
 

 

VÁNOCE V PRÁDLE  

Hudebně zábavná show VÁNOCE V PRÁDLE zavedla 

v prosinci 2017 diváky přímo do divadelního obýváku 

hostitele večera – TOMÁŠE VAŇKA. 

Diváci se dozvěděli, jak slaví Vánoce a co 

nejbláznivějšího si přáli pod stromeček LUCIA 

JAGERČÍKOVÁ, PETER PECHA nebo DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ? 

Jaké koledy mají nejraději ROMAN a MÍŠA TOMEŠOVI? 

Francouzský zpěvák HERMÈS KAREL a host přímo z New 

Yorku BILLY RAYNER otevřeli svým zpěvem dveře Vánoc 

celého světa. Dorazila dokonce skvělá TROJHLAVÁ SAŇ 

– LINDA FINKOVÁ, ANETA CHRISTOVOVÁ a VLAĎKA 

PIRICHOVÁ, dámy rozesmály publikum. Kouzelný večer 

plný zábavných historek a známých vánočních hitů v 

doprovodu živé kapely, včetně ukázek tradičních 

českých i mezinárodních vánočních zvyků přímo do 

Divadla na Prádle! Dokonce dorazil i … Ježíšek! 

 

Dále účinkovali: Zuzana HOLBEINOVÁ, Tereza ANNA 

MAŠKOVÁ, Štěpán KLOUČEK a Viktor NOVÁK. Zahrál TICK 

TICK BAND. Koncepce a režie: Steve Josephson. 

 

V kavárně a foyer divadla se v rámci doprovodného 

programu konaly soutěže o nejlepšího pekaře 

vánočního cukroví, vyzkoušet jste si mohli i vánoční 

tradice jako je hod střevícem, výroba lodiček ze 

skořápky a jiné. 

Tímto večerem jsme podpořili AKCI CIHLA, celostátní 

benefiční sbírkovou a osvětovou kampaň na podporu 

moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním 

postižením, kterou pořádá organizace Portus Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOCE V PRÁDLE  

The musical entertainment show CHRISTMAS IN THE 

WORLD was introduced in December 2017 by the 

audience directly to the theater lounge of the evening 

host - TOMÁŠ VANĚK. 

Did the audience know how to celebrate Christmas and 

how crazy did they want under the tree LUCIA 

JAGERČÍKOVÁ, PETER PECHA or DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ? 

Which carols do they prefer ROMAN and MÍŠA TOMEŠ? 

French singer HERMES KAREL and guest from New York 

City BILLY RAYNER opened their Christmas chandelier 

doors all over the world. Even the wonderful 

TROJHLAVÁ SAŇA - LINDA FINKOVÁ, ANETA 

CHRISTOVOVÁ and VLAĎKA PIRICHOVÁ arrived, the 

ladies laughed at the audience. A magical evening filled 

with entertainment stories and well-known Christmas 

hits accompanied by a live band, including examples of 

traditional Czech and international Christmas customs 

directly to the Theater on the Prádle! He even arrived ... 

Jesus! 

Others performed: Zuzana HOLBEINOVÁ, Tereza ANNA 

MAŠKOVÁ, Štěpán KLOUČEK and Viktor NOVÁK.  

Played TICK TICK BAND. Concept and direction: Steve 

Josephson. 

In the café and foyer of the theater, as part of the 

accompanying program, the best baker of Christmas 

cookies was held, and you could try Christmas traditions 

such as shoe horn, shell production and others. 

This evening we supported AKCI CIHLA, a nationwide 

benefit collection and awareness campaign to support 

modern social services for people with mental 

disabilities organized by Portus Praha. 

 

 


