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Divadlo Verze je pražské divadlo, které založila Jana Janěková ml., Igor Chmela, Linda Rybová, David 
Prachař a Thomas Zielinski v roce 2014. 
 
Orientuje se na současnou dramatiku, takzvaně intelektuální bulvár s přesahem. 
 
Pravidelně hraje jako hostující soubor v divadle v Celetné a na zájezdech. 
 
V roce 2022 jsme odehráli v divadle v Celetné 49 představení a byly na 85 zájezdech. 
 
Náš repertoár obsahuje tato představení: Tři verze života, Úča musí pryč, Jméno, Šťastný vyvolený, 
Lež…aneb komedie o pravdě, Trenér, Pravý západ, Vášnivost, Thriller, Mesiáš. 
 
Divadlo Verze se stalo koproducentem krátkého filmu Barcarole, autora Igora Chmely, jenž byl 
uveden na filmovém festivalu v Karlových Varech a bude součástí divadelního představení v režii 
Igora Chmely, které bude mít premiéru v dubnu 2023. 
Představení Barcarole je unikátní projekt, který spojuje divadlo a krátký film. Jedná se o 
tragikomickou variaci, která pojednává o tématu lidského odcházení, ale také nových začátků. Krátký 
film slavil svůj úspěch premiérou na Filmovém festivalu v Karlových Varech v sekci krátkých filmů. 
Krátký film vypráví příběh mladé pečovatelky, která se na startu svého života musí postarat o toho, 
kdo už je v cíli. Skrze bizarní zápletku pronikneme do jedné noci v jednom domově důchodců, kde 
umře jeden člověk. 
 
Založili jsme minifestival Divadla Verze v rámci Zámeckého léta v Křinci. Letos se uskutečnil první 
ročník kde jsme uvedli představení Jméno a Lež..aneb komedie o pravdě. Obě tato představení byla 
zcela vyprodána. 
 
6.2.2022 jsme odehráli premiéru představení PRAVÝ ZÁPAD – Sam Shepard. 
 
Překlad: Jitka Sloupová 
 
Režie: David Prachař 
 
Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil, Jan Potměšil, Vlasta Peterková 
 
Komedie o dvou bratrech, kteří jsou každý na opačném konci sociálního žebříčku.  Lee je tulák a živí 
ho krádeže.  Austin je scénárista a rád by uspěl v Hollywoodu. Bratři se setkají v domě jejich matky, 
která je zrovna na dovolené na Aljašce, a zjistí, že vyměnit si role možná není špatný nápad. 
Bezdomovec Lee tedy zatouží dobýt Hollywood, zatímco Austin chce svůj zajištěný život vyměnit za 
dobrodružství v poušti. Když se ovšem k jejich touhám přimíchá množství alkoholu, není divu, že 
matka, která se nečekaně vrátí, uvidí místo svého domu spíš kůlničku na dříví… 
 

 



3.3.2022 jsme odehráli premiéru představení VÁŠNIVOST, THRILLER – Koos Terpstra, Nhung Dam. 
 
Překlad: Sylva Hulová 
 
Režie: Thomas Zielinski 
 
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková ml., David Matásek, Jan Holík 
 
Žena se vrací domů z výletu o dva dny dříve. Hledá svého manžela, ale dům je prázdný. Volá mu, kde 
je, a on jí tvrdí, že je doma, dívá se na televizi a trochu si čte… Řetězec falešných stop a 
nedorozumění se začíná prodlužovat a zašmodrchávat... Skvěle napsaná hra sklidila po svém uvedení 
nadšené kritiky, které vyzdvihly např. „velké emoce a málo vět“, fakt, že „divák má permanentně 
falešnou stopu“ i že jde o „inteligentní psychothriller“. 
 

 
 
V září jsme pod hlavičkou Divadla Verze Založili Studio mladých umělců, v němž chceme dávat 
prostor mladým lidem a jejich autorské tvorbě. 
Jedním z prvních projektů je autorský projekt Rozálie a Josefíny Prachařových a Sofie Höppnerové 
Vina vína. Dále také Romeo a Julie - Veronský případ v režii Andrey Aji Marečkové. 
Obě tato představení uvádíme v divadle v Celetné. 
 
Romeo a Julie – Veronský případ – Andrea Aja Marečková 
hARanTi na prknech 
Skupina mladých talentovaných umělců, jedinečných bytostí, které učarovala prkna, co znamenají 
svět. Jablka, která nepadly daleko od stromů. 
Variace na nejznámější příběh o lásce až za hrob. Rekonstrukce případu dvojnásobné sebevraždy 
dvou mladých lidí. 
 

 
 
Vina Vína – Rozálie Anežka Prachařová, Josefína Veronika Prachařová, Sofie Frieda Höppnerová 
Divadlo XS 
Divadelní hra “VINA VÍNA” vypráví o skupině šesti přátel, kteří během jednoho společného večera 
přijdou o svého kamaráda Sebastiána. Jeho smrt rozpoutá v partě otázky, křivdy a konflikty, které 
zapříčiní její rozpad. Jestli za to někdo mohl, nebo šlo o nešťastnou náhodu, začne vyšetřovat policie. 
Ta se ale po značném neúspěchu rozhodne předat případ psycholožce s nadějí, že uspěje a získá 
pravdivé výpovědi všech ze skupiny. Představení je prvním divadelním debutem studentek 
uměleckých SŠ Rozálie Anežky Prachařové, Josefíny Veroniky Prachařové a Sofie Friedy Höppnerové. 
 



 
  
10.12.2022 jsme odehráli benefiční představení Mesiáš za podpory Divadla v Celetné pro Alzheimer 
nadační fond. Výtěžek 75.000, - Kč podpoří provoz poradny Alzheimer Point, která poskytuje 
bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost jak rodinám, pečujícím o blízkého člověka s 
demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou.



 


