký je in-
spicient, takové je divadlo“. Tento 
bonmot můžeme zcela potvrdit 
v případě mladého inspicienta 

opery libereckého Divadla 
F. X. Šaldy, Mariana Mičjara, 
který se z Chomutova do Liberce 
přestěhoval se svými rodiči již ve 
čtyřech letech. Hudební studium 
ho potkalo na základní umělecké 
škole, kde navštěvoval hodiny 
klasické kytary, poté se začal 
soukromě věnovat zpěvu. Po 
střední škole, kde se zabýval elek-
trotechnickým oborem, přichází do 
operního sboru liberecké opery. 
S divadlem se však po nějakém 
čase loučí, aby se sem opět vrátil až 
v roce 2010 – a to právě na pozici 
inspicienta opery. 

Základní vlastností inspicien-
ta je organizační talent, schopnost 
přemýšlet konstruktivně 

a racionálně, nebát se řešit pro-
blémy rychle a dovednost býti za 
každých okolností absolutně „při 
věci“. Všechny tyto vlastnosti Ma-
rian Mičjar splňuje a i proto jest 
velmi oblíbený a populární neje-
nom u svých kolegů, ale také 
i u hostujících umělců, kteří pomoc 
inspicienta potřebují nejvíce. V této 
době žije „neznámá tvář opery“ in-
spicient Marian Mičjar v Liberci, je 
ženatý a spolu s manželkou, taktéž 
zaměstnankyní liberecké opery, vy-
chovává dvě princezny. Na otázku, 
zda-li jest možné vykonávat pozici 
inspicienta až do důchodového 
věku, odpovídá, že samozřejmě 
ano, a že mu tato představa připadá 
i docela sympatická.

Na sklonku roku 2013 měla 
liberecká opera možnost jako vůbec 
první scéna v České republice premié-
rovat světový muzikál SHE LOVES 
ME, na kterém se podílel nejen celý 
operní soubor, ale také mnoho zná-
mých osobností. Hned po premiéře 
se dostalo představení velkého 
úspěchu, kdy byla tato inscenace po-
jmenována jako SUKCES MĚSÍCE 
v Divadelních novinách. Protože in-
scenaci čeká ještě mnoho repríz, na 
které diváky a fanoušky libereckého 
divadla srdečně zveme, směle jsme 
se zeptali tří hlavních osobností 
tohoto představení na tři otázky, jež 
s tímto muzikálem úzce souvisí.

1. Milostné dopisy raději píšete, či raději   
    dostáváte?

2. Jaké nejpůvabnější vyznání lásky Vás
    v životě potkalo?

3. Se kterou postavou z muzikálu SHE 
    LOVES ME byste chtěli zajít na 
    horkou čokoládu?

OLDŘICH KŘÍŽ, REŽISÉR INSCENACE 
SHE LOVES ME

1. Když jsem byl mladý, psal 
jsem milostné dopisy často a rád. 
Uvědomoval jsem si, že v dopise 
člověk může vyjádřit mnohem větší 
hloubku citu, otevřít se, napsat 
věci, které na papíře působí něžně 
a romanticky, ale kdyby je člověk 
vyslovil nahlas, zněly by banálně 
a možná i hloupě.

2. Když mi spolužačka z devítiletky 
na srazu po dvaceti letech poslala 
psaníčko, jaké jsme si posílávali 
během hodin výuky po třídě, se 
vzkazem, že mě milovala celou 
osmou a devátou třídu.

3. Jako režisér představení musím 
říct, že se všemi najednou!☺ Ale 
pokud bych si měl vybrat, tak by to 
bylo s Georgem Kerteszym a nebyla 
by to horká čokoláda, ale pivo. 
Asi diváci pochopí, proč zrovna 
s ním!☺

MARTIN DOUBRAVSKÝ, DIRIGENT 
INSCENACE SHE LOVES ME

1. Jelikož jsem byl mnohem více 
dobyvatel než  dobývaný, tak se 
přiznám, že jsem je mnohem více 
a raději psal.

2. Určitě bylo nonverbální a mys-
lím, že detailnější popis se zřejmě 
do Xavera nehodí...

3. Škoda, že ta hra není o tobě, 
určitě bych tě pozval, mimochodem,
neměla bys někdy čas se mnou na 
tu čokoládu zajít?

JAN KŘÍŽ, PŘEDSTAVITEL HLAVNÍ 
ROLE V INSCENACI SHE LOVES ME

1. Dlouho jsem žádný milostný 
dopis nenapsal. Jeden z posledních 
si vybavuji ze střední školy, který 
byl dokonce ve verších, ale to už 
je dávno. Na milostné dopisy jsem 
byl asi vždycky hodně nesmělý. 
Ale když jsem nějaký dostal, 

hlavně když šlo o psaníčka na 
základní škole, vždycky mi udělal 
radost. 

2. Jako muž mám na takové 
půvabné vyznávání lásky asi málo 
štěstí, řekl bych, že velká půvabná 
romantická gesta vyznání lásky 
se očekávají spíš od muže než 
od ženy. Já si rád užívám 
takové ty drobné projevy lásky 
než nějaké zvláštní a netradiční. 
Pro mě je krásné vyznání lásky, 
i když se třeba vracím pozdě 
v noci z nějakého zájezdu 
a moje přítelkyně na mě počká 
vzhůru a třeba mi ještě připraví 
něco malého k jídlu. Asi jsem 
„obyčejnej“ chlap.  

 3. Všechny postavy v tomto 
muzikálu jsou pro mě něčím 
okouzlující. Takže na čokoládu 
bych klidně zašel se všemi. Až na 
Kodaye, to je rozhodně prevít, 
i když i to vlastně okouzlujícím 
způsobem.  

Vážená paní režisérko, vítejte v Liberci. 
Opereta jest velmi specifický žánr. Jaká 
úskalí v něm podle Vás tkví a čím si 
naopak dokázal získat toliké sympatie 
u obecenstva?

Krásný dobrý den, děkuji za 
přivítání i za váš úžasný a pře-
devším čistý liberecký vzduch☺. 
Opereta je žánr, ve kterém jsem vy-
rostla. V době, kdy jsem se narodi-
la, byl můj tatínek sólistou Hudeb-
ního divadla Karlín a maminka 
zpívala ve sboru tamtéž a také 
v brněnské Redutě, kde tehdy ope-
reta měla své sídlo. Mám tento žánr 
moc ráda pro jeho lehkost a určitou 
až pohádkovou neuvěřitelnost.  
A pak to samozřejmě musí být 
zábava. A také všechny ty krásné 
a poutavé melodie. Myslím, že 
všichni někdy potřebujeme trochu až 
bláhově snít,  jen tak se bavit, ulevit 
tělu i duši od stresu. Protože ono to 
opravdu vždycky dobře dopadne. 

Považuji operetu za velmi terapeu-
tický žánr☺. Avšak tato lehkonohá 
múza je až překvapivě náročná jak 
pro inscenátory, tak pro interprety.  
Hranice mezi skvělou zábavou 
a trapnou zábavou je někdy 
povážlivě tenká a to už vůbec 
nemluvím o romantických scénách. 
Jak říká můj pan profesor Miloslav 
Nekvasil: ,,Víte, hlavně, aby to ne-
bylo blbý…“ A pak se samozřejmě 
předpokládá, že všichni na jevišti 
skvěle zpívají, hrají a tančí…

Co je pro Vás osobně na operetním 
žánru zajímavé a lákavé? 

Mě nejvíce baví hravost, 
kterou nabízí. Můžete se tak trochu 
vyblbnout, a to jak ve scénografii, 
tak v kostýmech, v režii, ale hlavně 
a především na jevišti. Vždycky 
závidím postavám, jako je třeba 
Bronislav z Popielů. Může si vy-
myslet chůzi, výraz, gesto, dikci, 

může klidně zakopnout, udělat 
salto, smát se a plakat, klidně vše 
najednou. Může být k zulíbání i na 
zabití. To, co by už v jiném žánru 
mohlo být na škodu, tady naopak 
nevadí. Samozřejmě nemyslím 
sklouznout k šaržím nebo hlou-
pému klišé. Jen si zkrátka můžete 
dovolit trochu bavit tím, co na 
jevišti děláte, i sami sebe. Alespoň 
já to tak cítím. 

Inscenace Polská krev se ve Vaší režii 
představila již v Divadle Jiřího Myrona 
v Ostravě. Budete v Divadle F. X. Šaldy 
přesně dodržovat její již osvědčený tvar, 
či se necháte inspirovat třebas liberec-
kými umělci?

Z ostravské inscenace bude 
zachován základ scénografie 
a kostýmů, a potom také dva in-
terpreti a to Josef Moravec – Bolo 
a Roman Harok – Popiel (sólista 
operetně muzikálového souboru 
NDM). To vše ostatní, tedy režie 
a choreografie, také část scénografie 
a kostýmů bude naším novým 
společným dílem. Nejspíš by mě 
nebavilo jakoukoli režii, včetně své 
vlastní, okopírovat. A pak situaci 
vytváří dialog, který vzniká mezi 
režisérem a herci. Je to akce 
a reakce. Jinak všichni jen tupě 
napodobují, a to je vidět. Ale 
co já vím, možná to bude stejné, 
když k tomu společně dojdeme. 
Či možná také úplně jiné.

Můžete našim čtenářům a potencionál-
ním divákům Vaší inscenace poodhalit 
něco málo z režijní koncepce?

Rozhodně považuji režijní 
koncepci Polské krve za klasic-
kou. Děj se odehrává v době 
a na místě, na kterých se odehrávat 
má. Scéna i kostýmy ctí dobu 
a žánr. Inspirovány jsou dobovými 
rytinami. Kostýmní výtvarnice 
Sylva Hanáková a scénograf David 
Bazika se snažili co nejvěrněji vy-
stihnout období počátku dvacátého 
století – tehdejšího Polska. Celý 
příběh vypráví o tom, co způsobí 
„zatracená polská krev“. A z toho 
jsme také vyšli. Snažili jsme se 
o co největší pravdivost, určitou jed-
noduchost a přímočarost ve všech 
složkách. Žádné zbytečné volány jak 
ve scéně, tak v kostýmech, tak 
v jednání herců na jevišti. 

Vy sama jste prototypem úspěšné ženy. 
Vedete operetní/muzikálový soubor, 
režírujete úspěšné inscenace, vycho-
váváte krásnou dcerku. Jste šťastná?

„Zaplaťpánbůh“  ano! Jsem šťastně 
vdaná, mám krásnou dceru, 
momentálně druhé překvapení na 
cestě a svou práci miluji. Klepu na 
dřevo, třikrát ,,tfujtfujtfuj“ přes 
levé rameno a ještě pro jistotu 
znovu klepu na dřevo! 

A poslední otázka, jež se sama nabízí. 
Berete si s sebou do Liberce lyže 
a sportovní oblečení?

No vidíte… a víte, že možná beru, 
když o tom tak mluvíme☺.

Děkuji za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME NEZNÁMÉ TVÁŘE OPERY – TENTOKRÁTE INSPICIENTA MARIANA MIČJARA

OHLÉDNUTÍ ZA MUZIKÁLEM SHE LOVES ME ROZHOVOR S REŽISÉRKOU INSCENACE 
POLSKÁ KREV, GABRIELOU PETRÁKOVOU

Představení Mickey Mouse 
je mrtvý letos vyhrálo v celostátní 
anketě pro mladé umělce „Český 
tučňák“ v kategorii Mladé divadlo.
Herci z Divadla F. X. Kalby, kteří 
patří do undergroundové odnože 
Divadla F. X. Šaldy, se této soutěže 
zúčastnili již podruhé. V odborné 
porotě letos zasedli Tatiana Vil-
helmová, Ondřej Pavelka a Petr 
Kolečko. Herec Tomáš Dianiška 
k tomu říká: „Moc nás potěšilo, 

že představení, které jsme si sami 
režírovali a připravovali, si všimli 
i mimo Liberec. Vynaložená 
energie je na výsledku určitě vidět. 
Snad nám Mickey na repertoáru 
v Malém divadle ještě chvíli 
vydrží.“ V první pětce se s in-
scenací Brkelemeke umístil herec 
činohry Divadla F. X. Šaldy Jakub 
Albrecht, který je také součástí 
Divadla F. X. Kalby.  

DIVADLO F. X. KALBY 
ZABODOVALO 
V PRAZE

foto: Lukáš Trojan foto: Lukáš Trojan
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Herce Pavla Landovského 
u nás zná asi každý. Zejména 
z filmů Svatba jako řemen, Souk-
romá vichřice, Já truchlivý Bůh, 
Utrpení mladého Boháčka, Černí 
baroni nebo dokonce z americké 
Nesnesitelné lehkosti bytí podle 
románu Milana Kundery. Starší 
možná z jeho nezaměnitelných rolí 
v pražském Činoherním klubu, 
jehož byl hercem, až do doby, než 
byl vyhozen a byla mu komunisty 
znemožněna práce v divadle. Kon-
cem sedmdesátých let minulého 
století se ho doslova ujal vídeňský 
Burgtheater, kde se stal rovněž 
váženým a skvělým „rakouským“ 
hercem. Málokdo však ví, že Pavel 
Landovský je také vynikajícím dra-

matikem, jehož dílo prošlo nejen 
českými jevišti, ale také rakouskými, 
německými a polskými, ruskými 
a kanadskými. Některé jeho hry 
vyšly dříve tiskem v cizině než u nás. 
Naše republika nemá tolik výrazných 
dramatiků, aby jeden z nich, zcela 
osobitý, zůstával stranou zájmu 
dramaturgů. A jak je Pavel Landov-
ský svérázný, tak je také dobrý!

Rozhodli jsme se některé jeho 
hry uvést a začneme premiérou té 
nejznámější, Hodinovým hotelié-
rem. Premiéru měla 12. dubna 
roku 1969 v Činoherním klubu 
a ti, kterým je šedesát a více, si 
v Liberci vzpomenou, že v říjnu 
roku 1971 měla premiéru i v Divadle 
F. X. Šaldy v režii Milana Vobruby. 

Jen pro zajímavost, ještě před tím 
byla dvakrát uvedena v Polsku, kde 
se ostatně někde inscenuje dodnes. 
Ale uváděna je dodnes také 
v Německu, Kanadě, Rusku. Je 
to hra, která překračuje svým 
tématem čas i hranice, přestože 
její námět a styl jsou ryze české 
a souvisí s dobou svého vzniku. 

Landovského hra není napsána 
jako komedie, přestože je v ní hu-
moru více než v čistých komediích. 
Je to hra o setkání dvou tak řečeno 
dědků v jednom bytě, z nichž jeden 
je sociálně i povahově opakem toho 
druhého. Jeden plebejec a druhý 
vzdělaný nepostrádající jistou 
vznešenost. Svedlo je osamění 
a chudoba. A s nimi se na stejném 
místě ocitne mladý pár. Vlastně 
v generaci jejich vnoučat. Ona 
studentka, on ženatý. Spí spolu. 
Z mezigeneračního setkání na 
bizarním místě vzniká s lehkostí 
a vtipem originální výpověď 
o lidském údělu, samotě, ztrátě 

a znovunalézání smyslu bytí. 
Upřímně řečeno, v českém prostředí 
podobně krásnou hru těžko nalézt. 
A možná nejen v českém.

Odkdy, kde a s kým? Od 
11. dubna v Malém divadle, v režii 
herce Národního divadla a režiséra 
Ondřeje Pavelky, na scéně Jaroslava 
Bönische, v kostýmech Terezky 
Venclové se vám představí Václav 
Helšus a Ladislav Dušek v rolích 
Fány a Hanzla. A k nim pak dva 
hostující herci. Mladí. Herečka 
a zpěvačka Dana Marková, kterou 
asi znáte z filmu či televize, a Petr 
Pěknic – ano, nemýlíte se, jde 
o návrat populárního ztraceného 
„libereckého“ syna.

A ještě dodejme, že počátkem 
příštího roku uvedeme poslední 
Landovského hru, která se jmenuje 
Protentokrát zbohatneme. A bude 
to její česká premiéra.

Takže od 11. dubna vzhůru na 
Landovského do Malého divadla.

POUZE LIBEREC A PLZEŇ

Pouze ve dvou českých 
městech, v Plzni a v Liberci, mohou 
diváci vidět úspěšný broadwayský 
muzikál Monty Python´s Spamalot 
inspirovaný světoznámým ko-
mediálním filmem Monty Python 
a Svatý grál. Inscenaci připravuje 
činoherní soubor, který se ovšem 
tentokrát rozroste i o kolegy z opery. 
Na obsazení najdete např. zpěvačku 
Věru Poláchovou, která zazpívá 
velmi náročnou úlohu Jezerní dámy. 
„Liberecká premiéra je naplánována 
na 25. dubna a my doufáme, že 
budeme podobně úspěšní jako v Plz-
ni, kde Monty Python´s Spamalot 
hrají už několik sezón a řada diváků 
inscenaci navštěvuje několikrát. 
Věříme, že Liberečané si nenechají 
ujít příležitost vidět současný 
světový muzikál. Svědčí o kvalitách 
našeho divadla, že je schopné uvádět 
tituly, které běžně najdete spíše ve 
velkých metropolích,“ řekl vedoucí 
marketingu DFXŠ Jakub Kabeš. 

MUZIKÁL S ŽIVÝM 
ORCHESTREM?

Pro Věru Poláchovou bude mít 
hostování mezi činoherními kolegy 
i osobní náboj, protože si zazpívá 
duet se svým manželem Martinem. 
Už od začátku roku oba zkouší 
pod vedením paní Marie Nové, 
pedagožky z teplické konzervatoře, 
která má na starosti pěvecká 
sóla. V týmu ji doplňuje liberecká 
sbormistryně Zuzana Kubelková. 
Nejdůležitější zprávou pro diváky 
však je, že divadlo dělá vše pro 
to, aby se podařilo uvést Monty 
Python´s Spamalot nikoli s nahráv-
kou, ale s živým orchestrem a pod 
taktovkou dirigenta Dalibora Tuže.

INSPIRACE POPULÁRNÍMI 
MONTY PYTHONY

Monty Python´s Spamalot nese 
podtitul „Nový muzikál láskyplně 
vykrádající film Monty Python 
a Svatý grál“. Muzikálovou verzi 
napsali podle filmového scénáře 
John Du Prez (hudba) a Eric Idle 
(scénář, texty a hudba). Takže 
vlastně bychom jako autory měli 
uvádět i další členy skupiny  Gra-
hama Chapmana, Johna Cleese, 
Terryho Gilliama, Terryho Jonese 
a Michaela Palina. „Pokud vím, 
budeme v Čechách teprve třetím 
divadlem, které přivede na jeviště 
humor Monty Pythonů. Tuto šestici 
geniálních komiků si spojujeme 
spíš s filmem nebo televizí. U nás je 

hrají v pražském Divadle Rokoko, 
kde se ovšem neinspirovali filmem, 
nýbrž jejich skeči, v Plzni pak byla 
uvedena česká premiéra Spamalotu 
v překladu Adama Nováka, který 
žil dlouhá léta v Anglii a Kanadě 
a po svém návratu pomáhá na 
svět českým uvedením světových 
muzikálů včetně např. Bídníků. 
Jeho překlad Spamalotu nastudu-
jeme i my,“ upřesňuje dramaturg 
T. Syrovátka a dodává: „S překlady 
Monty Pythonů má dlouholeté 
zkušenosti i režisér Petr Palouš, 
a protože je v Liberci naším pravi-
delným hostem, uvažovali jsme už 
dlouho o tom, že právě on by byl tím 
pravým režisérem, jenž by se měl 
o Monty Pythony pokusit. Kdo jiný 
v Čechách, když ne právě on? Ale 
právě proto, že je nejen fandou jejich 
humoru, ale doslova odborníkem na 
jejich tvorbu, věděl, jak nebezpečné 
a těžké je snažit se převést jejich 
scénáře na jeviště. Jeden z členů 
skupiny, Eric Idle, to ovšem v po-
době muzikálu udělal za nás. V tu 
chvíli už Petr Palouš neváhal. Jsem 
rád, že v jeho osobě máme režiséra, 
který nevnímá Spamalot pouze jako 
populární titul, ale který má svým 
smyslem pro humor a pohledem na 
svět blízko k jeho autorům a jejich 
poetice. Když se navíc rozhlédnu 
po našem hereckém souboru 
a vidím tam komediální osobnosti, 
jako je Jakub Albrecht nebo Tomáš 
Dianiška, kteří jsou ostatně schopní 
podobně jako Monty Pythoni tvořit 
i vlastní velmi úspěšné a inteligentní 
skeče v rámci svého Divadla F. X. 
Kalby, těším se, že naše zkoušení 
Spamalotu bude živou a smyslu-
plnou divadelní tvorbou…“ Kromě 
již zmiňovaných se v hlavních rolích 
objeví Karolína Baranová v alternaci 
s Věrou Poláchovou, Zdeněk Kupka, 
Martin Polách, Michal Maléř, Mar-
tin Stránský a hosté Roman Říčař 
a Jaroslav Slánský. Choreografem 
bude Martin Pacek.

PROČ JSOU MONTY 
PYTHONI JEDINEČNÍ?

Film, jímž je Monty Python´s 
Spamalot inspirován, pochází z po-
loviny sedmdesátých let. K nám se 
humor tohoto britského uskupení 
dostal až po revoluci, ale okamžitě si 
získal řadu příznivců. Jejich tvorba 
se začala dokonce vydávat i knižně. 
K jejich nesporným devizám patří 
dar britského suchého humoru, 
břitkost, odvaha, které není nic 
svaté, a skvělé, osobité herectví. 
Svými osudy v něčem připomenou 
i naše Divadlo Járy Cimrmana, byť 
jejich styl humoru je zcela jiný. Ale 

podobně jako „Cimrmani“ i oni 
vzešli z různých profesí. Dali se 
dohromady lidé s různými životními 
zkušenostmi, vzděláním a talentem 
a vzájemně se skvěle doplňovali. 
Jako příklad může posloužit spo-
lupráce Terryho Jonese a Terryho 
Gilliama, kteří se společně podí-
leli na režii. Jeden kladl důraz na 
práci s hercem, druhý na vizuální 
stránku. Výsledkem je kvalita, 
na niž by ani jeden bez druhého 
pravděpodobně nedosáhli. Jakoby 
dobrý humor neměl být sólová, 
individuální záležitost. Nejhorší 
vtip je ten, kterému se směje pouze 
vypravěč sám. Humor potřebuje 
partnera. Není proto náhodou, 
že řada komiků se neproslavila 
jako jednotlivci, ale jako dvojice. 
Když se poštěstí, podobně jako 
v případě Monty Pythonů, že šest 
zcela různých lidí najde takřka 
dokonalou symbiózu ve společném 
smyslu pro humor, je to možná tím, 
že jde o víc než jen o vtipy, o scénky 
a o zábavu, ale že jejich humor 
je reakcí na svět kolem 
a způsobem jak se s ním vyrovnat. 
Proto můžeme mít při sledování 
jejich skečů pocit, že i nonsens dává 
nějaký smysl. Že je např. demon-
strací svobody nebo vzpoury proti 
různým formám autorit, stereotypů 
či prostě jen lidské hlouposti, jež 
šperkuje celé dějiny lidstva – a to 
nejen ve středověku, kam je svým 
dějem zasazen „Spamalot“ – příběh 
o legendárním Artušovi a hledání 
Svatého grálu. 

Humor Monty Pythonů, jimž 
není nic svaté, osvobozuje. Monty 
Python´s Spamalot není výjimkou, 
text i hudba využívají různých 
muzikálových klišé, s nimiž si autoři 
s umem, ale svobodně a parodicky 
pohrávají. Je to muzikál, který je ne-
myslitelný bez muzikálové tradice, 
ale přitom si od ní drží odstup. I tím 
je zcela jedinečný.

Čím tě přitahuje humor Monty 
Pythonů?

On to není ani tak humor, 
ale komplexní způsob nahlížení 
na svět. A ten jejich je mi hrozně 
blízký. V jejich skečích se nic 
nebere vážně, dívají se na 
svět jakoby z druhé strany 
a všechno končí nějakou katastro-
fou. Vždycky dojde k naprosto 
nepředvídatelnému zvratu nebo 
situaci. Zajímavý je i jejich způsob 
střihu, kterým rušili pointy. Pro 
Monty Pythony byly právě pointy 
nejnezajímavější, a když se pak 
nechali inspirovat grafikami Ter-
ryho Gilliama, těmi jeho různě se 
proplétajícími potvorami, mlýnky 
na maso, do kterých lezou lidi 
a vylézají z nich např. vlasy 
Venuše, řekli si, proč by měli 
výstup ukončovat pointou. 
Vytvořili dadaistické pásmo 
myšlení, které nikam nesměřuje, 
které je jen postavené vedle sebe. 
Vznikl naprosto jedinečný útvar. 
Nešlo o fóry, ale o konzistentnost 
a dodržování pravidel.

Ty ses osobně potkal s režisérem Terry 
Gilliamem, s nímž jsi jako asistent režie 
spolupracoval na filmu Bratři Grim-
mové, je to tak?

Při natáčení jsem měl 
především za úkol vybírat české 
herce a děti a přezkoušet je 
z angličtiny. Pokud jde o osobu 
Terryho Gilliama, na něhož 
se ptáš, je to člověk, který má 
neustále nutkání k podvratnému 
myšlení. Nikdo si nemůže být jistý, 
co provede a koho nebo co shodí. 
Když jsme seděli na tiskovce k fil-
mu Bratři Grimmové, přehazoval 
cedulky se jmény, a pak vystu-
poval jako někdo jiný, vyměňoval 
si místo s Tomášem Hanákem. 
Monty Pythoni jsou prostě 
připraveni kdykoli spáchat cokoli, 
znevažovat oficiality… Je to životní 
postoj, a i když se z nich dnes stali 
vážení pánové, jsou pořád napro-
sto šílení. O tom svědčí i jejich 
letošní návrat na jeviště londýnské 
O2 arény, kde v létě zahrají sestřih 
ze svých nejslavnějších skečů, 
a fakt, že první představení bylo 
vyprodáno během čtyřiceti vteřin, 
jen dokládá, jak je lidé stále mají 
rádi. Mimochodem, jejich film 
Život Briana byl zvolen za nejlepší 
britskou komedii minulého tisíci-
letí.

Od ledna je na našem reper-
toáru vynikající komedie L. Ulické 
Ruská zavařenina v režii Ivana 
Rajmonta. Nás může těšit nejen 
to, že od premiérového uvedení 
byla výborně přijata. Diváci mají 
ještě jeden důvod, proč na ni přijít. 
Ještě předtím, než Ivan Rajmont 
inscenaci nazkoušel v našem divadle, 
režíroval stejný text v komorním 
prostoru ostravské Arény a jeho 
inscenace se dočkala hned dvojího 
ocenění. V anketě Divadelních novin 
získalo vůbec poprvé v historii titul 

Inscenace roku ostravské divadlo. 
Rajmontova ostravská Ruská 
zavařenina byla navíc nominována 
na Cenu Alfréda Radoka za rok 
2013. Panu Rajmontovi upřímně 
gratulujeme. Pro liberecké divadlo 
je jen dobře, že i naše nastudování 
Ruské zavařeniny se těší zvýšenému 
zájmu české kritiky. Libereckým 
divákům by v této souvislosti 
neměla ujít ani naše chystaná 
premiéra Višňového sadu, protože 
právě touto Čechovovou hrou je 
Ruská zavařenina inspirovaná a my 

záměrně uvádíme obě hry takřka na-
jednou. Višňový sad uvedeme ještě 
před prázdninami tohoto roku.

   Vedle Ivana Rajmonta se 
dočkali uznání i další naši herci, 
zpěváci a tanečníci. V širších nomi-
nacích na Thálie najdeme Markétu 
Tallerovou  (Myrtle v Králově řeči), 
Martina Polácha (Lionel Logue 
v Králově řeči), Alžbětu Vomáčkovou 
(Preziosilla v Síle osudu), Rafaela 
Alvareze (Don Alvaro v Síle osudu). 
Zvláštní pozornost zasluhuje nomi-
nace tanečnice Jany Schweitzerové 

za roli Margity B. v inscenaci Café 
Reichenberg. Toto taneční divadlo 
totiž vzniklo nad rámec dramatur-
gického plánu baletu díky nadšení 
našich tanečníků v čele s choreo-
grafkami Veronikou Fišerovou a Ma-
rikou Hanouskovou. Hudbu složil 
Petr Čermák. 

Všem našim oceněným 
divadelníkům děkujeme za jejich 
práci, díky níž se nám daří plnit 
divadlo a přitom neustupovat z ná-
roků na kvalitu a hodnotu našeho 
repertoáru.

PAVEL LANDOVSKÝ
HODINOVÝ HOTELIÉR

DIVADLO F. X. ŠALDY ZKOUŠÍ 
NOVÝ BROADWAYSKÝ MUZIKÁL

ROZHOVOR S REŽISÉREM 
„SPAMALOTU“ 

PETREM 
PALOUŠEM

OCENĚNÍ PRO IVANA RAJMONTA A DALŠÍ 
DIVADELNÍKY PŮSOBÍCÍ V LIBERCI

OHLÉDNUTÍ ZA PREMIÉROU INSCENACE

RUSKÁ ZAVAŘENINA

foto: Lukáš Trojan foto: Lukáš Trojan

foto: Matěj Čech
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Mezinárodní den tance oslavíme 
velkolepě – na 29. dubna se nám 
podařilo do Šaldova divadla pozvat ko-
legy z baletu Národního divadla v Praze 
a Pražský komorní balet. 

Sólisté Národního divadla Zu-
zana Šimáková s Jonášem Dolníkem 
představí svou vlastní choreografii 
Zoom, která měla premiéru v rámci 
projektu Miniatury 2013. Hudba 
Philipa Glasse ponese autorské téma 
„Jedno zrcadlo je důležitější než celá 
galerie předků“. 

Druhý host večera – Pražský ko-
morní balet – přiveze fascinující cho-
reografii Hany Polanské Turečkové 

(která mj. spolupracovala s naším 
baletem coby repetitorka) Mono No 
Aware – Na hranici krásy. Tento ter-
mín se objevuje v japonské literatuře 
a vyjadřuje citlivost a uvědomění 
si krásy a její pomíjivosti. Vizuální 
zážitek z tance a netradičních 
kostýmů z Ateliéru LaFormela (krom 
jiného jsou těla tanečníků pokryta 
pouze hlínou, která v průběhu 
choreografie odpadává) doplní 
hudba Georga Fridricha Händela 
a Štěpána Polanského. 

Liberecký baletní soubor coby 
hostitel představí projekt Zpětná 
vazba – Melancholie. „Píšeš to, co 
se děje, nebo se děje to, co píšeš?“ 

Pět prvků a jejich projevů, pět lid-
ských emocí. Filosofické zamyšlení 
v choreografii Aleny Peškové 
představí na jevišti tanečníky 
a dva hudebníky. Pianistu Daniela 
Fiedlera a hráče na Hang drum 
(unikátní hudební nástroj ze 
Švýcarska připomínající dva spo-
jené činely) Jiřího Šlámala. Hrají 
hudebníci to, co tanečníci tančí? 
Či tanečníci tančí to, co hudebníci 
hrají? Překvapení pro interprety 
i diváky, interakce, zpětná vazba. 
Na komponované části oba hudeb-
níci právě pracují.

Ale to zdaleka není všechno! 
Před tímto slavnostním večerem 

bychom opět chtěli v rámci Mezi-
národního dne tance „vyrazit do 
terénu“. S ukázkami repertoáru, 
částečným flash mobem vyhlásíme 
letošní poselství MDT a oslavíme 
svátek tance. 29. dubna v odpoled-
ních hodinách v NG Plaza – ka-
mery, fotoaparáty a „grand ballet“ 
před výlohami...

Oslava Mezinárodního dne tance: 
29. dubna v odpoledních hodinách 
v Nákupní galerii Plaza.

Událost baletní sezony: 29. dubna 
od 19 hodin v Šaldově divadle.

Naposledy budete moci 
nahlédnout do tajuplného ob-
chodního centra, které představí 
utajované tváře zaměstnanců, 
nevyslovená přání návštěvníků či 
nezvaných hostů… V choreografii 
Daniela Záboje se rozloučíme 

i s milými hosty z liberecké stree-
tové skupiny Takt. 

Tančírna nevyslovených přání: 11. března 
od 19 hodin v Šaldově divadle. 
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uskutečňuje také za finanční podpory 
Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Předplatné na celý rok (ABO + Bloky) – 
v budově Šaldova divadla v odd. 
předplatného, tel.: 485 107 836, 
e-mail: predplatne@saldovo-divadlo.cz
Prodejní doba: pondělí až pátek – 
8.30–11.00, 13.00–15.30 hodin.
V měsících říjen až leden je ve dnech 
úterý a středa prodloužena otvírací doba 
do 17.00 hodin.

Vstupenky – v pokladně divadla, 
tel.: 485 101 523, e-mail: pokladna@saldovo-
divadlo.cz. Prodejní doba: úterý až pátek 
12.00–18.00 hodin a vždy hodinu před 
začátkem představení.

Vstupenky lze zakoupit v městském 
informačním centru. Další informace o pro-
gramu získáte na www.saldovo-divadlo.cz
E-mail: info@saldovo-divadlo.cz

Ohodnoťte naše představení na portále 
www.i-divadlo.cz

UDÁLOST BALETNÍ SEZONY 
BALET NÁRODNÍHO DIVADLA, PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET A BALET DFXŠ VYSTOUPÍ VE SPOLEČNÉM VEČERU

MARTIN-DVOŘÁK-CHOREOGRAF

TANČÍRNA NEVYSLOVENÝCH PŘÁNÍ SE LOUČÍ

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM  A PARTNERŮM DIVADLA

Generální partner divadla:

Partneři divadla:

Sponzoři divadla:

Mediální partneři:

Poslední únorový večer se Šaldovým 
divadlem ponese ,,nádherný let 
v nekonečném tichu, který trval kratičký 
lidský věk...” Pohádku o Raškovi, kterou 
nám přímo na jevišti vytvoří postava 
Oty Pavla, pro liberecký baletní soubor 
připravil choreograf Martin Dvořák. 
Povídali jsme si o tanci, inspiraci 
a hudbě…

Jsi rodilý Brňák, přesto ale existuje nějaké 
pojítko Martina Dvořáka s Libereckým 
krajem, respektive Libercem?

Budeš se divit, ale ta vazba tu 
existuje. Protože jsem od dětství 
jezdil k babičce a dědovi do Desné 
v Jizerských horách a často se dostal 
i do Liberce. O něm jsem věděl, že 
je tu krásné divadlo, radnice 
a vily odsunutých Němců po druhé 
světové válce. Tím mě ostatně 
Liberec šokoval i dnes. Některé 
čtvrti jsou konkurencí mé dnes již 
domovské Vídni. A to nepřeháním. 
A krom toho jsem do Liberce 
jezdíval jako tanečník Pražského 
komorního baletu.

V inscenaci Ota-Pavel-Raška propojíme 
osudy spisovatele Oty Pavla s jeho 
slavnou novelou Pohádka o Raškovi. Jak 
vznikla základní myšlenka propojení 

dvou rovin (autor a jeho příběh)? Nosil 
jsi téma v hlavě dlouho? 

Téma jsem nosil relativně 
dlouho, i když nevěda. Šéfka 
baletu Alenka Pešková mě do 
Liberce zvala již dříve, ale já byl 
příliš zaneprázdněn svou taneční 
kariérou☺ Do třetice jsem jí pak 
navrhl toto téma, které dramatur-
gicky zapadá do její linie – témata 
spojená s Libercem. Jiří Raška tu 
totiž nějakou dobu skákal a ty 
skokanské můstky, co tu máte, jsou 
prostě inspiračním zdrojem i bez 
Rašky a Oty Pavla.

Kdy jsi poprvé četl Pohádku o Raškovi? 
Jak jsi ji viděl tenkrát a jak ji vidíš teď 
očima scenáristy?

Nepamatuji se, kdy přesně, 
ale bylo to v dětství nebo v pubertě. 
Babička mě totiž přivedla k Otu Pav-
lovi a já ty Srnce a Úhoře hltal. Pro 
mě v tom je český sentiment, melan-
cholie dětství, vzpomínky člověka, 
který je hrdý na rodinu, na vlast. Tak 
jsem to viděl dříve. Dnes se mi ten 
obzor poněkud rozšířil, ale v zásadě 
je těžké přenášet tu barevnost jeho 
jazyka do tanečního představení 
beze slov. Přesto mám ale pocit, že 

z té poetiky čerpáme a vnášíme tam 
další vlivy, motivy a obrazy. Myslím, 
že pokud pochopí tanečníci, co 
tím chci říct, pochopí to i diváci. 
A nemusí jít jen o narativnost 
příběhu, ale hlavně o pocity, které se 
snažíme v divákovi evokovat.

Na jakého diváka jsi především myslel při 
tvorbě koncepce i choreografie?

Já na něj myslím stále. 
I když nejsem choreograf hlavního 
proudu, myslím na většinového di-
váka. Na otevřeného a vnímavého 
diváka. Na diváka, který chce být 
vtažen a zasažen. Ne na toho, který 
řekne, bylo to hezké či škaredé, 
a za pět minut o tom neví. A taky 
bych rád snížil věkovou hranici 
obecenstva☺.

Na scéně nebudou chybět lyže a skokan-
ský můstek – jaké záludnosti na tanečníky 
čekají?

To je spíš otázka na ně. Jistě 
je to výzva i pro mě. Prostě si 
nenabít hubu. Nicméně pracovní 
a bezpečnostní podmínky divadla 
nám nedovolují strávit s můstkem 
a lyžemi více, než je opravdu 
nezbytné.

V inscenaci Ota-Pavel-Raška si zatančí i dě-
ti. Jak se ti s nimi pracuje, jak rozpoznáš, co 
zvládnou a co už je nad jejich síly? 

Práce s dětmi mě baví, k dětem 
umím navázat vztah. Cením si jejich 
autentičnosti, dokážou překvapit. Je 
to výzva sestoupit na jejich „úroveň“ 
a hledat pohybový i výrazový 
slovník, který pochopí. Dospěláci 
prostě zapomenou, jaké to je být 
dítětem. Samozřejmě se ale vysky-
tují i momenty, kdy jejich přemíru 
dotazů nezvládám a jednoslovně je 
usměrním, aby dělaly, co jim říkám. 
Nicméně nad připomínkami dětí 
se často zamýšlím více, než nad 
poznámkami dospělých.

Celý rozhovor si můžete přečíst 
na webových stránkách 
www.saldovo-divadlo.cz 

foto: Martin Babic
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Šaldovo divadlo
1. so. PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY  [ S. O`Casey, J. Krejčík ]
 slavná česko-irská komedie, konec ve 21.10 h.
2. ne. NABUCCO  [ G. Verdi ]
 opera v originále, začátek v 16.00 h.
3. po. SHE LOVES ME  [ J. Masteroff, J. Bock, S. Harnick ]
 romantické dopisy a jedno bláznivé milostné nedorozumění 
 v centru staré Budapešti, konec ve 21.40 h.
6. čt. ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  [ B. Comden, A. Green, A. Freed, N.H. Brown ]
OB2/2 „Jak se Hollywood učil mluvit“, konec ve 22.00 h.
7. pá. RUSALKA  [ A. Dvořák ]
K5/4 iluze, barvy, světla a stíny… Jak dopadne ten, kdo se vzepřel zákonům světa?, konec ve 22.40 h.
8. so. OTA – PAVEL – RAŠKA  [ M. Dvořák ]
PŠ 2 tanečně-sportovní pohádka ze života pro dospělé a jejich děti,
 2. premiéra, konec ve 21.00 h.
9. ne. TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA  [ V. Fischer ]
RD/1 aneb Čertovský muzikálek, pohádka plná písniček a humoru, host: Divadlo Kapsa,  
 začátek v 15.00 h.
11. út. TANČÍRNA NEVYSLOVENÝCH PŘÁNÍ  [ D. Záboj ]
 taneční večer o lásce a přátelství v nejrůznějších odstínech pocitů, konec ve 21.00 h., derniéra
12. st. NETOPÝR  [ J. Strauss ]
K3/3 na začátku byl malý žertík… nejslavnější opereta krále valčíků,
 před představením uvidíte nasvícenou Klimtovu oponu, konec ve 22.15 h.
13. čt. RUSKÁ ZAVAŘENINA  [ L. Ulická ]
 současná komedie volně podle A. P. Čechova, konec ve 21.30 h.
14. pá. HVĚZDA – ONE WOMAN SHOW EVY HOLUBOVÉ  [ P. Hartl ]
 komedie – nejdivočejší týden ze života jedné fiktivní seriálové 
 herečky, host: Studio DVA, konec ve 20.45 h.
15. so. KRÁLOVA ŘEČ  [ D. Seidler ]
 skvělá hra, podle které byl natočen slavný film, konec ve 22.00 h.
16. ne. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU  [ R. Cooney ]
 neurologická komedie, konec ve 21.40 h.
17. po. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2013
 pořádá agentura ČOK – cz Praha
18. út. SHE LOVES ME  [ J. Masteroff, J. Bock, S. Harnick ]
OB/1 romantické dopisy a jedno bláznivé milostné nedorozumění 
 v centru staré Budapešti, konec ve 21.40 h.
20. čt. KRÁLOVA ŘEČ  [ D. Seidler ] 
 skvělá hra, podle které byl natočen slavný film, konec ve 22.00 h.
21. pá. RUSALKA  [ A. Dvořák ]
 iluze, barvy, světla a stíny… Jak dopadne ten, kdo se vzepřel zákonům světa?, konec ve 22.40 h.
22. so. OTA – PAVEL – RAŠKA  [ M. Dvořák ]
K6/4 tanečně-sportovní pohádka ze života pro dospělé a jejich děti, konec ve 21.00 h.
23. ne. BROUČCI  [ J. Teper ]
 nádherný příběh na motivy knížky Jana Karafiáta o nezbedném 
 Broučkovi a hodné Berušce... host: MD Nymburk, začátek v 15.00 h.
25. út. RUSKÁ ZAVAŘENINA  [ L. Ulická ]
K2/5 současná komedie volně podle A. P. Čechova, konec ve 21.30 h.
26. st. LISTOPAD (D. Mamet ]
K3/4 nekorektní politická komedie o nejmocnějším muži světa, konec ve 21.15 h.
28. pá. POLSKÁ KREV  [ O. Nedbal ]
PŠ Ať žije klasická opereta!, premiéra, konec ve 21.50 h.
29. so.  POLSKÁ KREV  [ O. Nedbal ]
PŠ 2 2. premiéra, konec ve 21.50 h.
30. ne. TESTOSTERON  [ A. Saramonowicz ]
 komedie o mužích, jací opravdu jsou – v rámci projektu Dvě pohlaví, 
 konec ve 21.30 h., nevhodné do 15 let

Malé divadlo
2. ne. KRKONOŠSKÉ POHÁDKY  [ B. Šimková ]
 divadelní zpracování slavného večerníčka, začátek v 15.00 h.
4. út. NEVĚRA  [ I. Bergman ]
 příběh o šťastném manželství a věrném přátelství
 s nešťastným koncem, konec ve 21.30 h.
5. st. ŽENY  [ C. Boothe Luce ]
 komedie o ženách, jaké opravdu jsou – v rámci projektu
 Dvě pohlaví, konec ve 21.30 h.
6. čt KPLO  – popremiérová beseda k baletu Ota – Pavel – Raška, 
 začátek ve 16.00 h.
7. pá. DIANIŠKA JE BŮH  [ T. Dianiška ]
 konec ve 20.30 h.
12. st. PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM  [ M. Haddon, S. Stephens ]
Č1/3 cenami ověnčená dramatizace knižního bestselleru, konec ve 21.20 h.
14. pá. EROTIKON DOKTORA Š.  [ T. Syrovátka ]
 život F. X. Šaldy v komedii o třech dveřích a dvou dokonaných 
 aktech, konec ve 21.30 h.
16. ne. ČESKÝ HONZA  [ J. Kozák ]
 pohádka v podání členů DFXŠ, začátek ve 14.00 h.
21. pá. ŽENY  [ C. Boothe Luce ]
Č/2 komedie o ženách, jaké opravdu jsou – v rámci projektu 
 Dvě pohlaví, konec ve 21.30 h.
22.so. DĚTSKÁ SCÉNA 2013 – oblastní kolo,
 pořádá DD Větrník Liberec, začátek v 10.00 h.
24. po. DIVADLO A MY – beseda k inscenaci EROTIKON DOKTORA Š.
 pořádá Klub přátel činohry i pro veřejnost, začátek v 18.30 h.
26. st. LOGO 
 killovačka v domečku na botičky, premiéra, konec ve 20.10 h.
27. čt. DIANIŠKA JE BŮH  [ T. Dianiška ]
Č2/2 konec ve 20.30 h.
28. pá. KOHOUT NAKŘIVO
 Divadelní soubor STOPA při PG, pod vedením V. Zaplatílkové
 Hutařové, začátky v 17.00 a 19.00 h., uzavřená představení pro PG
29. so. ŠŤOVÍK, PEČENÉ BRAMBORY  [ Z. Egressy ]
 nejen fotbalová komedie o třech mužích s píšťalkou, konec ve 21.15 h.

Šaldovo divadlo
4. pá. KRÁLOVA ŘEČ  [ D. Seidler ]
 skvělá hra, podle které byl natočen slavný film, konec ve 22.00 h.
6. ne. JÁJA A PÁJA  [ J. a S. Křížovi ]
RD/2 pohádkový příběh o dvou bratrech, dědovi Lebedovi a chamtivém 
 Krkovičkovi, host: host: Hálkovo městské divadlo Nymburk, začátek v 15.00 h.
8. út. DÉMON  [ A. Rubinstein ] 
 démon si vás najde…, konec ve 21.30 h.  
9. st. CENA ZA NĚŽNOST  [ D. Gordon ]
 komedie, hrají:  Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Jan Kačer 
 a další, host: APPART Praha, konec ve 21.15 h.
10. čt NETOPÝR  [ J. Strauss ]
 na začátku byl malý žertík… nejslavnější opereta krále valčíků, 
 před představením uvidíte nasvícenou Klimtovu oponu, začátek v 18.30 h., 
 zadáno pro KODAP 
11. pá. SÍLA OSUDU  [ G. Verdi ]
K5/5 Je touha po pomstě silná jako láska?... velká dramatická freska
 operního mága v originále, konec ve 22.10 h.
12. so. RUSKÁ ZAVAŘENINA  [ L. Ulická ]
 současná komedie volně podle A. P. Čechova, konec ve 21.30 h.
13. ne. MIRO ŽBIRKA – HITY, KTERÉ NESTÁRNOU
 konec ve 20.50 h.
16. st. GUSTAV KLIMT  [ A. Pešková ]
K3/6 taneční divadlo inspirované životem a dílem slavného umělce, 
 konec ve 21.00 h. 
17. čt. POLSKÁ KREV  [ O. Nedbal ]
OB2/3 Ať žije klasická opereta!, konec ve 21.50 h.
19. so. RUSALKA  [ A. Dvořák ]
K6/5 iluze, barvy, světla a stíny… Jak dopadne ten, kdo se vzepřel zákonům světa?, 
 konec ve 22.40 h.
20. ne. SHE LOVES ME  [ J. Masteroff, J. Bock, S. Harnick ]
 romantické dopisy a jedno bláznivé milostné nedorozumění
 v centru staré Budapešti, začátek v 16.00 h.
22. út. OTA – PAVEL – RAŠKA  [ M. Dvořák ]
OB/2 tanečně-sportovní pohádka ze života pro dospělé a jejich děti, 
 konec ve 21.00 h.
23. st.  POLSKÁ KREV  [ O. Nedbal ]
OB1/3 Ať žije klasická opereta!, konec ve 21.50 h.
25. pá. MONTY PYTHON´S SPAMALOT  [ E. Idle, J. Du Prez ]
PŠ muzikál láskyplně vykrádající film Monty Python and the Holy Grail, 
 premiéra, konec ve 22.15 h.
26. so. MONTY PYTHON´S SPAMALOT  [ E. Idle, J. Du Prez ]
PŠ 2 2. premiéra, konec ve 22.15 h.
27. ne. RUSALKA  [ A. Dvořák ]
 iluze, barvy, světla a stíny… Jak dopadne ten, kdo se vzepřel zákonům světa?, 
 začátek v 17.00 h.
29. út. UDÁLOST BALETNÍ SEZÓNY!
 Balet Národního divadla, Pražský komorní balet, balet DFXŠ
30. st. ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  [ B. Comden, A. Green, A. Freed, N. H. Brown ]
 „Jak se Hollywood učil mluvit“, konec ve 22.00 h.

Malé divadlo
2. st. LSDown  [ T. Dianiška ]
K3/5 thriller o muži, který zahlédl příliš mnoho, konec ve 20.30 h.
7. po DIVADLO A MY – beseda k inscenaci Králova řeč,
 pořádá Klub přátel činohry i pro veřejnost, začátek v 18.30 h.
11. pá. HODINOVÝ HOTELIÉR  [ P. Landovský ]
PM „No samozřejmě, že jsme byli mladý. To myslíte, že jsme se narodili a hned nám 
 bylo pětašedesát, či co?“, premiéra, konec ve 20.30 h.
16. st. MILOŠ UBU aneb MÁLEM KRÁLEM  [ T. Svoboda, O. Formánek]
  nemilosrdný politický kabaret, host: Divadlo pod Palmovkou Praha
17. čt. KPLO – popremiérová beseda i operetě Polská krev, 
 začátek v 16.00 h.
18. pá. HODINOVÝ HOTELIÉR  [ P. Landovský ]
Č/3 ,,No samozřejmě, že jsme byli mladý. To myslíte, že jsme se
 narodili a hned nám bylo pětašedesát, či co?“, konec ve 20.30 h.
19. so. PORUČÍK Z INISHMORU  [ M. McDonagh ]
 černá komedie o mrtvém kocourovi a Irsku, konec ve 21.10 h., derniéra
24. čt. ŽENY  [ C. Boothe Luce ]
Č2/3 komedie o ženách, jaké opravdu jsou – v rámci projektu Dvě pohlaví, 
 konec ve 21.30 h.
28. po. PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM  [ M. Haddon, S. Stephens ]
 cenami ověnčená dramatizace knižního bestselleru, 
 konec ve 21.20 h.
29 út. HODINOVÝ HOTELIÉR  [ P. Landovský ]
K2/6 „No samozřejmě, že jsme byli mladý. To myslíte, že jsme se narodili a hned nám bylo 
 pětašedesát, či co?“, konec ve 20.30 h.
30. st. DIANIŠKA JE BŮH  [ T. Dianiška ]
Č1/4 konec ve 20.30 h.

Zájezdy
  2. 4. ČAROSTŘELEC – SRN – WOLFSBURG
  3. 4. DON QUICHOTTE – SRN – FÜRTH
  4. 4. ČAROSTŘELEC – SRN – WALDKRAIBURG
  5. 4. ČAROSTŘELEC – SRN – BAD KISSINGEN
13. 4. LA TRAVIATA – SKUTEČ
24. 4.  GALA STRAUSS – DĚČÍN

Školní představení
  2. 4.  REVIZOR – ŠD
  3. 4. REVIZOR – ŠD
14. 4. POSEDLOST BALETEM – MD
15. 4. POSEDLOST BALETEM – MD 

Začátky představení, není-li uvedeno jinak, 
jsou v 19 hodin.

Rezervace: www.evstupenka.cz
Nejrychlejší nákup vstupenek na kulturu z domova

Školní představení
  3. 3. KRKONOŠSKÉ POHÁDKY – MD
  5. 3. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY – ŠD
  6. 3. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY – ŠD
17. 3. ČESKÝ HONZA – MD

Zájezdy
14. 3. ČAROSTŘELEC – SRN – Baligen
15. 3. ČAROSTŘELEC – SRN – Weingarten
16. 3. ČAROSTŘELEC – SRN – Hanau BŘ
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