
3.
Příběh flanderský – anglofrancouzský
Drama  třetí  se  odehrává  roku  1367. 
V Čechách  tehdy  vládl  Karel  IV.  Anglie 
s Francií válčila o Flandry, také o Bretaň 
a  končiny  kolem  města  Bordeaux. 
Na anglické  straně  bojoval  Eduard  III. 
Plantagenet,  francouzské  armádě  velel 
král  Filip  VI.  Tento  příběh  ale  není 
o válce,  pokud  dialog  mezi  mužem  a 
ženou není vždycky do jisté míry...

Osoby a obsazení
Anglická královna Filipa Henegavská

Iva Kahounová
Jean Froissart – kronikář

Zbyněk Háder

4.
Příběh český

Poslední  příběh  je  krátký.  Krátký  jako 
noc z 29. na 30. května roku 1434. Je 
to noc před bitvou u Lipan. Sirotčímu a 
táborskému  vojsku  velí  Prokop  Holý 
zvaný Veliký. Večer před bitvou přichází 
do  jeho  stanu holka  – nevěstka,  která 
chce statečného vojevůdce před těžkým 
bojem utěšit.

Osoby a obsazení
Prokop Holý

Zbyněk Háder
Holka

Ilona Pelikánová
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Oldřich Daněk
Dramatik,  autor  filmových, 

televizních  a rozhlasových  scénářů, 
prozaik  a  režisér.  Narodil  se  16.  ledna 
1927 v Ostravě a zemřel 3. září 2000 
v Praze.

K  významným  divadelním  hrám 
patří:  Svatba  sňatkového  podvodníka; 
Dva na koni,  jeden na oslu;  Vévodkyně 
valdštejnských  vojsk;  Zdaleka  ne  tak 
ošklivá,  jak  se  původně  zdálo. 
Z televizních  seriálů  je  nejznámější  Byl 
jednou jeden dům.

Hra Zdaleka ne tak ošklivá, jak se 
původně zdálo obsahuje čtyři samostatné 
povídky,  spojené  společným  tématem 
vztahu  muže a ženy  v  průběhu  času  a 
historických situací.

Průvodce dějem Jan Koráb

Návrh scény Alena Chalupová
Světla, zvuk Pavel Hrabec
Technická spolupráce Bohuslav Chalupa
Nápověda Dáša Soukopová

1.
Příběh athénský

– o kráse umění, ale také o právu – je 
z roku 322 př. n. l. Teukros, soudcův syn 
z ostrova  Rhodu,  přijíždí  k  slavné 
Athénské  hetéře  Fryné,  kdysi  souzené 
za bezbožnost. Zaplatí si večer s ní, aby 
na vlastní oči viděl, jaká je proslulá žena 
s proslulými  ňadry,  která  jí  přinesla 
u soudu osvobození.

Osoby a obsazení
Fryné – slavná athénská hetéra

Ilona Pelikánová
Teukros – syn soudce z ostrova Rhodos

Juraj Háder

2.
Příběh uherský

Odehrává  se  v  únoru  1287  a  koluje 
v něm horká kumánská krev, stejně jako 
v  žilách  tehdejšího  uherského  krále 
Ladislava  IV.  Ten  vtrhne  do  ženského 
kláštera na Zaječím ostrově, odkud chce 
unést svou sestru abatyši, aby ji provdal 
za Záviše z Falkenštejna.

Osoby a obsazení
Ladislav IV. – uherský král

Jiří Brabec
Alžběta – abatyše kláštera

Iva Kahounová


