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ce, finanční odbor) . 

Divadelní předplatné - skupina A (dříve 3)

Antonín Procházka: JEŠTĚ JEDNOU, PROFESORE

Svižná komedie líčí osud vysokoškolského profesora, který prchá do 
milovaného světa literatury před vyhořelým manželstvím a okolním 
světem, jehož moderním způsobům nerozumí. Obrat nastane ve chví-
li, kdy se pomocí technického experimentu ocitne v historické epo-
še svého oblíbeného románu Vojna a mír. Procházkova hra je nejen 
skvělou zábavou, ale také zamyšlením nad dnešním způsobem života.  
Hrají: P. Kikunčuk/A. Procházka, T. Kostková/J. Čvančarová, K. 
Macháčková, J. Sedláčková, R. Zima, J. Révai/P. Kracik ad. Režie: 
Antonín Procházka
DivADlO POD PAlMOvKOU PRAHA

irena Dousková: HRDÝ BUDŽES

Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka 
Součková, nás  zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte suges-
tivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Na poza-
dí prostředí školy a divadla v jednom nejmenovaném okresním městě 
se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších 
neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale s bezprostředností svému 
věku vlastní také komentuje. 
Hrají: B. Hrzánová j.h. (Cena Thálie), l. Jeník, J. vlčková. Režie: 
Jiří Schmiedt j.h.
DivADlO PříBRAM

Bricaire lassayques: vElKÁ ZEBRA aneb JAK ŽE SE TO JME-
NUJETE

Christian má nemoc. S každou ženou vydrží jen chvíli, pak jej přepad-
ne nepřekonatelná potřeba utéct. Aby aspoň částečně utišil své svědomí, 
uzavře ve prospěch své ženy vysokou pojistku. Pak předstírá, že se uto-
pil na rybách. Dvakrát mu tento trik vyšel, a tak se chystá realizovat ho 
potřetí. Vše se zkomplikuje, když se na scéně objeví přítel z dětství. 
Hrají: O. vetchý, K. Hrachovcová/J. Ježková, J. Dulava, N. Boudo-
vá/D. Černá, M. Hudečková/D. Čárová, P. Čtvrtníček/B. Klepl/O. 
Brancuzský. Režie Petr Palouš
AgENTURA AP – PROSPER PRAHA

vincenzo Bellini: NORMA

Pozadím děje této opery jsou střety dobyvačných Římanů s druidy v Galii 
kolem roku 100 n. l. Norma jako druidská kněžka měla zachovávat nepo-
skvrněnost, navázala však milostný vztah s římským prokonzulem Polli-
onem, kterému porodila dva chlapce. Polliona však okouzlí jiná kněžka 
Adalgisa. Zrazená Norma zabije své děti, sama sebe obviní ze zrady dru-
idů a odsoudí se k upálení. Také Pollione si uvědomí svou chybu a umírá 
v plamenech na hranici spolu s Normou. 
Obsazení: K. J. Kramolišová/K. vovková, A. vovk/M. vojta, v. 
Marek/N. Někrasov j.h., Š. Maršálová/Š. Beranová j.h. ad. Režie: 
Jana Andělová-Pletichová
SlEZSKé DivADlO OPAvA

Pierre Barillet a Jean-Pierre grédy: ČTYři POKOJE DO ZAHRADY

Komedie o čtyřech dějstvích s detektivní zápletkou. Čtyři podoby lásky, 
čtyři pohledy do světa zamilovaných, okouzlených, podvádějících i pod-
váděných. O lásce laskavé, vášnivé, vražedné, překvapivé a překvapující. 
Hrají: J. Brejchová,  J. Kačer, P. Filipovská, D. Morávková/A. Kačero-
vá, J. Ptáčník, J. Révai/M. Kubačák. Režie: Jan Kačer
UMĚlECKÁ AgENTURA JAROSlAvY SvOBODOvé

Jean-Claude grumberg: KREJČOvSKÝ SAlÓN

Mikrosvět krejčovské dílny v poválečné Paříži. Švadleny různých věků, 
charakterů i temperamentů v něm prožívají své velké lidské osudy. Hra 
nemá agresivní dravost současné dramatiky, je o opravdových uvěřitelných 
lidech a jejich životě s trápením i radostmi. Inscenaci ověnčenou nejrůz-
nějšími cenami znají diváci mnoha zemí Evropy, v Americe či Japonsku. 
Hrají: M. labuda j.h., R. Žák, A. Postler, l. Štěpánková, D. Novotná 
ad. Režie: Petr Novotný j.h.
vÝCHODOČESKé DivADlO PARDUBiCE

Cena předplatného skupiny 3:

i. místo 900 Kč – ii. místo 800 Kč – iii. místo 700 Kč
Cenová pásma při divadelních představeních:
i. místo: 1. – 6. řada přízemí, 2. a 3. řada na balkoně, všechny lóže
ii. místo: 7. – 11. řada přízemí, 1. , 4. – 6. řada na balkoně
iii. místo: 12. – 17. řada v přízemí, 7. řada na balkoně

Divadelní předplatné – skupina B (dříve 4)

Jiří Suchý, Jiří Šlitr: KDYBY TiSíC KlARiNETŮ

Plachému vojínovi hrozí soud za nedovolené opuštění posádky. Stane 
se však zázrak: všechny zbraně se změní v hudební nástroje, posádka 
v ohromný orchestr, který namísto kanonády spustí písničku. Komickou 
situaci využije televize a rychle připraví přímý přenos velké show. Ráno 
je však po zázraku, nástroje se změní opět ve zbraně a vše se vrací do 
normálu. Ve výpravném muzikálu zazní zlidovělé šlágry Šlitra a Suchého  
například Tereza či Babeta šla do světa. 
Účinkují:  členové Městského divadla v Brně. Režie: Jana Kališová
MĚSTSKé DivADlO BRNO

Arthur Watkyn: CO v DETEKTivCE NEBYlO

Obyčejný slušný člověk v situaci, kdy je schopen i  vraždit. To je téma 
brilantně napsané detektivní komedie s vtipnou zápletkou. Odehrává 
se v prostředí spořádané anglické rodiny nedaleko Londýna nad klidně 
plynoucí Temží s mlhavými večery jako stvořenými pro zločin. 
Hrají: P. Nárožný, J. Boušková/J. Švandová, M. Sochor, O. vlach/
B. Procházka, v. vydra ad. Režie: Pavel Háša
AgENTURA HARlEKÝN PRAHA

ANATOMiE POliBKU

Muž a žena. Žena a muž. Co k tomu dodat? Lehce erotická příchuť koření 
věčný příběh plný humorných situací.  Že je také znáte? Tak se nechte 
pobavit a poznejte, jak je řeší jiní. Nebo se domníváte, že v nejskrytěj-
ších zákoutích duší mužů a žen se skrývá něco jiného, než dávno známé 
pravdy? Uvidíme.
ČERNé DivADlO FRANTiŠKA KRATOCHvílA PRAHA

georges Bizet, Paco de lucia, Robert Balogh: CARMEN

Taneční drama o dvou dějstvích podle romantické novely Prospera Meri-
méea. Děj se odehrává ve Španělsku počátkem 19. století  a odvíjí se 
v něm příběh mladého Baska Dona Josého, který  kvůli lásce k cikánce 
Carmen dezertoval z armády a stal se zbojníkem.
Režie, choreografie: Robert Balogh
MORAvSKé DivADlO OlOMOUC

Dave Freeman: POSTEl PlNÁ CiZiNCŮ

Mladý anglický pár přijíždí na dovolenou do Francie. Cestou jsou nuceni  
přenocovat v hotelu Heinz. Ačkoliv se zdá, že je to úplně obyčejný hotel, 
brzy se v něm začnou dít zajímavé věci. V komedii anglického dramati-
ka,  která byla  přeložena do dvaceti jazyků a hraje se po celém světě, se 
představí herci známí z televizního seriálu Rodinná pouta. Nechybí mezi 
nimi ani Roman Štolpa, který v Prostějově dlouho žil. 
Hrají: M. Mejzlík/R. Přibil, K. Rímský/J. Révai/Z. Fric, D. Choděro-
vá, D. Morávková ad. Režie: Roman Štolpa
RODiNNÁ POUTA NA CESTÁCH PRAHA

Johann Strauss: NOC v BENÁTKÁCH

Libreto F. Zella a R. Genéeho skýtá vítaný podklad k působivému jevišt-
nímu zpracování, obrazu bohatých Benátek 18. století. Na jevišti defiluje 
záletný vévoda s vychytralým holičem, hloupí senátoři, krásné a někdy 
nevěrné ženy, gondoliéři a všechny postavy, které ke správnému benát-
skému karnevalu patří. To vše je umocněno geniální Straussovou hud-
bou.
MORAvSKé DivADlO OlOMOUC

Cena předplatného skupiny 4:

i. místo 900 Kč – ii. místo 800 Kč – iii. místo 700 Kč
 

Divadelní předplatné - skupina 5P

Christopher Hampton: NEBEZPEČNé vZTAHY
Laclosovy Nebezpečné známosti převedl Christopher Hampton do 
jevištní podoby, neboť, jak sám říká, patří ke knihám, které mu doo-
pravdy otevřely oči. Krutost a intriky, které se v díle skrývají za ele-
gantními kostýmy a jemnými a uhlazenými způsoby, berou chvílemi 
člověku až dech. 
Hrají: i. Chýlková, O. Sokol, D. Černá, A. vránová, J. Meduna ad. 
Režie: ladislav Smoček
ČiNOHERNí KlUB PRAHA

Bernard Slade: KAŽDÝ ROK vE STEJNOU DOBU

Osudové setkání dvou lidí: on ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie, 
která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než lechtivá zápletka 
a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění chování, 
oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, 
které zmítaly americkou veřejností v rozmezí let 1951 až 1975. 
Hrají: v. Freimanová,  Z. Žák. Režie: Jiří Menzel
DivADlO BEZ ZÁBRADlí PRAHA

SClAvi – EMigRANTOvA PíSEŇ

Anonymní gastarbeiter se po letech vrací  z Ameriky do své vesnice 
na Slovensku. Skutečnost se však vysněnému návratu vůbec nepodo-
bá. Jeho místo je obsazené, dcera ho nepoznává, žena se mu vyhýbá, 
známí ho přehlížejí. Ačkoliv se vrátil, emigrantem zůstal. Latinské 
slovo Sclavi označuje zároveň Slovany a otroky. A Slované doposud 
ve světě zastávají levnou pracovní sílu. Režie: Viliam Dočolomanský 
(Cena Alfreda Radoka za nejlepší inscenaci roku, cena Divadelních 
novin za pohybové divadlo)
FARMA v JESKYNi PRAHA – Mezinárodní divadelní studio

Milan Kopecký: DvEřE aneb PANE, vY JSTE NÁHODA

Když vás opustí manžel a uteče za jinou, která je mladší než jeho 
dcera, když vlastní dceru popadnou touhy odpoutat se od rodinného 
krbu, když se práce stává rutinou, když máte pocit, že vás všechny 
sousedky tupě sledují – pak se může stát, že váš život zrovna za moc 
nestojí. Zbývá vám však ještě mnoho: například naděje, protože ta 
nikdy neumře dřív než my. 
Hrají: J. Smutná, J. Hartl, J. Stryková. režie: Eva glancová
AgENTURA AP–PROSPER PRAHA

Terrence McNally, David Yazbek: DONAHA!

Děj muzikálu se točí kolem kamarádů, jejichž problémy s přítelkyně-
mi, manželkami, placením alimentů atd. mají společného jmenovate-
le: všichni nemohou sehnat práci. Jeden z nich však dostane spásný 
nápad, který mu mimoděk vnukla jeho manželka. Ta totiž navštěvuje 
dámský klub, kde v programu nechybějí pánská taneční čísla. Naši 
nezaměstnaní napřou všechny síly a nacvičí striptérské číslo. Z počá-
teční recese se stane tvrdá dřina, z ocelárenských dělníků skuteční 
tanečníci. 
Hrají: T. Šulaj (Cena Thálie), i. vacková, P. Hromádka, M. vrtáček,  
P. Majkus, M. Zavičár, D. vaculík ad. Režie: Radek Balaš j.h.
SlOvÁCKé DivADlO UHERSKé HRADiŠTĚ

Richard Alfieri: ŠEST TANEČNíCH HODiN v ŠESTi TÝDNECH

Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději. 
Od fenomenálního úspěchu na Broadwayi v říjnu 2003 putuje hra sou-

časného amerického dramatika doslova po celém světě. Ungelt ji uvádí 
v české premiéře. 
Hrají: Ch. Poullain, O. Kaiser. 
Režie: Zdeněk Dušek.
DivADlO UNgElT PRAHA

Alexander Dumas, J. P. Sartre: KEAN

Životní osudy legendárního shakespearovského herce Edmunda Keana 
se staly předlohou ke hře, která se s vtipným nadhledem zabývá otázka-
mi lidské svobody, důstojnosti a předurčenosti osudu. Inscenace podává 
obraz výjimečného člověka, geniálního a extrémně rozporuplného, který 
se stává obětí vztahů, intrik a falešných her, před jejichž divadelností 
bledne i samo divadlo. 
Hrají: J. langmajer, D. Suchařípa j.h., S. vrbická, R. Přibil, K. isso-
vá ad. Režie: Petr Hruška
DivADlO POD PAlMOvKOU PRAHA

Ceny předplatného skupiny 5P:

i. místo 1200 Kč – ii. místo 1100 Kč – iii. místo 1000 Kč

Abonentní koncerty Kruhu přátel hudby

EDiTA RANDOvÁ - mezzosporán
JAN KAlFUS - varhany kostel sv. Petra a Pavla

ADAMUSOvO TRiO
Jan ADAMUS – hoboj, anglický roh
Jitka ADAMUSOvÁ – housle
Květa NOvOTNÁ – klavír
Host koncertu: EMil viKliCKÝ - klavír
W. A. Mozart: Trio pro klavír, housle a anglický roh KV 502
J. Brahms: Trio op. 40 pro klavír, housle a anglický roh
E. Viklický: Ignác v koridoru pro hoboj a magnetofonový pás
E. Viklický: Tristana pro housle a klavír
E. Viklický: Tauromaquia pro hoboj, housle a klavír
E. Viklický: Improvizace na téma z publika divadelní sál

MORAvSKÁ FilHARMONiE OlOMOUC
Na návštěvě u rodiny Stamiců divadelní sál

SMETANOvO TRiO
Jitka ČECHOvÁ – klavír
Jana NOvÁKOvÁ – housle
Jan PÁlENíČEK – violoncello  divadelní sál

HUDEBNí SETKÁNí
ANDREA KAlivODOvÁ a její hosté – sólisté STÁTNí OPERY 
PRAHA
Árie a dueta z oper W. A. Mozarta, G. Bizeta, G. Verdiho, G. Pucciniho, 
A. Dvořáka a dalších divadelní sál

Jiří HOŠEK – violoncello
HANA KiMElOvÁ – cembalo
virtuosní sonáty 17. a 18. století
G. Valentini: Sonáta E dur
L. Boccherini: Sonáta č. 6 A dur
J. S. Bach: Sonáta č. 3 g moll
J. B. Brèval: Sonáta G dur
J. Haydn: Menuet C dur
P. Locatelli: Sonáta D dur přednáškový sál

Cena předplatného:

Jednotná cena 700 Kč.
U všech koncertů mají při doprodeji děti do 15 let v doprovodu rodičů 
vstupenku za 50 Kč. 
LM – sleva LAST MINUTE – poloviční vstupné půl hodiny před začát-
kem koncertu – pouze na označená představení.

MĚSTSKÉ DIVADLO PROSTĚJOV
Vojáčkovo nám. 1, telefon 582 330 663 - ředitelka, 582 333 389 – kancelář

www.divadlo.prostejov.cz,   e-mail: divadlopv@volny.cz
Předprodej vstupenek - pokladna Městského divadla, vchod z restaurační terasy Národního domu, tel. 582 333 390. 

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek od 11.00 do 17.30 hodin, v pátek od 11 do 16 hodin a též vždy půl hodiny před začátkem představení, kdy se však prodávají vstupenky pouze na nejbližší program.  
Upozorňujeme návštěvníky Městského divadla v Prostějově, že nerezervujeme vstupenky na večerní divadelní představení a koncerty. Zakoupené vstupenky zpět přijímáme jen v případě změny programu.   

Na večerní pořady nemají děti předškolního věku přístup.

Divadelní předplatné na sezonu 2006/2007

JAK ZíSKAT DivADElNí 
PřEDPlATNé 2006 - 2007

Prodej do 22. září 2006.

Stálí abonenti – rezervace míst do 25. srpna.
Po tomto datu budou místa prodána

jiným zájemcům.

SOUČASNé PERMANENTKY Si PřiNESTE S SEBOU 
– URYCHlíTE PRODEJ

Divadelní pokladna (předprodej vstupenek) je otevřena
od pondělí do čtvrtka od 11 do 17.30 hodin, 

v pátek od 11 do 16 hodin.  

Vchod do pokladny je z terasy Národního domu. 

Doprodej vstupenek vždy půl hodiny  
před začátkem představení.

Telefon do divadelní pokladny – 582 333 390.

Informace poskytuje také divadelní správa 
ve 2. poschodí Národního domu 

nebo na telefonech 582 333 389 a 582 330 663.


