
vstupenkyznojmo.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
 

Turistické informační centrum, Obroková 10, Znojmo 

tel.: 515 222 552, e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz

On-line prodej a rezervace na portálu www.vstupenkyznojmo.cz.  

Rezervace nevyzvednuté týden před představením jdou do prodeje, 

vstupenky zbylé z předplatného lze zakoupit v TIC, případně 

v pokladně divadla platbou v hotovosti půl hodiny  

před představením.  

Zakoupené vstupenky nelze vrátit.  

Zpět se vstupenky přijímají pouze v případě zrušení akce.  

 

Pokladna v divadle je otevřena pouze půl hodiny  

před začátkem představení.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

st 1 / 12 / 2021    19.30

ANETA LANGEROVÁ
DVĚ SLUNCE
Zaposlouchejte se do nových příběhů na koncertním turné, na 
kterém Anetu doprovodí její kapela společně se smyčcovým 
triem. Těšit se tak můžete na zkušené muzikanty jako je 
klavírista a producent nové desky Jakub Zitko, bubeník Martin 
Kopřiva, baskytarista Miloš Klápště, kytarista Ludvík Kulich, 
violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová, houslistka Veronika 
Vališová a violista Vladan Malinjak.

100 min. / koncert je bez přestávky 
vstupné: 650, 590, 550 Kč, stání 300 Kč mimo předplatné

so 4 / 12 / 2021    15.00, 18.00

VÁNOČNÍ KONCERT ALEŠE 
SLANINY A JEHO HOSTŮ
Tradiční charitativní koncert sólisty Městského divadla Brno.
Tentokrát si pozval své kolegy Andreu Zelovou, Lukáše Vlčka, 
Kristiana Pekara a Markétu Sedláčkovou a doprovodnou kapelu 
pod vedením Tomáše Küfhabera. Část výtěžku z koncertů bude 
věnována vážně nemocným dětem ze Znojemska.

90 min. / hraje se bez přestávky  
vstupné: 300. 250, stání 100 Kč, předprodej: Ladislava Rivolová,  
736 426 040, rivolova@gymzn.cz pronájem

po 6 / 12 / 2021    19.00

Rob in Hawdon/ INDIGO Company

DOKONALÁ SVATBA
Úspěšná současná situační komedie. Bill a Ráchel se mají právě 
brát, na svatbu se těší oba – a s nimi i všichni okolo. Jenže ráno 
před svatbou se ženich po noci, ze které si díky loučení se 
svobodou nic nepamatuje, probudí v posteli s neznámou dívkou.

Hrají: Malvína Pachlová, Václav Kopta, Simona Vrbická/ Dana 
Morávková, Miroslav Dvořák. Režie: Lumír Olšovský

120 min. / hraje se s přestávkou 
vstupné: 380, 360, 340, stání 170 Kč BB

čt 9 / 12 / 2021    18.00

CO NEZAZNĚLO  
A ZAZNÍT MĚLO
Střípky činnosti Dětského folklorního souboru Dyjavánek  
z uplynulých dvou let.

80 min. / hraje se bez přestávky 
vstupné: 100 Kč pronájem
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pá 10 / 12 / 2021    19.00

Tomáš Dianiška, Igor Orozovič / Divadlo pod Palmovkou, Praha

BEZRUKÝ FRANTÍK
Čáp, který ho nesl rodičům, mu před narozením ukousl ruce, 
a tak se Frantík narodil bez nich. Jeho upřímné nadšení je 
však naprosto nakažlivé. A to i v dobách, kdy je optimizmus 
jediné bohatství, které mu zbývá. Nohama se naučil dělat 
vše, co dítě potřebuje – vzít kámen a přehodit kostel, 
pouštět draka, cvrnkat kuličky a taky se prát. 

Spolužačky nosí krátké sukně, přišla nabídka z obludária 
a z fronty se vrací další mrzáci. Černo-černá groteskní 
komedie inspirovaná skutečností. Příběh tělesně 
postiženého tvrdohlavého kluka, který usiluje  
o vymanění se z daného osudu i prostředí a který  
je nucen na pozadí novodobých českých dějin  
svádět veliký zápas o lidskou důstojnost.  

Cena divadelní kritiky za rok 2019 za nejlepší mužský 
herecký výkon: Jakub Albrecht. 

Hrají: Jakub Albrecht, Tereza Dočkalová, Nataša Mikulová, 
Tomáš Dianiška, Igor Orozovič, Adam Vacula a další. 

Režie: kol.

110 min. / hraje se bez přestávky 
vstupné: 380, 360, 340, stání 170 Kč AA

čt 31 / 12 / 2021    17.00, 20.00

Sébastien Thiéry / JT Production

OSM EUR NA HODINU
Osm eur na hodinu je zběsilá komedie o sobectví a štědrosti. 
Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár středního věku, 
zaměstnává na černo podivnou paní na úklid. Rosa je 
hotová nešťastnice: nejenže se nechá vykořisťovat svými 
„zaměstnavateli“ a stará se o svého přítele, který se od ní 
nechá živit, ale každý den se jí přihodí nějaký malér. Jednou 
ztratí telefon, podruhé si zablokuje krk, třetí den krvácí z nosu… 
Řízením osudu se ta smůla přenese na Jacqua s Laurence, 
kteří se rozhodnou udělat cokoli, aby Rosu a především sebe 
zachránili od podivného prokletí. Nutno zmínit, že Rosa je ve 
skutečnosti muž-transvestita. Proč vlastně pomáháme druhým, 
pakliže nejde o náš vlastní prospěch?

Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová/ Daniela 
Šinkorová, Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček. 

Režie: Antonín Procházka

105 minut/ hraje se s přestávkou 
vstupné: 420, 400, 380, stání 190 Kč mimo předplatné

ŠKOLNÍ PŘEDPLATNÉ
29 / 11 / 2021    8.30, 13.45 
30 / 11 – 3 /12 / 2021    8.30, 10.15

Divadlo Agáta, Praha

O PRINCEZNĚ,  
KTERÁ RÁČKOVALA
Pohádka na motivy známé televizní předlohy o princezně, 
která si zakládala na své urozenosti, je plná humoru i 
melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. 

60 min. / bez přestávky 
vstupné: předplatné 60 Kč, mimo předplatné 70 Kč pro ZŠ1

14 – 15 / 12 / 2021    8.30, 10.15, 16.12. 8.30

Divadlo Continuo

ZUNA
Slyšeli jste někdy, co si vyprávějí žížaly? - Autorská 
loutková pohádka pro děti od 4 let, která zpracovává téma 
odpovědnosti z vlastního rozhodnutí, překonání strachu  
a síly našich činů.

Slyšeli jste někdy, co si vyprávějí žížaly?

60 min. / bez přestávky 
vstupné: předplatné 60 Kč, mimo předplatné 70 Kč pro MŠ

   OSM EUR  
NA HODINU 
 
čt  31 / 12 / 2021     
17.00, 20.00

   ZUNA

pá 17 / 12 / 2021    19.00

VÁNOČNÍ KONCERT  
ZNOJEMSKÉHO BIG BANDU
Znojemský BIG BAND pod vedením Karla Fojtíka 
BIG BANG Orchestr ZUŠ Znojmo pod vedením Radka Svobody 
Zpěv: Nikol Kratochvílová, Karel Semotam a Jarda Moravec

120 min. / hraje se s přestávkou 
vstupné: 300 Kč, stání 150 Kč pronájem

  BEZRUKÝ  
FRANTÍK 
 
PÁ  10 / 12 / 2021    19.00


