
Hrajeme:

1. út 15:00 a 18:00
TOHLE JSME PROŽILI / Týden vědy AV ČR

2. st 20:00 VYŽEŇTE LVY! / K. Čapek
3. čt 16:00 a 20:00 představení bude natáčet ČT

COMMEDIA FINITA /V. Hradská
4. pá 20:00 VÍNA POPÍT LOK / scénářT.Vondrovic
7. po 20:00 LISTY DŮVĚRNÉ / Leoš Janáček
8. út 20:00 zadáno MALÝ PRINC / A. Saint-Exupéry
10. čt 20:00 PROTEBE MÁ LÁSKO / J. Prévert
11. pá 20:00 LADĚNÍVIOLY / hosté Barbora

Černošková a Kurt Gebauer
12. so 16:00 POHÁDKA O KAČENCE

A RARÁŠKOVI / Divadlo Láryfáry
14. po 20:00 ADRESÁT NEZNÁMÝ / K.Taylor
15. út 20:00 SKORPIOS NA OBZORU / I. Nouvel
18. pá 20:00 ŠUNEN ROMALE / POSLYŠTE ROMOVÉ
19. so 20:00 HODNĚ SMÍCHUA PÁR SLZ

/ B. Caffiereová
20. ne 20:00 VYŽEŇTE LVY! / K. Čapek
21. po 20:00 MICHELANGELO:MRAMOROVÁ

HOREČKA / scénářT.Vondrovic
23. st 20:00 zadáno KDYŽTEČE DO BOT

/ A. P. Čechov
24. čt 20:00 DOBRÉ RÁNO,MILÁ ŽENUŠKO!

/ Abonoma FOK
25. pá 20:00 ŽIVOT JAKO SMRŠŤ / C. Saint-Exupéry
26. so 16:00 ENTENTÝKY / P. Jurkovič
27. ne 20:00 CONDURANGOA LILIMAT
29. út 20:00 VOLNOST, ROVNOST,

GASTRONOMIE / P. Mayle
30. st 20:00 zadáno SKOPOVÉ NA PORÁŽKU

/ R. Dahl

Od 10. 11. 2022 probíhá v předsálí výstava obrazů
Elzbiety Grosseové „NEPROŠLAPANÁ CESTA“

Viola z. ú., Národní tř. 7, 110 00 Praha 1,
tel. 224 220 844, 602 184 170
e-mail: pokladna@divadloviola.cz

www.divadloviola.cz

přítelkyně. Scénář: JiřinaTejkalová s použitím knihy Blanche
Caffiérové Hodně smíchu a pár slz v překladu Evy Marxové.
Hrají:Carmen Mayerová a Tereza Kostková, režie: Jaromír
Pleskot.

1 hodina 50 minut, včetně přestávky

MICHELANGELO:MRAMOROVÁ
HOREČKA / scénářTomášVondrovic

Naše setkání s Michelangelem samozřejmě nemůže popsat všech-
ny jeho dramatické životní osudy, ale nabízí divákům silný příběh
výjimečného umělce, jeho díla, pohled do Michelangelovy duše
a vítanou příležitost pro tři skvělé herce na malém jevišti.Na mo-
tivy románu Irvinga Stonea Agonie a Extáze napsal Tomáš Von-
drovic. Hrají: Tomáš Pavelka, Kateřina Lojdová a Otakar
Brousek ml., ze zvukového záznamu:Alois Švehlík, kostýmy
a scéna: Ivana Brádková, hudební spolupráce: Jiří Litoš, režie:
TomášVondrovic.

1 hodina 50 minut, včetně přestávky

KDYŽTEČE DO BOT / Anton Pavlovič Čechov
Závěrečná část violo – čechovovského triptychu. Představení je
určeno všem, kdo mají rádi vtip, jemnost, laskavost a nečekaná
překvapení. Účinkují:Taťjana Medvecká,Lilian Malkina, Jaro-
mír Meduna a Lukáš Jurek, režie:Lída Engelová.

1 hodina 50 minut, včetně přestávky

ŽIVOT JAKO SMRŠŤ / Consuelo de Saint-Exupéry
Fascinujícími vzpomínkami Consuelo de Saint-Exupéry na její váš-
nivé, divoké, ale i kruté manželství s Antoine de Saint-Exupéry
vás provedou Taťjana Medvecká a Martin Hofmann. Ze
zvukového záznamu uslyšíte podmanivý hlas Viktora Preisse.
Překlad: Šárka Belisová, scénář: Jitka Škápíková, hudba:
Emil Viklický, scéna: Ivo Žídek, kostýmy: Ivana Brádková,
režie:Lída Engelová

1 hodina 50 minut, včetně přestávky

VOLNOST, ROVNOST,GASTRONOMIE
/ Peter Mayle

Anglický humorista Peter Mayle v rozkošném vyprávění o Proven-
ce řeší otázku: Proč Francouzi netloustnou.Náš večer je volným
pokračováním inscenace Tři gentlemani o staré dobré Anglii.
Hrají: Václav Kopta, SimonaVrbická, MiroslavTáborský,
hudební spolupráce:Václav Kopta, režie:Lída Engelová.

1 hodina 50 minut, včetně přestávky

SKOPOVÉ NA PORÁŽKU / Roald Dahl
Černá hodinka s Roaldem Dahlem.Pět dramatizací povídek světo-
známého britského autora, který v nich s humorem ostrým jako
břitva směřuje k moudrému poznání, že na každého jednou
dojde. Scénář:Lída Engelová a Johana Kudláčková,hudba ze
třicátých let:Václav Marek and his Blue Star, hrají:Taťjana
Medvecká,David Novotný a Jan Zadražil, scéna: Ivo Žídek,
kostýmy: Ivana Brádková, choreografie: Lena Senkewich,
režie:Lída Engelová

1 hodina 50 minut, včetně přestávky

Otevírací doba pokladny:
pondělí až pátek 16.00 – 20.00.

O víkendech a státních svátcích také,
pokud divadlo hraje.

Předprodej vstupenek na listopad bude zahájen
v pondělí 10. října ve 21.00 on-line.

Od 11. října bude možné koupit vstupenky také
osobně v pokladně divadla.

Předprodej na prosinec bude zahájen
7. listopadu ve 21.00 on-line.

V den předprodeje nepřijímáme žádné rezervace.
Telefonické a e-mailové rezervace přijímáme až

první pracovní den následující po dni předprodeje
a jsou platné až po zpětném potvrzení.

Listopadový program najdete
i na našem webu.

Možnosti rezervace vstupenek:
Online: www.divadloviola.cz

Telefonicky: 224 220 844, 602 184 170
E-mailem: pokladna@divadloviola.cz

Změna programu vyhrazena.

Po začátku a v průběhu představení není
možný vstup do hlediště.

Divadelní bar je otevřen hodinu před
začátkem představení. Zakoupené nápoje je

možné vzít s sebou do hlediště.

listopad 2022
sezona

Hlavní město Praha
podpořilo divadloViola
v roce 2022 částkou
1 350 000 Kč.
Děkujeme.



POHÁDKA O KAČENCEA RARÁŠKOVI
Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráš-
kovi Vás provede celým rokem. Během jedné hodiny děti zábavnou
formou prožijí všechna roční období - jaro, léto, podzim, zimu.
Připomenou si lidové zvyky, svátky, tradice, písně i říkadla, která se
u nás tradují již celá století. Děti můžou společně s Raráškem
čarovat a prožívat tak veselý příběh o lásce Kuby a Kačenky. Pojďme
tedy spolu oslavit vítání jara,Velikonoce, žně, jarmark, sv. Mikuláše,
sv. Lucii a dokonce i Štědrý den.
Hrají: JarmilaVlčková, Pavlína Jurková, Lukáš Jurek.

1 hodina bez přestávky

Dále uvádíme:
VYŽEŇTE LVY! / Karel Čapek

Jak být ostře kritický k vlastnímu národu a přitom neurazit. Humor-
ná koláž z jasnozřivých apokryfů a dalších neodolatelně vtipných
textů Karla Čapka. Dramaturgie: Johana Kudláčková, hrají a zpíva-
jí:Bára Hrzánová,Tomáš Pavelka, Jan Meduna (ze zvukového
záznamu Jan Hartl), scéna: Ivo Žídek, kostýmy:Bára Horáková
Fehérová,hudba: Zdeněk Zdeněk, scénář a režie:Lída Engelová.

1 hodina 50 minut, včetně přestávky

COMMEDIA FINITA /Viktoria Hradská
Je vtipnou hrou o naší nejslavnější operní pěvkyni.
Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a ko-
morné jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech Emy Destin-
nové, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrné známé
provázejí i naše životy. Hrají: Dana Černá, Jana Synková / alt.
Milena Šajdková,Daniela Kolářová,Máša Málková, režie:Lída
Engelová.

1 hodina 50 minut, včetně přestávky
Představení bude natáčet Česká televize.

MALÝ PRINC / Antoine de Saint Exupéry
Na večer čtení z dopisů Antoina de Saint Exupéryho a vyprávění
z Malého prince vás zvou Daniela Kolářová, Tomáš Pavelka
a také autorka scénáře a režisérka Lída Engelová.

1 hodina 50 minut, včetně přestávky

PROTEBE MÁ LÁSKO / Jacques Prévert
Jacques Prévert je právem nazýván největším a nejvtipnějším fran-
couzským básníkem 20. století.V novém hereckém obsazení a novém,
již čtvrtém scénáři, zazní nejen Prévertovy známé i neznámé verše,
setkáme se s jeho zhudebněnými texty, které okouzlily plejádu
slavných francouzských šansoniérů a neopakovatelné hlasy Rudolfa
Hrušínského a Josefa Somra nás provedou tajemstvím jejich inter-
pretace Prévertova humoru.
Účinkují: Máša Málková, Jaromír Meduna, Viktor Dvořák,
scéna: Ivo Žídek, kostýmy: Ivana Brádková, hudba: Jiří Pazour,
scénář a režie:Lída Engelová.

1 hodina 50 minut, včetně přestávky

LADĚNÍVIOLY / hosté Barbora Černošková
a Kurt Gebauer

Legendární sochař a výtvarník Kurt Gebauer a půvabná televizní
moderátorka a sportovkyně Barbora Černošková v druhém
dílu hudebně inspirativního a hravě poetického soiré divadla Viola.
Večer obklopený hudbou, šansony, slovem, rozhovory i "poezií".Dále
účinkují Patrik Ulrich, Josef Hervert a další...

2 hodiny včetně přestávky

ADRESÁT NEZNÁMÝ / KressmannTaylor
Fascinující prózu Američanky KressmannTaylor o smrtící síle
slova přednesou Jiří Dvořák a Jan Hartl. Ze záznamu uslyšíte
neopakovatelný hlas Josefa Somra. Režie rozhlasové i jevištní
verze:Lída Engelová.

1 hodina 10 minut, bez přestávky

SKORPIOS NA OBZORU / Isabelle le Nouvel
Osudová chvíle, kterou svět neviděl...Winston Churchill a Greta
Garbo na jachtě miliardáře Aristotela Onassise.Výjimečné setkání
dvou výjimečných osobností 20. století není pokusem o historicky
věrný dokument: je především zábavnou rozpravou o roli umění
a krásy v našich životech, úvahou o ženách i mužích. Silná drama-
tická fikce ve stylu skvělé konverzační komedie. Hrají: Igor Bareš,
Klára Cibulková,DanielToman, scéna a kostýmy: JanTobola,
režie:Radovan Lipus.

1 hodina 30 minut, bez přestávky

ŠUNEN ROMALE / POSLYŠTE, ROMOVÉ

Romské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně.
Vyprávějí a zpívají:Barbora Hrzánová a Jana Boušková,Mário
Biháry (akordeon), scénář a režie:Hana Kofránková.

2 hodiny, včetně přestávky

HODNĚ SMÍCHUA PÁR SLZ aneb Co život dal
a vzal Betty MacDonaldové / Blanche Caffiérová

Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty MacDo-
naldové se k nám vrací prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté

Hosté veViole:
CONDURANGOA LILIMAT

Levný bylinný likér pro povzbuzení chuti nabízí originální latinsko-
americkou hudbu z Budějic v podání Báry Hrzánové (zpěv, perku-
se, trubka), Míly Šikoly (violoncello), Ivo Nováka (kytara, zpěv),
Matyáše Mejzra (bicí, perkuse), Antonína Holuba (baskytara,
housle, ukulele), Mária Biháriho (akordeon, zpěv) a Nicholase
Roye Arthorfera (trumpeta, zpěv). Předkapelou koncertu bude
LILIMAT, trio hudebníků ve složení Nicholas Roy Arthorfer,
Ivo Novák a Matyáš Mejzr.

2 hodiny 20 minut včetně přestávky

TOHLE JSME PROŽILI / Projekt Akademie věd
v rámci Týdne vědy AV

Pandemie covidu-19, problémy s vodou, válka na Ukrajině a hospodář-
ská krize.Na jednoho je těch ran osudu až příliš.Historici z Masary-
kova ústavu a Archivu Akademie věd ale připomínají, že na krize
nejsme nikdy sami. Je zde i historická zkušenost, osobní vzpomínky
a kolektivní paměť. Během Týdne vědy Akademie věd prezentuje
projekt věnovaný online vzdělávání seniorů v historických vědách
a jeho výsledky v podobě dokumentární roadmovie Tohle jsme
prožili a didaktického seriálu Prameny online.
Projekt je spolufinancován se státní podporou TA ČR v rámci Pro-
gramu ÉTA.
Účinkují: Ivo Bystřičan (režisér),Martin Jemelka (historik) a čle-
nové projektového týmu Masarykova ústavu aArchivuAkademie věd
Pořad je rozdělen do dvou bloků - 15:00 – 17:00 a 18:00 – 20:00.Vstup volný,

místa v sále doporučujeme předem rezervovat.

LISTY DŮVĚRNÉ / Leoš Janáček
Příběh skladatele, který na sklonku svého života přepisuje hudební
dějiny originálními skladbami plnými unikátních kombinací krásy, smut-
ku, vzdoru a nostalgie.
Vybrané milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové a nesmr-
telná hudba z jeho klavírního díla.
Petra Štěpánka jako stárnoucího Leoše Janáčka a klavíristku Tere-
zii Fialovou jako skladatelovu mladistvou múzu Kamilu dělí podobný
věkový rozdíl jako hlavní „protagonisty“. Co je však spojuje, je vášeň
projevu, cítění fráze a pokora k textu. Scénář: RobertTamchyna,
Martin Rudovský.Výběr hudby:Terezie Fialová.

1 hodina bez přestávky

Rodinná představení:
ENTENTÝKY / Pavel Jurkovič

Český rok v básních, rozpočítadlech, písních a pohádkách českých
autorů opět veViole! Výroční rodinné představení u příležitosti 15-ti
let od obnovené premiéry. Kus, který projel svět, je zpět! Hrají si
a zpívají RadkaTesárková, Josef Hervert a Martin Rudovský.
Výprava:Helena Pěkná. Scénář, hudba, hudební nastudování a režie:
Pavel Jurkovič.

1 hodina 35 minut, včetně přestávky


