
Divadelní studio D3, z.s. Karlovy Vary uvádí… 

 

Yasmina Reza 

Tři verze života 

Hořkosladká komedie o jednom večírku třikrát jinak 

 
Překlad: Michael Lázňovský – režie: Anna Ratajská – scéna: Jiří Hnilička – kostýmy: Anna 
Ratajská – dramaturgie: Petra Richter Kohutová – technická spolupráce: Petr Johanovský – 
plakát a program: Pavla Johanovská. 
Osoby a obsazení – Soňa: Eliška Malíková – Henri: Martin Cirkl – Ynes: Jana Trsová – Hubert: 
Marek Himl – dětský hlas: David Štěpán. 
 
O inscenaci: Naprosto neočekávaně přichází do mladé domácnosti na návštěvu šéf a jeho 

manželka, Hubert a Ynes Finidoriovi. Pravděpodobně byli pozváni – ale přijít měli až zítra a 

Henriho se Soňou naprosto zaskočí. Není co nabídnout, konverzace vázne – a neustále o sobě 

dává vědět malé dítě hostitelů, které odmítá spát. Řeší se zásadní otázky – je halo temné 

galaktické hmoty zploštělé? Musí mít šéf vždycky pravdu? Jak ukrýt roztrhané punčochy? A má dítě 

nárok na sušenku, když už si vyčistilo zuby? Martin Cirkl s hlavou ve hvězdách, Marek Himl coby 

arogantní šéf, Eliška Malíková v roli úspěšné ženy na mateřské a Jana Trsová jako poživačná odbornice 

na dětskou psychologii se ocitnou třikrát ve stejné situaci – a ukážou, jaké maličkosti mohou určit nejen 

běh jednoho večera, ale celého následujícího života. 

O souboru:  Divadelní studio D3, z. s. je nejdéle nepřetržitě pracujícím souborem v Karlových 
Varech. V současné době má ve svých řadách přes 20 členů (tři režiséry, dramaturga, 
výtvarníka, scénografa, muzikanty a herce), domovskou scénou je Divadlo Husovka v centru 
lázeňské čtvrti. Repertoár tvoří vesměs hry českých autorů s občasným odskokem „do světa“, 
podstatné je téma, které nás zaujme, a síla příběhu. Momentálně mohou diváci vidět docela 
ujetou komedii Srnky Tomáše Svobody v režii Petra Richtera, Pověsti Vašeho kraje Viktora 
Braunreitera v režii Luboše Štěpána, aktovku V Kadani je krásně Teodora Kravála v režii Petry 
Richter Kohutové, Máchův Máj v interpretaci Mirky Exnerové a vánoční Betlém čili Komedii o 
narození Ježiška. Déčko také pořádá přehlídku výjimečných ochotnických souborů Karlovarský 
Harlekýn. 
 
Inscenace vznikla za podpory Města Karlovy Vary. Nositele autorských práv k dílu v České 
republice zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1, Praha 9. 
Déčko získalo licenci k provozování od autorky jako jediný ochotnický soubor v České 
republice!!! 
  
Délka představení 80 minut (hrajeme bez přestávky), příprava scény 90 minut, bourání scény 
a úklid cca 40 minut. 
Technické požadavky: hrací plocha cca 5 x 6 m (vejdeme se i do menšího), zadní i boční výkryty; 
zásuvka 220 V (16ampérové  jištění). Jedna řízená zásuvka v portálu pro lampu-není 
bezpodmínečné. 
Finanční podmínky: 6.000,- Kč + cestovní náklady (dodávka + 2 osobní auta) 



Nabídky směrujte na vedoucího souboru Petra Johanovského, tel. 777554006, e-mailové 
spojení: johanovsky@copyprintkv.cz nebo divadloD3@email.cz, případně Petru Richter 
Kohutovou, tel. 604157176, e-mailové spojení: petrarka72@seznam.cz.    
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