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Jeden dům, jeden výtah. Pět bytů, pět dětí. Znají 
se z výtahu a z virtuální reality. Hrají spolu přes 

mobil hry, jejichž pravidla znají a rozumí jim. 
Realita je oproti tomu nečitelná, až neúnosná, 

rodiče „něco chtějí“, ale nikdo neví proč.



Syn Matěj Matka foodblogerka
Hraje počítačové hry. Žije bez otce. Má vyhrocený vztah s matkou. 
Upírá mu vřelý mateřský cit, respekt a zájem o jeho život.

Ambiciózní úspěšná žena. Je dominantní. Lásku projevuje 
přehnanou péčí a kupováním věcí. Neprojevuje pravé city. Nemá 
respekt. 

Jit  
Sc e d o á

Pav  
Ber á



Dcera Tereza Otec politik
Tereza žije bez matky. Otec má na ni nepřiměřené nároky. Slouží mu 
jako doplňek ve společnosti. Tereza nemá kamarády své vrstevníky. 
Otec ji neustále hlídá a řídí jí život.

Úspěšný, do sebe zahleděný, asociální, manipulativní, citově plochý. 
Do dcery si promítá roli ženy.

Vác a  
Vašák

Rom  
Zac



An ej 
Polák

Syn Bert
Tráví svůj život u počítačových her. Otec ho nenechá dýchat a přijít 
si na věci sám. Má svůj vnitřní svět a navenek jen plní představy 
svého otce.

Rodič psycholog
Chce pro svého syna to nejlepší. Je přesvědčený o svojí psycho 
péči. Chce z Berta vychovat vyrovnaného muže. S Bertem má 
pravidelné rituály, kde chce diskutovat o tématech, ale Berta to trápí 
a nemá to rád. V podstatě je chladný a despotický.

Dan  Šváb



❤

Syn František
Přišel o matku při narození. Je mu 12 let. Žije se svým otcem. 
František se stará o všechno sám. Ja na něm tíha dospělého 
člověka, protože otec je traumatizovaný, uzavřený do sebe a nic 
nezvládá.

Otec věčné dítě
Po ztrátě manželky se uzavřel do svého světa. Je traumatizovaný. 
Nevychází ven a nemá přátele. Se svým synem si chce jen hrát. 

Jan 
Dol ký

Mat š 
Rum



Dcera Nikola
Chová se jako kluk. Je součástí chlapecké party. Nesnáší ženskou 
energii. Chce být jiná, pěstuje v sobě drsného kluka. Má konflikt s 
matkou. Nesnáší její ezoterický život.

Matka ezoterička
Používá výchovné prostředky typu respektovat a být respektován. 
Promlouvá k dceři citlivě a všechny spory řeší spravedlivě a s 
rozvahou. Nikdy se nerozčílí. Projevuj hlubokou mateřskou lásku.

Len  
Vla áko á

Rozáli  
Hav vá



Průvodce

Kov

Poťouchlý, vtipný i zákeřný. Hru, kterou pro děti 
nastolil, řídí. Prochází s nimi jejich cestou pochopení 
a inciace, ale v zápětí se mu začne vše rozpadat a 
jeho manipulace ve virtuálním světě přestává mít 
sílu. Děti začnou chápat, že musí vzít život do 
vlastních rukou a vnímat pomoc těch dobrých 
rodičů.

Děti pochopí jednu podstatnou věc – 
totiž že tady sice existují krutá pravidla, 
ale oni můžou dokázat vše, na co by si ve 
skutečném světe netroufli. V této jiné 
realitě můžou to, co ve skutečnosti ne. 
Můžou získat schopnosti, po kterých vždy 
toužili, ale nevěřili si, že by je mohli mít. V 
„lese“ je možné vše – můžeš se zde 
potkat se svým zemřelým rodičem, 
můžeš vysvobodit svou mámu ze zajetí 
Vodní příšery, můžeš křičet, můžeš dávat 
volný průchod své zuřivosti. Můžeš vyrůst, 
evolvovat se, stát se silnější podobou 
sebe samého. 

Příběh







Další dětští herci

Kristián Laštovka

Charlotta Steigerwaldová

Hugo Havelka

Adam Kralovič

Adina Jindrová

František Ferdinand Hlavica

Karolína Nováková

Jakub Rezek

Magdalena Hobrlandová

Niko Klimek

Sára Lutovská

Akrobacie

Balet – Jindřich Panský

Loosers Cirque Company

In Motion Academy - parkouristi

Hrající rodiče s dětmi

Lenka Vlasáková a Max Dolanský

Matouš Ruml a Nathanael Ruml

Jitka Schneiderová a Sofie Anna Švehlíková

Roman Zach a Prokop Zach

Další herci

Pavla Beretová

Rozálie Havelková

Jan Dolanský

Václav Vašák

Andrej Polák

Kovy Karel Kovář

Daniel Šváb

Jindřich Panský

Štěpán Pechar

Účinkují

Režie: Adéla Stodolová

Autorky: Magdalena Frydrych Gregorová a Adéla Stodolová

Pomocná režie: Štěpán Pechar

Scénografie / Kostýmy: Jakub Kopecký, Kateřina Štěfková

Hudba: Jiří Burian a Petr Zeman

Asitent režie: Kateřina Jonášová

Choreografie: Linda Rančáková

Herecký kouč Andrea Marečková

Koproducent: Jitka Schneiderová

Psycholog Jan Bílý

Tvůrčí tým
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