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

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

Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová/An-
naFialová/Lenka Zahradnická, Lukáš Příkazký, 
Kateřina Pindejová, Václav Liška/Zdeněk Velen, Petr Miklovič, Ilo-
na Hoferová/Lucie Jiříková/Lucie Urbanová/Gabriela Rohlederová

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

Stará žena autem srazí zapomnětlivého 
muže, který je tolik podobný jejímu 
zesnulému manželovi. Je už opravdu 
nesvéprávná, jak říká její synovec? 
Anebo je všechno úplně jinak? Na-
pínavá tragikomedie, v níž se skuteč-
nost skládá do nečekaných a  dojem-
ných obrazců nesmrtelné lásky.

Hrají: Carmen Mayerová, František Němec, Ondřej Novák

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

Tragikomický příběh královny kosmetic-
kého 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 obchod se vypracovala v  jednu 
z  nejbohatších žen světa. Nesnášela 
prázdné tlachání, byla prostořeká a fi r-
mu řídila pevnou rukou do posledního de-
chu. 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 výko-
nem Milana Kňažka, který za tuto roli 
obdržel Cenu Thálie 2016. 

Když herec Jon v masce Shylocka 
přejde do civilního projevu, pochopí-
me, že jsme na bouřlivé besedě s divá-
ky. Vzrušující hra s publikem se v určitých 
momentech stává drsnou obžalobou antisemitismu a ab-
solutizované politické korektnosti, která páchá škody ne-
jen v oblasti umění.

Hraje: Milan Kňažko (česky)

PŘIHLÁŠKA
Divadelní předplatné 02/2019 – 06/2019

Divadlo J. K. Tyla

.................................................................................
*Příjmení, jméno, titul (organizace, IČ)

.................................................................................
Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ)

.................................................................................
*e-mail!

.................................................................................
*mobil

* bez vyplnění je přihláška neplatná!
Závazně objednávám následující kategorii předplatitelské 

skupiny (zvolenou skupinu, prosím, zaškrtněte):

A 1 750 Kč
1.–6. řada, lože,
5 představení, à 350 Kč

B 1 650 Kč
7.–11. řada, 1. ř. balkon, 1. předřada
1.–6. přístavky, 5 představení, à 330 Kč

C 1 450 Kč
7.–10. přístavky, 2. řada balkon
5 představení, à 290 Kč

D 1 350 Kč
Přístavky na balkoně, 5 představení, à  270 Kč

Číslo řada/lóže/balkon/přístav/sedadlo

............................................................
podpis

Souhlasím s podmínkami města Třeboně,
se kterými jsem se seznámil v přihlášce.



Divadelní
předplatné

přihláška

02
2019

06
2019

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 dramatiza-
cí humoresek A. P. Čechova (Román 
s basou, Ta paměť, Rozmluva člově-
ka se psem, V  hotelu, Kýchnutí, Ko-
mik a stárnoucí naivka, Mstitel), které 
doplňuje známější aktovka „Jubileum“. 
Stále nové inscenace Čechovových her za-
plňují jeviště divadel všech kontinentů. Knihkupectví nabí-
zejí stále nová vydání různých výborů Čechovových poví-
dek. Důvod je prostý – děl tohoto génia stručnosti, humoru 
a laskavosti není nikdy dost.

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

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
• stálé místo v hledišti
• sleva oproti cenám vstupenek v případném doprodeji
• permanentka je přenosná
• možnost zapůjčení

UPOZORNĚNÍ
• Změna programu je vyhrazena!
• Začátky představení jsou v 19:30 hod.
• Zakoupené permanentky nelze vyměnit ani vrátit.

PEČLIVĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY  
PŘIJÍMÁME DO 17. PROSINCE 2018.

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

ZPŮSOB PLATBY
v hotovosti nebo platební kartou v TIC města Třeboně 
(Masarykovo nám.1) nebo fakturou, 
(Nehodící se, prosím, škrtněte)

Pokud platbu za abonentní vstupenky provedete v hotovosti  
nebo platební kartou v TIC města Třeboně, budou Vám abonent-
ky vydány ihned. Vydávání abonentek uhrazených na základě 
námi vystavené faktury pak proběhne v týdnu od 21.–25. ledna 
2019.

Před prvním představením nového abonmá (9. února 2019 od 
18.30) Vám bude v předsálí Divadla J. K. Tyla v Třeboni Vaše pa-
pírová abonentní vstupenka vyměněna za plastovou identifi kač-
ní kartu předplatitele. Pokud tedy na jednu přihlášku poptáváte 
předplatné pro více osob a chcete je odlišit, napište nám na 
samostatný list jejich příjmení, jméno a konkrétní místo k sezení.

Svým podpisem na přihlášce udělujete souhlas se zpracováním 
osobních údajů na základě nabytí účinnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů (GDPR). www.mesto-trebon.cz/oou

KONTAKT / INFORMACE
Michal Pech
607 873 178

www.itrebon.cz/predplatne


