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Vážení diváci,

velmi nás těší, že se opět můžeme setkávat v Městském 
divadle Znojmo, i když nás stále limitují určitá omezení. 
Většina z vás však chápe, že je musíme respektovat 
a vyžadovat, za což děkujeme.

První část letošní předplatitelské sezóny je již 
v plném proudu, je tedy na čase nabídnout vám druhý 
cyklus abonmá, který nese označení A2, B2, C2 a X2. 
Představení, která vám nabízíme, však rozhodně druhé 
kategorie nejsou. Právě naopak. Věříme, že si z naší 
nabídky i tentokrát vyberete.

Není asi třeba zdůrazňovat, že – tak jako mnohé další 
obory – právě divadlo nyní potřebuje podporu od věrných 
diváků, ale i příliv diváků nových.

Těšíme se tedy, že se také v první polovině roku 2022 
ve zdraví uvidíme ve znojemském stánku Thálie. 

František Koudela 
ředitel Znojemské Besedy

.
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Termíny představení

Druhý cyklus divadelní sezóny bude zahájen v lednu 2022 
a zahrnuje období do června 2022.

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 internetových 
stránkách www.znojemskabeseda.cz a na rezervačním 
systému www.vstupenkyznojmo.cz nebo v tištěné  
podobě v TIC.  

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

AA  22. 2.   Tak já letím! 
AGENTURA ADF

 18. 3.  Ženitba 
DS ROTUNDA, ZNOJMO

 4. 4.  Šumař na střeše  
TĚŠÍNSKÉ DIVADLO

 6. 6.  Mistrovská lekce 
MĚSTSKÉ DIVADLO ML. BOLESLAV

BB  23. 2.  Rychlé šípy 
SLOVÁCKÉ DIVADLO, UH. HRADIŠTĚ

  29. 3.  Ženitba 
DS ROTUNDA, ZNOJMO

 8. 4.  Transky, body, vteřiny 
DIVADLO PETRA BEZRUČE, OSTRAVA

 10. 5.  Cyrano 
DS KAŠPAR, PRAHA

CC  18. 2.  Miluji tě, tak se měj 
JT PROMOTION

 1. 3.  Saturnin 
MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

  1. 4.  Ženitba 
DS ROTUNDA, ZNOJMO

 12. 5.  Silnice – La Strada  
DIVADLO KALICH, PRAHA

XX  13. 1.   Dasha, F-dur Jazzband  
a Slovácký komorní orchestr

 10. 2. Skety

 7. 4.  Ondřej Brzobohatý  
a Red Sock Orchestra



Tak já letím!Tak já letím!
AGENTURA ADF 

PETER QUILTER

One-woman show. Neuvěřitelně upovídaná výstřední 

pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své 

narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat 

výlet, který podnikla se svými kamarádkami před 

čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se 

stejným očekáváním a sny, ale s pětadvacetiletou zátěží 

zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji přimějí bilancovat – 

ironicky a hořkosměšně se zamýšlí nad přátelstvím, 

láskou, osamělostí a nástrahami i radostmi života...

 režie: Petr Svojtka

 hraje:  Anna Polívková, ze záznamu Petr Svojtka

 délka:  120 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 22. února 2022
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AA

ŽenitbaŽenitba
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: 18. března 2022
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AA

Šumař  Šumař  
na střešena střeše
TĚŠÍNSKÉ DIVADLO 

ŠOLOM ALEJCHEM – JOSEPH STEIN

Legendární muzikál o síle tradic, lásky, rodinných vztahů 

a potřebě tolerance. Největší starostí chudého židovského 

mlékaře Tovjeho je dobře provdat své dcery a zajistit jim 

lepší budoucnost. Ale ony poruší tradici a muže svých 

srdcí si najdou samy. Mnoha cenami ověnčený a svými 

tématy i aktuální muzikál proslavil nejen jeho silný 

a moudrý příběh, ale i slavné melodie.

 režie: Petr Kracik

 hrají:  Miroslav Liška, Šárka Hrabalová, Petra Sklářová,  
 Bára Vidomská, Eliška Adamovská,  
 Natálie Brázdilová / Valerie Skalická,  
 Eliška Žylková a další

 délka: 165 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 4. dubna 2022



Mistrovská Mistrovská 
lekcelekce
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV 

TERRENCE McNALLY

Osobitá „rekonstrukce“ jedné z veřejných lekcí zpěvu, 

které počátkem 70. let dávala slavná sopranistka Maria 

Callas na newyorské Juilliard School vybraným žákům. 

Výjimečná žena, výjimečná umělkyně, operní diva, která 

zažila úplný vrchol i pád až na dno…

 režie: Petr Mikeska

 hrají:  Dagmar Pecková, Veronika Bajerová,  
 Malvína Pachlová, Petr Mikeska,  
 Zdeněk Dočekal, Matěj Vejdělek

 délka: 140 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 6. června 2022

AA
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BB

Rychlé šípy Rychlé šípy 
SLOVÁCKÉ DIVADLO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

JAROSLAV FOGLAR, ROBERT BELLAN

Rychlé šípy se staly jednou z nejúspěšnějších komedií 
Slováckého divadla poslední doby. Znalci Foglarových 
komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy 
pětice vzorných hochů, ale i dalších postav, které jako by 
z oka vypadly svým tištěným kamarádům.

 režie: Robert Bellan

 hrají: David Vacke, Petr Čagánek, David Vaculík,  
  Zdeněk Trčálek, Tomáš Šulaj, Josef Kubánik,  
  František Maňák a další

 délka: 120 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 23. února 2022

Ženitba
DIVADELNÍ SPOLEK ROTUNDA, ZNOJMO 

NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL

Satirická komedie o dvou dějstvích. 

 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: 29. března 2022



Transky,  
body,  
vteřiny

DIVADLO PETRA BEZRUČE, OSTRAVA 

TOMÁŠ DIANIŠKA

Nová česká hra inspirovaná skandálním osudem 

československé atletky, jejíž sportovní úspěchy byly 

vymazány z naší novodobé historie. Za časů dávných 

bohů a psychopatických diktátorů neklidem zmítaná 

země zrodila hrdinku. Byla jí Zdena. Mocná princezna 

zocelená žárem olympiád. Tretry, vášeň, nebezpečí. Její 

odvaha změní svět. Co na tom, že jí pod nosem raší tmavý 

knírek – hlavně když na běžecké dráze trhá rekordy. Brzy 

se stane miláčkem Československa a celého atletického 

světa. Ale ti, které nechává za sebou, se začnou pídit po 

příčinách jejího úspěchu.

Ceny divadelní kritiky za rok 2019: Inscenace roku, Cena 

Marka Ravenhilla – Nejlepší poprvé uvedená česká hra, 

hlavní představitel Jakub Burýšek Talent roku.

 režie: Tomáš Dianiška

 hrají:  Jakub Burýšek, Pavla Gajdošíková, Markéta   
 Matulová, Vojtěch Říha / Ondřej Brett a další

 délka: 100 min. / hraje se bez přestávky

 termín: 8. dubna 2022

BB
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Cyrano
DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR 

EDMOND ROSTAND

„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií“ – klasická romantická 

hra, kterou Kašpaři představují jako tragickou komedii 

o člověku, jehož nezávislost je tvrdě vykoupena bolestí 

a smutkem. Příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně 

nezestárnul.

 režie: Jakub Špalek

 hrají:  Martin Hoffmann, Eva Elsnerová / Eliška Hanušová,  
 Lukáš Jůza, Míla Tichý, Štěpán Coufal,  
 Pavel Langer, Aleš Petráš,  
 Eliška M. Boušková / Tereza Slámová a další

 délka: 150 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 10. května 2022

BB
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CC

Miluji tě,  
tak se měj
JT PROMOTION 

MARIA GOOS

Brilantní komedie z divadelního prostředí, kde všechny 

postavy hrají pouze dva herci. Je v ní vše, co k dobré hře 

patří: humor, láska, sentiment a skvělé herecké výkony. 

Richard, herec a režisér, bohém se zálibou v alkoholu 

připravuje premiéru. Jeho herecké partnerky před ním 

utíkají jedna za druhou. Poslední záchranou je Lies, 

Richardova dávná kolegyně a láska. Na jevišti jim  

to klape, ovšem mimo něj… 

 režie: Antonín Procházka

 hrají: Ljuba Krbová, Adrian Jastraban

 termín: 18. února 2022
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CC

Saturnin
MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN 

ZDENĚK JIROTKA/ ALENA HERMAN

Prvorepubliková elegance a hravost jazyka. Sluha 
s kamennou tváří vyvolá úsměv. Humorné scénky a slovní 
průpovídky sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, a všech 
ostatních postav. Nejlepší inscenace sezóny v anketě 
APLAUS 2019.

 režie: Jan Bártek

 hrají:  Zdeněk Julina, Marek Příkazký, Lucie Rybnikářová, 
Pavel Leicman, Radoslav Šopík, Eva Daňková, 
Radovan Král, Marie Drobilíková / Patrik Lančarič

 délka: 140 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 1. března 2022

Ženitba
DIVADELNÍ SPOLEK ROTUNDA, ZNOJMO 

NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL

Satirická komedie o dvou dějstvích. 

 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: 29. března 2022
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CC

DIVADLO KALICH, PRAHA 

FREDERICO FELLINI, TULLIO PINELLI, ENNIO FLAIANO,  

LÍDA ENGELOVÁ, JOHANA KUDLÁČKOVÁ

Adaptace slavného oscarového filmu. Soužití dvojice 

potulných komediantů, propastně odlišných, má tajemný 

důvod. 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 spíš pohotovost, vtip a odvahu.

Divadlo Kalich se pustilo do pro něj netypického žánru 

a dopadlo to nadmíru dobře. Tragikomedie, která diváka 

pobaví i vede k zamyšlení nad osudem každého z nás. 

Hezká scéna, která navozuje atmosféru starého cirkusu 

a bezkonkurenční výkon Báry Hrzánové, která zvládne 

zahrát roli mladé dívky tak, že o ní absolutně nikdo 

nepochybuje. (i-divadlo.cz)

 režie: Lída Engelová

 hrají:  Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková,  
 Radek Zima, Zbigniew Kalina

 délka: 115 min. / hraje se s přestávkou

 termín: 12. května 2022

Silnice ˜ 
La Strada

CC



Dasha, 
F-dur Jazzband  
a Slovácký  
komorní orchestr
Česká zpěvačka a muzikálová herečka Dasha, 

představitelka Máří Magdaleny v muzikálu Jesus Christ 

Superstar nebo titulní role v Carmen, sólistka Moondance 

Orchestra, vystoupí se zlínským Fdur jazzbandem 

a Slováckým komorním orchestrem. Spojení dvou 

vynikajících moravských hudebních těles, která se 

specializují na různé žánry a zpěvačky s vytříbenou 

technikou a osobitým výrazem skýtá pro posluchače 

nevšední zážitek. 

 délka: 100 min. / koncert je s přestávkou

 termín 13. ledna 2022

XX

26
–
27



XX

SketySkety
Šestičlenné vokální těleso, vítězové mezinárodního 

festivalu voka.total v Grazu. Debutové album 

„Skety“ bylo v roce 2015 nominováno ve čtyřech 

kategoriích na mezinárodní žánrové ceny CARA 

(Contemporary A Capella Recording Awards). Skety 

se hlásí k odkazu jazzových a capella souborů, 

ovšem jeho hranice posouvají tam, kde by to mnozí 

nečekali a vytváří tak svůj osobitý zvuk i styl. 

Kromě interpretací přejatých skladeb leží těžiště 

také ve výrazné autorské tvorbě, zejména z dílny 

skladatele Petra Wajsara. Jejich hudba dává 

vzpomenout na legendární vokální tělesa Singers 

Unlimited či Manhattan Transfer. Mladí čeští jazzoví 

zpěváci však jdou vlastní, originální cestou.

 délka: 100 min. / představení s přestávkou

 termín: 10. února 2022
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Ondřej  
Brzobohatý  
a Red Socks  
Orchestra
Red Socks Orchestra hraje širokou paletu žánrů 

od taneční hudby třicátých let přes rock’n’roll, funky, 

pop, až  po současné hity. Jako host vystoupí zpěvák 

a skladatel Ondřej Brzobohatý. Diváci se tak mohou  

těšit na atraktivní hudební show.

 délka: 100 min. / koncert je s přestávkou

 termín: 7. duben 2022

XX
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Jak si zajistit předplatné v sezóně 2022 
v Městském divadle Znojmo

PRODEJ BUDE ZAHÁJEN 15. LISTOPADU 2021. 

I. 

DOSAVADNÍ PŘEDPLATITELÉ mají svá letošní místa  
rezervovaná do 10. prosince 2021. 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 11. prosince 2021 budou veškerá zbývající místa považována 
za uvolněná a budou k dispozici dalším zájemcům. 

Těm, kteří v sezóně 2022 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 
zájemcům. 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. listopadu 2021 
zakoupit místa neobsazená stávajícími předplatiteli. Později 
budou v nabídce i uvolněná místa. Předplatné skupin A, B, C lze 
zakoupit do 21. 1. 2022, předplatné skupiny X do 23. 12. 2021. 
Platbu lze 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, 
což bude podklad k 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

SKUPINA 1. pořadí 2. pořadí 3. pořadí

A / B / C
4 představení

1 360 Kč 1 280 Kč 1 200 Kč

X
3 představení

930 Kč 870 Kč 810 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.

.



znojemskabeseda.czznojemskabeseda.cz


