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Vážení přátelé našeho divadla,
v poslední době se stále častěji stává, že jsou některá představení v našem
divadle rychle vyprodaná a zájemci o vstupenky jsou velmi zklamaní, když
na ně nezbydou. Nejlepším způsobem, jak tento problém vyřešit, je včasné
zakoupení předplatného na příští období. Také tentokrát nabízíme dvě abonentní
řady s premiérami atraktivních titulů, v nichž účinkuje spousta populárních
herců. Skupina A je zaměřena převážně na žánr komedie, zatímco skupina B je
multižánrová, a tak záleží jen na každém z Vás, kterou upřednostníte.

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o. p. s

2 0 20
Předplatné A/2020 – komedie

Skupina A obsahuje výběr komediálních inscenací v nastudování českých divadel.

8. 2. 2020

Antonín Procházka

KLÍČE NA NEDĚLI
Divadelní společnost Háta
Komedie o dvou manželských párech, které se sejdou na nepovedeném mejdanu.
Všichni čtyři nejsou příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití
trpí stereotypem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu – ale po
kratičké radosti z něčeho nového se situace nepěkně, i když zábavně zvrtne…
Hrají: Jana Šulcová/ Veronika Jeníková, Viktor Limr, Olga Želenská, Libor
Hruška/ Antonín Procházka/ Juraj Bernáth, Mahulena Bočanová, Marcela
Nohýnková, Ivana Andrlová/ Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová/ Pavla
Vojáčková, Martin Sobotka
Režie: Antonín Procházka

23. 3. 2020

D. Churchill, P. Yeldham

DANĚ, DANĚ A JAK NA NĚ…
Divadélko Radka Brzobohatého
Tom, relativně skromný profesor botaniky, kterého zajímají jenom ženy
a rostliny, zjistí, že ho jeho účetní namočila do daňového podvodu. Obelstít
finanční úřad není žádná hračka, zvlášť když malý podvodník narazí na většího
podvodníka… a kolotoč vtipných situací se roztočí…
Hrají: Miroslav Šimůnek/ Vojtěch Hájek, Vojtěch Efler, Martin Sochor/ Jiří
Chvalovský, Hana Gregorová, Irena Máchová, Bára Mottlová/ Dominika Býmová
Režie: Hana Gregorová

PŘEDPLATNÉ
JARO - LÉTO
15. 4. 2020

Federico Fellini

SILNICE (La Strada)
Divadlo Kalich
Divadelní podoba slavného Felliniho filmu Silnice. Každý kámen na světě má
smysl – stejně jako každý člověk, i ten nejubožejší. Soužití dvojice potulných
komediantů, propastně odlišných, má také svůj tajemný důvod – ale cituplná
nota je v pravou chvíli přehlušována veselým rámusem jejich vystoupení.
Strhující atmosféra starého cirkusu dokazuje známou pravdu: k tomu, aby
umělec diváky pobavil, nepotřebuje technické zázraky, ale pohotovost, vtip
a odvahu.
Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Radek Zima, Zbygniew Kalina
Režie: Lída Engelová

28. 4. 2020

Sébastien Thiéry

OSM EUR NA HODINU
Agentura JT Promotion
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti. Jacques a Laurence, bohatý pár
středního věku, zaměstnává načerno podivnou paní na úklid. Rosa je hotová
nešťastnice: nejenže se nechá vykořisťovat svými „zaměstnavateli“ a pečuje
o přítele, který se od ní nechá živit, ale každý den ji potká nějaký malér. Jednou
ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk, třetí den krvácí z nosu… Řízením osudu
se ta smůla přenese na Jacquese a Laurence, kteří se rozhodnou udělat
cokoli, aby Rosu (a především sebe) zachránili od podivného prokletí. Nutno
dodat, že Rosa je ve skutečnosti muž‑transvestita…
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová/ Daniela Šinkorová,
Antonín Procházka/ Zbyšek Pantůček
Režie: Antonín Procházka

4. 5. 2020

Ernest Thompson

NA ZLATÉM JEZEŘE
Agentura Harlekýn
Romantická komedie, známá z filmového zpracování. V kouzelném
prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající,
nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Norman
a jeho chápající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím
půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelsea s partnerem a jeho tvrdohlavým
synkem Billym pomůže Normanovi vystoupit z letargie – a vzápětí všechny
zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas začít se znovu za život, i ten
nejobyčejnější, prát.
Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková, Vasil Fridrich/ Jan
Teplý ml., Jaromír Nosek/ Karel Zíma
Režie: Vladimír Strnisko

Cena předplatného: Kč 1 500,–

www.karlovarskedivadlo.cz

2 0 20
Předplatné B/2020 - multižánrové

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

31. 1. 2020
Jaromír Rašín

SLÁVA STROJŮ A MĚST
Divadlo Na Jezerce
Příběh německého redaktora a dvou amerických inženýrů u českého včelaře zachycuje
střetávání zcela odlišných přístupů k životu a k tvořivosti. „Protože jde o včely, mělo by
jít o chutnou a pikantní grotesku, která občas žahne laskavým žihadlem,“ vysvětluje
Jaroslav Dušek, režisér a představitel mnoha postav, včetně těch ženských.
Hrají: Jaroslav Dušek, Petr Nikl, Ondřej Smeykal
Režie: Jaroslav Dušek

25. 3. 2020

Jana Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová

VZPOURA NEVĚST
Divadlo Palace
„Vítejte v agentuře Beremese.cz – tradice,
profesionalita, pozitivní reference! Budete
‑li se vdávat, nesmíte zapomenout na nic
důležitého: sladit kytici s kravatou ženicha,
objednat koláčky a hlavně získat duševní
klid a vyrovnanost.“ Pět žen ve věku od
devatenácti do sedmdesáti let a jeden
muž se sejdou ve svatební agentuře,
aby se připravili na svůj velký Den. Jejich
touhy, očekávání a životní osudy vytvářejí
vynikající platformu pro bláznivou komedii
na téma žena kontra muž a manželství
kontra svoboda. Komediální příběh
o předsvatebním hledání sebeúcty, napsaný
ženami nejen o ženách a nejen pro ženy.
Hrají: Zuzana Slavíková, Kateřina
Macháčková, Daniela Šinkorová, Lída
Rašilovová, Miluše Bittnerová/ Vendula
Fialová, Michaela Sejnová Dittrichová/
Natálie Tichánková, Richard Trsťan
Režie: Michaela Doleželová

PŘEDPLATNÉ
JARO - LÉTO
9. 4. 2020

Marcin Szczygielski

SKOŘÁPKA
Divadlo Ungelt
„Křehký a dojemný příběh o náhodném setkání dvou žen v odlišných životních
situacích a zdánlivě tak rozdílných povah se prostřednictvím bezchybné
herecké partneřiny Aleny Mihulové a Petry Nesvačilové proměňuje
v neomylný tah na branku diváckých srdcí. Ten veskrze příjemný pocit
a katarzní zážitek z pozvolného oťukávání skořápek obou hrdinek, jejich
cesty k pochopení a vzájemnému obohacení si hýčkám ještě teď. A tleskám!“
napsala Helena Grégrová. V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice,
zakřiknutá knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání?
Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě.
Hrají: Alena Mihulová, Petra Nesvačilová
Režie: Pavel Ondruch

29. 4. 2020

Terrence McNally, Marc Shaiman, Scott Wittman

CHYŤ MĚ, JESTLI NA TO MÁŠ
Karlovarské městské divadlo a Západočeské divadlo v Chebu
Herecky, pěvecky a pohybově náročná muzikálová komedie
o nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky vychází ze skutečných událostí
a z filmu Catch Me If You Can s Tomem Hanksem a Leonardem DiCapriem.
„Ještě mi nebylo jednadvacet a už jsem byl několikanásobným milionářem –
a všechno, do posledního centu, jsem ukradl. Nalítal jsem přes osm milionů
kilometrů jako pilot Pan Am, praktikoval jsem medicínu v nejprestižnější
nemocnici v Atlantě a dělal jsem prokurátora ve státě Louisiana – to vše pod
falešnými jmény. A s jakou elegancí, dámy a pánové!“ říká protagonista Frank
Abagnale Jr. v podání Daniela Mišáka. V roli jeho pronásledovatele, agenta
FBI Carla Hanrattyho, se alternují Radek Bár a Jindřich Skopec.
Dále hrají: David Beneš, Viktor Braunreiter, Lucie Domesová, Jan Hanny Firla,
Magdaléna Hniličková, Eliška Huberová Malíková, Pavla Janiššová, Soňa
Křepelová, Petr Németh, Pavel Richta, František Špaček, Jiří Švec, Tereza
Švecová, Vladimíra Vítová
Režie: Zdeněk Bartoš

7. 6. 2020
Ray Cooney

NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Agentura Harlekýn
Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma
manželkami. Povedený tatínek má s jednou syna Gavina a s druhou dceru
Vicki. Ti dva mladí se seznámí na internetu a chtějí se osobně poznat. Jejich
otec se jim v tom snaží se svým přítelem Stanleyem narychlo a s vypětím všech
sil zabránit. Výsledkem je veletok neuvěřitelných, typicky cooneyovských
zmatků a improvizací v duchu nejlepších tradic anglické komedie, které
uspokojí každého – kromě Johna Browna.
Hrají: Václav Vydra/ Jan Čenský, Josef Carda/ Martin Zahálka, Filip Cíl,
Karolína Vágnerová, Vlasta Žehrová/ Kamila Špráchalová, Jana Boušková/
Zuzana Slavíková, Miloslav Mejzlík
Režie: Martin Hruška

Cena předplatného: Kč 1 500,–

www.karlovarskedivadlo.cz

zahájení prodeje 9. prosince 2019
uzávěrka prodeje předplatného 25. ledna 2020
Výhody předplatného
•
•
•
•
•

Zaručuje stálé místo v hledišti.
Divák oproti klasickému předprodeji získá 25% 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

•
•

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)

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

