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TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ
V nadcházející sezóně se vracíme k osvědčenému 
schématu – předkládáme k výběru ze tří činoherních 
divadelních skupin (A, B, C) a jedné skupiny hudební (X).  
Hrát budeme v intervalu říjen 2022 až červen 2023. 

Abonenti vždy obdrží e-mailem měsíční programové 
přehledy Znojemské Besedy, v nichž jsou abonentní 
představení označena. Informace o termínech představení 
je možné získat také na www.znojemskabeseda.cz 
a na rezervačním systému www.vstupenkyznojmo.cz  
nebo v tištěné podobě v TIC.  

Doporučujeme sledovat aktuální informace.  
Za zameškané představení není možné poskytnout 
náhradu.

Vážení diváci, 

přicházíme za vámi s tradiční nabídkou předplatného 
do Městského divadla ve Znojmě. V minulých týdnech 
a měsících jsme poznali, že ti, které jsme mohli přivítat 
v hledišti našeho stánku Thálie, velmi intenzivně vnímali 
umělecké výkony herců a hudebníků a dokázali je patřičně 
ocenit. Ostatně i účinkující znojemské publikum považují 
za velmi empatické a vyspělé a cení si ho. To nás naplňuje 
nadějí, že se s našimi předplatiteli stávajícími (a doufejme 
i s novými abonenty) budeme opět setkávat. Chceme 
je nejen pobavit, ale máme ambice jim prostřednictvím 
uměleckých výkonů vynikajících herců i hudebníků předat 
tolik potřebnou energii a optimismus. 

Kromě představení, která jsou obsahem abonmá, 
připravujeme i další koncerty a představení mimo předplatné. 
Těšíme se jako obvykle na Noc divadel a věříme, že kromě 
jiného budeme tentokrát moci zájemce opět provést zákulisím 
divadla. Chybět nebude Vánoční balíček a samozřejmě i letos 
vás rádi přivítáme na silvestrovských představeních. 

Před začátkem sezóny nás však čekají prázdninové letní 
měsíce. Přejeme vám, abyste si je užili podle svého gusta 
a abyste se odpočatí a rádi vrátili na podzim do hlediště 
Městského divadla ve Znojmě. 

Už teď se na vás těšíme.

Mgr. František Koudela 
ředitel Znojemské Besedy



 27. 10. Ženitba 
  DIVADELNÍ SPOLEK ROTUNDA, ZNOJMO

  13. 11. Hledám ženu, nástup ihned! 
  DIVADLO PALACE, PRAHA

 _ Jeden německý život 
  DIVADLO V ŘEZNICKÉ, PRAHA

 _ Návod na přežití 
  VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA, PRAHA

  1. 2. Občan první jakosti 
  DIVADLO NA JEZERCE, PRAHA

 _ Herečka sobotní noci 
  DIVADLO ROKOKO, M. DIVADLA PRAŽSKÁ

 5. 10. Fragile

  3. 11. Vilém Veverka, TRIOplus

 12. 1. Hradišťan & Jiří Pavlica

 3. 2.  Jaroslav Svěcený,  
Severočeská filharmonie Teplice  
a hosté

  20. 4.  Lubomír Brabec, Kateřina Englichová, 
Alžběta Poláčková
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 2. 10. Linda 
  AGENTURA DIVINUS

  4. 11. Ženitba 
  DIVADELNÍ SPOLEK ROTUNDA, ZNOJMO

 6. 2. Šikmý kostel 
  DIVADLO PETRA BEZRUČE, OSTRAVA

 26. 3. Splašené nůžky 
  MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

  _ Lordi (The Lords) 
  NEXT PICTURE

 _ Krásná vzpomínka 
  DIVADLO UNGELT

 21. 10. Ženitba 
  DIVADELNÍ SPOLEK ROTUNDA, ZNOJMO

  14. 11. S pravdou ven 
  DIVADLO KALICH, PRAHA

 _ Úklady a láska 
  KLICPEROVO DIVADLO, HRADEC KRÁLOVÉ

 _ Pstruzi 
  DIVADLO UNGELT

  _ Listopad 
  DIVADLO PALACE, PRAHA

 _ Jak jsem vyhrál válku 
  DIVADLO A. DVOŘÁKA, PŘÍBRAM

AA

BB

O termínech představení, které nejsou uvedeny,  
budeme informovat e-mailem a na webu.



AA

AGENTURA DIVINUS 

PENELOPE SKINNER

Svižná konverzační komedie představuje titulní hrdinku 

v komplexním světle – silnou i chybující, rozhodně však 

jako někoho, kdo si zaslouží pozornost. Hra je plná napětí 

i humoru, odráží náš každodenní život a problematické 

vztahy. 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. Hledá podporu u manžela, ale marně. 

Ovšem podobně jsou na tom její dcery.

 režie: Juraj Deák

 hrají: Kateřina Brožová, Aleš Procházka, Šárka  
Vaculíková, Sabina Rojková, Otakar Brousek, 
Jiří Roskot, Markéta Děrgelová/ Vendula Fialová, 
Barbora Poláchová / Iva Vejražková

 délka: 150 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 2. říjen 2022

LindaLinda
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AA

DIVADELNÍ SPOLEK ROTUNDA, ZNOJMO 

NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL

Satirická komedie o dvou dějstvích. Oženit zarputilého 

starého mládence Podkolatova se snaží jak dohazovačka 

Tekla, tak i jeho přítel Kočkarev. V domě nevěsty Agáty se 

ovšem objeví ženichů trochu víc.

134. premiéra DS Rotunda

 režie a výprava: Václav Beran

 hrají: Kamil Tomek, Marek Machal, Silvie Pikartová, 
Draha Juračková, Iva Janíčková, Václav Beran, 
Dominik Burdel, Antonín Míček, Martin Juračka, 
Šárka Charvátová

 kostýmy: Šárka Charvátová

 délka: 95 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 4. listopad 2022

ŽenitbaŽenitba
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AA

DIVADLO PETRA BEZRUČE, OSTRAVA 

KARIN LEDNICKÁ, ANNA SAAVEDRA

Adaptace strhujícího a ceněného románu Karin Lednické. 

Kronika ztraceného města Karviné je autentickým 

svědectvím o životě obyčejných lidí, procházejících 

dějinami – válkami, politickými převraty, národnostními 

sváry, v regionu, kde na vše padá uhelný prach. Trosky 

domů zarůstají trávou. Ulice si bere zpátky les. Vzpomínky 

byly nuceně vymazány, lidé odsunuti a přesídleni. Jen 

kostel svatého Petra z Alkantary ční šikmo k nebi jako 

poslední připomínka ztraceného města, které se kvůli 

neřízené těžbě uhlí začalo propadat a nakonec bylo 

srovnáno se zemí. Lidské příběhy, které měly zůstat 

zapomenuty, ale přesto ožívají…

 režie: Janka Ryšánek Schmiedtová

 hrají: Norbert Lichý, Barbora Křupková, Markéta 
Matulová, Julie Goetzová, Yvona Stolařová, 
Lenka Kučerová, Markéta Haroková, Kateřina 
Krejčí, Lukáš Melník, Jakub Burýšek, Vojtěch 
Johaník, Dušan Urban, Jáchym Kučera, Ondřej 
Brett, Václav Švarc

 délka: 160 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 6. únor 2023

Šikmý  Šikmý  
kostelkostel
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MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

PAUL PÖRTNER, BRUCE JORDAN,  
MARYLIN ABRAMSON, BOBBY LOHRMANN

Bláznivá detektivní komedie z prostředí kadeřnického 

salonu, v níž pachatele vraždy určí diváci. Ti mohou 

zasahovat do rekonstrukce událostí, které se odehrály 

před vraždou.

 režie: Jakub Nvota

 hrají: Zdeněk Julina, Gustav Řezníček,  
Markéta Kalužíková / Marie Vančurová,  
Helena Čermáková / Dagmar Novotná,  
Jan Leflík, Pavel Vacek

 délka: 160 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 26. březen 2023

AA

Splašené Splašené 
nůžkynůžky
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AA

NEXT PICTURE 

OSCAR WILDE, ROBBIE ROSS

Spektakulární komedie o třech rozpustilých slovenských 

lordech, kteří si v londýnském pánském klubu vyprávějí 

o svých milostných úspěších. Zážitky jsou to košilaté, ale 

ten největší na lordy teprve čeká a diváci si jej vyslechnou 

tak říkajíc z první ruky. Kdo tuto komedii již viděl, tak ji 

určitě bude chtít vidět zase, a kdo ji ještě neviděl, neměl 

by si ji nechat ujít. Školní dítka do 15 let a puritánsky 

založené ženy by tentokrát měly raději zůstat doma. 

 režie: Peter Serge Butko

 hrají: Martin Hoffmann, Filip Rajmont,  
Peter Serge Butko, Martin Kotecký

 délka: 130 min. / hraje se s přestávkou

 termín: bude upřesněn

LordiLordi  
(The Lords)(The Lords)
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Krásná Krásná 
vzpomínkavzpomínka

AA

DIVADLO UNGELT 

STEPHEN TEMPERLEY

Bizarní příběh nejhorší operní pěvkyně všech dob 

Florence Foster Jenkinsové plný živě hrané jazzové 

i operní hudby. Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky 

všech dob? 

„Prvotřídní broadwayský zábavný hit, dvojjediný famózní 

talent herce a muzikanta Ondry Brouska, originální 

komediantství Báry Štěpánové, nápaditá režie Martina 

Čičváka …“ (Milan Hein, ředitel Ungeltu)

 režie: Martin Čičvák

 hrají: Barbora Štěpánová, Ondřej Brousek

 délka: 145 min. / hraje se s přestávkou

 termín: bude upřesněn
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BB

ŽenitbaŽenitba
DIVADELNÍ SPOLEK ROTUNDA, ZNOJMO 
NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL

Satirická komedie o dvou dějstvích.

 134. premiéra DS Rotunda

 režie a výprava: Václav Beran

 hrají: Kamil Tomek, Marek Machal, Silvie Pikartová, 
Draha Juračková, Iva Janíčková, Václav Beran, 
Dominik Burdel, Antonín Míček, Martin Juračka, 
Šárka Charvátová

 kostýmy: Šárka Charvátová

 délka:  95 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 21. říjen 2022

BB

DIVADLO KALICH, PRAHA 

MATTHIEU DELAPORTE, LAXANDRE DE LA PATELLIÉRE

Nově zvolený prezident republiky má za hodinu a půl 
pronést inaugurační projev před celým národem. Ale 
jakmile si začne nahlas opakovat svůj text, začne ho svědit 
nos do té míry, že není schopný zachovat chladnou tvář. Co 
s tím? Vyšetří ho lékař, pak psychiatr. A začne konverzace, 
která změní jeho život. 

 režie: Ondřej Rychlý

 hrají: Petr Rychlý, Luboš Veselý

 délka: 100 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 14. listopad 2022

S pravdou ven
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KLICPEROVO DIVADLO, HRADEC KRÁLOVÉ 

FRIEDRICH SCHILLER

Slavná hra německého romantického dramatika 
a básníka, která byla ve své době vnímaná jako revoluční 
čin. Stala se symbolem vzpoury proti zkostnatělému 
světu konvencí, revoltou mladých a svobodomyslných 
proti světu dospělých, plném intrik a cynických 
zákulisních her. Luisa miluje Ferdinanda, Ferdinand 
miluje Luisu, chtějí se vzít. Happy End? Ani zdaleka. Luisa 
je totiž chudá dcera muzikanta, zatímco Ferdinandův 
tatínek je prezident a významný šlechtic. A tento bohatý 
a vlivný politik má se svým synkem zcela jiné plány. 
A jeho sekretář Wurm má zase plány s Luisou...

 režie: Ivan Krejčí

 hrají: Anna Peřinová, Kryštof Bartoš, František Staněk, 
Lucie Andělová, Jiří Zapletal, Filip Richtermoc, 
Kamila Sedlárová, Jan Bílek, Josef Čepelka, 
Jakub Tvrdík

 délka: 125 min. / hraje se s přestávkou

 termín: bude upřesněn

BB

Úklady a láskaÚklady a láska
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DIVADLO PALACE, PRAHA 
DAVID MAMET

Komedie jednoho z nejlepších současných amerických 
autorů Davida Mameta nás zavede do Bílého domu, kde 
se fiktivní americký prezident Charles Smith připravuje na 
novou prezidentskou volbu, ve které jsou ovšem jeho šance 
na znovuzvolení velmi nízké. Inscenace vtipně a břitce 
komentuje stav současné vysoké politiky  
i mnohé společenské nešvary.

 režie: Petr Svojtka

 hrají: Michal Dlouhý, Jiří Hána, Jan Szymik,  
Lenka Zbranková, Zdeněk Vencl

 délka: 130 min. / hraje se s přestávkou

 termín: bude upřesněn

BB

DIVADLO UNGELT 
EDOARDO ERBA

Italská existenciální magicko-realistická komedie 
o obavách, kterým lze čelit jen s humorem. Dopis konečně 
nalezl svého adresáta. Změnil život automechanikovi, 
jeho ženě i dělníkovi z místní továrny.

 režie: Jakub Šmíd

 hrají: Pavel Liška, Alena Mihulová, Jaromír Dulava

 délka: 115 min. / hraje se s přestávkou

 termín: bude upřesněn
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PstruziPstruzi

ListopadListopad



DIVADLO A. DVOŘÁKA, PŘÍBRAM 
PATRICK RAYN, MILAN SCHEYBAL, HYNEK BOUČEK

Dramatizace slavné novely, která humorným způsobem 
odsuzuje válku. Hlavní hrdina Ernest má specifické naivní 
myšlení. Každý nadřízený se ho snaží raději co nejdříve 
zbavit, aby mu nerozvrátil morálku ostatních vojáků. On 
totiž „nevinně“ rozpoutává situace, které jsou přes krutou 
podstatu války nesmírně komické a směšné. Skrze humor, 
leckdy černý, tak opakuje známou zásadu, že se někdy 
smějeme, abychom zakryli slzy. Obnovená premiéra.

 režie: Milan Scheybal

 hrají: Aleš Háma, Jan Konečný, Petr Bednář,  
Filip Müller, Jiří Vojta, Ivana Krmíčková,  
Monika Timková a další

 délka: 130 min. / hraje se s přestávkou

 termín: bude upřesněn

BB
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Jak jsem  Jak jsem  
vyhrál válkuvyhrál válku



CC
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DIVADELNÍ SPOLEK ROTUNDA, ZNOJMO 

NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL

Satirická komedie o dvou dějstvích. Oženit zarputilého 

starého mládence Podkolatova se snaží jak dohazovačka 

Tekla, tak i jeho přítel Kočkarev. V domě nevěsty Agáty se 

ovšem objeví ženichů trochu víc.

134. premiéra DS Rotunda

 režie a výprava: Václav Beran

 hrají: Kamil Tomek, Marek Machal, Silvie Pikartová, 
Draha Juračková, Iva Janíčková, Václav Beran, 
Dominik Burdel, Antonín Míček, Martin Juračka, 
Šárka Charvátová

 kostýmy: Šárka Charvátová

 délka: 95 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 27. říjen 2022

ŽenitbaŽenitba



DIVADLO PALACE, PRAHA 

EDWARD TAYLOR

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. Je tedy třeba si opatřit „manželku“ na jeden 

večer. Do hry tedy vstupuje pitoreskní uklízečka, snaživá 

asistentka a… Vír nedorozumění se roztáčí.

 režie:  Jana Kališová

 hrají: Marek Adamczyk, Marta Dancingerová, Nela 
Boudová, Henrieta Hornáčková / Dominika 
Býmová, Josef Carda / Karel Vlček, Vlasta 
Žehrová

 délka: 130 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 13. listopad 2022

CC
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Hledám ženu, Hledám ženu, 
nástup ihned!nástup ihned!



Jeden  Jeden  
německý německý 
životživot
DIVADLO V ŘEZNICKÉ, PRAHA 

CHRISTOPHER HAMPTON

Hra pro jedinou herečku zpracovává skutečný životní 

osud Brunhilde Pomsel, Goebbelsovy osobní sekretářky.  

Hlavní představitelka obdržela ocenění za nejlepší 

herecký výkon roku 2020 a 2021 (činohra) na portálu 

i-divadlo v kategorii redakční volba. 

 režie: Radim Špaček

 hrají: Kateřina Macháčková, Radim Špaček

 délka:  95 min. / hraje se bez přestávky

 termín: bude upřesněn

CC
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VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA, PRAHA 

MAYO SIMON

Hra, která se s okouzlujícím humorem a nezdolným 

optimismem dotýká nejtěžších věcí. Na nejtěžších 

křižovatkách života se ukazuje důležitost lidské 

vzájemnosti a síla přátelství. Dvě starší dámy docházejí 

k vzácnému poznání skoro na konci své cesty. To však 

nikterak nesnižuje hodnotu vztahu, který se mezi nimi 

rodí velmi komplikovaně a který se stává důkazem toho, 

že nové obzory se mohou člověku otevřít v jakémkoli věku 

a velmi nečekaným způsobem. I zmatená popleta, která 

se tak trochu vnutí do vašeho uspořádaného života, může 

zcela změnit vaše hodnoty. Zvláště tehdy, když jste svoje 

ustálená pravidla už dávno nepodrobili žádné revizi.

 režie: Ondřej Zajíc

 hrají: Daniela Kolářová, Lenka Termerová

 délka:  120 min. / hraje se s přestávkou

 termín: bude upřesněn

Návod na přežitíNávod na přežití
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CC



DIVADLO NA JEZERCE, PRAHA 

MATĚJ BALCAR

Komedie o tom, kam až nás může dovést jistota, že naše 

pravda je jediná správná. V živém vysílání talkshow se 

setkáváme s pěticí náhodných diváků a nesmiřitelných 

názorových oponentů.  

Napadlo by vás, jak by bylo fajn, kdyby určitá část 

populace nesměla chodit k volbám? Jestliže ne, Davida 

Marka, úspěšného moderátora satirické televizní show, 

to napadlo za vás. 

 režie: Matěj Balcar

 hrají:  Daniel Šváb, Miluše Šplechtová, Nela Boudová, 
Kristýna Hrušínská, Libor Hruška, Martin Sitta, 
Jan Hrušínský

 délka: 130 min. / hraje se s přestávkou

 termín:  1. únor 2023

Občan  Občan  
první jakostiprvní jakosti
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DIVADLO ROKOKO, MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ 

DAVID DRÁBEK

Nová česká hra, jejíž hrdinkou je žena s velkým dětským 

srdcem v dospělém těle, naivní a odvážná, jako její 

milovaný vzor Pipi Dlouhá punčocha. Pro mnohé 

podivínská paní se rozhodla rozdávat dobro stůj co stůj, 

i když svět kolem se pomalu řítí do prázdnoty. Po mnoha 

letech se setkává s dávnými kamarády z dětství, otevírají 

se stará tajemství, přání i smutky, ale hlavně přichází čas 

Vánoc a spolu s ním chvíle jednoho velkého zázraku.

 režie: David Drábek

 hrají: Pavla Tomicová, Dana Batulková,  
Petr Konáš, Radim Kalvoda

 délka:  120 min. / hraje se s přestávkou

 termín: bude upřesněn

Herečka  Herečka  
sobotní nocisobotní noci

38
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XX

22
–
41

Fragile  
a Soňa Norisová

Slovenská vokální skupina Fragile složená z populárních 

osobností se věnuje interpretaci známých světových rock-

pop hitů v působivých a velmi zajímavých originálních 

a cappella aranžmá – tedy výhradně bez hudebních 

nástrojů. Repertoár tvoří písně světových i domácích 

interpretů. Mezi novinky, které skupina prezentuje 

v Čechách a na Moravě, patří skladba Shape Of You  

(Ed Sheeran), Can’t Stop That Feeling (Justin Timberlake), 

Katchi (Ofenbach), Good Old Fashion Lover Boy (Queen), 

Havana (Camila Cabello), What about us (Pink), Lady 

Karneval (Karel Gott), nebo Dvě malá křídla tu nejsou 

(Helena Vondráčková), aktuální celosvětový hit Señorita 

(Shawn Mendes, Camila Cabello). Jako třešnička na dortu 

zazní také Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského.

 účinkují: dirigent – Braňa Kostka 
soprano – Soňa Norisová, Jana Golis, Lina Mayer 
alto – Svetlana Rymarenko, Anabela Mollová 
tenor – Slavo Košecký, Peter Lacho 
Martin Madej, Martin Klempár 
bas – Jozef Hečko

 délka:  110 min. / koncert je s přestávkou

 termín: 5. říjen 2022 40
–
41

XX



XX

„My own Way“, jeden z nejoriginálnějších hudebních 

projektů, dotváří Vilém Veverka spolu s jeho špičkovými 

kolegy k posluchačsky mimořádně atraktivnímu formátu. 

„Věřím, že naši posluchači budou odcházet z koncertu 

s dojmem, že podobný zážitek z živé akustické hudby 

ještě neměli“, říká o své formaci Vilém Veverka.  

Koncert nabídne reflexi fenomenálního Chicka Corey, 

který i po svém odchodu zásadně inspiruje hudební 

scénu. To vše doplněné o hudbu takových hudebních 

veličin, jakými byli Ennio Morricone, Ástor Piazzolla, 

George Gershwin či Leonard Bernstein, spolu s hudbou 

z autorské dílny Martina Hyblera. Dalším jevištním 

elementem je tanec a do role své jevištní partnerky 

obsadil Vilém Veverka půvabnou tanečnici a herečku 

Natálii Stejskalovou.

 účinkují: Vilém Veverka – band leader, hoboj 
Martin Hybler – klávesové nástroje 
Ondřej Štajnochr – kontrabas 
Tomáš Hobzek – bicí nástroje 
Natálie Stejskalová – tanec

 délka: 90 min. / koncert je s přestávkou

 termín: 3. listopad 2022 

Vilém  Vilém  
Veverka Veverka 
TRIOplusTRIOplus
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Hradišťan je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou 
i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým 
záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích 
vycházel zejména z lidové tradice. 

 účinkují: Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, housle, zpěv 
Alice Holubová – zpěv 
David Burda – klarinet, flétny, zpěv 
Milan Malina – cimbál, zpěv 
Roman Gill – kvinton, zpěv 
Milan Gablas – kontrabas, zpěv 
Josef Fojta – klávesy, perkuse, zpěv 

 délka:  90 min. / koncert je bez přestávky

 termín: 12. leden 2023

Hradišťan  Hradišťan  
&  &  
Jiří PavlicaJiří Pavlica
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Houslový virtuos JAROSLAV SVĚCENÝ, mezinárodně 
uznávaný znalec smyčcových nástrojů, hudební 
propagátor a moderátor, přichází s multižánrovým 
programem. Ke spolupráci přizval světoznámou operní 
pěvkyni Gabrielu Beňačkovou, tenoristu Jakuba Pustinu, 
skvělého akordeonistu Ladislava Horáka, jednoho 
z nejlepších violistů současnosti Karla Untermüllera, 
famózní klavíristku Lucii Tóth a především Severočeskou 
filharmonii Teplice pod dirigentskou taktovkou 
renomovaného Stanislava Vavřínka. Zazní hudba pěti 
staletí včetně Vivaldiho, Telemanna, Bacha, Mozarta, 
Verdiho, Williamse, tvůrce stylu „tango nuevo“ Astora 
Piazzolly, Morriconeho a dalších autorů. 

 délka: 90 min. / koncert je s přestávkou.

 termín: 3. únor 2023

Jaroslav Jaroslav 
SvěcenýSvěcený
Severočeská  Severočeská  
filharmonie filharmonie 
Teplice a hostéTeplice a hosté



Pro znojemské publikum připravil kytarista Lubomír 

Brabec jubilejní koncert s hvězdnými dámskými hosty. 

Na koncertě s ním vystoupí sólistka Národního divadla 

sopranistka Alžběta Poláčková, která v letošní sezóně 

zazářila jako Káťa v Janáčkově opeře Káťa Kabanová, 

jako Jenůfa v Její Pastorkyni i jako Lišák v opeře Liška 

Bystrouška. Neméně slavné bylo její nové nastudování 

Mařenky v Prodané nevěstě. Kritika ji považuje za jednu 

z největších pěveckých osobností současného Národního 

Divadla. Dalším slavným hostem bude harfenistka 

Kateřina Englichová. Je nejvýraznější interpretkou české 

harfové školy a světově uznávaná sólistka. S Lubomírem 

Brabcem natočila autorské CD Enriqua Granadose. 

Některé z jeho tanců pro kytaru a harfu na koncertě 

také zazní. Určitě nebude chybět Smetanova Vltava 

v úpravě pro harfu. V podání Alžběty Poláčkové zazní 

výběr Biblických a Cikánských melodií Antonína Dvořáka 

a uslyšíte i árii „Měsíčku na nebi hlubokém“ v úpravě pro 

soprán a kytaru. 

 délka: 90 min. / koncert je s přestávkou

 termín: 20. duben 2023 
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Lubomír  Lubomír  
BrabecBrabec

Kateřina  Kateřina  
EnglichováEnglichová

Alžběta  Alžběta  
PoláčkováPoláčková
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Jak si zajistit předplatné  
v sezóně 2022/2023  
v Městském divadle Znojmo

PRODEJ BUDE ZAHÁJEN 15. ČERVNA 2022. 

I. 

DOSAVADNÍ PŘEDPLATITELÉ mají svá letošní místa  
rezervovaná do 31. července 2022. Do uvedeného data 
proto vyplněnou přihlášku spolu s letošními abonentkami 
odevzdejte v TIC na Obrokové ulici ve Znojmě a proveďte úhradu 
předplatného na příští sezónu. Poté obdržíte nové karty na stejná 
místa ve stejné skupině, případně se domluvíte na požadované 
změně. Platbu lze provést pouze na místě – v hotovosti nebo 
platební kartou. Firmám budou abonentní vstupenky zaslány 
až po úhradě faktury. 

Od 1. srpna 2022 budou veškerá zbývající místa považována 
za uvolněná a budou k dispozici dalším zájemcům. 

Těm, kteří v sezóně 2022/2023 nebudou obnovovat abonmá, 
děkujeme za přízeň a věříme, že se budeme v Městském divadle 
Znojmo nadále setkávat. Velice oceníme, pokud nám co nejdříve 
sdělíte, že svá místa uvolňujete, abychom je mohli nabídnout 
novým uživatelům. Informujte nás na tel. 515 222 552, osobně  
v TIC na Obrokové ul. ve Znojmě nebo e-mailem na adresu 
vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

II. 

NOVÍ ZÁJEMCI o předplatné si mohou od 15. června zakoupit 
místa neobsazená stávajícími předplatiteli. Později budou 
v nabídce i uvolněná místa. Platbu je rovněž možno provést pouze 
na místě v hotovosti nebo platební kartou. Po vyplnění přihlášky 
a zaplacení obdržíte své permanentky. Bude-li chtít obstarat 
předplatitelské vstupenky firma, je třeba do TIC doručit přihlášku 
spolu s objednávkou, která bude podkladem pro fakturaci. 
Po úhradě faktury obdrží plátce vstupenky.

Prosíme o respektování termínů a lhůt.

Přihláška je k dispozici a odevzdává se v Turistickém  
informačním centru, Obroková 10, Znojmo  |  tel. 515 222 552.  

CENA PŘEDPLATNÉHO 2022/2023

SKUPINA 1. pořadí 2. pořadí 3. pořadí

A / B / C
6 představení

2 400 Kč 2 280 Kč 2 160 Kč

X
5 představení

1 800 Kč 1 700 Kč 1 600 Kč

Abonentka je přenosná.
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INFORMACE A PRODEJ  
ABONENTNÍCH VSTUPENEK

PRODEJ ABONENTEK – Ondřej Pavelka 
Turistické informační centrum, Obroková 10, Znojmo 
PO – PÁ 9.30 – 12.30, 13.00 – 17.00 
vstupenky@znojemskabeseda.cz  |  515 222 552

DRAMATURGIE SKUPIN A, B, C – Anna Maixnerová 
Městské divadlo Znojmo, nám. Republiky 20, Znojmo 
maixnerova@znojemskabeseda.cz  |  515 224 324

DRAMATURGIE SKUPINY X – Jana Alexová 
Znojemská Beseda, Masarykovo nám. 22, Znojmo 
alexova@znojemskabeseda.cz  |  515 300 245

POKLADNA PŘÍMO V DIVADLE abonentní vstupenky neprodává, 
bývá otevřena pouze půl hodiny před každým představením  
a telefonní spojení nemá.

Znojemská Beseda si vyhrazuje právo změny titulu  
i právo změny plánovaného termínu.  
Aktuální informace budou uváděny v měsíčních programech.

.


