
VÝROČNÍ ZPRÁVA DIVADLO VERZE 2019 

 

 

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 ve Vršovickém divadle MANA a na zájezdech. 

 

V roce 2019 jsme odehráli ve Vršovickém divadle MANA 32 představení a byly na 58 zájezdech. 

Náš repertoár obsahuje tato představení: Tři verze života, Úča musí pryč, Poručík z Inishmoru, Jméno, 

Šťastný vyvolený, Lež, Trenér, Sudí, Mesiáš. 

 

9.3.2019 a 12.3.2019 jsme uvedli českou premiéru představení LEŽ – Florian Zeller. 

Překlad: Michal Zahálka 

Režie: Thomas Zielinski 

Hrají: Petra Špalková, Petr Lněnička, Jan Dolanský, Eva Kodešová/ Gabriela Mikulková 

Alice a Paul jsou poměrně šťastný a spokojený manželský pár. Jednoho dne čekají hosty k večeři – své 

dlouholeté přátele Laurence a Michela, kteří také žijí v harmonickém manželství. Alice je ale celá 

nesvá a žádá po manželovi, aby večeři na poslední chvíli odvolal. Ten se samozřejmě brání a chce znát 

důvod, proč by to měl udělat. Ovšem ona mu pravý důvod nechce říct: toho dne dopoledne zahlédla 

ve městě Michela, jak se líbá s cizí ženou. Alice je tak postavena před velké morální dilema: udělá 

přítelkyni větší službu, když jí o tom řekne, nebo když jí to naopak zamlčí? Oba se rozhodnou večeři 

odložit, ovšem v tu chvíli už jejich přátelé zvoní u dveří a společný večer musí proběhnout. Nejistota a 

různé postoje Alice a Paula vedou ke spoustě humorných situací a k zajímavému rozuzlení… 

 

 



 
V roce 2019 jsme uvedli českou premiéru a to 21.11. představení TRENÉR – Thomas Brussig. 

Překlad: Tomáš Kafka 

Režie: Thomas Zielinski 

Hraje: David Prachař 

 

"Já proti ženám vůbec nic nemám. Ale ženy a fotbal? Nikdy! Znáte snad nějakou fotbalovou 

trenérku?" 

Přišel čas vylít si srdce. Nejen o fotbale, ale i změnách, které s sebou přináší život. 

Více než dvacet let stál coby stratég stranou, býval při tréninku pes a během hry spasitel. Jeho klub se 

jmenuje Spartak Roudnice, povoláním fotbalový trenér. Jakmile je jednou v ráži, není k zastavení. 

David Prachař ve fotbalové oneman show, která velmi volně – především tematicky – navazuje na 

monodrama Sudí. 

 

 

 

V rámci charitativních projektů jsme odehráli 8.12.2019 jsme pořádali benefiční představení MESIÁŠ 

s koncertem kapely DAFNE při příležitosti 16. ročníku akce O KOLEČKO VÍC pro Nadaci Kolečko 

(www.kolecko.cz). Podařilo se nám vybrat nádherných 100.757, - Kč. 

 

 

 
 

 

http://www.kolecko.cz/

