
Opravy:

Str. 5:
divadel → divadle
rada Hl. Města Prahy → Rada hl. města Prahy
výtvarným zážitek → výtvarným zážitkem

Str. 6:
oba inscenátoří → oba inscenátoři
v rukách režiséra → v rukou režiséra
není zatím tolik dlouhá → není zatím tak dlouhá
U Jana Mikulášky → U Jana Mikuláška

Str. 7:
o náhodách životních osudu → o náhodách životních osudů

Str. 8:
Cenu Alfreda Radoka → Cenu Alfréda Radoka
dernierována → derniérována

Str. 9:
Životní postoj ovlivněný koncem války a raným poválečným obdobím se u Čapka projevují → 
Životní postoj ovlivněný koncem války a raným poválečným obdobím se u Čapka projevuje

Str. 10:
otevřený závěr napovídá → Otevřený závěr napovídá

Str. 11:
Karel poznal úplně jiný život, než jaký doposud vedl a zatoužil po něm. → Karel poznal úplně jiný 
život, než jaký doposud vedl, a zatoužil po něm.
která ho táhne spět → která ho táhne zpět
manžel, jež se snaží před jejími milostnými zálety zavírat oči → manžel, jenž se snaží před jejími 
milostnými zálety zavírat oči

Str. 13:
Přes všechnu vinu, kterou Marie nese díky své nevěře → Přes všechnu vinu, kterou Marie nese 
kvůli své nevěře
Starý známý fakt že člověk → Starý známý fakt, že člověk

Str. 15:
podpaží si nesou → v podpaží si nesou

Str. 17:
objímajíc → objímajíce
plná diskotékových eloktronický tónů → plná dikotékových elektronických tónů
život zabředlí → život zabředlý

Str. 20:
ve které herečka objeví → ve které se herečka objeví

Str. 21:
role v Trapným mukách mu byli přiděleny → role v Trapných mukách mu byly přiděleny



Str. 23:
Lidové Noviny → Lidové noviny

Str. 24:
text, který inspirovala → text, který inspiroval
Divadla Na Zábradlí → Divadla Na zábradlí
DnZ → Dnz

Str. 26:
brát jako fikci → brát je jako fikci
obecné → obecně

Str. 27:
20 století → 20. století
nositel → nositele

Str. 28:
s kytarou a značnou přehnaností → s kytarou a se značnou přehnaností
Proti Studené válce → prosti studené válce
od inscenací zobrazující → od inscenací zobrazujících

Str. 29:
Když jedna žen → Když jedna z žen

Str. 31:
téhle → této

Str. 32:
s jednání → s jednáním
jako by se objevovali loutky → jako by se objevovaly loutky

Str. 33:
komický prvkem → komickým prvkem

Str. 34:
ženy, které vyráběli → ženy, které vyráběly

Str. 35:
trapná muka → Trapná muka

Str. 36:
s celkovou tónem → s celkovým tónem
tempo i hlasitost se pak zastavili a začali → tempo a hlasitost se pak zastavily a začaly


