
DIVADLO
MASARYKOVO

KONKRÉTNÍ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ  
NALEZNETE V PROGRAMU

 MASARYKOVA DIVADLA JIČÍN 
a na www.kzmj.cz

Divadelní předplatné 2022



DIVADELNÍ SKUPINA „A“

Eric-Emmanuel Schmit
Enigmatické variace  
aneb láska až za hrob

Komorní divadlo Kalich, Praha

Psychologická detektivka plná záhad...

Režie: Jan Burian
Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř

„Enigmatické variace nenaplnily mé představy. 
Ony je předčily…“ Tak zní jedna z diváckých reak-
cí na fascinující detektivní komedii, která odhaluje 
tajemství mezi dvěma muži a nepřítomnou ženou. 
Spád nevšedního dialogu napíná, mrazí i baví.  
A navíc překvapuje. Svěží, inteligentní, vtipný  
a neustále překvapující text nejhranějšího fran-
couzského autora tohoto tisíciletí a dokonalá he-
recká souhra dvou herců, kteří vás na hodinu a půl 
uhranou a nepustí.
Slavný spisovatel a nositel Nobelovy ceny Abel 
Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už léta sám 
na vzdáleném ostrově v Norském moři. Znorko 
nepřijímá návštěvy a razantně odmítá všechna 
interview. Když jej ale osloví novinář jednoho re-
gionálního deníku, překvapivě souhlasí. Čeká ho 
rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznávanější 
knize „Zapřená láska“ – románu složeném z váš-
nivých milostných dopisů, který věnoval H.M. 
Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel 
tají? A o čem všem ví novinář? Enigma – záhadu, 
zastřenější než se zdálo, budou oba muži odkrývat 
postupně s jízlivostí i odzbrojujícím citem.

> Délka představení: 1:30 bez přestávky
http://www.divadlokalich.cz

Elaine Murphy
Holky jako květ
Studio DVA divadlo, Praha

Nepanikařte, ani když se vám život obrátí 
vzhůru nohama!

Režie:  Janek Jirků
Hrají:  Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Marika 
Šoposká

Amber, její matka Lorraine i babička Kay o tom 
vědí svoje. Mladé Amber po ránu nebývá dobře 
od žaludku a má pro to jediné vysvětlení: „V po-
slední době mám kocoviny jako prase.“ Zoufalá 
Lorraine si vezme k srdci radu svojí psycholožky, 
„aby si tenhle týden udělala aspoň jednu radost“, 
a nechává se přemluvit k lekci salsy pro začá-
tečníky. A babička Kay? Ta i přes náročnou péči  
o svého nemocného manžela touží ještě žít. Jak 
sama říká: „Krucinál, já přece nejsem mrtvá, jsem 
jenom na špatný straně od čísla šedesát!“
Tři obyčejné ženy nám bez zbytečného sentimen-
tu a s velkou dávkou humoru svěřují své radosti, 
trápení i svá nejniternější tajemství. Jejich odzbro-
jující upřímnost i notná dávka sebeironie vás do-
kážou současně dojmout i rozesmát.

Brilantně napsaná hra Holky jako květ (Little Gem) 
irské autorky Elaine Murphyové byla v roce 2009 
oceněna Společností irských dramatiků a scénáris-
tů jako nejlepší hra roku. V tom samém roce po-
sbírala mnohá další ocenění, mimo jiné hlavní cenu 
poroty na slavném dublinském Fringe festivalu.                                                         

> Délka představení: 2:20 s přestávkou
www.studiodva.cz



Michael Frayn
Bez roucha

Divadlo v Dlouhé, Praha

Proč, proboha, proč?! Vždyť je to jen divadlo...

Režie: Hana Burešová 
Hrají: Helena Dvořáková, Klára Sedláčková-
-Oltová, Eva Hacurová / Marie Poulová, Štěpán-
ka Fingerhutová, Marek Němec, Ondřej Rychlý, 
Jan Vondráček, Jiří Wohanka, Miroslav Zavi-
čár, Daniel Deutscha / Mikuláš Krutský

Dnes už klasická komedie na téma, jak se dá  
i nedá dělat divadlo. V první části sledujeme prů-
běh poslední generální zkoušky před premiérou 
bulvární frašky „Sardinky, sardinky!“ a ve druhé 
její padesátou reprízu ze zákulisí. Pot, slzy i krev 
teče z herců zájezdové společnosti. A poteče  
i z našich herců. 

Pražské Divadlo v Dlouhé dramaturgicky sáhlo 
po jistotě, která diváka pobaví. Odvede jej do ne-
škodného světa hraní o hercích. Ale pro zúčastně-
né komedianty to až taková legrace není: hra Bez 
roucha si žádá fyzické nasazení a současně mír-
ně ironický odstup od figur a dění, herci na sebe 
musí slyšet a ukázněně držet timing. 

> Délka představení: 2:30 s přestávkou
www.divadlovdlouhe.cz

 

Tomáš Dianiška a Igor Orozovič
Bezruký Frantík

Divadlo pod Palmovkou, Praha

Groteska o klukovi, který nemohl obejmout 
svou milou.

Režie: F. X. Kalba
Hrají:  Jakub Albrecht, Adam Vacula, Tomáš Dia-
niška, Tereza Dočkalová / Barbora Kubátová, Igor 
Ozorovič / Denny Ratajský, Nataša Bednářová, 
Rozálie Malinská / Gabriela Farr / Mária Leherová 
/ Jaroslav Blažek / Vendelín Urban / Jakub Kali-
án / Hynek Tajovský, ze záznamu - vypravěč Jan 
Hartl

Čáp, který ho nesl rodičům, mu před narozením 
ukousl ruce, a tak se Frantík narodil bez nich. 
Jeho upřímné nadšení je však naprosto nakaž-
livé. A to i v dobách, kdy je optimizmus jediné 
bohatství, které mu zbývá. Nohama se naučil dě-
lat vše, co dítě potřebuje – vzít kámen a přehodit 
kostel, pouštět draka, cvrnkat kuličky a taky se 
prát. Spolužačky nosí krátké sukně, přišla nabídka 
z obludária a z fronty se vrací další mrzáci. Čer-
no-černá komedie podle skutečného příběhu se 
soustřeďuje na vypjaté chvíle Frantíkova života,  
v nichž tvrdohlavý člověk usiluje o vymanění se  
z daného osudu i prostředí. Na pozadí novodo-
bých českých dějin tak Frantíka čeká veliký zápas 
o lidskou důstojnost.

> Délka představení: 1:45 s přestávkou
www.divadlopodpalmovkou.cz



Pavel Jurda, Vladimír Holan,  
Jan Werich
Hadry, kosti, kůže 

Švandovo divadlo,  Praha

Dvacet let soužití „černého anděla poezie“ 
Vladimíra Holana a „národního klauna “ 
Jana Wericha ve vile na Kampě.

Režie: Martin Františák
Hrají: Miroslav Hanuš, Luboš Veselý, Andrea 
Buršová, Bohdana Pavlíková, Denisa Barešová, 
Matěj Anděl, Jan Grundman, Jan Mansfeld, ze 
záznamu Jan Werich

Vila na Kampě – U Sovových mlýnů 501/7, 
zdánlivý ostrov svobody v poryvech dějin. Dří-
ve Dobrovského, dnes Werichova vila. Od roku 
1945 až do své smrti v roce 1980 zde žil „národ-
ní klaun a národní rabín“ Jan Werich. V roce 
1948, půl roku po odchodu Jiřího Voskovce, se 
sem do přízemí nastěhoval „černý anděl poezie“ 
Vladimír Holan. Dvacet let společného soužití 
Hamleta a Falstaffa. Příliš slov k živým i mlčení  
s přízraky. Bujaré večírky i nejniternější modlit-
by. Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost  
z jednoho pólu české kultury na druhý. 

Nová hra Pavla Jurdy nahlíží na legendy české 
kultury v jejich střetech i samotách.

INSCENACE SE STALA VÍTĚZEM CENY MARKA RA-
VENHILLA 2019.

MIROSLAV HANUŠ (ZA ROLI WERICHA V INSCENA-
CI HADRY, KOSTI, KŮŽE) A LUBOŠ VESELÝ (ZA ROLI 
HOLANA V INSCENACI HADRY, KOSTI, KŮŽE) SE OB-
JEVILI V ŠIRŠÍ NOMINACI NA CENU THÁLIE 2020.

> Délka představení: 2:00 s přestávkou
www.svandovodivadlo.cz

DIVADELNÍ SKUPINA „B“

Tim Kelly, Richard Hooker
M. A. S. H.

Vršovické divadlo MANA, Praha

„Major Houlihanová, jsem moc rád, že jste 
tady.“ Kultovní seriál poprvé na divadle!“

Režie: Petr Svojtka
Hrají: Tomáš Novotný, Zbigniew Kalina, Lukáš 
Jurek, Petr Klimeš, Matěj Vejdělek , Michael Vy-
kus, Ondřej Černý, Henrieta Hornáčková, Vero-
nika Svojtková, Tereza Nekudová, Václav Hanzl / 
Štěpán Tuček, alt. Eva Leimbergerová

Divadelní adaptace slavného amerického seriálo-
vého fenoménu, odehrávajícího se na válečném 
poli během vojenského konfliktu v Koreji, kde 
se nachází nemocnice těsně za frontovou linií. 
Nezvyklý pohled na válku a humor jako mocná 
zbraň proti šílenství světa. Humor, někdy hodně 
černý, je obranou proti hrůzám, jimž musí lékař-
ský tým denně čelit. Neobvyklé situace vyžadují 
neobvyklá řešení. Řada svérázných lidiček, uvěz-
něných ve vojenském drilu, čelících jedné bizarní 
situaci za druhou... 

> Délka představení: 2:30 s přestávkou
www.vrsovickedivadlo.cz



Philip LaZebnik, Kingsley Day
Dokonalá fraška 

Komorní divadlo Kalich, Praha

Dva herci - deset rolí.  
Originální a výjimečná převleková komedie...

Režie: Zdeněk Dušek
Hrají: Lucie Štěpánková a Ladislav Hampl

Herbert s manželkou Rebekou se právě ubyto-
vali v dalším hotelu na svém turné a chystají se 
vystoupit ve večerní show moderátorky Pamely 
Blairové. Je to show lokálního významu, ale Pam 
se to snaží změnit a hledá nějakou senzaci, kterou 
by vytáhla na své hosty. Slídí po hotelu v doprovo-
du kameramana a čeká na příležitost.
Je tak zaměřená na Gladneyovi, že zpočátku pře-
hlédne skandál celostátního významu. Ve vedlej-
ším apartmá se tajně ubytuje senátor a příští kandi-
dát na prezidenta Ryan a hodlá si užít romantické 
chvíle se svou milenkou.  Aby toho nebylo málo, 
dveře mezi oběma apartmány se dají otevřít a situ-
aci komplikují další postavy: ukrajinská pokojská 
Nina, bláznivá jeptiška Barbara, která napsala pí-
seň „Manželství na věky“, kterou hodlá zazpívat ve 
večerní show, hotelový poslíček Bill s fenomenální 
pamětí na obličeje hostů a nakonec se samozřej-
mě objeví senátorova žárlivá manželka s postavou 
a silou zápasníka.
A v tomto momentě už asi všichni diváci v sále 
ví, čím je tato komedie výjimečná a originální. Na 
jevišti jsou totiž vždy jenom dvě postavy a divák 
ke svému úžasu zjistí, že je hrají jenom DVA herci, 
ONA a ON!  Herci střídají role, kostýmy, přízvuky, 
paruky, masky…  Chvílemi jsou převleky a tempo 
tak rychlé, až si člověk říká, že to není ve dvou 
možné stihnout, ale inscenace po celém světě do-
kazují, že to jde!

> Délka představení: 2:00 s přestávkou
http://www.divadlokalich.cz

Gur Koren
Neperte se, prosím vás!

Divadlo Palace, Praha

Dědictví aneb dozvíte se, co jste netušili...

Režie: Petr Svojtka
Hrají: Martina Hudečková / Zuzana Slavíková, 
Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler, Ladislav 
Hampl, Jaroslav Vlach / Jan Szymik / Miloš 
Kopečný, Kateřina Holánová

Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, 
aby si vyslechli otcovu poslední vůli. Hvězda 
dětských show o bezpečnosti silničního pro-
vozu, ztahaná pracující matka samoživitelka  
a poněkud přestárlý, věčně zadlužený, leč stále 
vysmátý hipík. Jejich setkání ale není výrazem 
sourozenecké harmonie. Proto asi nepřekva-
pí, že důrazným přáním zesnulého v poslední 
vůli je, aby se jeho děti měly rády a nepraly se 
mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největší díl 
dědictví má získat jakási tajemná Nina Yablon-
sky. Kdo to je? A proč k ní byl otec tak štědrý  
na úkor svých dětí? Podaří se ji vypátrat a pře-
svědčit, aby se své části dědictví vzdala? A není 
to celé jen velký podvod otcova advokáta?

Česká premiéra brilantní izraelské komedie, 
plné překvapivých zvratů a především břitkého 
židovského humoru, který má tolik společného 
s tím českým.

> Délka představení: 2:10 s přestávkou
www.divadlopalace.cz



Graham Linehan,  
Petr Svojtka, Jiří Janků
Ajťáci 

Divadlo Radka Brzobohatého, Praha

Nahlédněte do kutlochu IT oddělení Rey-
nholm Industries, nestačíte se divit!

Režie: Petr Svojtka
Hrají: Anna Polívková / Zuzana Kajnarová, Jiří 
Maryško, Viktor Zavadil, Lukáš Burian, Anna 
Kulovaná, Alžběta Fišerová, Ondřej Černý

O čem to je:
Dějí se tam fakt neuvěřitelné věci – v kutlochu IT 
oddělení Reynholm Industries. Svoje pracovní i 
osobní příběhy tam prožívají Roy, Moss a jejich 
šéfová Jen, která si mimo jiné myslí, že internet 
je uložený do krabičky a rozbije se, když upad-
ne na zem, o dvojkové soustavě nikdy neslyšela 
a Basicu rozumí asi tak stejně jako lama.

> Délka představeni: 2:45 s přestávkou
www.divadlorb.cz

Fred Apke
Slepice na zádech

Divadlo Ungelt, Praha

Muž zapomněl na její narozeniny. Je to 
dostatečný důvod k vraždě...?

Režie: Jaromír Dulava
Hrají:  Tatiana a Vojtěch Dykovi, Radovan Klučka
    
Bláznivá groteska o šílenství, k němuž vás do-
žene manželství. 

„S Vojtou máme vyzkoušené, že dělat si ze sebe 
na jevišti legraci, dělat si naschvály a všelijaké 
poťouchlosti nám jde dobře. Tím, jak víme, že si 
to pak doma vrátíme, nás to i baví. Takže když mi 
přišla do rukou tahle bláznivá komedie Slepice 
na zádech, řekla jsem si, že by mohla být skvělá 
i pro Vojtu.“ (Tatiana Dyková)

„Táně Dykové jsme po Skleněném stropu chtě-
li najít další titul přímo na tělo. Dohodli jsme se 
spolu, že zvláště poté, co konečně zvítězíme 
nad koronavirem a otevřou se divadla, budeme 
všichni potřebovat ozdravnou komedii. Poslal 
jsem tehdy Táně k přečtení Slepici na zádech. 
Nadchnula ji tak moc, že ji dala přečíst Vojtovi 
Dykovi – oba totiž už nějakou dobu snili o tom, 
že si spolu zahrají nějakou bláznivou komedii.  
A musím se přiznat, že jsem o tom snil i já – jejich 
loňská účast ve vánočním dílu talkshow Rozpra-
vy Milana Heina byla uhrančivá. Dva sehraní ko-
medianti z každé maličkosti dokázali vytěžit vtip. 
Jen při vzpomínce, jak četli ukázku z Rumcajse 
se směju ještě teď… Nedokážu si prostě předsta-
vit vhodnější pokoronavirou novinku než právě 
tyto dva ve Slepici na zádech…“ (Pavel Ondruch)

> Délka představení: 2:00 s přestávkou
www.divadloungelt.cz



ZÁKLADNÍ BONUS  
Ke každé skupině předplatného jsou 2 vstupenky 
do Letního kina 2022 v zámeckém parku na film dle 
vlastního výběru. 

SPECIÁLNÍ BONUS
Sleva na vybrané operní nebo baletní přenosy  
v jičínském biografu Český ráj.  

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Přednostní prodej abonmá současným před-
platitelům v Městském infocentru od 15. 11. do  
20. 11. 2021. 
Nevyzvednuté abonentky budou po tomto ter-
mínu dány do volného prodeje, který zahájíme  
ve čtvrtek 25. 11. 2021. 

Veškeré informace obdržíte v Městském  
informačním centru na Valdštejnově náměstí,   
nebo na telefonním čísle 493 534 390.

CENY PŘEDPLATNÉHO
 DIVADELNÍ SKUPINA „A“   
 DIVADELNÍ SKUPINA „B“

I. pásmo      1880 Kč
řada 1. - 4. v přízemí             

II. pásmo    1640 Kč
řada 5. – 9. v přízemí a 1. balkon střed   

III. pásmo     1440 Kč
řada 10. - 15. v přízemí a 2. - 3. balkon sřed           
1. balkon postranní 11. - 22. místo           

IV. pásmo      1150 Kč
od 16. řady v přízemí a 4. - 5. balkon střed
řada 1., postranní balkon  1. - 10. místo, 
řada 2., balkon postranní                                 

Studentská abonentka - do 26 let          900 Kč
po předložení studentského průkazu      

Ceny jednotlivých vstupenek  
                                        470, 410, 360, 260 Kč
  

Držitelům ZTP poskytujeme 50 % slevu, 
abonentka je nepřenosná!

Změna programu vyhrazena! 
Sledujte www.kzmj.cz


