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Předplatné A/2022 – komedie

Skupina A obsahuje výběr komediálních inscenací v nastudování českých divadel.

20. 4. 2022
Michał Wałczak

LOV NA LOSA
Agentura SCHOK, spol. s r. o.
Eliška s Kamilem se právě nastěhovali do svého prvního bytu a plánují svatbu.
Návštěvu Eliščiných rodičů, během které je chce Kamil požádat o ruku jejich
dcery, však zkomplikuje nezvaný host, ze kterého se vyklube bývalý Eliščin
milenec… Hra jednoho z nejznámějších současných polských dramatiků
Michała Wałczaka, jež se stala hitem na polských i evropských scénách.
Hrají: Jana Polášková, Marek Daniel, Petra Horváthová, Ladislav Hampl,
Saša Rašilov
Režie: Jakub Krofta

PŘEDPLATNÉ

2022

18. 6. 2022

Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière

S PRAVDOU VEN
Divadlo Kalich
Nově zvolený prezident republiky má za čtyři hodiny pronést inaugurační
projev před celým národem. Má to být vrcholná chvíle jeho života – ale jakmile
se pustí do opakování textu, začne ho svědit nos do té míry, že se šklebí při
každém slovu. Co s tím? Lékař ho vyšetřil, prý problém vězí jinde. Přivedou mu
tedy toho nejlepšího psychiatra. A začne konverzace, která změní jeho život…
Skvělá konverzační komedie o nešvarech a zlozvycích politiků, vyskytujících
se všude na světě bez ohledu na konkrétní politickou reprezentaci.
Hrají: Petr Rychlý, Luboš Veselý | Režie: Ondřej Rychlý

12. 9. 2022

Eric-Emmanuel Schmitt

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Komorní divadlo Kalich
Divadelní adaptace humorné i dojemné novely úspěšného francouzského autora.
Oskar sedí na svém lůžku v nemocnici a to, co potřebuje, je plán. Měl by to být
vskutku důmyslný plán, jak prožít život se vším, co k němu patří, až do vysokého věku,
ale stihnout to v přeci jen trochu kratším čase. Jeden den jako deset let – s takovým
kouzlem může Oskarovi pomoct jen jediný člověk. Obávaná škrtička z Languedocu,
bývalá zápasnice, dnes záhadná, úžasná, vždy pohotová babi Růženka…
Hrají: Josef Polášek, Pavla Tomicová | Režie: Jakub Nvota

4. 10. 2022
Eric Assous

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Pantheon production
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí
ke zkáze jednoho dlouholetého manželství. Rosálie a Francis rekapitulují své
dosavadní soužití a určitě by se shodli na tom, že jsou spolu šťastní – kdyby se
právě neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Celá rodina se ocitá v komickém
zmatku, Rosálie vrací úder, i dceři se za podivných okolností hroutí manželství
a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají.
Hrají: Vladimír Kratina, Veronika Freimanová, Jana Bernášková,
Kateřina Lojdová, Luděk Nešleha | Režie: Michaela Doleželová

15. 5. 2022
Edward Taylor

HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED
Divadlo Palace

Vážení přátelé našeho divadla,
po delší době jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout celoroční předplatné
pro rok 2022. Z praktických důvodů jsme tentokrát zvolili představení
v termínech od dubna 2022 do října 2022.
Rozdělení do skupin je podobně jako v minulosti žánrové. Skupina A
je zaměřena převážně na komedie, zatímco skupina B nabízí široké
spektrum žánrů, a tak záleží jen na každém z Vás, kterou upřednostníte.

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s

Bláznivá komedie, která se strhne kolem jedné malé, ale nutné lži. Jim, který
žije nesezdán se svou milenkou, pozve na návštěvu šéfa s chotí. Šéf je ovšem
členem Ligy pro morálku a nesnáší, když jeho podřízení žijí “na psí knížku“. Jim
si tedy musí opatřit “manželku“ na jeden večer, jeho milenka to odmítá… do hry
vstupuje pitoreskní uklízečka, Jimova snaživá asistentka… a vír nedorozumění
je roztočen.
Hrají: Marek Adamczyk, Marta Dancingerová, Nela Boudová, Henrieta
Hornáčková/ Dominika Býmová, Josef Carda/ Karel Vlček, Vlasta Žehrová
Režie: Jana Kališová

Cena předplatného: Kč 1 700,–

www.karlovarskedivadlo.cz
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Předplatné B/2022 - multižánrové

Skupina B obsahuje pestrý multižánrový výběr inscenací a muzikál v koprodukci
Karlovarského městského divadla a Západočeského divadla v Chebu.

2. 4. 2022
Dennis Kelly

PO KONCI SVĚTA
Divadlo Bez zábradlí
Mark miluje Luisu. Zachrání ji před jistou smrtí a ukryje se s ní v protiatomovém
krytu. Všude kolem zuří jaderná válka – alespoň tak to Mark Louise tvrdí.
Ta o tom začne brzy pochybovat, jenže odporovat Markovi se nevyplácí.
Z oblíbené a silné ženy se stává oběť a z introvertního muže násilník, co nezná
hranic. Bitva o přežití začíná… Oba představitelé hlavních rolí získali za své
mimořádné výkony širší nominaci na prestižní divadelní cenu Thálie.
Hrají: Sarah Haváčová, Karel Heřmánek ml. | Režie: Tomáš Mašín
(představení je vhodné pro 16+)

PŘEDPLATNÉ

2022

nástroje, vojáci pod vedením moderátorky Terezy připravují rozvernou
televizní revue a všichni pijí limonádu Super! Ale co když je to všechno jenom
sen? Babeta, Tereza, Vy byste pořád seděla, Motýl, Je nebezpečné dotýkat
se hvězd, V opeře, Pramínek vlasů a další semaforské pecky – jak je u nás
dobrým zvykem, s živou kapelou!
Účinkují: Jiří Švec, Daniel Mišák, Pavel Richta, Petr Németh, Petr Urban,
David Beneš, Jan Hanny Firla, Jindřich Skopec, František Špaček,
Viktor Braunreiter, Karel Beseda, Radek Bár, Petr Joo, Pavel Marek,
Radmila Urbanová, Tereza Švecová, Pavla Janiššová, Eliška Huber Malíková,
Vladimíra Vítová, Stephanie Van Vleet
Živě doprovází BIG BAND KARLOVY VARY a hosté
Hudební nastudování: Matěj Kroupa, Jakub Žídek a Zdeněk Krám
Režie: Zdeněk Bartoš

zahájení prodeje 14. března 2022
uzávěrka prodeje předplatného 31. března 2022
Výhody předplatného
•
•
•
•
•

Zaručuje stálé místo v hledišti.
Divák oproti klasickému předprodeji získá 30% slevu.
Výběr míst je možný v sektoru I. cenové kategorie.
Divák se nemusí starat o nákup vstupenek.
Abonentka je přenosná.

•
•
•

Zakoupené předplatné není možné měnit ani vracet
Změna programu a termínu vyhrazena.
Z důvodů zasílání informací prosíme o včasné nahlášení
případné změny kontaktních údajů.
Při vstupu do divadla se prokazujte abonentkou.
Informace o termínu představení bude
uvedena v programu divadla.

Upozornění

•
•

25. 5. 2022

Sebastien Thiéry

PRACHY JAKO BY Z NEBE PADALY
Agentura ADVERTE
Bezstarostný pár Bruno a Laurence objeví jednoho večera v obýváku peníze.
Ani jeden z nich je tam však nepoložil. Od té chvíle se každý den objevují další
a další bankovky, jako kdyby padaly z nebe. Odkud se ty peníze berou? Co
Bruno s Laurence udělali, aby si je zasloužili? Je to náhlé štěstí – anebo prokletí?
Ústřední dvojice osciluje mezi panikou, znechucením a radostí. A taky je tu zmatená
uklízečka Tereza se silným španělským přízvukem. Bláznivá jízda může začít.
Hrají: Michaela Kuklová, Felix Slováček jr., Martin Sochor, Lucie Vojtová
Režie: Jakub Maceček

Platby
•
•
•
•

V hotovosti na pokladně divadla.
Platební kartou na pokladně divadla.
Poštou na dobírku.
Bankovním převodem
(na základě objednávky vystavíme fakturu).

Místa určená pro předplatné (modrá barva)

21. 4. 2022

Penelope Skiner

LINDA
Agentura DIVINUS Kateřiny Brožové s.r.o.
Linda je úspěšná žena v nejlepších letech, manažerka v kosmetické firmě.
Jednoho dne jí ale začne šlapat na paty mladší kolegyně a Lindě se postupně
začne hroutit celý svět. Podporu hledá u svého manžela, ale jak brzy pochopí,
ani tam nenajde zastání. Život, který vedla ještě před pár dny, se rázem mění
v pouhou iluzi, vše se s nečekanou rychlostí vymyká kontrole jak v práci, tak
v rodině… Svižná konverzační hra o hledání způsobu, jak se v životě prosadit.
Hrají: Kateřina Brožová, Aleš Procházka, Šárka Vaculíková, Sabina Rojková,
Otakar Brousek, Markéta Děrgelová/ Vendula Fialová, Jiří Roskot, Barbora
Poláchová/ Iva Vejražková
Režie: Juraj Deák

14. 5. 2022

Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ján Roháč

KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Legendární hudební komedie o tom, že ve válce múzy mlčí, pokud se nestane
zázrak. V malých kasárnách nedaleko ospalého lázeňského městečka,
připomínajícího západočeský Jáchymov, se zbraně promění v hudební

19. 9. 2022

Andrzej Saramonowicz

TESTOSTERON
Divadlo Na Fidlovačce
Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že
být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc když je tím člověkem muž a jeho
pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Sedm různých mužů,
sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách?
A bude přece jen někdy svatba? Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy.
Hrají: Tomáš Měcháček, Zdeněk Maryška, Jiří Racek/ Karel Zima, Václav Šanda,
Michal Maléř, Vojtěch Vodochodský/ Lukáš Adam, Gustav Hašek/ Petr Jeřábek
Režie: Tomáš Svoboda

Cena předplatného: Kč 1 700,–

www.karlovarskedivadlo.cz

Objednávky
osobně v pokladně divadla
(10.00 až 11.30 hod., 12.00 až 17.30 hod.)
e‑mailem: vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
telefonicky: 351 170 015

Kontakt
Karlovarské městské divadlo, o. p. s.
Divadelní náměstí 21,
360 01, Karlovy Vary
vstupenky@karlovarskedivadlo.cz
tel.: 351 170 015

