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Výhody předplatného: stálé místo v hledišti, sleva oproti cenám vstupenek v případném doprodeji,
abonentka je přenosná – možnost zapůjčení

Upozornění: Změna programu je vyhrazena! Začátky představení jsou v 19.30 hod. 
Zakoupené abonentky nelze vyměnit ani vrátit.

Pečlivě vyplněné přihlášky přijímáme do 17. prosince: 

a) poštou: Město Třeboň, odbor kultury a cestovního ruchu, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň
b) osobně: v Turistickém informačním centru města 
Třeboně, po–ne 09.00–16.00 hodin
c) e-mailem: michal.pech@mesto-trebon.cz
d) přes elektronický formulář

V hotovosti uhrazené abonentky budou vydávány ihned. Vydávání bezhotovostně hrazených abonentek 
bude probíhat v TIC města Třeboně v týdnu od 21.–25. ledna 2019.

Kontakt: Michal Pech / 607 873 178 / www.itrebon.cz/predplatne

09. 02. 
PENSION PRO 
SVOBODNÉ PÁNY
Sean O´Casey / Divadlo Palace / Praha 

Divadelní aktovka Seana O´Caseyho 
Bedtime Story ve slavné úpravě Jiří-
ho Krejčíka. Komedie odehrávající se 
v  pokoji jednoho penzionu, kam si 
nájemník přivede slečnu, čímž poruší 
upjaté předpisy domovního řádu.

Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová/AnnaFialová/
Lenka Zahradnická, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav Liška/
Zdeněk Velen, Petr Miklovič, Ilona Hoferová/Lucie Jiříková/Lucie Urba-
nová/Gabriela Rohlederová

01. 04. 
PARDÁL
Felix Mitterer / Divadlo Ungelt / Praha 

Stará žena autem srazí zapomnětlivé-
ho muže, který je tolik podobný jejímu 
zesnulému manželovi. Je už opravdu 
nesvéprávná, jak říká její synovec? 
Anebo je všechno úplně jinak? Napí-
navá tragikomedie, v níž se skutečnost 
skládá do nečekaných a dojemných ob-
razců nesmrtelné lásky.

Hrají: Carmen Mayerová, František Němec, Ondřej Novák

19. 05. 
MADAME 
RUBINSTEIN
John Misto / Filmová a divadelní agentura

Tragikomický příběh královny kosme-
tického impéria Heleny Rubinstein a její 
největší rivalky Elizabeth Arden. Se-
bestředná, ješitná a cynická, i  tak by se 
dala popsat. Svou pílí a  talentem pro ob-
chod se vypracovala v jednu z nejbohatších 
žen světa. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká 
a fi rmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné 
oslovení, které připouštěla, bylo Madame.

Hrají: Dana Syslová, Milena Steinmasslová, Jiří Hána

22. 03. 
SHYLOCK
Mark Leiren-Young / Divadlo Na Jezerce 

Uvidíte strhující a nesmírně zábavnou hru 
s  mimořádným hereckým výkonem Mi-
lana Kňažka, který za tuto roli obdržel 
Cenu Thálie 2016. 

Když herec Jon v masce Shylocka pře-
jde do civilního projevu, pochopíme, že 
jsme na bouřlivé besedě s diváky. Vzrušující 
hra s publikem se v určitých momentech stává 
drsnou obžalobou antisemitismu a absolutizované politic-
ké korektnosti, která páchá škody nejen v oblasti umění.

Hraje: Milan Kňažko (česky)

Červen (termín v jednání) 
KDYŽ TEČE 
DO BOT
A. P. Čechov / Divadlo Viola

Večer příběhů o lidech, kterým teče do 
bot. Jedná se o  sedm dramatizací hu-
moresek A. P. Čechova (Román s basou, 
Ta paměť, Rozmluva člověka se psem, V hotelu, Kých-
nutí, Komik a  stárnoucí naivka, Mstitel), které doplňuje 
známější aktovka „Jubileum“. Stále nové inscenace Če-
chovových her zaplňují jeviště divadel všech kontinentů. 
Knihkupectví nabízejí stále nová vydání různých výborů 
Čechovových povídek. Důvod je prostý – děl tohoto gé-
nia stručnosti, humoru a laskavosti není nikdy dost.

Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna, Lukáš Jurek


