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Městské divadlo
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  Národ-

ního domu, tel. 582 333 390. Otevírací doba: pondělí až čtvrtek od 11.00 do 18.00 hodin, v pátek od 11 do 16 hodin a též vždy půl hodiny před začátkem představení, kdy se však prodávají vstupenky pouze na nejbližší pro-
gram. 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 ve-
černí pořady nemají děti předškolního věku přístup! Na všechny abonentní akce je možno dokoupit vstupenky. LM - sleva last minute - poloviční vstupné - půl hodiny před představením - pouze na označená představení.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
sezóna 2005 - 2006

Divadelní předplatné - skupina 3

Marc Camoletti: ... A DO PYŽAM!
Brilantní komedie, která má jediný cíl: pobavit diváka. Kultivovaně oži-
vuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor má mi-
mořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku. Umí vytvořit zajímavou
zápletku a najít vtipné rozuzlení.
Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa, K. Hrachovcová/N. Boudová, 
K. Brožová/M. Válková ad. Režie: Petr Hruška
Agentura PROSPER Praha

Carlo Goldoni: LHÁŘ
Komedie mravů. Goldoniovský jazyk a postavičky se někdy zdají už
trochu omšelé. Stačí však trochu inspirace, správného smyslu pro hu-
mor a atmosféru a z poněkud přihlouplé hříčky v duchu komedie 
dell’arte je rázem docela aktuální záležitost. Skvěle zahraný a bohatě
vypravený příběh lháře zavede diváky do karnevalových Benátek, kde
krása i kýč jsou nerozlučně propojeny a umění a zábava se proměňu-
je v příjemnou vyhřátou atmosféru.
Hrají: J. Vondráček, P. Tesař, J. Wohanka, M. Horáčková, K. Sedláč-
ková ad. Režie: Hana Burešová
DIVADLO V DLOUHÉ Praha

DÁMA S KAMÉLIEMI
Příběh slavné pařížské kurtizány, který literárně zpracoval Alexader
Dumas ml. Hlavní představitelka opravdu žila a jen málokdo věděl, že
její život provází zničující choroba. Do společnosti chodila ozdobená
křehkým květem kamélie. Muži ji přímo zbožňovali, ona však své cito-
vé vazby přizpůsobovala jejich přelétavým zájmům. Teprve s Arman-
dem poznala opravdovou lásku, osud však byl mocnější než jejich tou-
hy. Hudební podklady vycházejí z La Traviaty G. Verdiho, které pro ba-
let upravil S. Onsoff. Choreografie, režie: Libor Vaculík
STÁTNÍ OPERA Praha a KOMORNÍ BALET Praha

Stanislav Štepka: SÚPIS DRAVCOV
Trpká komedie Súpis dravcov z autorského pera Stanislava Štepky
patří do zlatého fondu Radošinského naivného divadla. Mladá vědky-
ně Anna cestuje spolu se šoférem Slovenskem a sčítají dravce. Při
svém putování zažívají různá setkání a přímou konfrontaci s „lidskými
dravci“... Autor hledá prostřednictvím Anny dobrého člověka, který
zde přece ještě někde žije, nebo by měl žít. Není to však lehké hledá-
ní.
Hrají: S. Štepka, S. Norisová, L. Barilíková ad. Režie: Juraj Nvota
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO Bratislava

Giuseppe Verdi: NABUCCO
Premiéra opery v roce 1842 přinesla zvrat v životě skladatele i ve vý-
voji italské národní hudby. Verdi se rázem stal vedoucí osobností ital-
ské opery. Dílo, jež dociluje stálého ohlasu v celém hudebním světě,
je charakteristické neobyčejným smyslem pro dramatičnost, velikým
rozpětím kantilény, novým koloritem árií i ansáblů a navíc je pevně
propojeno ústřední myšlenkou. Slavný sbor z opery Nabucco se stal
téměř národní hymnou. Režie: Michael Tarant j.h.
MORAVSKÉ DIVADLO Olomouc

Neil Simon: ...VSTUPTE!
Komedie o nekončících patáliích dvou klaunů na penzi. Wilie Clark a Al
Lewis tvoří slavné komické duo z éry vaudevillu. Po jedenácti letech
se mají opět sejít a pro televizi natočit nejzdařilejší číslo - je to vlastně
jejich labutí píseň. Staří páni se ale nemohou dohodnout, vzájemně se
jen dráždí a není vůbec jisté, jak to s oběma tvrdohlavci dopadne. 
Hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová. 
Režie: Pavel Háša
Agentura HARLEKÝN V. Hanzlíčka Praha

Cena předplatného skupiny 3:
I. místo 800 Kč - II. místo 750 Kč - III. místo 700 Kč

Divadelní předplatné - skupina 4

Donald Churchill: CHVILKOVÁ SLABOST
Rozvedení manželé se setkávají na letním sídle, aby si rozdělili spo-
lečné zařízení domu. On čeká dítě s o čtyřicet let mladší ženou, ona
má před sňatkem s úspěšným podnikatelem. Situace se však neče-
kaně komplikuje a vše dopadne jinak, než se zdá. Kořením příběhu je
bezpočet komickým situací, jež jsou z manželství důvěrně známé do-
slova každému. Hrají: H. Maciuchová, R. Brzobohatý, J. Janěková/
A. Elsnerová. Režie: Jan Burian
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO Praha

Emmerich Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Právě v jedinečném melodickém bohatství Čardášové princezny tkví
světový úspěch E. Kálmána. Opereta z roku 1915 je zrcadlem doby
a její společnosti - válečného času i světa nočních lokálů, světáků
a šansoniérek. Starý světák Feri a jeho adept Boni, číšníci, komtesy,
kavalíři i lehčí ženy dokreslují dokonalý kolorit doby. 
Režie: Martin Dubovic
MORAVSKÉ DIVADLO Olomouc

Ephraim Kischon: ODDACÍ LIST
Vzal(a) byste si ji (ho) znovu? Touto otázkou provokuje diváky proslu-
lý satirik ve své originální rodinné komedii pro vdané, ženaté i svo-
bodné. S jemnou nadsázkou a chytrou ironií se autor diváků ptá, zda
by si vzali svého partnera i po dvaceti letech společného života. 
Hrají: T. Medvecká, J. Vlasák, M. Procházková, R. Fiedlerová ad. 
Režie Zdeněk Potužil
Divadlo ROKOKO Praha

MUZIKÁLEM KŘÍŽEM KRÁŽEM
Slavné muzikálové melodie v podání oblíbené operetní a muzikálové
pěvkyně Pavlíny Břínkové, klavírní doprovod Jiří Pazour.

Antonín Procházka: KLÍČE NA NEDĚLI
Dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí
se, že všichni čtyři trpí manželským stereotypem a jsou poněkud zkla-
maní životem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu
a po kratičké radosti z něčeho nového se ze záměny roztočí kolotoč
potíží... Hrají M. Dvorská/J. Šulcová, L. Olšovský/Z. Pantůček, 
I. Andrlová/O. Želenská ad. Režie: Antonín Procházka
Divadelní společnost HÁTA Praha

Olga Scheinpflugová: OKÉNKO
Roztomilý, nepraktický a života neznalý profesůrek se ve staropražské
veselohře s písničkami poprvé v životě opije a zapomene, co dělal me-
zi půlnocí a úsvitem. Docent etiky Jakub Johánek má spíše pořádné
okno než okénko. Vše je o to složitější, že Johánek se má stát dědi-
cem a mnozí lidé z jeho okolí chtějí jeho okénka zneužít... 
Hrají: K. Fialová, D. Batulková, P. Štěpánek, J. Novotný/V. Udatný ad.
Režie: Pavel Háša
Agentura HARLEKÝN V. Hanzlíčka Praha

Cena předplatného skupiny 4:
I. místo 800 Kč - II. místo 750 Kč - III. místo 700 Kč

Divadelní předplatné - skupina 5P

Pavel Kohout: UBOHÝ VRAH (druhý pokus)
Příběh začíná v okamžiku, kdy se v ústavu pro choromyslné pořádá
rekonstrukce příběhu, ve kterém hlavní hrdina používá své mimořád-
né intelektuální schopnosti i svůj herecký talent, aby si podrobil své
okolí. Jeho zprvu řízená a vědomá schizofrenie ho nakonec dovede až
do skutečného blázince. Inscenace se jako jediná česká hra prosadi-
la na Broadwayi a dočkala se i filmového zpracování. 
Hrají: J. Langmajer, B. Rösner, K. Issová, K. Macháčková ad. 
Režie: Petr Kracik
Divadlo pod Palmovkou Praha

Martin Sherman: KDYŽ TANČILA
Biografický příběh romantické, bouřlivé a zničující lásky slavné ame-
rické tanečnice Isadory Duncanové a ruského básníka Sergeje Jese-
nina se odehrává v kosmopolitní Paříži roku 1923. Epizodu z konce ži-
vota slavné tanečnice zobrazuje hra s humorem, nostalgií i jemným
patosem. Šestačtyřicetiletá Isadora žije v pařížské Rue de la Pompe
se svým osmadvacetiletým milencem Jeseninem. Čeká na inspiraci
a také na peníze, které by jí, bouřliváckému milenci a také žačkám v je-
jí baletní škole měly zajistit existenci. Hrají: Z. Bydžovská, B. Klepl, F.
Čapka, A. Jastraban ad. Režie: Alice Nellis
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Praha

Ľudo Ferenc, Milan Markovič: SORRY! ALEBO MARKOVIČ ZA
MREŽAMI
V této kabaretní hře se Milan Markovič ocitl v base. A je to pro něho
vlastně inspirace. V zamřížovaném světě se zrodí mnoho komických
a neskutečných situací. Markovič mimo jiné odhaluje zákulisí svých
předešlých programů - trapasy a překvapení, šokující i tragikomické
a často i těžko uvěřitelné informace o lidech ze světa politiky, umění,
showbyznysu a možná také podsvětí. Hrají: Milan Markovič, Rasťo
Piško, Judita Hansman. Režie: Marta Ferencová
SLOVENSKÉ TIEŇOVÉ DIVADLO Bratislava

Wolfgang Amadeus Mozart: AMADEUS
Balet o skladateli, kterého si vyvolila Smrt i Múza a jehož život je zá-
vislý na jejich dohodě. Taneční drama o životě W. A. Mozarta. Jako
hudební předlohu pro své libreto si přední český choreograf a režisér
Robert Balogh vytvořil hudební koláž z Mozartových skladeb, z nichž
stěžejní je Requiem. Libreto, choreografie a režie: Robert Balogh j. h.
MORAVSKÉ DIVADLO Olomouc

Jean Baptiste Moliére: ŠKOLA PRO ŽENY
Komedie o velké lidské pošetilosti, o mužích a ženách, o stáří a do-
spívání, o mravech a společnosti. Arnulf, zralý zajištěný muž v nejlep-
ších letech, se chystá k životnímu kroku, na který se připravoval víc
než deset let. Bude se ženit. A na rozdíl od svých známých se roz-
hodně nechce nechat ženou podvádět! Budoucí manželku si vycho-
vává skoro od plenek, aby měl jistotu, že bude právě taková, jakou ji
chce mít. Svět se však otáčí opačným směrem, než by si Arnulf přál.
Z dítěte se před jeho očima stává mladá, žádoucí žena, která má zce-
la jiné představy o svém ženichovi a vlastní budoucnosti. Hrají: I. Ře-
záč, T. Hofová, S. Šárský, J. Vlasák j.h. ad. Režie: Daniel Hrbek
ŠVANDOVO DIVADLO Praha

Rudolf Těsnohlídek: LIŠKA BYSTROUŠKA (PŘÍBĚHY KRVE)
Svérázné postavičky lesní i lidské „havěti“ z Těsnohlídkovy rozkošné
hanácké humoresky jsou notoricky známé a inspirují české umění už
přes osmdesát let. Režisér Jan Antonín Pitínský upravil Lišku By-
stroušku do činoherního divadla vycházejícího z příběhů lidí i zvířat ži-
jících vedle sebe i pospolu. Vždyť kdo je nám věrnějším životním dru-
hem než němá zvířecí tvář a co je naopak komičtějšího, než když zač-
ne promlouvat, jednat a žít jako my lidé? Mají zvířata duši jako lidé?
A nebo nás v lecčems zvířata i převyšují? Hrají: J. Josková, T. Šulaj,
K. Pulec ad. Režie: Jan Antonín Pitínský
SLOVÁCKÉ DIVADLO Uherské Hradiště

Georges Feydeau: DÁMSKÝ KREJČÍ
Ústřední postava komedie, doktor Moulineaux, je neuvěřitelný lhář. Ve

slavné inscenaci Bernarda Murata (1993) ji ztělesnil Jean-Paul Bel-
mondo, který o postavě prohlásil: „Malá lež je mrzká, ale velká lež, to
je umění!“ V jiskřivém nastudování Činoherního klubu se v téže roli
představí vynikající slovenský herec Milan Mikulčík. 
Hrají: M. Mikulčík, R. Holub, M. Bočanová, J. Dulava, Z. Norisová ad.
Režie: Martin Čičvák
ČINOHERNÍ KLUB Praha

Ceny předplatného skupiny 5P:
I. místo 1000 Kč - II. místo 950 Kč - III. místo 900 Kč

Abonentní koncerty Kruhu přátel hudby

LYRA DA CAMERA
W. A. Mozart a jeho čeští současníci
Jitka Navrátilová - cembalo
Johana Rosická - soprán
Kateřina Chudobová - flétna
Bledar Zajmi - violoncello

ŠTĚPÁN RAK - kytara
Jubilejní koncert světoznámé osobnosti koncertní kytary Štěpána Ra-
ka u příležitosti jeho 60. narozenin.

EPOQUE QUARTET
Martin Válek - housle
Vladimír Klánský - housle
Vít Petrášek - violoncello
Vladimír Kroupa - viola

VÁNOČNÍ KONCERT
Václav HUDEČEK, housle
Petr ADAMEC - klavír
vítěz(ka) celostátní houslové soutěže

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN
TAJEMNÁ NOC
M. P. Musorgskij: Noc na Lysé hoře, fantazie
S. Rachmaninov: Koncert pro klavír č. 2 c moll, op. 18
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll, op. 64
Sólistka: Jaroslava Pěchočová, klavír
Dirigent: Jakub Hrůša

SPIRITUÁL KVINTET

Cena předplatného:
Jednotná cena 650 Kč

U všech koncertů mají při doprodeji děti do 15 let v doprovodu rodi-
čů vstupenku za 50 Kč.

JAK ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ 2004 - 2005

Prodej od 27. června do 1. července a dále 
od 1. srpna do 9. září.

Stálí abonenti - rezervace míst do 5. srpna
(po tomto datu budou místa prodána jiným zájemcům)

UPOZORNĚNÍ
V týdnu od 27. června do 1. července si současní abonenti 

mohou obnovit předplatné za zvýhodněnou cenu.
SOUČASNÉ PERMANENTKY SI PŘINESTE S SEBOU 

- URYCHLÍTE PRODEJ

Osmisměrka
Ve Špalíčku Muzea Prostějovska je až do konce července výstava „Hrady ne-
spatřené“. Je zde možné vidět (viz. tajenka) na Prostějovsku.

Použité výrazy: ANTÉNA, BANÁN, BAOBAB, BRADA, CENÍK, DATUM, DE-
FENESTRACE, DIVOCH, DOROSTENKA, FONTÁNA, HOLÁTKO, HRABOŠ,
JUNÁK, KAMERA, KLADKA, KOBYLKA, KOMISE, KOMPARS, KOMPLET,
KONTROLA, KURÝR, LAVINA, LEONA, LÉTAVICE, MAKOVICE, MNATA, NÁ-
POJ, NEDĚLE, PETLICE, PIPKA, POLEVA, PONTON, PRAPOR, PŘEROV, PŘÍ-
RODA, PSTRUH, PUDLÍK, REKLAMA, RUINA, SKÓRE, STOPKA, ŠKOLA, TU-
NEL, VESNICE. Autor: Ing. Bohdan Kousal

Správné znění z minulého čísla Radničních listů zní: Ženských pěvec-
kých sborů. Ze správných odpovědí jsme vylosovali Ivanu Judasovou
z Prostějova, která získává knihu Dějiny Prostějova. Může si ji vyzved-
nout v Informačním středisku městského úřadu na nám. T. G. Masaryka.
Blahopřejeme!
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