
PŘEDPLATNÉ
2022

MĚSTSKÉ DIVADLO KRNOV

budou tato představení vždy označena 
„V předplatném do divadla na rok 2022“

na plakátech a propagačních materiálech 

•
o termínech jednotlivých představení 

budou předplatitelé informováni 

•  

s předstihem, informace budou zaslány 

do předplatného je zahrnuto 

e-mailem nebo poštou

INFORMACE

7 představení

(mimo ZTP a studentů), 

Změna programu vyhrazena!

•

předplatenka je přenosná 
•

předplatné zajišťuje návštěvníkům divadla 

můžete ji darovat nebo půjčit jiné osobě

stále místo v rámci předplatného

www.mikskrnov.cz

Náměstí Míru 1/14

Tel.: 554 614 706

Uzávěrka přihlášek je 14. února 2022

po obdržení faktury

prochazkova@mikskrnov.cz

na MIKS Krnov do 14. února 2022 

30% sleva ze základního vstupného.

794 01 Krnov

a kulturní středisko Krnov

nebo převodem na účet 

Předplatné je možno uhradit v hotovosti 

Studentům a ZTP se poskytuje sleva 
z celkového předplatného 50 %. 

 Přihlášky přijímá a bližší informace podá:
Městské informační 

V ceně předplatného je zohledněna 

1 600,- Kč  a  1 500,- Kč

PŘIHLÁŠKY

CENA PŘEDPLATNÉHO

Nejslavnější komedie mistra barvitých charak-
terů a zápletek – J. B. Poquelina – Molièra. Kam 
až může vést chorobná závislost na majetku? 
Může být opravdu smyslem života jen jeho 
hromadění? Takových Harpagonů, kteří jsou 
schopni pro peníze udělat cokoli, nechat si zničit 
přátelské a mnohdy i rodinné vztahy, potkáváme 
dodnes spousty. V komedii plné úsměvných 
zápletek a nedorozumění se jim můžeme 
s klidem zasmát a prožít zadostiučinění, které 
nám v reálném světě mnohdy přáno není.

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO
Režie:  Lukáš Burian
Hrají: M. Enčev, J. Rosák / L. Burian, D. Čárová 
/ L. Kožinová, A. Fišerová, D. Nesvačilová / B. 
Kepková, M. Helma, D. P. Ondráček / Š. Tuček, 
O. Rošetzký

LAKOMEC
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JMÉNO
Mluvit se dá o všem. Mezi dobrými přáteli 
a příbuznými by vlastně žádné téma nemělo být 
tabu. Když se ale úspěšný realitní makléř 
Vincent na večeři u své sestry Elizabeth, učitelky 
francouzštiny, a švagra Pierra, profesora litera-
tury, svěří se záměrem dát svému synovi kontro-
verzní jméno, zdá se, že hranice civilizované 
konverzace byla překročena. Středostavovské 
předsudky jsou podle všeho přece jen větší, než 
se přítomní liberálové domnívali.
Ke skutečné eskalaci dojde po odhalení nálože, 
která se skrývá v rodinné historii

Režie:  Thomas Zielinski
DIVADLO VERZE

Hrají: R. Zach, J. Janěková ml., P. Lněnička, 
J. Dolanský, L. Rybová



SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA
Režie: Dominik Beneš

Vtipná komedie z prostředí kláštera, divadla 
a kasáren měla světovou premiéru v lednu 
v roce 1883 v Paris Variétes. Slavná opereta 
Mamzelle Nitouche (česky „Slečna Netýkavka“) 
patří k nejlepším dílům Hervého a dosáhla 
světového úspěchu. Mamzelle Nitouche se 
v Čechách hrála poprvé v roce 1890 v Národním 
divadle a od počátku u nás měla úspěch. 
V Čechách a na Moravě získává návštěvníky 
divadla už mnoho let v překladu a úpravě 
Oldřicha Nového, který vyniká situačním i slov-
ním humorem. 

MAMZELLE 
NITOUCHE
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FACHMAN
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Martin Trnavský s humorem představuje dilema 
prostého muže a jeho náhlého procitnutí z racio-
nálního do intuitivního světa. Představení také 
rozkrývá esenci mužského a ženského principu.

Režie: Dominik Beneš
DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA

Zoufale romantická komedie ze stavebního 
prostředí. Fachman je malým člověkem touží-
cím po štěstí, který je postavený před – pro něj 
nezvládnutelnou překážku. Jeho manželství se 
rozpadá díky duševní poruše jeho ženy, která po 
autonehodě uvízla svojí myslí mimo reálný svět. 
Od té chvíle jej vnímá jen jako děj svých oblí-
bených knih...

Hrají: M. Trnavský
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HODINA 
DUCHŮ

Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit se jako 
v sedmém nebi. Tato komedie si pohrává 
s myšlenkou, co tam může být a co může být 
v takovém šestém nebi, pátém a ostatních. Když 
se na jednom místě sejdou duchové modelky, 
fotbalisty, bankéře, důchodce a dalších, bude 
o zábavu postaráno. Nebude pro ně úplně 
jednoduché si uvědomit důležité věci, protože se 
celou komedií proplétá postava zloducha, který 
se baví tím, že neustále všem provádí naschvály.

DIVADLO ARTUR

Hrají: P. Mourková, R. Štolpa, M. Kriegel, R. Švec
B. Slezáček, M. Timková, J. Kriegel, J. Hervert, 
L. Linhartová,  P. Semerád, M. Zemánková

Režie: Jindra Kriegel
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RYCHLÉ ŠÍPY

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO

Rychlé šípy je název fiktivního klubu pěti hochů 
z knih a komiksů spisovatele Jaroslava Foglara. 
Členy klubu byli Mirek Dušín, Jarka Metelka, 
Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Rychlé 
šípy jsou dodnes symbolem kamarádství, svor-
nosti, odvahy, pochopení druhých a umění 
poradit si v každé situaci. Jméno Mirka Dušína 
se stalo synonymem bezchybného kladného 
hrdiny. Jeho opakem jsou členové soupeřícího 
Bratrstva kočičí pracky: Dlouhé Bidlo, Štětináč 
a Bohouš. A kdo by je nechtěl vidět na vlastní 
oči? Kdo by s nimi nechtěl prožít jejich napínavá 
dobrodružství?

Režie: Robert Bellan

Kdo by neznal hity jako Den je krásný, Bossanova 
nebo Milenci v texaskách, které se staly 
ústředními melodiemi vůbec prvního původního 
českého muzikálu ze šedesátých let minulého 
století. Z tehdy nových písní se staly evergreeny, 
které si brouká už několikátá generace, a láska 
Filipa a Hanky, zrozená na chmelové brigádě, je 
dnes již důvěrně známou zápletkou.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
Režie:  Petr Novotný

Když dva jsou jako jeden….

STARCI 
NA CHMELU

10/22


