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Piere Palmade, Christophe Duthuron

Carmen Mayerová | Tereza Kostková

režie Jakub Nvota | scéna Karel Čapek | kostýmy Katarína Hollá | hudba Kamil Mikulčík
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KONKRÉTNÍ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ  
NALEZNETE V PROGRAMU

 MASARYKOVA DIVADLA JIČÍN 
a na www.kzmj.cz

Divadelní předplatné 2023



DIVADELNÍ SKUPINA „A“

Edoardo Erba
Pstruzi

Divadlo Ungelt, Praha

Italská komedie, která zažene strach.

Režie: Jakub Šmíd
Hrají: Alena Mihulová, Pavel Liška, Jaromír Dulava

Dopis konečně nalezl svého adresáta a rázem 
změnil život automechanikovi, jeho ženě i dělní-
kovi z místní továrny...

Hořce úsměvná analýza nápravy jednoho  
sobce přináší neotřelé zamyšlení nad přijetím 
odpovědnosti a nevyhnutelného osudu i nad 
tím, jak najít si radost ze života a uvědomit si, 
co je důležité.

Neotřelá zápletka a výborné herecké výkony 
všech tří protagonistů dávají záruku, že se di-
vák rozhodně nebude nudit. A kdo zná a má  
ve svém okolí nějakého zapáleného rybáře, jistě 
si představení užije o to víc.

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

Pierre Palmade, Christophe Duthuron
Na útěku
Komorní divadlo Kalich, Praha

Stominutový „kurz“ na téma spousty 
životních nezbytností.

Režie:  Jakub Nvota
Hrají:  Carmen Mayerová, Tereza Kostková

Road movie dvou zcela rozdílných žen, které by 
si za normálních okolností asi neměly ani co říct, 
ale společný útěk od zažitých stereotypů spo-
jí jejich cesty dohromady. Na výpadovce v noci 
čekají dvě ne zcela tradiční stopařky. Asi čtyřice-
tiletá lehce upjatá Margot, která utekla z oslavy 
osmnáctých narozenin své dcery a jejího útěku  
si pravděpodobně nevšimne ani manžel. 

A o generaci starší Claude, která v rozšafném 
župánku s lehkostí gengstrů utíká z domova  
důchodců a žene se za životem plným dobro-
družství a milostných románků, které ještě nutně 
musí prožít. Není nic, co by tyto ženy spojova-
lo. Z původního hašteření o první zastavené auto  
se postupně zrodí nápad na společný útěk...

> Délka představení: 1:50 s přestávkou
www.divadlokalich.cz
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Karel Jaromír Erben
Kytice
Pražský komorní balet

K Y T I C E
A  B O U Q U E T

Scénář, choreografie a režie | Script, Choreography and Stage Direction: PETR ZUSKA

Hudba | Music: ONDŘEJ BROUSEK
Hudební nahrávka / Music recording: 

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ | HRADEC KRÁLOVÉ PHILHARMONIC ORCHESTRA Fo
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Mediální partneři | Medial partners:V koprodukci | In co-production:

 

Partneři | Partners:

Vina - Trest - Vykoupení

Scénář, choreografi e a režie: Petr Zuska 
Hudba: Ondřej Brousek
Tančí: tanečníci Pražského komorního baletu 
a děti Baletní přípravky ND

Erbenova sbírka patří k pokladům české poezie 
a literatury. Souhrn obrazů a příběhů jsou povět-
šinou prodchnuty náladami a situacemi lyrický-
mi, melancholickými, ale i temnými a děsivými. 
Přestože nám nemálo z balad ve svém konci na-
bízí jen tratoliště krve a slz, pocit z díla jako celku 
je přece jen trochu jiný. Jakýsi odraz ode dna, 
kdy tušíme, že po noci přijde zase den, žal bude 
vystřídán radostí a že smrt a zánik jsou neod-
myslitelným podhoubím pro život nový. 
Taneční představení je inspirováno deseti 
konkrétními básněmi sbírky, nejde však o je-
jich divadelní převyprávění. Někdy se jedná jen 
o malou „esenci“, jindy zase o drobnou „úpravu“ 
dotyčné dějové linie, za účelem vzájemného pro-
línání a symbolických návazností mezi baladami.
Pod inscenací, která získala Cenu balet 2019 
za choreografi i, je podepsán Petr Zuska. 
Dvojnásobný držitel Ceny Thalie a dlouholetý 
umělecký šéf baletu Národního divadla právem 
patří k nejvýraznějším a nejuznávanějším osob-
nostem tanečního divadla jak u nás, tak i zahra-
ničí. 

> Délka představení: 1:20 bez přestávky
www.prazskykomornibalet.cz

Neil Simon
Bosé nohy v parku
Agentura Harlekýn, Praha

Romantická komedie nejen o lásce.

Režie: Kateřina Iváková
Hrají:  Veronika Freimanová, Anna Kameníková 
/ Karolína Vágnerová, Rudolf Hrušínský a Radúz 
Mácha 

Mladí novomanželé Corrie a Paul se po líbánkách 
vydávají na dlouhou trať každodenní manželské 
rutiny. Musí přežít první společnou noc v neza-
řízeném bytě, kde není ani postel a kam zatéká 
a fi čí. A naví je ještě čeká setkání s podivínským 
sousedem  i společný večer s Corriinou matkou. 
Po nedorozuměních a neshodách, ovlivněných 
i rozdílností povah, nakonec řeší, jak vůbec 
přežít vztah a život ve dvou...

Divadelní klasika už celá desetiletí nabízí 
s vtipem a nadhledem neotřelý pohled na první 
novomanželské trable a divák se baví od začát-
ku až do konce. Stejně jako v roce 1967, kdy 
se dočkala své fi lmové podoby s Robertem 
Redfordem a  Jane Fondovou.

> Délka představení: 2:00 s přestávkou
www.harlekyn.cz
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Federico Fellini,  
Lída Engelová, Johana Kudláčková
Silnice - La Strada

Divadlo Kalich,  Praha

Cirkusácká romance o tom, že i malý ka-
mínek má na tomhle světě smysl.

Režie: Lída Engelová
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Zbig-
niew Kalina, Klára Cibulková, Radek Zima

Slavný oscarový film Federica Felliniho Silnice 
posloužil jako námět divadelní hry, která sdě-
luje prosté a moudré poselství: Každý kámen 
na světě má smysl. Stejně tak každý člověk,  
i ten nejubožejší. Také soužití dvojice potulných 
komediantů, propastně odlišných, má tajemný 
důvod. 

Cituplná nota je v pravou chvíli přehlušována 
veselým rámusem jejich vystoupení. Strhující 
atmosféra starého cirkusu dokazuje známou 
pravdu: K tomu, aby umělec diváky pobavil, 
nepotřebuje technické zázraky, ale spíš pohoto-
vost, vtip a odvahu.

> Délka představení: 1:55 s přestávkou
www.divadlokalich.cz

DIVADELNÍ SKUPINA „B“

Edward Taylor
Pardon, pane premiére
(Co takhle ke zpovědi?)

Agentura Harlekýn, Praha

Na Downing Street 10 zasáhne rodinná 
bomba!

Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Petr Nárožný, Karolína Vágnerová / An-
drea Daňková / Jiřina Daňhelová, Zuzana Slaví-
ková / Ilona Svobodová, Jaromír Nosek / Jakub 
Štěpán / Martin Zahálka jr., Jan Čenský / Martin 
Zahálka, Máša Málková / Kateřina Sedláková - 
Pechová

Vláda Jejího veličenstva je rozhodnuta na-
plnit volební slib a chystá se zatočit se zá-
bavním průmyslem a hazardem. Jenže má to  
jeden háček – na šéfa vládního kabinetu George  
Venablese se valí skandál. Ze skříní na Downing 
Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale 
i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice  
pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce  
a k tomu všemu zvědavá manželka...
 

> Délka představení: 2:00 s přestávkou
www.harlekyn.cz
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Timur Vermes
Už je tady zas!

Divadlo Na Jezerce, Praha

Co všechno by se mohlo stát, kdyby se 
dnes v parku probudil Adolf Hitler.

Režie: Matěj Balcar
Hrají: Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zdeněk 
Hruška, Libor Hruška, Petr Macháček, Ondřej 
Dvořák, Miluše Šplechtová, Martin Sitta, Lucie 
Černíková

Tragikomedie podle stejnojmenného bestsel-
leru si brilantně pohrává s představou, co by 
bylo, kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebe-
vraždu, ale třeba jen usnul a probudil se v sou-
časnosti.Pochopitelně za velkého zájmu všech  
kolemjdoucích. 
Jak na něj budou lidé reagovat? A jak bude  
reagovat na náš současný svět on? Jak se za-
chovají média?

Vynikající satira, která zábavnou formou varuje 
před nebezpečím „jednoduchých“ řešení, které 
je neustále přítomné, byla v r. 2015 zfilmována  
a stala se „Evropským filmem roku“.  

V Česku byl Ondřej Kavan, představitel hlavní 
role v divadelní inscenaci, nominován na Cenu 
Thalie. 

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

Ingmar Bergman
Scény z manželského života

Agentura Harlekýn, Praha
a Švandovo divadlo, Praha

Jeden z nejupřímnějších milostných příbě-
hů 20. století.

Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý, 
Barbara Lukešová / Lenka Zbranková, Kamil 
Halbich / Vasil Fridrich; ze záznamu Simona 
Stašová

Adaptace slavného filmu Ingmara Bergmana 
předvádí všechny polohy milostného vztahu,  
od okouzlení až po brutální rvačku. Vyjadřuje 
však také naději, že ti, co spolu prožili život, 
jsou svázáni něžným poutem a jeden pro dru-
hého se nikdy nemohou stát cizinci.

Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne 
představují dokonalý manželský pár. Pod tímto
povrchem však číhají problémy, které jednoho 
dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého 
vztahu. Rozpad manželství znamená vzdalování 
se a opětovné bouřlivé setkávání...

> Délka představení: 2:10 s přestávkou
www.harlekyn.cz
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Arthur Miller
Smrt obchodního cestujícího

Divadlo ABC, Praha

Dosáhl jediného - pro všechny měl větší 
cenu mrtvý než živý...

Režie: Michal Dočekal
Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová, Vik-
tor Dvořák, Martin Donutil, Jiří Štrébl, Aleš Bí-
lík / Kryštof Krhovják, Michael Vykus / Vojtěch 
Dvořák, Milan Kačmarčík, Evellyn Pacoláková, 
Tereza Slámová / Renáta Matějíčková, Sára Af-
fašová / Martina Jindrová, Kryštof Krhovják / 
Tomáš Weisser...

Willy Lohman není hlavní postavou. Hlavní 
postavou je jeho sen. Sen o úspěchu. Popula-
ritě. Ocenění. Naplnění. Rodině jako z reklamy  
na životní pojištění. Ale Willy Lohman je jenom 
obchodní cestující za volantem otřískaného auta.  
V rozpadajícím se domě s hypotékou a lednič-
kou na splátky. Kde skončí jeho jízda čím dál 
složitějším světem? Komu by ještě prodal vlastní 
důstojnost? 

Nejslavnější drama Arthura Millera oceněné  
Pulitzerovou cenou. Requiem za sen jednoho 
obyčejného člověka, který se probouzí z třpyti-
vého snu do nemilosrdného rána reality. 

> Délka představeni: 1:50 bez přestávky
www.mestskadivadlaprazska.cz

Tomáš Dianiška
Pusťte Donnu k maturitě!

Divadlo pod Palmovkou, Praha

Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů...

Režie: F. X. Kalba
Hrají:  Vendula Fialová, Adam Vacula, Tereza  
Dočkalová / Barbora Kubátová, Robert Mikluš, 
Erika Stárková / Sarah Haváčová, Kamila Trnková 
/ Klára Suchá, Tomáš Dianiška, Jiří Panzner, Ja-
kub Albrecht, Ivana Wojtylová, Anna Bura    

Čágo bélo, šílenci. Je právě tolik, kolik je  
a vaše oblíbené Divadlo pod Palmovkou přináší  
epizodu z vašeho dospívání.  Brandon má nové-
ho walkmana, Kelly to přehnala s odbarvovačem  
a mami, tati, Dylan pije! Nechceš si o tom pro-
mluvit? 

Nekompromisní ponor do devadesátek,  
do období, kdy všechny otázky dokázalo  
zodpovědět Bravíčko. Kdy jsme všichni touži-
li chodit na West Beverly High. Kdy jsme trsali  
na Spice Girls. A nezapomeňte: až dokouká-
te film, přetočte videokazetu na začátek, jinak  
dostanete v půjčovně pokutu.  

> Délka představení: 1:30 bez přestávky
www.divadlopodpalmovkou.cz
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Vážení, přátelé,
příští rok přináší jedno významné kulturně 
společenské jubileum: jičínský Biograf Český 
ráj oslaví 100. narozeniny.  A právě připomín-
ka kulatého výročí bude naším celoročním 
dramaturgickým leitmotivem.  I proto se nám 
opět po čase výrazně propojuje v abonentní 
nabídce svět filmu a divadla. Ostatně: je vše-
obecné známé, že velké silné lidské příběhy 
okouzlují stejnou měrou divadelníky i filmaře 
a vzájemně je inspirují. Vznikají tak divadel-
ní adaptace slavných filmů a filmové verze 
divadelních her. Vytváří se tím prostor pro 
zajímavé, často i velice rozdílné, konfrontace 
pohledů na stejnou předlohu. 
V našem případě to platí pro Fellini-
ho „Silnici“, kterou u nás uvidíte s Bá-
rou Hrzánovou a Radkem Holubem. 
Stejně tak i pro „Scény z manželského ži-
vota“ Ingmara Bergmana, kde se předsta-
ví Michal Dlouhý a Michaela Badínková.  
Mimochodem: slavný film byl na tolik suges-
tivní, že se na Bergmana (k režisérově nera-
dosti) ještě dlouho po jeho uvedení snažili 
diváci obracet coby na vztahového poradce. 
Opačnou cestou, z jeviště na stříbrné plát-
no, se vydaly „Bosé nohy v parku“. Divadel-
ní klasika na podobné partnerské téma jako 
„Scény“ získala v roce 1967 filmovou podobu 
s ústřední dvojící Redford – Fondová. A uka-
zuje se, že některé životní peripetie neztrácejí 
svoji aktuálnost ani po desetiletích. Podobně 
se do kin dostala Millerova hra „Smrt ob-
chodního cestujícího“. Zatímco ve filmu září 
Dustin Hoffman, my se můžeme těšit na he-
recké pojetí Miroslava Donutila.
A pak je tu předloha literární, která zlákala 
jak filmaře, tak divadelníky. Není divu: přijít  
s provokativní myšlenkou, co by bylo, kdyby 
se Adolf Hitler zčista jasna objevil v součas-
nosti, si říká o pozornost. Skvělý satirický 
bestseller „Už je tady zas!“ se nejprve do-
čkal svého zfilmování, za které si odnesl titul  
Evropský film roku 2015 a posléze také jevišt-
ní verze. Představitel smutně proslulého vůd-
ce Ondřej Kavan byl za svůj excelentní výkon 
nominován na Cenu Thalie.
Ale nechceme být v našich kritériích výběru 
takříkajíc „adaptačně monotematičtí“. A platí 
to i pro jednotlivé žánry. Takže se po letech  
vrací na jeviště Masarykova divadla balet  
v podobě tanečního ztvárnění Erbenovy 

Kytice. Pod inscenací Pražského komorní-
ho baletu, která získala „Cenu balet 2019“  
za choreografii, je podepsán Petr Zuska. Prá-
vem patří k nejvýraznějším a nejuznávanějším 
osobnostem tanečního divadla jak u nás, tak 
v zahraničí. Kromě své vynikající taneční ka-
riéry má na svém kontě i více než 50 inscena-
cí s nejlepšími českými i světovými soubory. 
Jeho jméno dává záruku všestranně skvělého 
uměleckého zážitku. 
Naší trvalou ambicí je přivádět do Jičína 
divadelní osobnosti – jak ty dlouhodobě 
osvědčené nebo chcete-li oblíbené, či po-
pulární, tak i ty, kteří patří k zajímavým, byť 
zatím ne tak obecně známým, osobnostem 
současné scény. Mezi druhé zmíněné nepo-
chybně patří Tomáš Dianiška. Herec, autor  
a režisér až s renezančním rozptylem, se  
jičínskému publiku coby dramatik už před-
stavil hrou „Bezruký Frantík“. Tentokrát pozve 
svou inscenací „Pusťte Donnu k maturitě“ 
mladší publikum skoro na cestu do pravěku 
a nás ostatní přinutí k ověření sloganu, „kdo 
si tu dobu pamatuje, tak tehdy nežil“. Řeč je 
o kultovních „devadesátkách“. Tedy o obdo-
bí, kdy byl jedním z fenoménů seriál Beverly 
Hills 90210. Právě ten Dainiškovi posloužil 
jako inspirace pro nekompromisní a lehce 
bláznivou zpáteční jízdu strojem času.
Stálice tuzemského divadelního světa repre-
zentuje Petr Nárožný excelující v inscena-
ci „Pardon, pane premiére“. Stejně tak sem 
právem patří Pavel Liška, Alena Mihulová  
a Jaromír Dulava, protagonisté originální 
hořké italské komedie „Pstruzi“ a v nepo-
slední řadě Carmen Mayerová a Tereza Kost-
ková, jako zcela odlišné ženy, které se sho-
dou okolností společně ocitnou „Na útěku“.   
Posledně jmenované nejsou jedinou rodin-
nou dvojící v našem abonmá. „Smrt obchod-
ního cestujícího“ svedla na jedno jeviště Mi-
roslava Donutila i jeho syna Martina.
Naši divadelní nabídku pro příští rok už tedy 
znáte. Rozhodnutí, jestli ji přijmete za svou, 
je teď ve Vašich rukou. Pokud ano, věnujte, 
prosíme, pozornost informacím o prodeji no-
vých permanentek – ideálně na www.kzmj.cz 
nebo v Městském informačním centru.

Dana Vejnárková, dramaturg a vedoucí produkce                                   
Pavel Nožička, ředitel KZMJ



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!

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Přednostní prodej abonmá současným 
předplatitelům v Městském infocentru  
od 21. 11. do  25. 11. 2022. 
Nevyzvednuté abonentky budou  
po tomto termínu dány do volného 
prodeje, který zahájíme ve čtvrtek  
1. 12. 2022. 

Veškeré informace obdržíte v Měst-
ském informačním centru na Vald-
štejnově náměstí, nebo na telefonním 
čísle 493 534 390.

Změna programu vyhrazena! 
Sledujte www.kzmj.cz

             kulturnizarizenimestajicina

             kzmjicina

BONUS K PŘEDPLATNÉMU
Sleva 50 Kč  na  vybrané operní nebo baletní 
přenosy v jičínském biografu Český ráj.  
Tituly pro 2. pololetí 2023 zveřejíme na jaře 2023.

Královský balet, po 6. 2. 2023 v 18:00
JAKO VODA NA ČOKOLÁDU

Královská opera, út 21. 3. 2023 v 18:00
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ

Královská opera, út 2. 5. 2023 v 18:00
TURANDOT

Královský balet, út 16. 5. 2023 v 18:00
POPELKA

Královská opera, út 23. 5. 2023 v 18:00
FIGAROVA SVATBA

Královský balet, út 20. 6. 2023 v 18:00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA


