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PŘEDPLATITELSKÉ SKUPINY

Změna programu vyhrazena

- divadelní, 5 představení

Činoherní inscenace z repertoáru
prestižních pražských divadelních scén

- divadelní, 5 představení

Foto: Josef Hurta

Činoherní inscenace renomovaných
pražských divadel včetně komorní tvorby

Vážení divadelní přátelé,
zpětnou vazbu. A protože máme průměrnou návštěvnost
kolem 400 diváků, věřím, že jablonecké publikum je spokojeno.
V druhém pololetí roku 2022 udržíme řadu šesti abonentních skupin. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější,
nejatraktivnější a nejnovější tituly prestižních, převážně
pražských divadelních scén. O nich se dočtete na dalších
stranách tohoto katalogu. Přesto, že rostou vstupní náklady
na každé představení, rozhodli jsme se udržet ceny půlročního abonmá jako v prvním pololetí. A vám, kteří nám dáte
důvěru zakoupením předplatného na celý rok, věnujeme cenové zvýhodnění. Věřím, že vám tím uděláme radost a berte to jako malý dárek pro vás, naše příznivce.
Pochopitelně zachováme tradiční nedělní pohádky pro
rodiče s dětmi. I když to není v rámci ABO vidět, odehrajeme v našem divadle řadu dopoledních představení pro
všechny typy škol, čímž si vychováváme potencionální obecenstvo do budoucnosti.
Ve všech sociálních, věkových, žánrových a mnohých
dalších rovinách se stále držíme hesla: „Divadlo žije!” a věříme, že i nadále bude žít.

zatímco abonentní představení prvního pololetí roku 2022
běží na plné obrátky, my jsme pro vás připravili velice pestrou a zajímavou nabídku podzimní a zimní.
Věřte, není jednoduché v současné situaci cokoliv plánovat. Předvídat, jak se bude celospolečenská situace vyvíjet
a kam až vzrostou ceny pohonných hmot a dalších vstupních komodit, se nedá vůbec. Přesto, anebo možná právě
proto, je podstatné neztrácet víru, lásku a naději. I v této
těžké době musí člověk umět žít a radovat se, být v kontaktu
s živou kulturou, neztrácet sociální vazby. Městské divadlo
hraje v našem městě v tomto ohledu jednu z nejdůležitějších
rolí. Vzájemná podpora nás, divadelníků a vás, diváků je
velmi důležitá. A velice vám za ni děkuji. Děkuji také statutárnímu městu coby zakladateli, všem našim partnerům
a sponzorům, bez nichž by řada našich vlastních produkcí
vůbec ani nevznikla.
Pro divadlo, které nemá stálý soubor, je návštěvnost
publika prioritou. Jsem moc rád, že i v čase covidových
zákazů a restrikcí, se nám podařilo udržet s diváky kontakt prostřednictvím on-line pořadů, které jsme vzali na svá bedra. Komunikovali jsme skrze sociální sítě
a veškeré dostupné informační kanály. A tak jsme se stali jednou z mála scén v České republice, která v době
covidu nepřerušila vazbu divák versus divadlo. Diváci
jsou pomyslným lakmusovým papírkem, který nám dává

Váš Mgr. Pavel Žur,
ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou
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- různé divadelní žánry, 5 představení

Činoherní, operetní i baletní představení
v nastudování pražských i oblastních divadel

- hudební, 5 koncertů

Koncerty špičkových interpretů
a hudebních těles vážné hudby

- pohádky pro děti, 5 představení

Nedělní odpolední pohádky pražských
i oblastních divadel pro rodiče s dětmi

- činoherní, 5 představení

Výběrová nabídka předních pražských divadel
zaměřená na studenty středních
a vysokých škol, ale i pro širokou veřejnost
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PSTRUZI
Režie: Jakub Šmíd

John Misto
AGENTURA ADF PRAHA
Ray Cooney, Earl Barret, Arne Sultan
JT PROMOTION PRAHA

UŽ TĚ MÁM DOST
Režie: Antonín Procházka

LET DO NEBE ANEB FATA MORGANA
Režie: Arnošt Goldflam

Luigi Pirandello
DEJVICKÉ DIVADLO PRAHA

Foto: Jaroslav Hauer

Arnošt Goldflam
STUDIO YPSILON PRAHA
Změna programu vyhrazena

Komedie napsaná v nejlepší tradici britského humoru. Krize středního věku po anglicku. Manželství Lindy a George se po sedmnácti
letech ocitlo v krizi. George vyčpělost soužití na rozdíl od Lindy nevnímá, ale jakmile je přinucen podívat se pravdě do očí, pokusí se
zachránit vztah riskantním krokem. Když mu plán nevyjde, odejde
z domu, aby dal manželce příležitost najít samu sebe. Rozehraje se
partie, v níž nemalou roli vytvoří jeho otec a jejich nejlepší přátelé, a nad níž se vznáší otázka, zda to přece jen ještě nezkusit.
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Saša Rašilov, Ludmila Němečková, Miloslav Mejzlík,
Martin Písařík / Martin Kraus, Denisa Nesvačilová, Milan Peroutka

MADAME RUBINSTEIN
Režie: Petr Svojtka

KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU
Režie: Michal Vajdička

Arnošt Goldflam
LET DO NEBE ANEB FATA MORGANA
STUDIO YPSILON PRAHA

Hybnou silou dramatu je strach ze smrti. Světem
sebevědomého Maurizia otřese nepříjemná zkušenost, která má na něj transformační účinky. Tyto
účinky se nejdříve projevují v komediální rovině situačních záměn, nedorozumění, hašteření, náhlých
odhalení, aby poté nabyly symboliku podobenství.
Malý, doposud hedonistický malopodnikatel, si náhle uvědomuje konečnost života, a tedy i povrchnost v níž žil a s níž přistupoval k manželství a obecně k mezilidským vztahům.
Režie: Jakub Šmíd
Hrají: Pavel Liška, Alena Mihulová a Jaromír Dulava

V této bláznivé době při mně stůj, zpívá se v jedné písni. A když je to
tak, pak občas děláme bláznivé věci. A tak se Arnošt Goldflam rozhodl připravit scénář ze svých oblíbených autorů Karla Poláčka, Ivana
Wernische, Daniila Charmse a z jedné své aktovky. Jsou to věci vesměs žertovné, hravé, trochu bizarní, s lehkým podtónem smutku.
Také malá podivná operka, několik hravých písní i hudební podkresy.
Živá hudba i zpěv, herecké exhibice. Trošku absurdní, nepříliš uctivé,
crazy. Něco úplně jiného, než s čím se teď diváci setkávají v divadlech.
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Pavel Nový, Oldřich Navrátil, Petr Vršek, Jiřina Vacková,
Paulína Labudová, Barbora Skočdopolová, Jan Bradáč, Veronika
Soumarová, Kryštof Mende, Dominik Renč
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John Misto
MADAME RUBINSTEIN
AGENTURA ADF PRAHA

Luigi Pirandello
KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU
DEJVICKÉ DIVADLO PRAHA

Tragikomický příběh královny kosmetického impéria Heleny Rubinstein a její největší rivalky Elizabeth Arden. Sebestředná, ješitná a cynická, i tak
by se dala popsat. Svou pílí a talentem pro obchod
se vypracovala v jednu z nejbohatších žen světa.
Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame.
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Dana Syslová, Milena Steinmasslová,
Jiří Hána

Pravda může být různá. Absolutní, relativní, částečná, úplná,
krutá, naprostá, velká… A každý má tu svou. Komedie o tom, že
se často ztratíme hledáním vlastní, mnohdy nepodstatné pravdy, zatímco nám uniká něco mnohem podstatnějšího. A přitom
stále platí, že E = mc². Luigi Pirandello je jedním z největších italských dramatiků, je nositelem Nobelovy ceny za literaturu.
Režie: Michal Vajdička
Hrají: Jaroslav Plesl, Klára Melíšková, Veronika Khek
Kubařová, Martin Myšička, Hynek Čermák, Lenka Krobotová,
Jana Holcová, Zdeňka Žádníková, Lukáš Příkazký, Ivan Trojan,
Denis Šafařík, Antonie Formanová a další.

Foto: Hynek Glos

Foto: Václav Beran

Foto: Jan Malíř

Edoardo Erba
PSTRUZI
DIVADLO UNGELT PRAHA

5

Foto: Jan Černoch

Edoardo Erba
DIVADLO UNGELT PRAHA

Ray Cooney, Earl Barret, Arne Sultan
UŽ TĚ MÁM DOST
JT PROMOTION PRAHA

NIKDY NENÍ POZDĚ
Režie: Pavel Khek

Sam Shepard
DIVADLO VERZE PRAHA

PRAVÝ ZÁPAD
Režie: David Prachař

Tomáš Daniška
DIVADLO PETRA BEZRUČE OSTRAVA

Změna programu vyhrazena

Lee Blessing
DIVADLO UNGELT PRAHA

ŠPINARKA
Režie: Tomáš Daniška
TAK JÁ LETÍM!
Režie: Petr Svojtka
Foto: Jiří Zerzoň

Peter Quilter
AGENTURA ADF PRAHA

Věru nevzali na konzervatoř, protože je příliš malinká. Nehodí se ani
do sboru, na to má moc výrazný hlas. Věra žije v blbé době. Nezáleží na tom, jak zpíváte, ale jak jste politicky uvědomělá. Naštěstí talent
se prosadí vždycky. Vydejme se sledovat kariéru jedné z našich nejvýraznějších umělkyň. „Doku-fikční drama“ je oslavou drzého big beatu,
a především Věry, která svou tvorbou vzdorovala všem myslitelným
stereotypům. Vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky.
Režie: Tomáš Daniška
Hrají: Markéta Matulová, Kateřina Krejčí, Jakub Burýšek,
Dušan Urban, Vojtěch Johaník a další.

CESTA K VODOPÁDŮM
Režie: Michal Dočekal

Jana Paulová a Václav Vydra jako filmová dvojice trhají divácké
rekordy, kdykoli se objeví na obrazovce, ovšem na divadelním
jevišti se spolu setkávají až nyní. Dlouho totiž hledali natolik dobrý komediální text, který by byl pro tak výjimečnou spolupráci
dostatečným důvodem. Takový text našli v důmyslně vystavěné
komedii Nikdy není pozdě. Dává vyniknout ohromnému komediálnímu talentu obou herců, zároveň má i ztišené tóny k zamyšlení. Vypráví příběh dvou lidí, jejichž životní cesty se v průběhu
dlouhých desetiletí sice několikrát protnou, ale pokaždé se zase
vydají jiným směrem. Až dojde k jednomu osudovému setkání.
Režie: Pavel Khek
Hrají: Jana Paulová a Václav Vydra

Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své narozeniny
cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami před
čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice
se stejným očekáváním a sny, ale s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos
ji přimějí bilancovat. Ironicky a hořkosměšně se
zamýšlí nad přátelstvím, láskou, osamělostí a nástrahách i radostech života.
Režie: Petr Svojtka
Hraje: Anna Polívková
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Zdroj: DIVADLO KALICH PRAHA

Peter Quilter
TAK JÁ LETÍM!
AGENTURA ADF PRAHA

Sam Shepard
PRAVÝ ZÁPAD
DIVADLO VERZE PRAHA

Lee Blessing
CESTA K VODOPÁDŮM
DIVADLO UNGELT PRAHA

Dva bratři protichůdných životních názorů se setkávají po pěti letech v domě své
matky. Otevírají se staré křivdy a potřeba
dokazovat, kdo je lepší. Může tulák přebrat
scénáristovi job? Existuje dnes ještě pravý Západ? Hra byla poprvé uvedena v San
Francisku v roce 1980, u nás v listopadu
1990 v Činoherním klubu v režii J. Nebeského.
Režie: David Prachař
Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil,
Jan Potměšil, Vlasta Peterková

Duodrama o labilním otci a problémové dceři,
kteří se snaží během cest po amerických přírodních divech napravit svůj pošramocený vztah.
Na začátku je únos a vynucovaný rozhovor,
na konci porozumění a odhalení nečekaných
traumatických skutečností. Výstižný obraz společnosti, v níž je těžké najít společnou řeč, ať už
mezi generacemi, mezi rodiči a dětmi, mezi muži
a ženami, nebo jen mezi názorově nesouznícími
osobnostmi.
Režie: Michal Dočekal
Hrají: Jiří Langmajer, Anežka Šťastná

Foto: Jan Malíř

Foto: Jiří N. Jelínek

Norm Foster
NIKDY NENÍ POZDĚ
DIVADLO KALICH PRAHA

Foto: Jerry Háša

Norm Foster
DIVADLO KALICH PRAHA

Tomáš Daniška
ŠPINARKA
DIVADLO PETRA BEZRUČE OSTRAVA
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MLČETI ZLATO
Režie: Antonín Procházka

Emmerich Kálmán
DIVADLO F.X. ŠALDY LIBEREC

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Režie: Magda Švecová

David Drábek
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

HEREČKA SOBOTNÍ NOCI
Režie: David Drábek

Julien Green
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA

Děj operety maďarského skladatele Emmericha
Kálmána se odehrává v Budapešti a ve Vídni krátce před začátkem první světové války. Vypráví příběh o šantánové zpěvačce, která se morganatickým
sňatkem stane po četných komických peripetiích
kněžnou. Čardášová princezna dodnes patří k nejhranějším a nejoblíbenějším klasickým operetám,
a je populární svými valčíky a dynamickými čardášovými melodiemi.
Režie: Magda Švecová
Hrají: Tereza Mátlová, Dušan Růžička a další.

ZÍTŘEK SE NEKONÁ
Režie: Hana Burešová

David Drábek
HEREČKA SOBOTNÍ NOCI
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

Osobitá rekonstrukce jedné z veřejných lekcí
zpěvu, které počátkem 70. let dávala slavná
sopranistka Maria Callas na newyorské Juilliard School vybraným žákům. Výjimečná žena,
výjimečná umělkyně, operní diva, která zažila úplný vrchol i pád až na dno. V hlavní roli
exceluje česká operní diva Dagmar Pecková,
která sama ví, co život na operních prknech
přináší.
Režie: Petr Mikeska
Hrají: Dagmar Pecková, Jarmila Vlčková j.h.,
Veronika Bajerová, Petr Mikeska a další.

Hrdinkou této hry je žena s velkým dětským srdcem
v dospělém těle, naivní a odvážná, jako její milovaný
vzor Pipi Dlouhá punčocha. Pro mnohé podivínská
paní se rozhodla rozdávat dobro stůj co stůj, i když
svět kolem se pomalu řítí do prázdnoty. Po mnoha
letech se setkává s dávnými kamarády z dětství,
otevírají se stará tajemství, přání i smutky, ale hlavně přichází čas Vánoc a spolu s ním chvíle jednoho
velkého zázraku.
Režie: David Drábek
Hrají: Pavla Tomicová, Dana Batulková,
Petr Konáš, Radim Kalvoda

Foto: Petr Našic

Terrence McNally
MISTROVSKÁ LEKCE
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

Foto: Patrik Borecký

Éric Assous
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

Éric Assous
MLČETI ZLATO
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

Julien Green
ZÍTŘEK SE NEKONÁ
DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA

Vtipná francouzská konverzační komedie. Gaspard a Clémence jsou ještě relativně mladí manželé a až na občasné drobné půtky je mezi nimi všechno jak má být. Jejich syn Lucas se
oženil s krásnou Manon a mají spolu malého syna. Dojde mezi
nimi k prudké hádce, Manon má totiž milence a odjíždí s ním
na dovolenou. Má se Lucas rozvést? Gaspard je pro, Clémence
proti. Názory se vyměňují stále rychleji, až dojde k jisté slovní
nešikovnosti a na světlo vyplouvají dlouho pečlivě zasunutá
tajemství. Následuje šok, úžas, ohromení.
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Dana Morávková, Jan Čenský, Robert Hájek /
František Skopal, Dominika Býmová / Ivana Korolová

Společensko-kritická hra s prvky dramatu, mystéria i hororu, která je plná tajemství a otázek po smyslu lidského pachtění. Poslední chvíle jedné rodiny o Vánocích 1908, v předvečer katastrofálního zemětřesení v sicilské Messině. Obraz přejedené společnosti,
která sama sebe přežila, žije na dluh, postrádá víru a soucit k slabým, chvěje se v úzkostech a předtuchách, ale vytěsňuje je stejně
jako svůj strach ze smrti i bytí. Tápe, chytá se banalit a klišé, senzačních drbů, odsouvá vše nepohodlné a obelhává se marnými
i marnivými iluzemi.
Režie: Hana Burešová
Hrají: Magdalena Zimová, Jan Sklenář, Eva Hacurová, Zuzana Stavná,
Jan Vondráček, Samuel Toman, Štěpánka Fingerhutová a další.
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Foto: Martin Špelda

Foto: Renáta Štefková, Markéta Navrátilová

Změna programu vyhrazena

MISTROVSKÁ LEKCE
Režie: Petr Mikeska

Zdroj: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Terrence McNally
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV

Emmerich Kálmán
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
DIVADLO F.X. ŠALDY LIBEREC
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foto: Josef Hurta

VILÉM VEVERKA
Svou nejnovější performanci přichystal pro jablonecké publikum Vilém Veverka se svou skupinou „Vilém Veverka TRIOplus”. Na scéně, kterou považuje se svými kolegy za svou domovskou, představí a do života v premiéře uvede korektně
nekorektní hudební představení na bázi půdorysu stand up
koncertu. Veverka, který počítá s interakcí a zapojením publika (právě publikum celou produkci de facto dotváří), tak posouvá klasickou formu koncertu ke specifickému divadelnímu
představení, kterému pochopitelně nadále dominuje hudba.
Přidává však další jevištní element, kterým je tanec. Do role
své jevištní partnerky obsadil půvabnou tanečnici a herečku
Natálii Stejskalovou. Umělci svým dílem obhajují jevištní pojetí hudební produkce v komplexním slova smyslu podle vzoru,
že právě umění je východiskem k nápravě stavu společnosti.

VÁCLAV HUDEČEK A MARTIN HROCH
MUSICA FLOREA

NOVOROČNÍ KONCERT
SMETANOVO TRIO
Změna programu vyhrazena

NOVOROČNÍ KONCERT
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Václav Hudeček patří ke stálicím českého koncertního umění. Tentokrát dostanou milovníci
hudby příležitost vychutnat si naplno umění
světoznámého houslového virtuosa, sólisty
prestižních světových orchestrů, držitele řady
významných ocenění Václava Hudečka a spolu s ním uznávaného cembalisty, člena Britské
cembalové společnosti a hvězdy českého cembalového umění Martina Hrocha. Jejich profesionální a sympatické vystupování, zejména pak
styl jejich hry spojující technickou suverenitu
s vervně tvořeným a emocionálně bohatým
tónem a s radostí, kterou dovedou nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzlí
obecenstvo bez rozdílu věku.

V lednu 2023 uplyne 30 let od vzniku
České republiky. Od té doby nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové,
vyjadřující historickou kontinuitu sahající
přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921–65) až k Filharmonické jednotě
činné ve městě od roku 1887. Špičkové
těleso hostuje na pódiích významných
koncertních síní Evropy. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo pro Český rozhlas.
FHK účinkuje na významných festivalech,
dlouhodobě se věnuje prolínání hudebních žánrů a koncertům typu crossover.
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MUSICA FLOREA

SMETANOVO TRIO

Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložené
studiem dobových pramenů a estetiky, kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků, tvoří
nezbytný základ činnosti souboru Musica Florea, a jsou
zároveň zárukou jeho renomé. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní
vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty
i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní
od počátků baroka po 20. století. U příležitosti svých třicátých narozenin a také u příležitosti připomenutí Dne vzniku samostatného Československa odehraje Musica Florea
Dvořákovu Rapsodii I. a Symfonii č.7 v dobové interpretaci.

Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům. Současní členové – Jitka Čechová (klavír), Jan Talich (housle), Jan Páleníček
(violoncello), všichni tři významní čeští sólisté, ve své
interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jejich
předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, které se setkávaly
na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter,
Stern, Rose, Istomin). Pro jablonecké publikum si však
Smetanovo trio vybralo díla Sergeje Rachmaninova, Bohuslava Martinů a Bedřicha Smetany.

Zdroj: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Foto: archiv Karla Procházky a M. Světlíka

Foto: Pavel Mašlaň

VÁCLAV HUDEČEK
A MARTIN HROCH

Foto: Jaroslav Klinský

Zdroj: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

VILÉM VEVERKA
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BROUK PYTLÍK
Režie: Jurij Galin

Jaroslav Kopecký
Franklin Music a MD Jablonec n. N.

RARÁŠCI
Režie: Jaroslav Kopecký

Božena Němcová, Dana Bartůňková PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ
Režie: Dana Bartůňková

Změna programu vyhrazena

Petr Veselý, Petr Ožana
DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA

Foto: Stanislav Cimbura

Podle filmové předlohy s hudbou Zd. Rytíře O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
DIVADELNÍ SPOLEČNOST AGÁTA
Režie: Libor Jeník
BETLÉM HLEDÁ SUPERSTAR
Režie: Petr Veselý

V království krále Dobroslava slaví jeho jediná dcera princezna Lada osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi
a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského
království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším
kožíšku doputuje do zámku sympatického prince Radovana, pracuje tam v zámecké
kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až
do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna, do níž se zamiloval na plese, je jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.
Režie: Dana Bartůňková
Hrají: Julie Jurištová, Hana Tunová, Oldřiška Jeřábková / Sára Lutovská,
Marie Anna Valíčková, Milan Duchek a další.

Podle filmové předlohy s hudbou Zdeňka Rytíře
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
DIVADELNÍ SPOLEČNOST AGÁTA

Příběh dvou kamarádů Ferdy a Pytlíka z palouku, kam se do jezírka, kde bydlí statečný a hodný, i když trochu jedovatý, Pavouk
Vodouch, přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou
a začne všem poroučet. Ferda a jeho kamarádi - Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt, Luční Koník a samozřejmě Brouk
Pytlík se společně snaží palouček zachránit. Ferda má narozeniny, na kterých se objeví i Beruška a Housenka Pepina. A protože je Ferda už z práce hodně unavený, vezme ho Pepina na výlet
a na paloučku se ho rozhodne zastoupit Brouk Pytlík.
Režie: Jurij Galin
Hrají: Robert Stodůlka, Petr Kozák, Lenka Lavičková,
Markéta Velánová, Lukáš Masár, Michal Žižka, Petr Erlitz.
Ze zvukového záznamu Jana Galinová a Jindřich Lenc.

Veselá hudební pohádka o napravené princezně aneb Královské
reggae na motivy známé televizní předlohy o princezně, která si
zakládala na své urozenosti. Na první pohled se zdá, že žije v obyčejném království, ale opak je pravdou! V tomhle království je
něco v nepořádku. Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je
vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však
není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje
za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy,
zahradník Kryštof, vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu.
Režie: Libor Jeník
Hrají: Kateřina Zapletalová/Natalie Venturová,
Marek Zeman/Ondřej Hyneš, Patrik Vojtíšek,
Daniel Koťan/Radovan Snítil a další.

Foto: Pavel Šafář

Ondřej Sekora, Jana Galinová
BROUK PYTLÍK
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

Franklin Music a MD Jablonec n.N.
Hudebně zábavná show doprovázená krásnými velkoplošnými animacemi. Rarášci Michal a Eda se stejně jako děti učí spoustu nových
věcí. Občas jim něco ještě úplně dobře nejde a na to tak trochu číhá
raubíř Pepino. S Rarášky se děti naučí, jak to chodí ve včelím úlu,
kolik je měsíců v roce, že ranní vstávání má svá pravidla nebo třeba spočítají berušce všechny její tečky. Také navštíví Afriku i zvířátka
z českého dvorku, budou jezdit na koloběžkách, zacvičí si i zatancují.
A hlavně budou celou dobu zpívat spolu s Nelou Boudovou a Vilémem Čokem, kteří písničky do show nazpívali.
Režie: Jaroslav Kopecký
Hrají: Kateřina Kocichová, David Depta, Genny Ciatti
Vystoupí Dětský pěvecký sbor Vrabčáci z Jablonce nad Nisou.
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Petr Veselý, Petr Ožana
BETLÉM HLEDÁ SUPERSTAR
DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA
Nový muzikál pro celou rodinu. Marie a Josef jsou na cestě do Betléma, doprovází je osel. Tento obrázek známe
všichni. Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec? Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude
Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma?
Tvůrci s humorem, nadhledem a velkou dávkou nadsázky
zpracovali všem dobře známý příběh o cestě do Betléma.
Režie: Petr Veselý
Hrají: Ondřej Novák, Vanda Chaloupková, Tereza
Martinková, Přemysl Pálek, Martin Überal, Ludmila
Molínová/Vendula Příhodová a další.

Foto: Alena Hrbková

Animace: Marcela Hradecky, Jaroslav Kopecký

Jaroslav Kopecký
RARÁŠCI

15

Foto: Radek Císař

Ondřej Sekora, Jana Galinová
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

Božena Němcová, Dana Bartůňková
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ

Jaroslav Žák, Hana Burešová
DIVADLO BEZ DEBAT PRAHA
Kateřina Tučková a Marián Amsler
PARTIDA Z.S. PRAHA

TŘI MUŠKETÝŘI
Režie Šimon Dominik
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Režie: Ivana Steigerová
VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH
Režie: Marián Amsler

Změna programu vyhrazena

DIVADLO SKLEP PRAHA 

Foto: Káťa Opuntia

Dale Wasserman
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA
Režie: Lukáš Burian
VÝBĚR Z BESÍDEK DIVADLA SKLEP

Příběh o lidském osudu zlomeném dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možno odpustit a porozumět, je dramatizací úspěšného románu současné české prozaičky
Kateřiny Tučkové. Vychází z historických událostí, nedílně spojených s minulostí města
Brna. Konkrétně zobrazuje tzv. „brněnský pochod smrti“ a osudy jeho účastnice, Gerty
Schnirch, pocházející z německo-české rodiny. Inscenace je příspěvkem ke společenské
diskusi k doposud nedostatečně reflektovanému tématu odsunu českých Němců. Osud
Gerty Schnirch ukazuje události druhé poloviny dvacátého století z perspektivy člověka,
který na základě dějinných událostí a politických rozhodnutí ztratil svůj občanský status
v zemi, kde se narodil, musel zůstat i zemřel bez toho, aniž by dokázal odpustit.
Režie: Marián Amsler
Hrají: Sara Venclovská j.h., Gabriela Štefanová j.h., Jan Lepšík j.h. a další.

Dale Wasserman
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA

Velkolepá inscenace o přátelství, hrdinství a lásce, ale také o odvaze, hrdosti a cti. Tři mušketýři a jeden drzý Gaskoněc opět přispěchají na pomoc královně a pěkně zavaří kardinálovi Richelieu. Krásná a krutá Milady zamotá hlavu nejednomu hrdinovi, svůj prostor
dostane i prohnilý hrabě Rochefort či křehká Constance. Autor hry
Ken Ludwig však původní román Alexandra Dumase st. mírně upravil, a tak se diváci dočkají nejen známého příběhu s královniným
náhrdelníkem, ale i několika překvapení. Ve výpravné inscenaci se
střídají slovní souboje s těmi na kordy.
Režie Šimon Dominik
Hrají: Tomáš V. Hron, Michael Vykus, Kryštof Dvořáček, Ondřej
Novák j. h., Miroslav Večerka, Jiří Š. Hájek, Roman Říčař j. h. a další.

Aby se vyhnul vězení, zvolil psychiatrickou léčebnu. Ale možná
udělal tu největší chybu svého života… Strhující příběh o souboji mezi manipulativní zdravotní sestrou a jejím nedobrovolným pacientem. Dramatizace stejnojmenného bestselleru
Kena Keseyho posbírala spoustu cen, včetně ceny Newyorské
kritiky a Tony Award, a hraje se s úspěchem po celém světě. Slávu Přeletu nad kukaččím hnízdem pak dovršila filmová
adaptace Miloše Formana, která získala dokonce pět Oscarů.
Režie: Lukáš Burian
Hrají: Miroslav Hrabě / Lukáš Burian, Romana Goščíková
/ Anna Kulovaná, Petr Klimeš / Petr Halíček, Milan Enčev,
Lukáš Malínek, Jindřich Žampa / Martin Šnajdr a další.

Foto: Tomáš Glasberger

Ken Ludwig, Alexandre Dumas st.
TŘI MUŠKETÝŘI
MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO

VÝBĚR Z BESÍDEK DIVADLA SKLEP
DIVADLO SKLEP PRAHA
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Divadlo Sklep je proměnlivý divadelní útvar,
revue složená z humorných scének, skečů,
písní a tanců, které hrají sami jejich autoři,
a ve kterých se absurditám meze nekladou.
Na představení se podílejí David Vávra, Milan
Šteindler, Tomáš Hanák, Václav Marhoul, František Váša, Jiří Fero Burda, Lenka Vychodilová,
Tereza Kučerová, Jana Hanáková, Marta Marinová a další. Výběr z Besídek divadla Sklep
shrnuje to nejlepší z tvorby souboru, kdysi
vykazovaného mezi avantgardu a neseriózní recesi, dnes bezesporu patřícího ke špičce
v české zábavě.

Foto: Adam Burda

Zdroj: Divadlo bez Debat Praha

Jaroslav Žák, Hana Burešová
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
DIVADLO BEZ DEBAT PRAHA
„Co je štěstí? Muška jenom zlatá!“ „Teď vám názorně předvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“ „Snědl jsem párek nevalné chuti a nepřišlo mi volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto
vpravdě kultovní hlášky pocházejí, jak všichni ctitelé české filmové klasiky dobře ví, z legendárního snímku Martina Friče Škola základ života. Již méně je známý fakt, že filmový
scénář vznikl na základě divadelní komedie, kterou na výzvu E. F. Buriana napsal středoškolský učitel Jaroslav Žák. A ten vycházel z vlastní humoristické prózy Študáci a kantoři,
jež se těšila u dobových čtenářů mimořádnému ohlasu. S humorem i nadsázkou jsou
tu přiblíženy typické školní situace, zobrazující věčný boj študáků a kantorů, mezi nimiž
poznáváme povědomé typy a charaktery prostředí nejen školního, ale vůbec českého.
Režie: Ivana Steigerová
Hrají: Vladimír Vopátek, Miroslav Steiger, Jan Koudelka, Lukáš Vaněk, Marek Jína,
Jan Machač/Lukáš Podškubka, Lenka Lóšková a další.

Foto: Irena Zlámalová

Ken Ludwig, Alexandre Dumas st.
MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO

Kateřina Tučková a Marián Amsler
VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH
PARTIDA Z.S. PRAHA
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PŘEDPLATNÉ
VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
- Zakoupením předplatného získáváte
zajímavou slevu z cen vstupenek
- Předplatitelská legitimace je přenosná
- Předplatné zaručuje svému držiteli
stálé místo v hledišti
- Předplatné Vás zbavuje starosti
s obstaráváním vstupenek
a šetří Váš čas a peníze
- Přednostní prodej vstupenek
pro majitele abonentních skupin H a ND
- Prémiová představení
pro majitele skupin H, ND, a RD
- Majitelé abonmá jsou v průběhu roku
zváni na mimořádné divadelní události

ZVÝHODNĚNÍ
PRO MAJITELE PRŮKAZEK ZTP/ZTP-P
- Pro majitele průkazek ZTP/ZTP-P platí sleva 10% z abonentky
- Sleva se nevztahuje na skupinu DA
a na první místa abonentních skupin
- Vozíčkáři mají slevu 20% z ceny pro první místa
- Sleva neplatí pro doprovod

VÝMĚNA A PRODEJ ABONENTEK

CENY PŘEDPLATNÉHO - PODZIM, ZIMA 2022/23

DA
DB
DS
ND
H
RD

I. místa
Půlroční
Celoroční
2 200
4 300
2 200
4 300
1 600

II. místa
Půlroční
Celoroční
2 000
3 900
2 000
3 900
1 600

III. místa
Půlroční
Celoroční
1 800
3 500
1 800
3 500
1 300

IV. místa
Půlroční
Celoroční
1 300
2 550
1 300
2 550
1 300

studenti
1 500

studenti
1 500

studenti
1 200

studenti
1 200

2 000
1 200
450

3 900
2 300
900

1 800
1 100
400

3 500
2 100
800

- Výměna abonentek stávajícím předplatitelům
se uskuteční od 1. června 2022
- Prodej novým abonentům bude zahájen 13. června 2022
- Zakoupené předplatitelské legitimace
nemohou být vráceny zpět
- Změna programu vyhrazena

Otevírací doba pokladny divadla:

ve dnech představení pondělí–pátek 10–13 a 14–19 hodin,
v ostatních dnech pondělí–pátek 10–13 a 14–16 hodin,
o víkendech vždy hodinu před začátkem představení.
Zahájení předprodeje vstupenek vždy od 10 hodin.
Tel.: 483 320 595, e-mail: pokladna@divadlojablonec.cz
Změna programu vyhrazena.
Po zahájení představení již nebudou diváci vpuštěni do hlediště!
Ředitel divadla: Mgr. Pavel Žur
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19

1 400

2 700

1 100

2 100

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 064, sekretariát: 483 310 079
e-mail: divadlo@divadlojablonec.cz
www.divadlojablonec.cz

