
premiéry
repertoár
herci
festivaly
vstupenky
předplatné

2018/19



Sezona 2018/19 je druhou sezonou, kdy umělecké vedení Divadla v Dlouhé tvoří 
dva tvůrčí tandemy: režijně -dramaturgická dvojice Hana Burešová a Štěpán Otčená-
šek a režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Jak vlastně došlo 
k tomu, že se SKUTŘi stali součástí uměleckého vedení Divadla v Dlouhé?
ŠO Celé to začalo tím, že jsme SKUTRy asi před třemi lety oslovili na hostování, ale měli 
závazky na dlouho dopředu. V té době už jsme ovšem cítili, že bychom měli začít uvažovat, 
kdo nás časem nahradí, a dohodli jsme se s Honzou Bornou, že by se do Dlouhé SKUTŘi 
hodili. Zdálo se nám, že jsou nám v mnohém blízcí, už jenom širokým žánrovým rozpětím, 
které mají. Došlo k prvnímu setkání u Bornů v kuchyni, ale první práce v Dlouhé byl až Racek 
před rokem. 
Co pro vás znamená kontinuální spolupráce s jedním souborem? 
MK Ze začátku jsme si moc neuměli představit, že bychom se v Dlouhé stali domácími. 
Fascinuje nás opera i balet, děláme i nový cirkus, v různých divadlech, i v zahraničí. Důležité 
pro nás je, jestli nás daná práce obohacuje, posouvá dál. Hledali jsme v Dlouhé nějakou 
specifi ckou barvu, kterou nikde jinde mít nemůžeme, a po zkušenosti s Rackem víme, že to 
je hudební zručnost souboru. Člověk tu může vytvářet divadlo, které má zvukovou kvalitu 
v samém základu, a přitom to není předepsaná opera. Je to něco, co může vznikat na zkouš-
kách, a člověk si uvědomí, že tu je nějaká barva, která je totálně nezastupitelná. Zajímalo nás 
stát se členy uměleckého vedení a přemýšlet o divadle jako o celku, který má dlouhodobě 
fungovat. 
LT Pro mě to znamená odpovědnost za lidi v souboru. Co jim nabídnout, kam je posunout 
a zároveň tím posunout i nás. Daleko víc prožívám zkoušení, protože přemýšlím, co bude 
dál. Není to jako jinde, kam přijedu, nechám si zajistit servis, udělám, odjedu. Je to víc jako 
v rodině, kde nestačí absolvovat jedny narozeniny, ale za chvíli budou Vánoce, a když se 
pohádáme na narozeninách, tak co si pak budeme říkat o Vánocích? Víc prožívám, když s ně-
kým najdeme společnou řeč a s někým se nám to třeba nedaří. A snažíme se najít, co je pro 
nás společný energetický bod, na kterém bychom mohli stavět. Co je specifi kum souboru 
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a co naše a jestli to do sebe zapadne. Myslím, že jsme stále ještě ve fázi hledání a jsem hroz-
ně rád, že jsme udělali dva extrémy, které jsme si vytyčili: nejdřív divácký hit, tedy Racka, 
a potom absolutní experiment, autorské divadlo Sen v červeném domě. Jsem moc zvědavý 
na reakce, třeba to dopadne obráceně a třeba ani jedno nebude divácký hit. I diváci k nám 
musí najít cestu. 
HB Tuto zkušenost máme s mnohými hosty v Dlouhé, jejichž inscenace jsou vynikající 
a po všech stránkách přínosné, pro soubor zejména, ale spousta diváků je nepřijme, protože 
jsou pro ně neznámé, divné, nejsou na ně zvyklí. 
ŠO Původně jsme zvali každou sezonu jednoho významného hosta, ale postupem času 
jsme si uvědomili, že daleko lepší cesta je nechat tu režiséry pracovat opakovaně. Byl tu 
třikrát Nebeský, Pitínský, Mikulášek… A vždycky se to vyplatilo, jak vzhledem k souboru, 
tak vzhledem k divákům. Proto naše nabídka směrem ke SKUTRům znamenala od začátku 
kontinuální práci se souborem, s tím, že víme, že existujeme už přes dvacet let a že soubor 
se musí trochu omladit, obměnit a vyrazit novou cestou. 
A povedlo se to? Vidíte takovou novou cestu v inscenacích SKUTRu v Dlouhé? Třeba 
v hereckém projevu?
ŠO Každý hostující režisér vnesl do práce souboru něco nového, samozřejmě i SKUTŘi. Jsme 
rádi, že si porozuměli s herci a dovedli je pro své záměry nadchnout. 
HB Shodli jsme se, že Sen v červeném domě jistým způsobem, aniž by třeba SKUTŘi záměrně 
chtěli, navazuje na byvší inscenace Borny a třeba i Pitínského Sestru Úzkost. Myslím, že hezky 
najeli na spodní, vnitřní proud, který je v souboru uložen a rozvíjejí jej zase dál a jinam, 
po svém. A přitom je fajn, že nejde o úplné vybočení, o něco, co tu nikdy nebylo. 
LT Za tu krátkou dobu to ještě vidím trochu zvenčí a na Divadle v Dlouhé je příjemné – a mezi 
pražskými divadly specifi cké – že to není divadlo jednoho názoru. Vidím, že základní věc je, 
že lidé si tu rozumí lidsky. Když někdo někomu něco řekne, tak to slovo platí. Všichni si sebe 
navzájem lidsky váží. A to, že každý máme jiný divadelní vkus, neznamená, že spolu o tom 
nemůžeme mluvit a že bychom se nemohli vedle sebe snést. 

Novinkou sezony 2018/19 je projekt Dlouhá cesta ke svobodě. Co si pod ním máme 
představit?
HB Hlavním impulsem se stala významná výročí – letošní „osmičková“ a zejména třicet let 
od listopadu 1989. Spojujícím tématem je cesta ke svobodě, k suverenitě, důstojnosti… S tím-
to tématem souvisejí již mnohé naše starší inscenace, z poslední doby např. Hovory na útěku, 
Lucerna nebo Élektra… a také všechny inscenace, které připravujeme pro sezonu 2018/19. 
MK Záměrně jsme to nenazvali Dlouhá cesta k demokracii, protože nejde jen o svobodu 
politickou, ale také o svobodu vyjádření, svobodu vnitřního světa člověka, která se nás 
třeba v jednotlivých inscenacích dotýká víc. Nemusí to být nutně vázané na společnost jako 
takovou, ale „být sám pro sebe svobodný“ je strašně důležité. Je to v tomto smyslu mnohem 
širší téma. 
LT Nejde jen o výročí, o dlouhou cestu, jakou společnost prošla od roku 1918 do roku 1989, 
ale o nekonečnou cestu, kterou absolvujeme jako společnost i jako jednotlivci, tady a teď. 
Vedle premiér sezony a případných hostování mimopražských divadel se tedy chystá 
několik jednorázových komorních večerů…
ŠO Počítáme s účastí hostů, kteří mají co říct, a počítáme také s tím, že část večera by měla 
být otevřena diskusi s diváky. Předběžný model zahrnuje i písničky, v podání našich herců 
nebo hostujících hudebníků, mohou se objevit i projekce apod. Rozhodně by tyto večery 
měly mít divadelní charakter, nebudou to čistě politické debaty, spíš taková kavárna. 
MK Rádi bychom propojili lidi i odjinud, kteří by si přišli do Divadla v Dlouhé „zajamovat“, je 
otázka, zda se nám to podaří. Také nevíme, jestli najdeme vhodného moderátora, protože 
už víme, že by to neměl být nikdo z herců, ale někdo, kdo se pohybuje v širším politickém 
kontextu. Pokud se nám to povede, tak vytvoříme interaktivní divadelní tvar, něco jako diva-
delní esej, do níž se lidé mohou zapojovat a mohou s námi diskutovat. 
ŠO Mělo by to být co nejotevřenější a nejaktuálnější, reagovat na to, co společností zrovna 
hýbe. Chceme otevřít divadlo a zapojit diváky. A byli bychom rádi, kdyby se z toho vyvinul 
nějaký typ pořadů, které by pak třeba pokračovaly i v dalších letech. 
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SEN V ČERVENÉM DOMĚ
Autorská inscenace tandemu SKUTR inspirovaná literárními texty, fi lmy i hudbou, a rov-
něž vzpomínkami a zážitky všech zúčastněných. 

Režie SKUTR 
Scéna Jakub Kopecký 
Kostýmy Simona Rybáková 
Hudba Jan Vondráček 

Název Sen v červeném domě odkazuje ke stejnojmennému slavnému čínskému románu z po-
loviny 18. století, z něhož si ovšem bere jen základní inspiraci prostorem, v němž se prolíná 
minulost, přítomnost i budoucnost, příběhy, myšlenky i rekvizity postav žijících i těch, které 
nás již opustily. Prostor na hranici odchodu, kde se život zastavil, zatímco venku běží dál. 
Prostor, kterým procházíme a sdílíme jej s našimi blízkými. Prostor setkání se sebou samými. 
Jedním z hlavních témat je paměť a historie, naše osobní i kolektivní. 

Hrají Magdalena Zimová, Marie Poulová, Klára Sedláčková -Oltová, Jan Vondráček, 
Tomáš Turek, Jan Meduna, Pavel Neškudla a Ondřej Rychlý 

Česká premiéra 11. září 2018 v 19 h
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DOPISY OLZE
První scénické uvedení dopisů Václava Havla z vězení v předvečer kulatého výročí Same-
tové revoluce a jako připomenutí člověka, který vstoupil nejen do světových dějin, ale 
i do našich životů a srdcí. 

Scénář a režie SKUTR Scéna Jakub Kopecký Kostýmy Simona Rybáková 
Hudba Petr Kaláb Asistentka režie Zuzana Kolomazníková

Hrají Eva Hacurová, Martin Matejka, Pavel Neškudla, Marie Poulová, Klára Sedláčková -Oltová, 
Tomáš Turek, Marie Turková, Jan Vondráček, Magdalena Zimová

Česká premiéra 17. listopadu 2018

Milá Olgo,
mezi tisíci podivuhodnými událostmi, které tvoří zázrak bytí a jeho dějin, má nepochybně zcela 
převratný význam událost, kterou jsem tu nazýval vznikem či ustanovením lidského „já“. 
 (Václav Havel, 4. 9. 1982 věznice Plzeň-Bory)
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ROMEO, JULIE A TMA
Tragický příběh lásky studenta a židovské dívky v temné atmosféře Prahy za heydrichiády. 
Divadelní zpracování stejnojmenné slavné novely. 

Dramatizace Hana Burešová a Štěpán Otčenášek 
Režie Hana Burešová 
Dramaturgie Štěpán Otčenášek 
Scéna David Marek
Kostýmy Hana Fischerová 
Hudba Ivan Acher

V hlavních rolích Marie Poulová a Pavel Neškudla. 

Představte si – sedíte za soumraku na lavičce v parku, v kapse lístek do kina, máte za se-
bou úspěšně maturitní písemku, kolem vás chodí líbající se páry a vám je docela příjemně, 
kdyby ovšem nebyla ta pitomá válka… Ale ta určitě brzo skončí, vy za chvíli budete dospělý 
a nastane ten pravý život! Zapálíte si cigaretu a vidíte, že vedle vás sedí nějaká holka, ošklivá 
není, jen se tak divně krčí a fňuká. Asi nešťastně zamilovaná!… Ideální příležitost vyzkoušet 
si, jak to umíte s děvčaty – no tak, slečno, je krásný májový večer a vy tady takhle… Proč je 
tak vyděšená a tiskne k tělu ten kufřík, ujel jí snad vlak? No, do Terezína. Cože??!! Ano, nena-
stoupila do transportu a teď neví, kam jít. Není z Prahy, nikoho tu nezná, nemá, kdo by jí po-
mohl… a podle těch nových zákonů snad nesmí být ani v parku. Stmívá se, vycházejí hvězdy 
a přímo do očí vám svítí ta na dívčině hrudi. Vy máte svůj úkryt, své místečko a nejste žádná 
sketa. Tak ji vezmete pod křídlo, ráno se uvidí, co bude dál. A druhý den ráno zabijí Heydri-
cha a nastane ten pravý život…

Česká premiéra v lednu 2019
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NEBE–PEKLO
Poetická hudební inscenace odehrávající se mezi zemí, nebem a peklem. 

Překlad Jakub Krofta 
Režie Jakub Krofta
Výprava Jan Štěpánek 
Hudba David Doubek (DJ VENTOLIN)

Příběh trochu smutný, ale i veselý a hlavně plný naděje vypráví o lásce a překážkách, které je 
třeba překonat, abychom mohli žít naplno. Je to zároveň příběh, který oslavuje ženy, jejich 
sílu a schopnost postavit se životu a osudu čelem. Hlavní hrdinka, maminka sedmiletého 
Tadeáše – milovníkům klubové scény známá jako DJka TO DÁM – přichází do nebe. Je však 
přesvědčená, že její čas ještě nenastal a tak se rozhodne za každou cenu se vrátit zpátky 
na zem k synkovi. 

Hrají Eva Hacurová, Magdalena Zimová, Lenka Veliká, Pavel Neškudla, Michaela Doležalová, 
Pavel Tesař, Martin Matejka, Martin Veliký, Jan Vondráček, Tomáš Turek, Čeněk Koliáš, Rosti-
slav Novák st., Klára Sedláčková -Oltová

Česká premiéra 18. dubna 2019

Pro děti od 8 let
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ČTYŘI SVĚTOVÉ STRANY
Hra současného německého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga vypráví fragmenty 
osudů čtyř postav, které se v jeden večer nečekaně propojí. 

Překlad Petr Štědroň 
Režie a dramaturgie Kasha Jandáčková 
Výprava Eva Justichová 
Video Tomasz Winski, Dominik Žižka

Hrají Anna Kameníková, Martin Veliký, Marie Poulová, Pavel Neškudla

Sever, déšť – Spálená nafta ve vzduchu
Jih, mlha – Dvojice na ruském kole
Východ, sníh – Žena, co vidí budoucnost
Západ, vítr – Dnes asi někoho čeká smrt

„Ty jsi Medúza, říká jí – a já jsem Perseus. Chtěl bych tě líbat, říká jí a ona říká – no teda, upřím-
ně: já už někoho mám.“ 

Premiéra 15. září 2018 v divadelní kavárně

KRÁTKÁ DLOUHÁ



Dítě v Dlouhé

10. ročník divadelní přehlídky nejen pro teenagery
6.–9. února 2019

V programu festivalu pro mladé publikum se objeví několik inscenací refl ektujících kompli-
kovaný život teenagerů v současném světě: zkreslená realita sociálních sítí, hrozba kyberši-
kany, šíření fakenews, nepochopení světa počítačových her ze strany rodičů apod. (Homevi-
deo Městského divadla Most, Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy Naivního divadla 
Liberec, #nejsemrasista_ale ostravského Divadla Petra Bezruče a další). 

Druhá dramaturgická linka festivalu připomene naši ne tak dávnou a v mnohém bohužel 
stále živou historii (Alfa farma plzeňského Divadla Alfa či naše připravovaná inscenace 
Romeo, Julie a tma). Po dopoledních představeních pro školy budou následovat besedy a se-
tkání s tvůrci a celý festival budou opět refl ektovat studenti Divadelní vědy FF UK Divědové. 

21. ročník festivalu pro děti a jejich dospělé
15.–19. května 2019

Soutěžní přehlídka inscenací mimopražských divadel pro dětské publikum všech věkových 
kategorií.  
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OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚŠNOU SEZONOU 2017/18

Naše nová tvorba se dočkala ocenění v odborných i diváckých anketách o nejlepší 
divadelní počiny roku 2017 a rovněž na divadelních festivalech. 

Lucerna se stala Inscenací roku v Cenách divadelní kritiky i v redakční volbě portálu 
i-divadlo.cz, kde byla oceněna i scénografi e Davida Marka. Eva Hacurová se stala Talentem 
roku a Divadlo v Dlouhé bylo druhé v kategorii Divadlo roku (Ceny divadelní kritiky). 
V divácké anketě na i-divadlo.cz se Divadlo v Dlouhé stalo nejoblíbenějším divadlem roku 
a Lucerna byla první mezi činoherními inscenacemi (druhá celkově).

Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ získal hlavní cenu Komedie roku na GRAND 
Festivalu smíchu v Pardubicích a byl pozván na festivaly Dokořán pro hudební divadlo 
(Brno), Divadlo evropských regionů (Hradec Králové) a Divadlo (Plzeň).

Racek se zúčastnil festivalu Dream Factory Ostrava a Ghost Protocol festivalu Mezi ploty.



Groteskní stylizace a svižné pointování výstupů ze života 
světem nepochopeného nezletilého intelektuála, jemuž 
Martin Matejka propůjčil smutek Friga a směšnost Ivana 
Mládka, odkazují k  žánru britcomu. A  když k  tomu při-
počteme hudební čísla, jejichž originalitu mohou Hanu-
šovi závidět i leckteří muzikáloví producenti, není divu, že 
Divadlo v  Dlouhé získalo hlavní ocenění coby Komedie 
roku 2017.  Zdeněk A. Tichý, Divadelní noviny 

Sofoklés 

ÉLEKTRA 
Mrtví se vracejí a svoji krev smývají krví 
svých vrahů. 

Překlad Hana Burešová
Úprava Štěpán Otčenášek 
Režie Hana Burešová 

Hrají E. Hacurová, P. Neškudla, 
M. Poulová, P. Špalková, J. Vondráček, 
J. Meduna, K. Sedláčková -Oltová, 
M. Turková, M. Zimová 

Délka představení 1.15 h bez pauzy 

Premiéra 22. 3. 2018

Je to v kontextu dnešního českého divadla inscenace mimo-
řádná: náročnou dramaturgickou volbou, jejíž výsledek ne-
vzbuzuje pochybnosti, myšlenkovou prací se zvoleným tex-
tem a pak odpovídající jevištní interpretací, v níž jsou klíčové 
herecké výkony, a za tím vším zejména skutečnou důvěrou 
inscenátorů v drama, jež si vybrali, a která by proto měla být 
vlastně samozřejmá, ale na našich scénách je tomu čím dál 
častěji právě naopak.  Terezie Pokorná, Revolver Revue 

Sue Townsendová 

TAJNÝ DENÍK 
ADRIANA MOLEA 
VE VĚKU 13 A ¾ 
„Láska a big beat jsou to jediné, co mě 
chrání před šílenstvím. “ 

Úprava a režie Miroslav Hanuš 

Hrají M. Matejka, P. Tesař, J. Pokorná, 
M. Turková, E. Hacurová, J. Wohanka, 
J. Meduna, M. Poulová, Č. Koliáš, 
M. Potoček, P. Lipták, T. Makovský 

Délka představení 2.30 h 

Premiéra 8. 11. 2017 

Komedie roku na GRAND Festivalu smíchu 
v Pardubicích



Inscenace roku v Cenách divadelní kritiky 
Inscenace a scénografi e roku v redakční volbě portálu 
i -divadlo.cz

Anton Pavlovič Čechov

RACEK
Jedna z nejznámějších světových her, 
kde se mluví o něčem jiném, o něčem 
jiném se žije a o něčem jiném je život.

Režie SKUTR 

Hrají K. Sedláčková-Oltová, P. Neškudla, 
P. Tesař, M. Poulová, T. Turek, M. Zimová, 
E. Hacurová, P. Jeništa/O. Rychlý, 
J. Vondráček, J. Meduna, M. Veliký, 
L. Veliká, M. Doležalová

Délka představení 2.45 h

Premiéra 25. 5. 2017

Alois Jirásek 

LUCERNA 
(český mýtus)

Úprava Hana Burešová a Štěpán Otčenášek 
Režie Hana Burešová 

Hrají E. Hacurová, J. Meduna, M. Hanuš, 
I. Orozovič, J. Pokorná, V. Lazorčáková/
M. Poulová, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, 
M. Veliký, P. Tesař, M. Zimová, A. Goldfl am, 
M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka ad.

Délka představení 2.30 h

Premiéra 17. 3. 2017

První půlka chechotem vyprovodila představu, že toto 
je „česká klasika“ ve smyslu „pravdivého“, „realistického“ 
obrazu češství. Druhá půlka připomíná, že Lucerna je po-
hádkou v hlubším významu. Nejen tím, že vodníci lezou 
z vody a holka do stromu. Je pohádkou, neboť je „nerea-
listickým“ příběhem, který pomáhá žít, když je ouzko. Je 
pohádkou, snem, mýtem. Je skládačkou stereotypů, ale 
i archetypů.   Martin C. Putna, Divadelní noviny 

Při inscenování Racka se plno režisérů drží toho, co je na Rac-
kovi nejvýraznější a  zdánlivě nejdůležitější. Sledují milostný 
řetězec, kdy žádná z postav neopětuje lásku, jež jí je projevo-
vána, a stejně tak neopětovaná je i její láska. (…) Jenže nebyli 
by to SKUTR, aby si z tragického příběhu o smutných lidských 
osudech nevytáhli něco jiného… Z hry o  lásce je náhle hra 
o literatuře, divadle a herectví.  Soňa Hanušová, kulturio.cz 



Promyšlená dramatizace tandemu Burešová–Otče-
nášek nezplošťuje takřka žádnou z klíčových postav, 
naopak je zachycuje v  jejich přitažlivé rozporupl-
nosti. Režisérka citlivě pracuje s výsostnou divadelní 
stylizací, inscenace se vyznačuje pečlivým vedením 
herců, ale také delikátním využitím scény Martina 
Černého. Saša Hrbotický, aktuálně.cz 

Ivan Alexandrovič Gončarov

OBLOMOV 
„Dobře – tak neležíte, a místo toho ustavičně 
poletujete sem a tam jako mouchy, jenže jaký 
to má smysl?“

Dramatizace Hana Burešová, Štěpán Otčenášek
Režie Hana Burešová

Hrají M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, J. Vondráček, 
V. Lazorčáková, E. Hacurová

Délka představení 2.45 h

Premiéra 16. 3. 2016

Bertolt Brecht

HOVORY NA ÚTĚKU
Konec světa nebude, něco se posralo.

Úprava Miroslav Hanuš, Kateřina Šavlíková 
Režie Miroslav Hanuš a Jan Borna

Účinkují M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacurová, 
V. Lazorčáková, M. Zimová, M. Matejka, J. Meduna, 
M, Potoček, J. Buble, S. Brabec/F. Tomášek, 
T. Makovský

Délka představení 1.30 h bez pauzy

Premiéra 3. 12. 2016

Svůj aktualizovaný výběr z  Brechtova dialogického, 
nikdy neuzavřeného pásma proložili autoři písnička-
mi ve stylu něčím připomínajícím politické kabarety 
předválečného Berlína, z  intelektuála Ziff ela se stal 
Oto, z  bodrého dělníka Kalleho potom Wintr a  vy-
tvořili s  nemalou dramaturgickou odvahou projekt, 
který může dnešního diváka silně oslovit, zaujmout, 
znepokojit i pobavit.  Ivan Žáček, Divadelní noviny 

Nominace na Cenu Divadelních novin



Derniéra 23. listopadu 2018

Vodňanský, Skoumal, Borna

S ÚSMĚVY IDIOTŮ
Kabaret, tentokrát literární

Scénář Miroslav Hanuš

Režie Jan Borna a Miroslav Hanuš

Hrají M. Doležalová, V. Lazorčáková, 
L. Veliká, F. Cíl, M. Hanuš, Č. Koliáš, J. Meduna, 
M. Potoček, P. Tesař, T. Turek, M. Veliký, 
P. Lipták, T. Makovský

Délka představení 2.15 h

Premiéra 19. 11. 2015

Roger Vitrac

VIKTOR 
aneb Dítka u moci 
Viktorovi je devět let, měří metr osmdesát 
a je děsně inteligentní. 

Režie Jan Mikulášek

Hrají J. Meduna, R. Mikluš, T. Turek, 
J. Wohanka, H. Dvořáková, K. Sedláčková-
-Oltová, V. Lazorčáková, M. Turková, 
M. Zimová

Délka představení 2.30 h

Premiéra 11. 6. 2015

Oslava Viktorových devátých narozenin tak je ze všeho 
nejvíce přehlídkou panoptikálních postaviček. Na reál-
né prvky a situace je navázána řada absurdních dialo-
gů, vše je možné a žádná šílenost není dost výstřední. 
Chybí nějaká realistická kauzalita, situace jsou dove-
deny do  extrému. Přesto jsou v  náznacích dostatečně 
reálné, aby bylo divákovi jasné, že se hraje také o dnešní 
společnosti.  Lukáš Dubský, i -divadlo.cz 

Těžko hodnotit, jsme -li svědkem text -appealu jen s  po-
pocházením a  postáváním, nikoli divadelní inscenace. 
Určitou divadelnost skrývá už samotná dramaturgic-
ká skladba. Další divadelnost do  všeho vnáší nepsaný 
leader večera Miroslav Hanuš či drobné kreace „Borno-
herců“ a to největší divadlo si utvořte někde uvnitř sebe, 
pod dojmem chytrých, úderných a hlavně vtipných básní 
skromného mistra – Jana Borny.  Michal Novák, i -divadlo.cz

Cena Grenouille festivalu Sněz tu žábu



Ladislav Klíma

LIDSKÁ 
TRAGIKOMEDIE 
„Neztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, 
který nestráví člověk v hospodě!“

Úprava 
Hana Burešová a Štěpán Otčenášek

Režie Hana Burešová

Hrají J. Vondráček, M. Táborský, 
M. Hanuš, M. Matejka, M. Němec, 
V. Zavřel, V. Lazorčáková, M. Zimová, 
T. Turek, J. Meduna

Délka představení 2.55 h s dvěma přestávkami

Premiéra 21. 3. 2015

407 GRAMŮ
Z BOHUMILA
HRABALA 
Útržky z Hrabala s intermezzem a fi lmovým 
epilogem aneb Návrat k vyprávění!

Scénář Miroslav Hanuš 

Spolupráce na scénáři 
Jan Borna, Ilona Smejkalová 

Režie Jan Borna, Miroslav Hanuš

Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, 
M. Matejka, M. Doležalová, Č. Koliáš, 
M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáková/
M. Poulová, M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, 
P. Tesař, V. Zavřel, M. Kopečný

Délka představení 2.30 h

Premiéra 29. 11. 2014

Oceňme na obou autorech inscenace, že se nesnažili 
stvořit nové variace příběhů, ve  kterých neuvěřitelné 
stalo se Hrabalovým přičiněním skutkem, nýbrž ne-
chali znít jeho slova. Skrze skryté významy, metafory 
a podobenství mají slova sílu spojovat se do velkého 
plátna naší poválečné doby.  Jiří P. Kříž, Právo 

Cena odborné poroty GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích
Inscenace roku v anketě i-divadlo.cz
Cena za herecký výkon na GRAND Festivalu smíchu v Pardubi-
cích a v anketě i-divadlo.cz pro Jana Vondráčka (Pulec)

Hana Burešová využila naplno potenciálu silného pán-
ského souboru, který má divadlo k dispozici. Pět hlav-
ních herců si muselo poradit s faktem, že hrdinové pro-
jdou během tří dějství obdobím padesáti let a že o jejich 
osudech se v podstatě dozvídáme jen z toho, co o sobě 
řeknou. Jsou to typy, ne lidé. Herci z nich přesto udělali 
postavy, jimiž se divák nejen bavil, ale které ho donutily 
i k zamyšlení.  Veronika Volhejnová, blog idnes.cz 



Alena Kastnerová, Jan Borna

O LÍNÉ BABIČCE
Návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) 
a užívat si (života)!

Režie Jan Borna a Miroslav Hanuš

Hrají J. Vlčková, M. Doležalová, I. Lokajová/
E. Hacurová/V. Lazorčáková, L. Veliká, Č. Koliáš, 
M. Matejka, J. Meduna, P. Tesař, T. Turek, 
M. Veliký, K. Jirčíková/M. Fialová, M. Potoček ad. 

Délka představení 2 h 

Premiéra 23. 11. 2013

Každý sen je vlastně samostatná scénka, hudebníci by 
řekli klip, ve které se živě hraje, zpívá a tančí. A to herci 
Divadla v Dlouhé ovládají náramně. Především však na-
vazuje na legendární písničkál Kdyby prase mělo křídla 
a vánoční povídku Jak jsem se ztratil. Je obdivuhodné, 
jak herci v  Dlouhé dokážou tento model obměňovat 
a přizpůsobovat svému věku, svému myšlení. 
 Vladimír Hulec, E15 

Mnoho povyku pro nic v Dlouhé můžete brát jako pří-
jemnou procházku jarně rozkvetlým parkem – pokud 
ale netrpíte alergií na temperamentní hravou komedi-
álnost, s níž Burešová okouzlila pražské publikum svým 
Lazebníkem v tehdejším Divadle Labyrint.  
 Richard Erml, Refl ex

William Shakespeare

MNOHO POVYKU 
PRO NIC 
Ženit se, či neženit? To je, oč tu běží. 

Režie Hana Burešová

Hrají M. Hanuš, J. Vondráček, T. Turek, 
M. Němec, J. Meduna, J. Wohanka, V. Zavřel, 
K. Sedláčková -Oltová, H. Dvořáková/
E. Hacurová, M. Turková ad. 

Délka představení 2.45 h

Premiéra 5. 4. 2014 



Jan Borna, Ilona Smejkalová, Miroslav Hanuš a kol. 

KABARET 
KAINAR – KAINAR
Pár dobrejch fl áků od Pepika Kainara

Režie Jan Borna a Miroslav Hanuš

Hrají M. Doležalová, I. Lokajová, L. Veliká, 
K. Jirčíková, M. Hanuš, M. Matejka, J. Meduna, 
P. Tesař, Č. Koliáš, P. Varga, M. Veliký, M. Potoček

Délka představení 2.30 h

Premiéra 24. 11. 2012

Paul Claudel

POLEDNÍ ÚDĚL
Drama jedné ženy a tří mužů. 
Příběh trýznivé lásky a nikdy 
nenaplnitelné touhy. 

Režie Hana Burešová 

Hrají H. Dvořáková, M. Němec, 
M. Hanuš a M. Táborský

Délka představení 2.50 h

Premiéra 12. 4. 2011

Efektní scénografi cké řešení prostoru (Martin Černý) režisérce 
umožňuje nenásilně podložit v  podstatě banální milostný pří-
běh symbolickým významy. A zobrazit tak Claudelův svět, jenž 
„je nevyčerpatelným znamením Boha“. Diváci sedí vzadu na je-
višti, herce „na palubě“ mají na dosah a ke všemu výhled do hle-
diště – na vzdálenější místa na lodi, širé moře i nebe nad ním.   
 Marie Reslová, Hospodářské noviny 

Tři Ceny Alfréda Radoka: Inscenace roku, ženský 
herecký výkon (Helena Dvořákova jako Ysé) a scé-
nografi e (Martin Černý). 
Inscenace roku v anketě Divadelních novin
Cena Divadelních novin a Cena Thálie pro Helenu 
Dvořákovou (Ysé)

Další rovinou inscenace jsou fragmenty z Kainarovy 
hry Ubu se vrací, její prolínání s básněmi a texty je na-
prosto organické, a dokonce z tohoto spojení vznikají 
zajímavé kontrasty. Celek vůbec se halí do groteskně-
-absurdního hávu, před diváky se postupně skládá 
zvláštní svět, který líbezně a  vtipně evokuje hlavně 
„vzývaná šedesátá léta“, ale vše je tak trochu v  pří-
zračném oparu.  Jana Machalická, Lidové noviny 



Ludvík Aškenazy–Jan Borna

JAK JSEM SE ZTRATIL 
aneb Malá vánoční povídka
Divadelní revue nejen pro ty, kdo byli mladí 
v 60. letech

Režie Jan Borna

Hrají P. Tesař, J. Vondráček, P. Varga/P. Neškudla, 
Č. Koliáš, M. Veliký, M. Matejka, M. Zimová/
K. Sedláčková -Oltová, I. Lokajová/E. Hacurová/
V. Lazorčáková, K. Jirčíková/M. Fialová, M. Potoček,
T. Rejholec ad. 

Pro děti od 5 do 105 let, délka představení 1.45 h

Premiéra 26. 2. 2000

Konfrontace světa malých a  velkých strhuje 
svou kolektivní vervou, ozvláštňujícím úhlem 
pohledu, vynalézavým střídáním výrazových 
poloh. Navíc vytváří zvláštní generační napě-
tí, jež umožňuje těm mladším a  nejmladším 
objevovat minulé a těm starším alespoň si za-
vzpomínat. Výborně se při tom baví všichni… 
Zdeněk Hořínek, Lidové noviny 

Hlavní cena festivalu Mateřinka v Liberci pro 
Pavla Tesaře (Pavel), Cena města Plzně na fes-
tivalu Skupova Plzeň pro Jana Bornu (režie) 
a pro Pavla Tesaře

Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer

SOUBORNÉ DÍLO 
WILLIAMA 
SHAKESPEARA 
VE 120 MINUTÁCH
Divadelní fast food s Miroslavem Táborským, 
Janem Vondráčkem a Martinem Matejkou

Režie Jan Borna a kol. 

Délka představení 2.30 h bez přestávky

Premiéra 29. 11. 2008

V  závratném tempu se odehraje komentovaný Ro-
meo a Julie s esemeskovým vyznáním ve stylu dneš-
ních drsnějších -náctiletých, z Tita Andronika je krva-
vá televizní kuchařka, hokejové utkání s královskou 
korunou místo puku zkondenzuje několik královra-
žedných tragédií atd. Vrcholem je nespíš rapová „sto-
ry týpka, co měl černý tělo, balil bílý roštěnky a říkal si 
Othello“.   Vítězslava Šrámková, Týdeník rozhlas 

Komedie diváků na GRAND Festivalu smíchu 
v Pardubicích, Cena za herecký výkon pro Jana 
Vondráčka (Pan Jan) tamtéž



Michaela Doležalová
Helena Dvořáková
Eva Hacurová
Miroslav Hanuš
Čeněk Koliáš
Ivana Lokajová
Martin Matejka
Jan Meduna
Pavel Neškudla
Jaroslava Pokorná
Marie Poulová
Milan Potoček 
Klára Sedláčková-Oltová
Miroslav Táborský
Pavel Tesař
Tomáš Turek
Marie Turková
Peter Varga
Lenka Veliká
Martin Veliký
Jan Vondráček
Jiří Wohanka
Vlastimil Zavřel
Magdalena Zimová

HERECKÝ SOUBOR 
2018/19

Slávek Brabec 
Jan Buble 
Martina Fialová
Kateřina Jirčíková 
Pavel Lipták 
Tomáš Rejholec 
Tomáš Makovský 
Michal Mareš
František Tom ášek

HOSTÉ

Tomáš Borůvka
Filip Cíl
Arnošt Goldfl am
Michal Isteník
Petr Jeništa
Anna Kameníková
Miloš Kopečný
Veronika Lazorčáková
Robert Mikluš
Marek Němec
Igor Orozovič
Malvína Pachlová
Denisa Pfauserová
Ondřej Rychlý
Petra Špalková
Jarmila Vlčková
a členové Dismanova 
 rozhlasového dětského 
souboru

HUDEBNÍCI



Divadlo má bezbariérový přístup. 

Ceny vstupenek od 90 do 380 Kč podle místa v hledišti a typu představení.
Cena dárkové poukázky na představení dle vlastního výběru je 380 Kč.
Slevy pro studenty, seniory a držitele průkazek ZTP a ZTP/P.
Kuponové předplatné na představení souboru Divadla v Dlouhé ve velkém sále do I. zóny 
(1920 Kč) a do II. zóny (1500 Kč). Šest přenosných kuponů platných vždy v rámci jedné sezo-
ny (od září do června) lze použít jak pro individuální návštěvu různých představení, tak pro 
hromadnou návštěvu představení jednoho. 
Vstupenky lze objednat i zakoupit on -line na www. divadlovdlouhe.cz v rubrice program, 
a také v předprodejích Ticket Art, Ticketportal, Ticketmaster i dalších. 
Pokladna v pasáži Divadla v Dlouhé (tel. 221 778 629, 605 010 774) je během sezony otevře-
na v běžném provozu ve všední dny od 12 do 19 hodin, pokud se hraje o víkendu či ve svá-
tek, je pokladna otevřena 2 hodiny před začátkem představení. Pokladna přijímá i platební 
karty a vybrané zaměstnanecké poukázky (více na www.divadlovdlouhe.cz/vstupenky).
Hromadné objednávky vyřizuje obchodní oddělení 
tel. 221 778 657, obchodni@divadlovdlouhe.cz
Elektronické zasílání měsíčního programu divadla lze objednat na www. divadlovdlouhe.cz, 
kde najdete další bonusy, slevy, mimořádné nabídky a soutěže.
Sledujte také náš facebook a twitter, aby vám neunikly aktuální informace, změny, mimořádné 
nabídky a také zajímavosti ze zákulisí, zkoušek, zájezdů a dalšího divadelního i mimodiva-
delního života našeho souboru.
Dopoledne hrajeme pro školy. 
Nabízíme možnost pronájmu divadla pro pořádání vlastních akcí.

VSTUPENKY/PŘEDPLATNÉ/BONUSY/SLEVY

V divadelním baru si můžete předem objednat občerstvení na přestávku.

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

Znáte Klub mladých diváků? Je možné, že 
do KMD chodili už vaše babička a děda! Klub 
mladých diváků úspěšně vstupuje do 54. se-
zóny, přičemž pod hlavičkou Divadla v Dlouhé 
působí 14 let. Klub mladých diváků zajišťuje 
formou speciálního abonmá pro školní skupiny 
žáků a studentů vstupenky do téměř všech 
pražských divadel. 

Tisíce mladých diváků se každý rok právě díky 
KMD a svým pro kulturu nadšeným pedago-
gům s divadlem seznamují nebo si užívají své 
již objevené záliby. Vedle návštěvy zadaných 
odpoledních představení a běžných večerních 
představení vyjednáváme také doplňující 
program, jako jsou dramaturgické úvody, dis-
kuze po představení nebo prohlídky zákulisí. 
Věříme, že si žáci a studenti návštěvou divadla 
rozšiřují kulturní obzory, prožívají sdílené 
zážitky s kamarády a získávají zkušenost se 
společenskou zábavou. 

Více informací naleznete na webových strán-
kách www.klubmladychdivaku.cz



KLUB PATRONŮ DIVADLA V DLOUHÉ

DĚKUJEME VŠEM PATRONŮM, KTEŘÍ PODPOŘILI SEZONU 2017/18 

FANTOM  Jan a Eva Šafrovi DOYEN  Milan Baťha • Eva Benešová • Tomáš Borůvka • Anna Butašová • Pavel Fišer • 
Anna Gottliebová • Simona Hamerníková • Lucie Hrdá • Michaela Janečková • Šárka Kettnerová • Stanislav Kneifl  • Bára 
a Michal Krejčí • Petr Láznička • Jitka Melkusová • Milan Mimra • Magdalena Monhartová • Radim Ochman • Dagmar 
Růžičková • Petr Svoboda • Petr Šafra • Tereza a Václav Šubrtovi • Karel Urban • Václav Vrána • Marie Veronika Winklerová   
BARD  Michaela Daňková • Martin Dostál • Radana Dostálová • Ivo Franc • Lenka Gajardo • Blanka Gruntorádová • 
Pavlína Havlová • Tomáš Hládek • Martin Janda • Marko Janicki • Alice Jarošíková • Martina Kemrová • Lenka Klimentová • 
Vladimír Majer • Lukáš Mika • Magdaléna Mikulová • Radka Pudilová • Natálie Rosová • Hana a Martin Valentovi • 
Renata Zemanová   ELÉV  Petr Brož • Miroslava Červená • Renata Doušová • Eleonora Ivanova • Anna Jezberová • 
Ludvík Jiruš • Petra Kyselová • Věra Matulíková • Tereza Lhotská • Pavel Pudlák • Jasmína Rongeová • Helena Šilhánková • 
Daniela Veselovská  

Do své čtvrté sezony vstupuje v září 2018 Klub patronů Divadla v Dlou-
hé, jenž sdružuje aktivní diváky a fanoušky, kteří se svou podporou chtějí 
přímo podílet na tvorbě našeho divadla a zažít sezonu plnou mimořád-
ných zážitků.

Staňte se i vy Elévem, Bardem či  Doyenem a využijte exkluzivní program 
Klubu patronů. Vstupte do Klubu patronů s příspěvkem již od 2 000 Kč 
ročně a osobně podpořte tvorbu Divadla v Dlouhé.

zkoušky naživo / výpravy do zákulisí / klubové večery / výlety za divadlem / 
představení z kabiny / slevy na vstupenky / exkluzivní informační servis / 
vstupenky na premiéry a první reprízy

Pojďte do toho s námi. Zadním vchodem



Divadlo v Dlouhé je příspěvková organizace 
zřizovaná a fi nancovaná hlavním městem Prahou. 

Vedle roční dotace, která pokrývá běžný divadelní provoz, vítáme každou podporu, jež 
nám umožní realizovat inscenace podle představ našich špičkových režisérů, scénografů 
a kostýmních výtvarníků. Děkujeme všem sponzorům, dárcům a mecenášům, kteří Divadlu 
v Dlouhé pomáhají, a rádi mezi nimi uvítáme i Vás. 

Grantová podpora

Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Český literární fond

Partneři divadla 

Adina
Aldente
Alforno
Art and Antiques 
Artes Natur
Bageterie Boulevard
Canea
České dráhy
Čro Regina DAB Praha
Čro Region
Čro Vltava
ČTK

Děkujeme také všem individuálním dárcům a mecenášům. 

Delpra 
Dlouhááá
Fleur Fatale
Fortuna Hotels 
Gold Stella 
Haštalský dědek 
House of Wine
Insider Media
Instinkt 
Klášterní pivovar 
Knihovna V. Havla
Koutný 

Literární noviny 
Marianne
Maximus
Miliimport
Mountfi eld
My Raw Cafe
Napa Dobříš
Náš region
Neoluxor
Oki 
Pekárna Veselý Fischer
Phant

Piknik
Radiohouse
Rajapack
River  
Sisters chlebíčky
Spolehnise.cz 
Týden 
Zámecké sklepy Strážnice
Zdravé žití U tří růží

Platí jako poukázka na 2 vstupenky za cenu 1

SKUTR a kol.

Platí jako poukázka na 2 vstupenky za cenu 1 
na večerní festivalová představení od 19 h 

ve velkém sále

Platí jako poukázka na 2 vstupenky za cenu 1 
na večerní festivalová představení od 19 h 

ve velkém sále

Dítě v Dlouhé

SEN 
V ČERVENÉM 
DOMĚ

6.–9. února 2019 15.–19. května 2019



10. ročník nesoutěžní divadelní přehlídky 
nejen pro teenagery

Autorská inscenace inspirovaná literárními texty, fi lmy i hudbou, 
a především vzpomínkami a zážitky všech zúčastněných. 

Dítě v Dlouhé

6.–9. února 2019

21. ročník soutěžního festivalu 
pro děti a jejich dospělé

SKUTR a kol.

SEN V ČERVENÉM DOMĚ

Režie SKUTR

Hrají M. Zimová, M. Poulová, K. Sedláčková-Oltová, 
J. Vondráček, T. Turek, J. Meduna, P. Neškudla a O. Rychlý

15.–19. května 2019
KRÁSNÉ FOTKY Z DLOUHÉ
Zákulisí Divadla v Dlouhé objektivem Michaela Tomeše

Fotografi e ze zájezdů, zákulisí či stavby dekorací vás budou provázet podzimní částí sezony 
v hlavním foyer.



VYDALO DIVADLO V DLOUHÉ 
scéna hl. města Prahy, v roce 2018 
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