
Jakub Nvota

ROŠÁDA
Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném vztahu. 

Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno postará…, ale 

poslední dny se začíná chovat divně. Laura tuší, že se něco děje. 

Viktorovo podivné chování se začne stupňovat. Na několik dní 

se ztratí, nikdo neví kam. Navíc manželům někdo v bance zruší 

jejich účet a za podivných okolností vykrade byt. Vyvrcholením 

podivných událostí je den, kdy na jejich adresu doručí exotické 

zvíře, které Viktor koupil v městské ZOO...

DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA

Hrají: Martin Trnavský, Bára Munzarová, Radim Novák, Marika 

Procházková

Karel Svoboda 

Zdeněk Podskalský 

Jiří Štaidl 

Eduard Krečmar

Zdeněk Podskalský ml. 

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Na hradě je ženská!!!
Původní veselohra Jaroslava Vrchlického, podle které později 

vznikl i slavný film, měla premiéru v Národním divadle v roce 

1884 a záhy se stala velmi oblíbenou. Její věhlas ještě zesílil 

po roce 1973, kdy Zdeněk Podskalský natočil stejnojmennou 

filmovou hudební komedii, která je již součástí zlatého fondu 

české kinematografie. Pro divadelní uvedení byl muzikál 

přepracován v roce 2004 Zdeňkem Podskalským ml.

SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA

Viktoria Hradská

COMMEDIA FINITA
Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně 

světo-vého formátu, která v Čechách neobstála. 

Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života 

velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen, 

učitelky hudby, uklízečky, placené společnice a komor-

né. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, 

v podání známých hereček, nám vtipnou formou ukazují 

stále přítomnou českou malost, která potírá velké 

talenty…

DIVADELNÍ SPOLEČNOST KARLA SOUKUPA

Hrají: Kateřina Macháčková, Valérie Zawadská, Karel 

Soukup, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná 

Jean-Jacques Bricaire 

Maurice Lasayques

VELKÁ ZEBRA 

ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE?
Situační komedie s neobvyklou zápletkou. Nestálý Christian 

nevydrží s žádnou ženou a již dvakrát předstíral vlastní smrt, aby 

se vyhnul komplikacím s rozchody. Třetí pokus mu zkomplikuje 

kamarád z dětství i jeho bývalé manželky. 

DIVADLO PALACE

Hrají:  Ondřej Vetchý,   Kaira K. Hrachovcová,  Jaromír Dulava, 

Dana Černá,  Martina Hudečková,  Zdeněk Vencl / Jiří Štrébl

Carole Greep

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit 

dlouholeté přátelství... aneb Co způsobí neopatrné 

zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu 

nejlepších přátel.

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ

Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová 

a  Radek Holub



William Shakespeare

RICHARD III.
Jan Potměšil se úzkostlivě vyhýbá démonizaci zrůdné postavy. 

Bez bombastu a křivých pohledů, s naivní přesvědčivostí 

prosazuje a s krutým humorem komentuje své zločinné 

záměry. Zlo se tu představuje jako samozřejmost pragma-

tického myšlení bez zábran a mezí. O to je jeho podobenství 

varovnější. Jan Potměšil za svůj výkon získal v roce 2001 Cenu 

Alfréda Radoka.

DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR, DIVADLO V CELETNÉ

Hrají: Jan Potměšil, Milena Steinmasslová, Eva Elsnerová, 

Monika Zoubková, František Kreuzmann ad.

Rudolf Piskáček

PERLY PANNY SERAFÍNKY
Starosvětská německá fraška Friedricha Hoppa „ Kožíšek, 

perle, kamna“ inspirovala skladatele Rudolfa Piskáčka 

k vytvoření operety Perly panny Serafínky. Zásluhu na dalším 

úspěchu této české operety měly bezesporu skladatelovy 

jednoduché a lehce zapamatovatelné melodie – Vždyť přece 

hubička, Ty české panenky, Kéž jedenkrát atd. Úspěšná 

a oblíbená opereta o "dvojí" krádeži perel, o intrikách, 

námluvách Toníčka a Sera-fínky potěší každého příznivce 

"lehčího žánru".

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

změna programu vyhrazena

PŘEDPLATNÉ
na divadelní sezónu

2018
Městské divadlo Krnov

 7 představení 

CENÍK PŘEDPLATNÉHO

1. kategorie   1.200 Kč (1 — 9. řada přízemí + lóže balkón)

2. kategorie   1.100 Kč (od 10. řady přízemí, balkón řady)

V ceně předplatného je již zohledněna 30% sleva ze základního 

vstupného. Studentům a ZTP se poskytuje z celkového 

předplatného sleva 50 %.

Dále předplatitelé obdrží slevu na představení v kině Mír 70 

Krnov na záznam opery nebo baletu ze světových operních 

scén.

INFORMACE

—  do předplatného je zahrnuto 7 představení

—  na plakátech a propagačních materiálech budou tato

     představení vždy označena „V předplatném do divadla na

     rok 2018“

—  o termínech jednotlivých představení budou předplatitelé

     informování s předstihem, informace budou zaslány

     emailem nebo poštou

—  předplatné zajišťuje návštěvníkům divadla stále místo 

     v rámci předplatného

—  předplatenka je přenosná (mimo ZTP a studentů), můžete

     ji darovat nebo půjčit jiné osobě

—  předplatné je možno uhradit v hotovosti na MIKS Krnov od

     1. 11. 2017 nebo převodem na účet po obdržení faktury.  

     Splatnost je 8. ledna 2018 

—  Uzávěrka přihlášek je 8. 12. 2017

 Přihlášky přijímá a bližší informace podá:

Městské informační a kulturní středisko Krnov

náměstí Míru 1/14

794 01 Krnov

tel.: 554 614 706

mojzisova@mikskrnov.cz 
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