
Zpráva o činnosti Klubu mladých diváků ve školním roce 2021/ 2022

Milé členky, milí členové, 

s počátkem nového kalendářního roku bych ráda shrnula dosavadní dění v našem klubu.
Mám radost, že i přes pandemickou situaci je dost těch, kteří nepodlehli panice a věří, že se do 
divadla dostaneme (letos mám 68 přihlášených), i když musíme celou dobu představení mít 
nasazenou roušku. Konkrétní podmínky návštěvy divadla za těchto podmínek jsou následující: 

• pro diváky ve věku 12–18 let platí možnost prokázat bezinfekčnost negativním PCR testem 
ne starším 72 h od odběru vzorku (jiný typ testu např. tzv. antigenní již nebude akceptován);

• použití testů k prokázání bezinfekčnosti bude možné výhradně pro osoby mladší 18 let, 
osoby s kontraindikací k očkování a osoby s nedokončeným očkováním (tj. osoby, které 
dostaly pouze jednu dávku či ještě neuběhlo 14 dní od aplikace 2.dávky). Diváci mimo tyto 
kategorie musí být bezpodmínečně očkováni a/nebo po prodělaném onemocnění COVID-19;

• všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. 
třídy FFP2 (či KN95, N95). 

Dospělý divák od 18 let se prokáže:

• potvrzením o aplikaci vakcíny proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí 
uplynout nejméně 14 dní; 

nebo

• potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne 
delší než 180 dnů přede dnem konání divadelního představení.

Divák mladší 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí. Měl by nějakým způsobem doložit svůj věk.

Diváka, který vykazuje známky onemocnění může pracovník divadla odmítnout vpustit dovnitř.

V této sezóně jsme zatím měli možnost navštívit tato představení:

Národní divadlo: Kytice

ABC: Hamlet

Vinohradské divadlo: Balada pro banditu

Divadlo v Dlouhé: Mistr a Markétka

divadlo Archa: Dušek

Představení v Divadle pod Palmovkou Nora bylo bohužel kvůli onemocnění souboru zrušeno.

V lednu se můžete těšit na tato představení (nezapomeňte sledovat nástěnku a vyzvedávat si 
vstupenky):

19. 1. Vinohradské divadlo: Balada pro banditu (dostáváme pouze omezený počet lístků, proto 
toto představení objednávám opakovaně)

19. 1. Celetná: Macbeth

27. 1. ABC: Hamlet

31. 1. ABC: Smrt obchodního cestujícího

Přeji vám úspěšný rok a hodně příjemných a zajímavých (nejen divadelních) zážitků.

Jitka Bonaventurová, vedoucí klubu


