
TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE 
V březnu na Rabštejn přijede pražské Divadlo Bez Zábradlí, jehož 

principálem a jedním z herců je Karel Heřmánek. Není bez zajímavosti, 

že Divadlo Bez Zábradlí vzniklo již v roce 1990 jako první české 

soukromé divadlo a to v době, kdy se rozpadla scéna Divadla na 

Zábradlí (tam také do té doby Karel Heřmánek působil).  Sídlem 

divadla bylo nejprve Žižkovské divadlo,  odtud se divadlo přestěhovalo 

do Ta Fantastiky dále do Vysočan, až nyní je scéna usazena v Adrii 

v centru Prahy.  

K nám Karel Heřmánek přiveze komedii, v níž zlé sny prolínají se 

skutečností, halucinacemi a hromadným šílenstvím. Je možné, aby si 

tři osoby najednou spletly adresu? V této italské komedii není 

normální téměř nic. 

 

Osoby a obsazení: Karel Heřmánek, Bohumil Klepl, Zdeněk Žák, Jana Šulcová/Johanna Tesařová. 

 

Pro rozhovor jsem tentokrát oslovila paní Janu 

Smutnou, která pracuje v pražském Divadle Bez 

zábradlí na pozici tajemnice a producentky.  

Hráli jste s Divadlem Bez zábradlí již u nás v Kostelci 

nad Orlicí? 

„No, mohu říci, že za mého (již dlouhého) působení 

v Divadle Bez zábradlí jsme u vás se zájezdovým 

představením ještě nebyli.“ 

Je něco, co by šlo dodat k u nás uváděné komedii „Tři muži na špatné adrese“? Na co se mohou diváci 

těšit? 

„Osobně se mi líbí scéna, kdy je Karel Heřmánek na jevišti s nohama v lavoru. Samozřejmě ve vodě. 

Myslím si ovšem, že  nejlepší je využít výpovědi osob, které přímo na pódiu vystupují. Proto jsem 

oslovila Bohumila Klepla, který okamžitě zareagoval  a všem divákům vzkazuje: „Přijďte se podívat na 

komedii, ve které ke konci trošku pošimrá na zádech mráz!“ Těšíme se k vám do Kostelce.“ 

Děkuji paní Janě Smutné a Bohumilu Kleplovi za odpovědi. 

Za SK Rabštejn se ptala Marta Klimešová. 

Představení je součástí divadelního abonmá. Na divadelní komedii Tři muži na špatné adrese přijďte 

na Rabštejn dne 19. března 2014 v 19 hodin. Vstupné činí 240 Kč (v předprodeji) a 260 Kč (na místě).  



Pro úplnost připomínáme, že závěr letošní divadelní sezóny bude patřit Stanislavu Zindulkovi 

s Matějem Hádkem ve hře Návštěvy u pana Greena 11. 4. 2014 v 19 hodin. 

 

 


