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1SLOVO ÚVODEM

VÁŽENÍ A MILÍ DIVÁCI, DRAZÍ HOSTÉ 
A NÁVŠTĚVNÍCI NAŠEHO DIVADLA,
na prahu nadcházející divadelní sezony mám opět tu čest pozvat Vás 
do hlediště Moravského divadla. Jako každý rok připravujeme reper-
toár baletu, činohry, opery a  operety s  nesmírnou péčí, snažíme se 
o pestrost i sdělnost, aktuálnost i uměleckou kvalitu vybraných titulů. 

Není úplně jednoduché udržet tu správnou hranici mezi atraktivitou 
her a jejich diváckou náročností, mezi žánrem odpočinkovým a zábav-
ným na straně jedné a dramatikou společenské a umělecké zodpověd-
nosti na straně druhé. Avšak snažíme se ze všech sil hledat a nacházet 
vyváženost v naší nabídce a Vaše stálá přízeň je snad dokladem toho, 
že se nám dílo daří.

Divadlo je a má být zrcadlem společnosti, umělecká díla, která se zde 
rodí, mají nejen bavit, ale také kultivovat publikum, klást otázky i nabí-
zet odpovědi. Divadlo je a bylo vždy zdrojem zábavy a poučení, ale také 
místem mnoha společenských událostí a přátelských setkání. Věřím, 
že tak tomu bude i v sezoně, která stojí před námi. Vždyť právě láska 
k divadlu, úcta k bohaté tradici tohoto umění i obdiv k vzrušující síle 
jeho poslání jsou tím, co nás spojuje. 

Stejně jako vloni chci Vám, milí věrní diváci, poděkovat za přízeň, kte-
rou nám prokazujete. Je skvělé sledovat, jak stále roste návštěvnost 
našich představení, a není nic krásnějšího, než hrát před plným hledi-
štěm. Je to pochopitelně také velmi zavazující pro nás všechny, kteří 
se na divadelních představeních podílíme. Přijměte tedy naše srdečné 
pozvání do hlediště Moravského divadla, přivítáme Vás s úctou, poko-
rou i hrdostí. 

Těšíme se na Vás.

Mgr. Pavel Hekela 
ředitel Moravského divadla Olomouc
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VÁŽENÍ A MILÍ DIVÁCI!
Mám tu čest pozvat Vás v nadcházející 
sezoně do hlediště Moravského divadla 
Olomouc. Předtím, než Vám představím 
naše nové tituly, bych rád zhodnotil 
sezonu uplynulou. Ta byla pro baletní 
soubor více než úspěšná, ale na druhou 
stranu i velmi náročná. Celý tým se sna-
ží odevzdat pro zdar inscenací to nej-
lepší – naši tanečníci se představili ve 
třech premiérách. Tou první bylo netra-
diční nastudování slavného Dumasova 

románu Dáma s kaméliemi. Připomeňme, že nedílnou součástí baletu byly 
i klavírní sólistky, které společně s divadelním orchestrem zahrály náročné 
Chopinovy a Rachmaninovovy skladby. Oceněním díla byla i širší nominace 
první sólistky Yui Kyotani na Cenu Thálie. Inspirací druhé velké premiéry 
byly nestárnoucí písně legendární skupiny QUEEN. Na libretu inscenace 
se podílel osobní komorník ikonického Freddieho Mercuryho pan Peter 
Freestone. Ve spolupráci s dětmi Baletního studia jsme připravili i historic-
ko-dobrodružnou plavbu s ithackým králem Odysseem.

Náš soubor tradičně na přelomu roku hostoval v  německých městech, 
tentokrát se všemi balety Petra Iljiče Čajkovského. Reakce publika byly 
naprosto spontánní a velmi milé! Ze zahraničních zájezdů je třeba vzpo-
menout i historicky první hostování olomouckého baletu ve Slovenském 
národním divadle v Bratislavě a také ve Státní opeře v Banské Bystrici. Z tu-
zemských hostování bych rád vyzdvihl uvedení Dámy s kaméliemi v praž-
ském Národním divadle. Vidíte sami, že aktivit máme opravdu mnoho a na 
vysoké úrovni reprezentujeme nejen naše divadlo, město, ale i kraj, potaž-
mo celou Českou republiku. Jsem také rád, že se technická úroveň souboru 
neustále zvyšuje – v rámci republiky patříme mezi největší baletní soubory 
a o získání angažmá v olomouckém baletu usilují umělci z celého světa!

Příští sezona se nejprve ponese v duchu tradic odkazu velkého klasic-
kého baletu. Lahůdkou bude jistě nové nastudování Minkusova Dona 
Quijota. Do svého repertoáru mohou tento obtížný titul zařadit jen ty 
nejlepší soubory. Jako protipól bude působit druhý titul – Othello. Pro 
inscenaci tragédie Williama Shakespeara jsem zvolil hudbu gruzínské-
ho skladatele Alexeje Mačavarianiho.

Doufám, že Vás naše nabídka baletních titulů zaujala a  zachováte 
nám Vaši přízeň, za kterou Vám všem jménem celého souboru baletu 
Moravského divadla velmi děkuji. 

V úctě Váš

Mgr. Robert Balogh, Art. D. 
umělecký šéf souboru baletu Moravského divadla Olomouc

SLOVO ÚVODEM

DÁMA S KAMÉLIEMI

BALET



76

REPERTOÁR

Robert Balogh
QUEEN – THE SHOW MUST GO ON! 
Příběh	o Freddiem	Mercurym	-	rockové	legendě

Slavná britská formace QUEEN považovaná za jednu z nejlepších a nej-
vlivnějších hudebních 
skupin všech dob 
se vrátila na jeviště 
Moravského divadla 
Olomouc. Tentokrát 
však v celovečerní po-
době! Těšit se tak mů-
žeme na nejznámější 
hity skupiny. A v hlav-
ní roli frontmana sku-
piny QUEEN opět vy-
stoupí charismatický 
tanečník Ivo Jambor.

Sergej Rachmaninov – Fryderyk Chopin
DÁMA S KAMÉLIEMI
Kurtizána	vykoupená	láskou	a smrtí

„Ach ano, miluji tě, Armande!“ zašeptala, objímajíc mě. „Miluji tě 
tak, jak jsem nikdy nevěřila, že bych mohla milovat. Budeme šťastni, 
budeme žít v  ústraní a  navěky se rozloučím s  životem, za který se 
teď rdím. Nebudeš mi nikdy vyčítat minulost, že?“ Paříž 19. století. 
Marguerite a Armand. Příběh kurtizány, která poznala pravou lásku, ale 
kvůli prudérní morál-
ce společnosti své 
doby i  vinou svého 
podlomeného zdraví 
ji nemohla naplno 
prožít. Příběh ne-
šťastné lásky je čás-
tečnou autobiografií 
Alexandra Dumase 
mladšího, který se 
vyzpovídal z  krásy 
i  šílené bolesti, kte-
rou prožil ve vztahu 
se slavnou hetérou 

PREMIÉRY | REPERTOÁR
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4. 11. 2016

Ludwig Minkus
DON QUIJOTE
Veselý	klasický	balet	nejen	o slavném	rytíři

Minkusův komicky laděný balet Don Quijote je jedním z nejpopulárněj-
ších titulů světového klasického baletního odkazu. Taneční ztvárnění 
slavného Cervantesova románu bylo poprvé uvedeno v moskevském 
Velkém divadle  v prosinci 1869 v choreografii vynikajícího choreografa 
Maria Petipy, který se již po dvou letech ke vděčnému titulu vrátil, 
aby dál propracoval především technickou virtuozitu hlavních rolí. 
Jeho choreografii pak dotvořil na počátku minulého století Alexander 
Gorský. Ústřední postavou příběhu však není rytíř smutné povahy ani 
jeho sluha Sancho Panza, ale mladí milenci Kitri a Basil, kterým v lásce 
nepřeje Kitriin otec Lorenzo a bohatý nápadník Camacho. Díky Donu 
Quijotovi ale nakonec vše dobře dopadne. Balet Don Quijote vyžaduje 
vynikající baletní techniku nejen od sólistů, ale celého baletního sou-
boru. Choreograficky připraví premiéru náš milý host – bývalá prima-
balerína pražského Národního divadla Hana Vláčilová, spoluúčinkovat 
bude orchestr Moravského divadla Olomouc.

7. 4. 2017

Alexej Davidovič Mačavariani
OTHELLO
Vojevůdce,	který	podlehl	žárlivosti

Othello patří bezesporu k  Shakespearovým nejslavnějším tragédiím. 
Po Macbethovi, Snu noci svatojánské a  Romeovi a  Julii pokračuje-
me v  dramaturgické linii uvádění baletních transkripcí her slavného 
alžbětinského dramatika. Děj hry je všeobecně známý: Desdemona 
uzavře proti vůli svého otce sňatek s  Othellem. Intrikář Jago na-
mlouvá Othellovi, že je mu Desdemona nevěrná a že ho zradila. Sám 
udělá vše pro to, aby mu Othello uvěřil. Othello v  záchvatu sžíravé 
žárlivosti Desdemonu uškrtí, a  když se dozví pravdu o  její nevině, 
probodne se. Slavný sugestivní příběh mouřenína benátského zpra-
coval do baletní podoby gruzínský skladatel, pedagog a dirigent Alexej 
Davidovič Mačavariani. V choreografii a režii Roberta Balogha se v ti-
tulní roli představí sólista souboru baletu Damani Campbell Williams. 
Spoluúčinkovat bude orchestr Moravského divadla Olomouc. 

BALET

DÁMA S KAMÉLIEMI
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Petr Iljič Čajkovskij
SPÍCÍ KRASAVICE
Pohádkový	balet	o Šípkové	Růžence

Libreto Spící krasavice napsal Ivan Vsevoložský a Marius Petipa podle 
známé pohádky Charlese Perraulta. Světová premiéra se konala roku 
1890 v Mariinském divadle v Petrohradě. Z baletů Petra Iljiče Čajkovského 
je Spící krasavice nejnáročnější po hudební, scénické i taneční stránce. 
Jen špičkový baletní soubor si tak může troufnout uvést Spící krasavici. 
Naši inscenaci nastudovala v klasické choreografii podle Mariuse Petipy 
bývalá primabalerina Národního divadla v Praze Hana Vláčilová. Přijďte 
si do Moravského 
divadla vychutnat 
baletní pohád-
ku o  princezně 
Auroře, která se 
podle kletby zlé 
víly Carabosse 
píchne do prstu 
a  usne, aby byla 
po sto letech po-
libkem probuzena 
krásným princem 
Desiré.

vztah je tak naprosto nerovný a neuskutečnitelný. Závěrečné setkání, 
při kterém princ dobrovolně přijímá v Rusalčině polibku smrt, předsta-
vuje propojení motivů erotična a  smrti. Nejznámější a  nejkrásnější 
českou operu uvidíte tentokrát zcela netradičně v tanečním ztvárnění. 
Nelehkého úkolu poprvé převést dílo do řeči těla se ujal šéf baletního 
souboru Robert Balogh.

Marií Duplessis. Baletní inscenaci Dámy s kaméliemi na hudbu Sergeje 
Rachmaninova a  Fryderyka Chopina připravil šéf souboru Robert 
Balogh. Spoluúčinkuje orchestr Moravského divadla Olomouc.

Aram Chačaturjan
SPARTAKUS
Balet	z historie	antického	Říma

Balet Arama Chačaturjana měl premiéru v  roce 1956 v  leningradském 
Kirovově divadle a vypráví hrdinný příběh o slavném vůdci povstání ot-
roků v antickém Římě. Chačaturjan se ve své monumentální, až skoro fil-
mové hudbě soustředil na vykreslení vlastní vzpoury otroků pod vedením 
Spartaka, ale i na jeho osobní konflikt s římským vojevůdcem Crassem 
i  proradnou zrádkyní Aeginou. Spartakus však stále zůstává nevšední, 
tragickou, ale přesto zcela lidskou osobností. Za doposud nejzdařilejší 
choreografické zpracování tohoto stěžejního díla baletní literatury je 
považována verze Jurije Grigoroviče z  roku 1968, kterou uvedl na scé-

ně moskevského Velkého 
divadla. Balet Spartakus byl 
v  České republice doposud 
uveden pouze na velkých 
scénách našich národních di-
vadel v Praze, Brně a Ostravě. 
Stále aktuální téma boje za 
svobodu na pozadí antického 
Říma ve spojení s nádhernou 
hudbou bylo přizpůsobeno 
možnostem našeho baletního 
souboru i nově upraveným lib-
retem. Inscenaci v  olomouc-
kém divadle choreograficky 
připravil Robert Balogh.

Antonín Dvořák
RUSALKA
Nejznámější	česká	opera	v	tanečním	ztvárnění

Příběh o nenaplněné touze vodní víly, střetu lidského a nadpřirozené-
ho světa, kontrastu živlů i charakterů se Antonínu Dvořákovi podařilo 
vyjádřit v sugestivní, skoro až impresionistické hudbě naplněné neko-
nečnou melodickou fantazií. Poetické libreto Jaroslava Kvapila vychází 
z pohádky Malá mořská víla. Ve vlastním textu opery se potkávají vli-
vy symbolismu i dekadence. Tyto umělecké směry se odrážejí v pou-
žití mnoha symbolů (krev, němota), ale i ve vykreslení vztahu prince 
a Rusalky. Princ přece miluje jakousi éterickou vidinu, jejich milostný 

REPERTOÁRBALET

SPARTAKUS

RUSALKA
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le vzrůstá. Tato vánoční pohádka s kouzelnou hudbou jistě zpříjemní 
nejoblíbenější svátky roku Vám i Vašim dětem.

Sergej Sergejevič Prokofjev
ROMEO A JULIE
Slavný	příběh	veronských	milenců	v poetice	baletu

Baletní verze nejslavnějšího příběhu všech dob. Milenci, rozdělení ne-
smiřitelnou nenávistí svých rodičů, navždy spojení ve smrti, kterou 
vykoupili budoucí smír. V mnoha směrech novátorskou hudbu k bale-

tu složil Sergej Prokofjev 
a  rozhodně není bez 
zajímavosti, že světová 
premiéra baletu se usku-
tečnila v Brně 30. prosin-
ce  1938. Prožijte s  námi 
příběh lásky a  tragédie 
čelící nepochopení a  ne-
návisti okolí v  nastudo-
vání uměleckého šéfa 
olomouckého baletní-
ho souboru Roberta 
Balogha.

Robert Balogh
FRIDA
Taneční	obrazy	ze	života	surrealistické	malířky	Fridy	Kahlo

„Maluji sama sebe, neboť velmi mnoho času prožívám sama se sebou, 
a  má tvář je motiv, který nejlépe znám.“ Životní příběh Fridy Kahlo 
obdařené mimořádnou 
inteligencí, všestranným 
uměleckým talentem, ale 
na druhé straně postižené 
neštěstím a  utrpením se 
stal tématem pro celove-
černí taneční představe-
ní. Choreograf a  režisér 
Robert Balogh vykreslil za 
pomoci prostředků mo-
derního tanečního divadla 
v  koncentrované formě 
její bouřlivý život, milost-
né vztahy i  fatální lásku 
k manželovi Diegu Riverovi.

Petr Iljič Čajkovskij
LABUTÍ JEZERO
Perla klasického baletu

Tento balet baletů, jak bývá někdy označován, patří k nejslavnějším 
klasickým baletním titulům a  je součástí repertoáru všech význam-
ných světových scén. Německá pohádka o princezně Odettě promě-
něné v labuť, o zlém Rudovousovi, nešťastném princi, který zapomene 
na svou přísahu, a černé labuti Odilii si získala nesmrtelnost díky hudbě 
Petra Iljiče Čajkovského. Velký výpravný balet pro Vás choreografic-
ky připravila bývalá primabalerína pražského Národního divadla, paní 
Hana Vláčilová za režijní spolupráce šéfa souboru Roberta Balogha.

Petr Iljič Čajkovskij
LOUSKÁČEK
Baletní	pohádkový	příběh

Louskáček neodmyslitelně patří k  Vánocům. Balet, který měl premi-
éru v  roce 1892, vznikl podle povídky E. T. A. Hoffmanna Louskáček 
a myší král. Za více než sto let od své původní premiéry prošel mnoha 
proměnami, přesto jeho obliba u dětských i dospělých diváků neustá-

REPERTOÁRBALET

ROMEO A JULIE

LABUTÍ JEZERO

LOUSKÁČEK

Hrajeme již 5. sezonu

Hrajeme již 7. sezonu

FRIDA



1312 SLOVO ÚVODEMČINOHRA

BOUŘE

DRAZÍ DIVÁCI,
přijměte mé srdečné pozvání ke společnému putování nadcháze-
jící divadelní sezonou. Bude nám potěšením, vydáte-li se s  námi na 
novou cestu olomoucké činohry, která bude plná nástrah, lákavých 
výzev, náročných úkolů i  bloudění ve slepých uličkách, jenže to vše 
k objevování nového neodmyslitelně patří. Cílem této cesty je nalezení 
světla v černočerném tunelu současné společensko-politické situace. 
Nevíme, jestli se nám podaří tohoto cíle dosáhnout, ale rádi se o to 
s Vaší pomocí budeme pokoušet při každé nové premiéře i při každé 
další repríze. Budeme se o to snažit tak dlouho, dokud nás síla vyšší 
moci nepřinutí toho zanechat.

Dostane se Vám mnohem více příležitostí k setkávání se s Vašimi oblíbe-
nými umělci a také více možností nahlédnout do tajů jejich každodenní 
práce. Chceme totiž, aby se divadlo stalo Vaším partnerem. Partnerem, 
který Vás pobaví, když Vám zrovna nebude do smíchu, partnerem, který 
Vás pohladí, když si budete připadat sami, partnerem, kterému můžete 
důvěřovat a v jehož přítomnosti se budete cítit dobře. Chceme, aby se 
pro Vás Moravské divadlo stalo partnerem na celý život!

V době, kdy televize podlehla kouzlu tzv. nekonečných seriálů, jež líčí 
strasti rádoby všedního života, cítíme my divadelníci nutkavou potřebu 
vtáhnout Vás do přítmí divadelních sálů, abyste naším prostřednictvím 
prožili jedinečné chvíle, které ve Vás budou rezonovat ještě dlouho poté, 
co si z  šatny vezmete zpět svůj kabát, a  díky nimž budete mít chuť 
vydávat se znovu a znovu vstříc dobrodružství, jemuž se říká divadlo.

Slovy neuchopitelné okamžiky zrozené mezi jevištěm a hledištěm 
Vám v nové sezoně 2016/2017 přeje

MgA. Roman Vencl 
umělecký	šéf	souboru	činohry	Moravského	divadla	Olomouc
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20. 1. 2017

Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patelli�re

JMÉNO
Nepodceňujme	sílu	rodného	listu

Bezesporu nejlepší francouzská komedie současnosti měla premi-
éru v Paříži v roce 2010 a od té doby byla s obrovským úspěchem 
uvedena už v šestnácti zemích světa. Dočkala se i filmového zpra-
cování, přičemž tento stejnojmenný snímek získal v  roce 2013 
pět nominací na cenu César, což je francouzská obdoba Oscara. 
Čeští diváci mohli tuto hru poprvé spatřit teprve v březnu 2015, 
kdy měla českou premiéru v Městském divadle v Brně. Příjemná 
večeře pěti úspěšných a intelektuálně založených přátel se neče-
kaně zvrtne v okamžiku, kdy jeden z nich prohlásí, že se rozhodl 
dát svému synovi jméno Adolf. Překvapivá zápletka této vtipné, 
dojemné i chytré komedie vychází z předpokladu, že s příbuznými 
a s přáteli je to jako s knihami: mít je doma ještě neznamená mít 
je přečtené.

17. 3. 2017

Christopher Hampton

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ
Prokletí	jako	cesta	ke	svobodě

Anglický dramatik Christopher Hampton, jenž proslul scénářem 
k  filmu Nebezpečné známosti, za který dostal Oscara za nejlepší 
adaptovaný scénář, se nyní poprvé představí olomouckému pub-
liku. Arthur Rimbaud a  Paul Verlaine, jedna duše ve dvou tělech, 
prokletí básníci, kteří prolétli životem tak rychle, že předběhli svou 
dobu. Jejich příběh je opojný a lákavý jako absint, jiskrný jako čer-
vené víno z Bordeaux a uhrančivý jako jejich verše. Úplné zatmě-
ní může být vším možným, jen ne životopisnou hrou. Ostatně jak 
chcete vyprávět osudy dvou mužů, kteří díky své vášni prožili snad 
sto životů? Lze však vyprávět o touze, lásce a o prokletí, které je 
jedinou cestou ke svobodě. Kráčeli bok po boku až do chvíle, kdy už 
nemohli být spolu ani bez sebe: „Někdy jsme přece byli šťastní! Ne, 
někdy jsme nebyli smutní!“.

PREMIÉRY

16. 9. 2016

Jakub Nvota, Michaela Doleželová

ROBIN HOOD
Klobouk	s peřím,	luk	a kamizola,	ale	myslivec	to	není

Legenda o nejslavnějším lidovém hrdinovi všech dob poprvé na scé-
ně Moravského divadla Olomouc. Anglie na přelomu 12. a 13. století 
za vlády krále Richarda Lví Srdce nebyla zrovna přívětivým mís-
tem k  životu. To poznal i  šlechtic Robert z  Locksley, když se po 
návratu z křižáckých výprav dozvěděl, že ho princ Jan za pomoci 
šerifa z  Nottinghamu připravil o  veškerý majetek. Odešel proto 
do Sherwoodského lesa, kde společně s Malým Johnem a dalšími 
uprchlíky začal okrádat bohaté šlechtice a  uloupené zlato roz-
dával chudým. Zbojníci ho jmenovali svým vůdcem a  začali mu 
říkat Robin Hood… Zrodil se tak mýtický příběh, který se dočkal 
už desítek literárních, filmových i divadelních zpracování. V našem 
případě se o  jeho převyprávění postarají Roman Vencl a Michaela 
Doleželová, takže se můžete těšit na takovou porci humoru, že jí 
i anglické dějiny budou malé.

25. 11. 2016

Michail Bulgakov

MISTR A MARKÉTKA
Láska	ve	své	nejtěžší	zkoušce

Dlouhých dvanáct let vznikal román, který se později stal ikonou 
ruské literatury 20. století a jedním z nejkrásnějších milostných pří-
běhů v dějinách literatury vůbec. Bulgakov spálil rukopis celého díla, 
aby jej o rok později začal psát znovu a zpaměti, přičemž poslední 
úpravy diktoval již slepý své ženě ještě pět dní před svou smrtí. Jeho 
román, poprvé publikovaný roku 1967, vedle sebe staví dobro a zlo, 
Boha a Ďábla, zbabělost a odvahu, aby prostřednictvím nádherného 
příběhu položil více otázek, než na kolik sám odpovídá. Dílo Michaila 
Bulgakova se na jevišti Moravského divadla objevilo pouze jednou, 
a to 9.  listopadu 2007, kdy měl premiéru jeho Moli�re v režii Aleše 
Bergmana. Těšte se na jedinečný divadelní opus ve výrazném režij-
ním gestu Bogdana Kokotka, v němž zlo je všudypřítomné a podívat 
se Ďáblovi do očí může snad jen upřímná láska.
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2. 6. 2017

Thomas Vinterberg, Morgens Rukov
RODINNÁ SLAVNOST
Bavte	se,	nic	se	neděje

V  roce 1998 získal na filmovém festivalu v  Cannes Zvláštní cenu 
poroty jeden velmi zvláštní film natočený podle skutečné událos-
ti. Ten samý snímek byl pak nominován i  na Zlatý globus a  z  jeho 
tvůrce Thomase Vinterberga se vyklubal mimořádný talent evropské 
kinematografie. Ten film se jmenoval Rodinná slavnost a byl nato-
čen podle zásad uměleckého manifestu Dogma95, který formuloval 
právě Vinterberg společně s Larsem von Trierem. Snímek byl časo-
pisem Empire zařazen na seznam 500 nejlepších filmů všech dob 
a divadelní adaptace na sebe nenechala dlouho čekat. Na světová 
jeviště se Rodinná slavnost dostala v  roce 2000 a  jen tak z  nich 
nezmizí. Severské drama o  tom, že roztomilá oslava kulatých na-
rozenin v kruhu rodiny nemusí skončit jen kocovinou, totiž doslova 
bere dech. O tom, že se idylický život dobře postavené dánské rodiny 
může během jednoho narozeninového proslovu změnit v noční můru, 
ze které se nelze probudit, vás svou režií přesvědčí mladý a talento-
vaný Mikoláš Tyc.

27. 1. 2017

Woody Allen
CENTRAL PARK WEST
Zapomenutý	klenot	konverzační	komedie

Jeden z nejúspěšnějších komediálních autorů 20. století, který na-
psal na deset divadelních her a  natočil téměř padesát filmových 
snímků, se vrací na scénu Moravského divadla. Po komedii Zahraj to 
znovu, Same, která měla v Olomouci premiéru v roce 1998, se nyní 
můžete těšit na jeho bezesporu nejlepší divadelní kousek. Přestože 
byla tato komedie napsána roku 1982, dočká se v naší republice te-
prve svého druhého uvedení! Čeká na vás partnerský pětiúhelník, ve 
kterém se nemohou dlouhou dobu vyznat ani jeho samotní aktéři. 
Z  této brilantně napsané konverzační komedie plyne hned několik 
ponaučení: 1) Muži středního věku by neměli přijít do kontaktu s psy-
chicky nevyrovnanou sedmnáctkou, 2) Střelná zbraň nepatří do ru-
kou maniodepresivních spisovatelů, 3) Vaší nejlepší kamarádce záleží 
více na vašem muži než na vás. Ale především: K psychologům by 
měli chodit hlavně psychologové!

REPERTOÁR

Neil Simon
DROBEČKY Z PERNÍKU
Žijeme	jen	za	sebe

Zpěvačka Evy Mearová se vrací z  protialkoholní léčebny. Doma ji 
kromě dcery Polly a přátel čeká její nadrobený život, který se musí 
pokusit dát do kupy a znovu se naučit přijmout zodpovědnost pře-
devším sama za sebe. Trochu hořká komedie oblíbeného amerického 
dramatika Neila Simona z roku 1970 vás svými svěžími dynamický-
mi dialogy upomene na některé již klasické americké seriály. Režie 
se ujal polský režisér Bogdan Kokotek a v hlavní roli se představila 
Ivana Plíhalová.

Mimo předplatné, 
hrajeme v Divadle Hudby

DROBEČKY Z PERNÍKU

Penelope Skinnerová
LÉTO NA KOLE
Manželství	potřebuje	tajemství

Mladí manželé Becky a John se stěhují na venkov. Ona je poprvé tě-
hotná; on se nesmírně těší a řeší to paradoxně daleko víc. Ona chce 
sex; on na to nemá ani pomyšlení. Ona by se ráda proháněla po okolí 
na kole; on trne hrůzou, aby si neublížila. Do toho se objeví šarmantní 
soused, který zrovna jedno ojeté kolo prodává… Je léto. Teploty prud-
ce stoupají, zábrany padají, hormony kolísají a trubky v domě hrozivě 
praskají. Takže je jasné, že se musí něco stát. „Jaký je největší mý-
tus o dramaticích? Že jsou všichni mrtví,“ říká Penelope Skinnerová. 
Komedii mravů plnou dvojsmyslů poprvé uvedlo londýnské divadlo 
Royal Court v létě 2011. O tom, že ne vždy platí stereotypy, že muži 
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Marius von Mayenburg
KÁMEN
Nevrátí se

Kámen. Dům. Rodina. 
Válka. Pět žen jako-
by zakletých v  čase. 
Minulost a  přítomnost 
existují současně. To, co 
jsme udělali, z  nás dělá 
to, co jsme? Je vůbec 
možné spolehnout se 
na paměť? Na vzpomín-
ky a  příběh, který jsme 
vyprávěli tak dlouho, až 
se stal autonomní skutečností? Kdo má nárok na dům, na štěstí, na 
život? A kdo o tom může a smí rozhodnout? Je možné vykoupit minulé 
hříchy a vyrovnat se s vinou? Drama jednoho z nejúspěšnějších ně-
meckých dramatiků Maria von Mayenburga se dotýká minulosti, která 
je stále živá, a patří k současným textům, které si rozhodně zasluhují 
naši pozornost. Na scénu text převedl mladý režisér David Šiktanc, 
jehož jevištní poetika se vyznačuje především výraznou obrazností.

William Shakespeare
BOUŘE
Z látky,	z níž	spřádají	se	sny

Na moři se rozpoutá bouře, loď pukne a posádka ztroskotá na zdánli-
vě pustém ostrově. Obývá ho ale mág Prospero, vyhnaný vévoda, který 

tu byl před mnoha lety 
spolu se svou dcerou 
Mirandou vysazen a po-
nechán napospas pří-
rodním silám a který má 
nyní díky duchům, jimž 
vládne, jedinečnou pří-
ležitost se pomstít. Po 
každé bouři se ale také 
rozjasní obloha. Bouře 
je Shakespearovou 
pozdní romancí a  po-
sledním velkým textem, 
který napsal. Je to hra 
konce a obnovy, vědění. 
V režii Michaela Taranta 
vás zveme na zázrač-
nou cestu do hlubin 
podvědomí a snů.

Martin McDonagh
PORUČÍK Z INISHMORU
Teroristická	groteska	o lásce	ke	kočkám

„Měl	by	sis,	 chlapče,	ujasnit	priority.	Bojujeme	za	šťastný	kočky,	nebo	
za	svobodný	 Irsko?	–	Za	svobodný	 Irsko,	Christy.	 I  když	 já	bych	nej-
radši	obojí.“ V době ne až tak dávné, kdy se odehrává příběh komedie 
Martina McDonagha, ve světě i vlasti nejznámějšího irského drama-
tika současnosti, žilo Severní Irsko ozbrojeným bojem, který jedni 
chápali jako národněosvobozenecký, druzí jako teroristický. Ale na 
malém, venkovsky zaostalém ostrově Inishmore byl celkem klid. 
Zvlášť od té doby, co ho opustil „Zběsilý Padraic“, kterého sice pro 
jeho „přílišnou zběsilost“ nepřijali do IRA, ale v  její odštěpenecké 
frakci se prozatím uplatňuje celkem dobře. Zrovna mučí „jednoho 
z těch mizerů, co podstrkujou malejm dětem drogy“, když se dozví, 
že jeho milovaný kocour Prcík Tomeš „není ve svý kůži“. Vyrazí první 
lodí k domovu a je jasné, že poklidně zatuchlým Inishmorem poteče 
krev. A nejen ta kočičí. Kdo zabil Prcíka Tomeše, to je oč tu běží…

Roman Vencl & Michaela Doleželová
NAJDEME SE NA ZTRACENÉ
Kujme	pikle,	dokud	jsou	žhavé

Autorský tandem Roman Vencl a Michaela Doleželová patří dnes na čes-
kých jevištích mezi nejúspěšnější komediografy. Našim divákům budou 
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vyžadují sex a ženy bolí hlava, hrajeme pod již důvěrně známým režij-
ním vedením Michala Spišáka.

LÉTO NA KOLE

KÁMEN

BOUŘE
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Ivan Hlas, Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan Hřebejk
ŠAKALÍ LÉTA
Zběsilost	v srdci	v rytmu	rokenrolu

Do poklidného okolí 
dejvického hote-
lu Internacional 
přijíždí nečekaně 
mladý chuligán 
Bejby, který nejvíce 
rozbouří a  převrátí 
život pomocného 
číšníka Edy, okrská-
ře Prokopa a  jeho 
syna přezdívaného 
Kšanda. A  ukáže 
jim, jak osvobozující 
je někdy nedržet hubu a krok. Úspěšnou komedii o svobodě, nezávislo-
sti, rudé hvězdě a rokenrolu uvidíte jako činoherní muzikál, který vznikl 
podle stejnojmenného filmu Jana Hřebejka z roku 1993. V Moravském 
divadle nastudoval muzikál zkušený režisér hudebních titulů Luděk 
Golat. Pojďte s námi omládnout, zpívat, tančit a řvát!

dobře známi díky ko-
mediím Když se zhasne 
a  Královny, v  nichž ne-
zapřeli vlastní hereckou 
zkušenost a přesvědčili 
o dokonale zvládnutém 
řemesle stavby gagů. 
Tento umělecký tan-
dem tentokrát napsal 
hru přímo pro činoherní 
soubor Moravského di-
vadla Olomouc.

Jiří Verner
U POKLADNY STÁL
Útěkem	problémy	nevyřešíš

Ošetřovatel Kryštof Rozruch 
se vydává do nemocenské po-
jišťovny s  nadějí, že mu tam 
pomohou s  jeho zdravotním 
problémem. Setká se ale jen 
s  nepochopením, neochotou 
a  nekonečnou úředničinou, 
kterou mistrně ovládá přede-
vším ředitel pojišťovny Pěna. 
Protagonisté komedie o  tom, 
že když odmítnete v nouzi po-
moci druhému, tak se vám to 
může pekelně vymstít, vlast-
ně různými způsoby utíkají 
před svými problémy – a všichni se setkají na víkendu v lázních. Tvůrci 
populárního Sluhy dvou pánů v čele s režisérem Nikolajem Penevem se 
tentokrát rozhodli pro satirickou situační komedii Jiřího Vernera, kte-
rou proslavilo filmové zpracování Karla Lamače z roku 1939 s Vlastou 
Burianem. A  tak se opět můžete těšit na neotřelé pojetí klasiky na 
stále aktuálnější téma problémů našeho zdravotnictví a našich životů; 
v hlavních rolích uvidíte Vojtu Lipinu a Romana Vencla.

Peter Shaffer
AMADEUS
Legenda	o talentu	a úspěchu

Hra Petera Shaffera z roku 1979 vypráví fiktivní příběh soupeření skla-
datelů Antonia Salieriho a Wolfganga Amadea Mozarta u vídeňského 

dvora. Byla inspirovaná krátkou hrou Alexandra Sergejeviče Puškina 
Mozart a  Salieri a  díky popularitě, kterou jí získal cenami ověnčený 
Formanův film, stojí prakticky na počátku celé mystifikace a desinter-
pretace Salieriho vlivu na Mozartův život a profesní osud. Jedná se již 
bez nadsázky o legendu o tom, že talent je boží dar a člověk musí mít 
i štěstí, aby měl úspěch, a že s úspěchem přicházejí nepřátelé a mohou 
to být lidé, kteří by si to štěstí možná zasloužili víc. Činohru s ope-
rou na jednom jevišti propojil režisér velkých scénických gest Michael 
Tarant a inscenace tak slibuje výjimečný divadelní zážitek.

ČINOHRA REPERTOÁR

U POKLADNY STÁL

AMADEUS

ŠAKALÍ LÉTA

NAJDEME SE NA ZTRACENÉ
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Carlo Goldoni
SLUHA DVOU PÁNŮ
Skoro bleší cirkus

V  Benátkách se 
v  rodině Bisognosi 
schyluje ke  svat-
bě. Oboustranně 
výhodné zásnuby 
Pantalonovy dcery 
Clarice a syna dok-
tora Lombardiho 
Silvia však svým 
příjezdem neče-
kaně překazí muž, 
kterému Pantalone 
Clarici zaslíbil dřív a který přišel vznést svůj nárok, ačkoli by měl být 
nade vší pochybnost mrtvý. Do toho se ve stejném hostinci ubytuje 
Florindo Aretusi, který onoho Turiňana zabil a je na útěku. A oba mají 
jednoho sluhu, který se právě rozhodl, že sloužit dvěma pánům najed-
nou prostě dokáže. Jestli se mu to podaří a  jestli je možné dodržet 
jedno slovo dané dvěma mužům se přesvědčíte ve hře plné záměn 
a nedorozumění, vtipných situačních kotrmelců a „lazzi“.

ČINOHRA

Hrajeme již 4. sezonu

Roman Vencl & Michaela Doleželová
KRÁLOVNY
Kde	je	humor,	je	i naděje

Hrajeme již 6. sezonu

Hrajeme již 5. sezonu
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Roman Vencl & Michaela Doleželová
KDYŽ SE ZHASNE
Mrazivá	komedie,	která	knockoutuje	vaše	bránice…

Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. Jejich 
svazek však nelze pokládat za ideální – vlastně je to hotové peklo na 
zemi. Může za to drsná předmanželská smlouva: ten z manželů, který 
podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který tak automaticky 
připadne tomu druhému. Trevor s Ninou pořádají svůj tradiční vánoční 
večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou manželé Imelda a Artur. Na 
první pohled by se mohlo zdát, že půjde o  dost nudnou párty, jen-
že to by ona předmanželská smlouva nesměla obsahovat dodatek: 
ten z manželů, který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat 
o rozvod a získá všechen majetek. Vánoční večírek se tak rázem mění 
v rozvodové bitevní pole.

Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, 
ale opak je pravdou. Tři ženy, které se na něm sejdou, byly v ne-
dávné době vystaveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí 
před nelehkým úkolem – naučit se žít své nové životy. Kromě to-
hoto faktu však nemají společného vůbec nic. Každá z nich patří 
k  jiné generaci, každá má svůj příběh a  každá se musí vyrovnat 
s odlišnou životní situací. A  je to právě humor, který drží člověka 
nad vodou v  těch nejtěžších chvílích a  pomáhá mu zdolávat i  ty 
nejhorší překážky. Královny jsou tragikomedií plnou upřímného hu-
moru, ze kterého občas mrazí v  zádech. Po mimořádně úspěšné 
komedii Když se zhasne uvedlo autorsko-režisérské duo Michaela 
Doleželová a Roman Vencl hru z českého prostředí, která vás pře-
kvapí, pobaví a možná i dojme. Inscenace doplněná o nádhernou 
hudbu zpěvačky Radůzy je jedinečným polem působnosti pro tři 
herečky, tři královny, kterými jsou Vlasta Hartlová, Ivana Plíhalová 
a Vendula Fialová.

SLUHA DVOU PÁNŮ

KDYŽ SE ZHASNE
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VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI INSCENACÍ 
SOUBORU OPERY A OPERETY,
sezona, která přichází, bude, jak věřím, opět svátkem pro členy našeho 
souboru a  rovněž pro milovníky hudebně-dramatické tvorby, jakými 
jsou opera a opereta.

Zkušenosti nabývající na postu, který zastávám, mi dovolují konsta-
tovat, že tvorba dramaturgie pro Vás – diváky není věc lehká. Tím víc, 
když vycházím z tradic, které v Moravském divadle tvořily osobnosti 
velkých jmen. Proto ji koncipuji tak, aby si každý z Vás našel svůj „šálek 
oblíbené kávy“.

Toužím po tom, aby se v hledišti divadla objevovaly více a více mladé 
tváře a pochopily to, jakou výchovnou a duchovní úlohu divadlo má.

Umělec je duše citlivá a mnohokrát svému řemeslu dobrovolně obě-
tuje rodinný a soukromý život. Proto budu rád a vděčný, když naše 
divadlo poctíte svou věrností a budete dále šířit dobré zprávy o jeho 
úrovni a kvalitách.

Přeji Vám všem krásné chvíle na našich 
představeních a hluboké umělecké zážitky. 

S úctou Váš

Mgr. art. Miloslav Oswald 
umělecký	šéf	souboru	opery	a operety	Moravského	divadla	Olomouc

SLOVO ÚVODEMOPERA, OPERETA, MUZIKÁL

LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
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znovu ukřižovaný zaujal skladatele osudem uprchlíků uprostřed bezsta-
rostného, lhostejného světa. Skladatel sám byl uprchlíkem ze své vlasti. 
Nevšedními postupy a s objevnou skladatelskou invencí vykreslil svět 
církve, skutečné víry a života na řeckém venkově. Propracované operní 
drama Řecké pašije mělo být poprvé uvedeno v Londýně. K premiéře ale 
nedošlo. Londýn pak čekal na tuto operu (londýnskou verzi) dvaačtyřicet 
let. Po odmítnutí skladatel dílo neodložil, ale koncepčně je přepracoval 
do nové, sevřenější, opernější a hudebně velebnější podoby. Ani uvedení 
této druhé verze se však nedočkal. Řecké pašije byly poprvé inscenová-
ny v Curychu 9. června 1961, tedy téměř dva roky po skladatelově smrti. 
Naše uvedení vychází z druhé propracované verze autora.

5. 5. 2017

Franz Lehár
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Romantická	opereta	ve	třech	dějstvích

„Opereta nikdy nezemře. Umírají jen ti, kteří si s ní neumí poradit." – 
řekl jeden z velikánů tohoto hudebně-dramatického žánru Franz Lehár. 
Země úsměvů patří k těm operetám, kdy se divák vydá do divadla pro-
žít příjemné chvíle s jasně vystavěným příběhem a s lehce zapamato-
vatelnými melodiemi. Zobrazuje dva odlišné světy, mezi kterými hledá 
svoje místo nejvíc opěvovaný jev v dějinách a tím je láska. V tomto 
případě jde o lásku vídeňské slečny Lízy a čínského prince Su-Čonga. 
Tato láska se potýká s tradičními předsudky, zákazy a doporučeními. 
Pohled na svět lásky je odlišný podle toho, či se naň díváme z východu, 
anebo ze západu. Ale téma lásky je v téhle operetě podané přece jen 
jinak než ve většině operet. Lehár se odchyluje od konvenčně veselé-
ho a nevázaného operetního finále, které je nahrazené nostalgickým 
závěrem. V Lehárovské Číně je to tak. I když se lásce nedaří, na tváři 
musí dále zářit úsměv, aby nikdo neviděl, že srdce krvácí.

REPERTOÁR

Jacques Offenbach
RYTÍŘ MODROVOUS
Na	každého	jednou	dojde

Libreto Henri Meilhaca a Ludovica Halévyho má jako základ svého ná-
mětu starou francouzskou pověst, zpracovanou koncem 17. století mi-
strem pohádky, spisovatelem Charlesem Perraultem. Příběh podivného 
šlechtice, vraždícího své manželky a šířícího kolem sebe děs a hrůzu, 
je autory libreta, ale hlavně samotným Offenbachem a  jeho divadel-

PREMIÉRY

7. 10. 2016

Josef Stelibský, Antonín Procházka
HLEDÁM DĚVČE PRO BOOGIE WOOGIE
Revuální	opereta

Jedná se o  revuální operetu, kterou napsal a uvedl hudební skladatel 
Josef Stelibský ve stylu hudebních komedií 30. let minulého století, po-
prvé v roce 1946 pod názvem U Veselého kamzíka. Příběh sleduje osudy 
postav pana Myšky, majitele firmy na výrobu sýrů Bernardýn, jeho kon-
kurentky – paní Dobrmanové, vyrábějící sýry Dobrman, a  jejich rodin-
ných příslušníků. Všichni jsou ubytovaní v hotelu U Veselého kamzíka, 
kde očekávají svatbu Marcely Myškové s Pavlem Zemanským, kterému 
se přezdívá „český Hilton“, jelikož vlastní řetězec hotelů. Marcele vybral 
ženicha její otec. Nevěsta není z ženicha, na rozdíl od otce, nadšená. Celý 
děj se zamotává ve chvíli, kdy do hotelu přijíždí další Pavel Zemanský. 
Prvorepublikový příběh skladatel doprovodil šlágry, které dnes vnímáme 
jako osvěžující retro ve stylu Melody Makers Ondřeje Havelky.

16. 12. 2016

Giacomo Puccini
BOHÉMA
Opera	ve	čtyřech	dějstvích	v italském	znění

Giacomo Puccini – nejvýznamnější představitel italské opery na přelomu 
19. a 20. století – našel námět pro operu Bohéma (1896) v humorně-
-sentimentálním románu Louise Henriho Murgera o životě chudých pa-
řížských umělců. Skladatel spolu se svými libretisty vypráví příhody čtyř 
kamarádů, kteří v nevytopené mansardě sní o svých budoucích úspěších. 
Středobodem děje je však příběh lásky jednoho z nich, básníka Rodolfa 
a prosté švadlenky Mimi. Náhoda na chvíli spojí jejich osudy, aby je však 
brzo opět rozdělila nelítostná nemoc. Nakonec se Mimi ještě jednou vrátí 
k milému a do kruhu jeho veselých kumpánů, ale už jim zbývá jen se roz-
loučit – neb životní nit hrdinky se neodvratně přetrhává.

24. 2. 2017

Bohuslav Martinů
ŘECKÉ PAŠIJE
Opera	o čtyřech	jednáních	v českém	znění

Operní epilog Bohuslava Martinů Řecké pašije, jehož humanistické 
poselství vyniká silou víry a  citu. Román Nikose Kazantzakise Kristus 
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ním géniem, pojat 
jako vtipná a  veselá 
fraška, plná zdravé 
lidovosti a  fran-
couzského espritu. 
Hrůzyplná pověst je 
parafrázována, celý 
příběh je prokompo-
nován svěží offen-
bachovskou hudbou, 
a  tak jako nad zlem a hrůzou vítězí rozum a  lidskost, proměňuje se 
v této operetní podívané i tragédie dávné pověsti ve vtipnou komedii.

Giuseppe Verdi
RIGOLETTO
Opera	ve	třech	dějstvích

Jedno z nejznámějších děl velkého italského mistra není nutno oper-
nímu publiku představovat. Drama Victora Huga Král se baví z roku 
1833 bylo pro Verdiho ideálním námětem velkých vášní, kritického 
pohledu na společnost i dojemné osobní linie. Hlavní hrdina dramatu, 
dvorní šašek, panský přisluhovač Rigoletto, je postavený před dilema: 
Přežít za každou cenu bez existenční újmy v nemravném prostředí, 

nevidět při tom dů-
sledky svého chová-
ní, nebo se postavit 
na odpor jako hrabě 
Monterone. V životě 
se totiž za každý 
skutek platí, a  to 
někdy velmi draho, 
i  ztrátou toho nej-
cennějšího, v  jeho 
případě milované 
dcery Gildy.

Rudolf Piskáček
PERLY PANNY SERAFÍNKY
Lidová	hra	o třech	dějstvích

Starosvětská německá fraška Friedricha Hoppa Kožíšek, perle, kam-
na inspirovala skladatele Rudolfa Piskáčka a  libretisty Jiřího Baldu 
a Emanuela Brožíka k vytvoření operety Perly panny Serafínky. Zazněla 
poprvé ve vinohradském divadle roku 1929 a od té doby procházela 
mnohokrát v různých provedeních na různých scénách hudebních di-

vadel. 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 oblí-
bená opereta o  „dvojí“ krádeži perel, o  intrikách, námluvách Toníčka 
a Serafínky potěší každého příznivce „lehčího žánru“.

Wolfgang Amadeus Mozart
KOUZELNÁ FLÉTNA
Opera	ve	dvou	dějstvích

Kouzelná flétna, to je „ katedrála“ s čistými tvary. Gotická tajemnost, 
schovaná ve stínu sloupů a pilířů, soch a oltářů. Při vstupu do této 
„katedrály“ člověka ohromí její prostornost, která vyplývá z nekoneč-
né fantazie hudby. Hudební jazyk Kouzelné flétny je zorganizovaný 
podle přísných zákonů, které čerpají ze zkušeností a tradic. Jak kdyby 
nám autor chtěl ukázat, že bez zákonitostí není nic – ani život. Láska, 
pokora a trpělivost. Tři slova symbolizující tóninu Es dur, která svými 
třemi B představuje Svatou trojici a je základní tóninou Kouzelné flét-
ny. Tato slova jsou jakoby životní filozofií. Je těžké vyjádřit pocity či 
postoje k něčemu, co člověk považuje za božské nebo za Boží hlas pro-
mlouvající k člověku. Při poslechu této hudby si člověk musí uvědomit 
nekonečnost vesmíru a svoji malost. Dá se poslouchat se zavřenýma 
očima, o  to intenzivněji s otevřenýma při jevištním ztvárnění. Nikdo 
neví, s jakými úmysly Mozart Kouzelnou flétnu psal. Co všechno nám 
do své hudby zašifroval. Jestli existuje nějaký klíč jako při čtení Kabaly, 
nebo je to jen zednářská symbolika, které byl Mozart účasten. Jedno je 
jisté – i při odhlédnutí od tohoto tajemna jde o geniální dílo, které zů-
stane navěky jako paprsek světla. Dílo vytvořené člověkem. Uvedením 
Kouzelné flétny v  roce 2016 jsme připomněli 260. výročí Mozartova 
narození a rovněž 225 let od světové premiéry opery ve Vídni.

Giacomo Puccini
TURANDOT
Lyrická	opera	ve	třech	dějstvích

Turandot je nedokončená opera o  třech dějstvích italského skladatele 
Giacoma Pucciniho. Původní libreto napsali Giuseppe Adami a  Renato 
Simoni na základě pohádkové divadelní hry Turandot Carla Gozziho. 
Puccini nechal několikrát přepsat libreto, a  proto se jeho dokončení 
zhruba o rok zpozdilo. Puccini zemřel 29. 11. 1924 u nedokončeného díla. 
Poslední dvě scény opery poté dokončil na žádost Pucciniho syna podle 
skladatelových náčrtků a poznámek jeho žák Franco Alfano. Světová pre-
miéra se konala 25. dubna 1926 v milánské La Scale; dirigoval ji Arturo 
Toscanini, považovaný za špičku svého oboru. Provedl však pouze část 
zkomponovanou Puccinim, poté sklonil taktovku a otočil se k publiku se 

RYTÍŘ MODROVOUS

RIGOLETTO
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Gioacchino Rossini
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Komická	opera

Jde o  patrně nejzná-
mější operu Gioacchina 
Rossiniho, ve které au-
tor dokázal své hudeb-
ní mistrovství. Opera 
vznikla za 26 dnů a  je 
přeplněna jiskřivostí, 
humorem. S  velkou 
oblibou je uváděná po 
celém světě. Známá je 
příhoda z  neúspěšné 
premiéry doprovázené 
řadou trapasů, kdy přes jeviště přeběhla černá kočka, jeden z houslistů 
odpadl potom, co mu praskla u houslí struna, a za smíchu, syčení, křiku 
a bučení musela být spuštěná opona. Operu uvádíme v italském origi-
nále s titulky.

Georges Bizet
CARMEN
Nejslavnější	francouzská	opera

Bizetovo mistrovské hudební dílo 
vychází z mimořádně skvělé lite-
rární práce Prospera Meriméeho 
o  vášnivé cikánce, slavném to-
readorovi a  zamilovaném vojá-
kovi. Jedna z nejslavnějších oper 
vůbec je pravým rohem hojnosti 
ohnivých melodií, které vystihují 
žár atmosféry Andalusie, jejích 
písní i  tanců. Operu uvádíme ve 
francouzském originále.

Emmerich Kálmán
HRABĚNKA MARICA
Klasická	opereta

Hraběnka Marica patří k posledním velkým klasickým operetám. Vznikla 
v roce 1924 a jejím autorem je jeden z nejpopulárnějších autorů vídeň-
ské operety Imre Kálmán. Označována je také jako nejvíce „maďarská“ 
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slovy: „Qui finisce l‘opera, perch� a questo punto il Maestro � morto.” (Zde 
opera končí, neboť v tomto místě Mistr zemřel.) Teprve při druhém a dal-
ším provedení zazněla opera celá, v té podobě, v jaké ji známe dnes.

CARMEN

PRODANÁ NEVĚSTA

Hrajeme již 
8. sezonu

Hrajeme již 7. sezonu

LAZEBNÍK SEVILLSKÝ

Bedřich Smetana
PRODANÁ NEVĚSTA
Opera	ve	třech	dějstvích

Při jisté příležitos-
ti označil Bedřich 
Smetana svou 
Prodanou nevěs-
tu za  hračku, čímž 
měl na  mysli její 
lehčí, komediální 
žánr, který vedle 
velkých a  vážných 
autorských projektů 
vnímal jako jakési 
kompoziční rozptý-
lení. Spolu s komedi-

ální poetikou vkročila do tohoto díla i idea národního, o lidové tradice se 
opírajícího, hudebního divadla. Z historie vzniku Prodané nevěsty však 
víme, že cesta k úspěchu a geniálnímu výsledku se zdaleka nenesla jen 
ve znamení intuitivní hravosti a národopisného nadšení. Skladatel potře-
boval čtyři verze, aby z lidového komediantstva vytvaroval vyspělý žánr 
operní veselohry, aby se na scéně neocitly folkórní  loutky, ale nanejvýš 
životní a příběh prožívající postavy. Komedie a lyrická hloubka; tradice, 
folklór a jedinečnost příběhu. Takové jsou souřadnice, pod kterými každý 
inscenátor musí hledat svůj přístup k Smetanovu mistrovskému dílu.

TURANDOT
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Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, 
Zdeněk Podskalský, Zdeněk Podskalský ml.

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Romantická	komedie	plná	známých	a oblíbených	melodií

Noc na Karlštejně, slavný český filmový muzikál, natočil režisér Zdeněk 
Podskalský v roce 1973 na námět stejnojmenné divadelní hry Jaroslava 
Vrchlického. Z filmu pocházejí některé velmi známé písně skladatele 
Karla Svobody a textaře Jiřího Štaidla v podání Waldemara Matušky 
a Heleny Vondráčkové. Soubor opery a operety Moravského divadla 
Olomouc nastudoval divadelní verzi tohoto klenotu české kinemato-
grafie v režii Dagmar Hlubkové.

svědčeným Čechem a  rodilým Pražanem. Zásadním přínosem pro 
Frimlovu uměleckou kariéru byla opereta Rose Marie, která mu přines-
la světovou slávu. Premiéra Rose Marie byla 2. září 1924 v New Yorku. 
Inscenace se hrála přes rok a dosáhla 557 repríz. Okamžitě se prosa-
dily písně jako Indiánská 
píseň lásky, pochod 
zlatokopů, vstupní pí-
seň Rose Marie se sbo-
rem a  další. Rose Marie 
čerpá inspiraci ze zlaté 
horečky v  předminulém 
století, která přivedla do 
Ameriky řadu emigrantů 
z  Evropy. Vystupují zde 
dobrodruzi, majitelka 
westernového saloonu, 
Indiáni a děj se odehrává 
na rozhraní francouzské 
a anglické Kanady.

REPERTOÁROPERA, OPERETA, MUZIKÁL

opereta. Autor, který po-
cházel z  Maďarska, zde 
mistrovsky využil barev-
né melodie a  tance své 
vlasti. Je to komedie plná 
zábavných peripetií, kte-
rá osloví svojí cikánskou 
magií, maďarským tem-
peramentem a  výbornou 
hudbou  – ohnivými čar-
dáši, cikánskými písněmi 
a melodickými šlágry.

Johann Strauss
NETOPÝR
Klenot	vídeňské	operety

Opereta Netopýr vídeňského skladatele Johanna Strausse mladšího 
právem patří, stejně jako Veselá vdova, k nejhranějším a nejkrásnějším 
světovým operetám. Když měl Netopýr premiéru, bylo skladateli již 49 
let. Pro divadlo začal psát poměrně pozdě; Netopýr byla jeho teprve 
třetí opereta. Napsal ji ale dokonale vyzrálý muzikant – v té době již 
slavný a  uznávaný sklada-
tel valčíků, pochodů a písní. 
Vtipné a  nápadité libreto 
Carla Haffnera a  Richarda 
Genéeho stojí společně 
s  krásnou Straussovou 
hudbou za úspěchem této 
operety. Spíše než na obli-
gátní operetní klišé vsadili 
tentokrát libretisté na dobře 
rozehranou situační komiku. 
Režie se ujal Zbyněk Brabec.

ROSE MARIE

NETOPÝR

NOC NA KARLŠTEJNĚ

Hrajeme již 5. sezonu

HRABĚNKA MARICA

Rudolf Friml
ROSE MARIE
Revuální	opereta

Rudolf Friml, skladatel českého původu, se stal slavným autorem svě-
tové operety. Byl jedním z  velkých českých emigrantů ve dvacátém 
století. Z vlasti odešel roku 1906, ve stejném roce jako Oskar Nedbal, 
každý z nich však měl osudovou cestu. Nedbal zakotvil v blízké Vídni, 
Friml si to zamířil až do New Yorku. Celý život ale zůstal věrným a pře-
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Vladimír Čort
O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
Veselý	pohádkový	muzikál

Ve starém zpustlém 
mlýně žije Hastrman 
s  Ježibabou. Celé dny 
a  noci tráví zlomyslným 
pošťuchováním i  uta-
hováním si jeden z  dru-
hého. Není divu, vždyť 
oba za ta léta už dávno 
zapomněli tajemství roz-
todivných čar i  kouzel 
a hádky i naschvály jsou 
jejich jediným potěše-
ním. Jednoho dne se však do mlýna vypraví kurážná dívka Anička, aby 
tu objevila zázračný poklad, po kterém touží i obě popletená straši-
dla. Ta se samozřejmě ztrátě čarovné truhličky brání všemi možnými 
způsoby, a nebýt důvtipu a odvahy Aničky, kdo ví, jak by to nakonec 
se všemi dopadlo. Pohádka o líných strašidlech patří k nejoblíbenějším 
pohádkovým hrám, které se v posledních desetiletích na divadelních 
prknech objevily. Je to především zásluha vtipných textů, bláznivých 
a nečekaných situací a také krásných a melodických písniček, které si 
děti mohou zazpívat společně s postavami našeho příběhu.

ODYSSEUS
Baletní	pohádka	na	motivy	řecké	mytologie

Vydejte se společně s dětmi z baletního studia na Odysseovu cestu 
z Tróje zpět do Ithaky. Při své pouti spolu s ním i jeho druhy zažijete 
mnohá dobrodružství. Poznáte různá bájná stvoření, obra Polyféma, 
boha Poseidona, nymfu Kalypsó i svůdné Sirény. Po dlouhém putování 

Odysseus konečně spatří 
břehy své rodné Ithaky. 
Na přání bohyně Athény 
však podstoupí ještě jed-
nu zkoušku a  nakonec se 
šťastně shledá s  věrnou 
ženou Penelopou i se svým 
otcem Láertem. Barevnou 
a výpravnou inscenaci pro 
vás připravil Robert Balogh 
se svými asistenty – tre-
néry baletního studia.

O LÍNÝCH STRAŠIDLECH

O LÍNÝCH STRAŠIDLECH

ODYSSEUS
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VÁŽENÍ A MILÍ 
PŘEDPLATITELÉ,
je vždy příjemné sdělovat dobré 
zprávy. Jistě všechny předplatite-
le a  návštěvníky divadla potěším 
tím, že ani v letošní sezoně nebude 
Moravské divadlo Olomouc zdražo-
vat vstupné, tedy ani předplatné.

V nové sezoně jsme pro Vás připra-
vili jedenáct premiér. O vašem záj-

mu svědčí také nárůst počtu předplatitelů, což nás velmi těší.

Pro naše malé diváky už nyní pečlivě vybíráme pohádky pro jejich 
pohádkové předplatné, o které je nebývalý zájem a zůstává vždy jen 
málo volných míst. Proto si zajistěte Vaše předplatné včas, jedině 
tak můžete bez obav, že bude vyprodáno, zhlédnout všech sedm 
představení. A navíc ušetříte 40 % z ceny vstupného.

Důkladně vybíráme a  zařazujeme tituly s  ohledem na Vaše přání 
a připomínky nejen do pohádkového předplatného, ale také pro čím 
dál více oblíbenou studentskou skupinu ST a víkendové skupiny ZO, 
NO, YO. Skupiny ZO, NO, YO čeká nepatrná změna ve skladbě titulů, 
kdy místo čtyř činoher zhlédnou tři a jeden muzikál.

Vážíme si Vás, našich věrných předplatitelů, a rádi bychom Vás od-
měnili malým dárkem, který jistě udělá radost a zpříjemní chvíle při 
návštěvě Moravského divadla Olomouc. Při zakoupení dvou abonmá 
obdržíte dárkovou poukázku na KÁVU + 1 ZDARMA. Vychutnat si ji 
můžete v přilehlé kavárně Opera Caffe jednak při návštěvě předsta-
vení nebo kdykoliv v průběhu divadelní sezony 2016/2017. 

Přivítáme velmi rádi každého nového předplatitele a  také Vás rádi 
odměníme. K  Vašemu novému  předplatnému obdržíte jako dárek 
navíc DÁRKOVÝ POUKAZ na dvě volné vstupenky na představení 
z produkce našeho divadla dle vlastního výběru. Neváhejte, dárkové 
poukazy jsou připraveny pro prvních 100 ČERSTVÝCH ABONENTŮ 
včetně našich dětských předplatitelů.

Děkuji za Váš zájem, protože Vaše návštěva je tou největší podporou 
našemu i Vašemu divadlu. Těším se na setkání s  věrnými i  novými 
abonenty v hledišti Moravského divadla Olomouc.

Jitka Jahodová 
vedoucí	obchodního	oddělení	Moravského	divadla	Olomouc

Jan Karafiát
BROUČCI
Baletní	pohádka

Půvabný příběh o  ma-
lém broučkovi naplní 
srdce všem příznivcům 
baletních pohádek. 
Setkáte se opět s kmo-
třičkou, kmotříčkem, 
Verunkou, Janinkou, 
Beruškou i  samotným 
Broučkem v  nadčaso-
vém příběhu. Inscenaci 
připravilo Baletní stu-
dio při Moravském di-
vadle Olomouc.

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM | ÚVODPRO DĚTI | REPERTOÁR

Robert Balogh
TARZAN – KRÁL DŽUNGLE
Baletní	pohádkový	příběh

Z osiřelého lidského mláděte vyrostl silný a spravedlivý král džungle. 
Jeho dobrodružný život změní expedice profesora Portera. Při prvním 
kontaktu s lidmi si Tarzan poprvé uvědomí, že je člověk. Navíc se za-
miluje do profesorovy dcery Jane. Do hry však vstupuje zlotřilý prů-
vodce expedice Clayton, který chce gorily zbavit svobody a v klecích je 
výhodně prodat. Populární příběh plný akce, napětí a lásky uvidíte ve 
ztvárnění všech dětí Baletního studia při Moravském divadle Olomouc 
ve spolupráci s profesionálními tanečníky našeho divadla.

BROUČCI

TARZAN – KRÁL DŽUNGLE
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INFORMACE O PŘEDPLATNÉM
 � Sezona začíná 11. září 2016 a končí 30. června 2017.

 � Tituly zařazujeme do hracích dnů a předplatitelských skupin.

MOŽNOSTI PLATBY PŘEDPLATNÉHO
 � Hotově v pokladně divadla.

 � Fakturou na základě písemné objednávky.

 � Platebními a kreditními kartami (mimo AMERICAN EXPRESS).

DŮLEŽITÉ INFORMACE
 � Předplatné platí na období září 2016 až červen 2017.

 � Cena předplatného na  sezonu 2016/2017 je určena tímto tiš-
těným katalogem předplatného. Konečná cena předplatného 
je dána součtem základních cen vstupného na jednotlivá před-
stavení snížená o  předplatitelskou slevu uvedenou v  záhlaví 
tabulek u  předplatitelských skupin. Ceny předplatného jsou 
v tabulkách uvedeny po slevě. Při zkráceném předplatném, kdy 
některé tituly již byly odehrány, je cena snížena o  poměrnou 
část. 

 � Zakoupené předplatné nelze vrátit ani vyměnit. Po vystave-
ní faktury již nelze abonentky měnit ani vracet. Zakoupením 
předplatného vyjadřuje jeho držitel souhlas s obchodními pod-
mínkami Moravského divadla Olomouc. 

 � Při zaslání faktury a abonentek poštou bude k částce za před-
platné účtováno poštovné ve výši 40 Kč.

 � V průběhu sezony není možné, aby jednopísmenné skupiny zhléd-
ly všechny premiérové tituly (netýká se skupiny P); v jednotlivých 
skupinách tak mohou být nasazeny tituly premiérované v předcho-
zí sezoně.

 � Výjimečně může dojít k  tomu, že se představení uskuteční v  jiný 
hrací den, než na který máte zakoupeno předplatné. O každé tako-
vé změně budete včas informováni prostřednictvím e-mailu a zve-
řejněním na webu Moravského divadla Olomouc.

 � Na dětské pohádkové předplatné mohou slevu uplatnit děti 
do 15 let, seniorské slevy platí pro seniory nad 65 let.

 � Žáci a studenti denního studia do 26 let mají nárok na uplatnění 
slevy po předložení průkazu o studiu SŠ nebo VŠ, karty ISIC, GO 25 
nebo Youth – karty mládeže. Držitel takto zlevněné vstupenky 
může být požádán o předložení dokladu opravňujícího čerpání sle-
vy také při vstupu do hlediště.

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM

HRACÍ DEN SKUPINA ZAČÁTEK

Pondělí A, K 19:00

Úterý B, L 19:00

Středa C, ST 19:00

Čtvrtek D 19:00

Pátek P, V 19:00

Sobota X 19:00

Sobota ZO 16:00

Neděle NO 14:30

Neděle YO 16:00

Neděle RPP 10:00

Neděle OPP 14:00

11 představení premiérová skupina P

11 představení zbývající jednopísmenné skupiny

9 představení skupiny NO, ZO, YO (vybrané tituly)

6 představení skupina ST (vybrané tituly)

7 představení skupiny RPP a OPP (pohádkový cyklus)

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
 � Sleva 10–50 % oproti běžnému předprodeji. 

 �  Průkaz je přenosný – můžete jej půjčit 
či darovat (s výjimkou podmíněných slev).

 �  Vlastní, zaručené stálé místo v hledišti.

 �  Předplatitelů se netýká případná úprava 
cen vstupného během divadelní sezony.

 �  Přednostně obdržíte katalog premiér 
a předplatného na novou divadelní sezonu.
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CENÍK SKUPINY P
dospělí, děti, studenti sleva 10 %

KLASICKÉ PŘEDPLATNÉ 
SKUPINA A, B, C, D, K, L, V, X

 � Vybraný všední den v týdnu, začátek představení vždy v 19 hodin.

 � 11 titulů v období od 11. 9. 2016 do 30. 6. 2017 
ve skladbě 2 balety, 5 činoher, 2 opery, 2 operety.

 � V průběhu sezony není možné, aby skupiny zhlédly všechny pre-
miérové tituly, v jednotlivých skupinách tak mohou být nasazeny 
tituly premiérované v předchozí sezoně.

CENÍK SKUPIN A–X
dospělí sleva 20 %; děti a studenti, senioři sk. A, K, X sleva 50 %

 � Sleva bude poskytnuta v případě, že o ni odběratel požádá před 
vytištěním průkazu předplatitele a před jeho zaplacením.

 � Slevy nelze sčítat ani jinak kombinovat, není-li uvedeno jinak.

 � Při ztrátě abonentního průkazu účtujeme za vystavení duplikátu 
manipulační poplatek 50 Kč.

 � Pořizování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů není povoleno.

 � V případě změny jména, bydliště aj. nahlaste nové kontaktní údaje 
(telefonicky, e-mailem, osobně), vždy tak budete včas informováni 
o změnách.

 � Pro handicapované občany je zajištěn bezbariérový přístup do divadla.

 � Budova je opatřena informačním zvukovým systémem pro nevidomé.

 � Sluchově postižení mohou využít zařízení indukční smyčky.

 � Před představením a  o  přestávce můžete zhlédnout výstavu 
v galerii Divadelní klub a navštívit bufet nebo kavárnu.

 � Cenová pásma jednotlivých sedadel zjistíte v plánu hlediště uvnitř 
zadní strany obálky.

 � Změna programu vyhrazena, aktuální informace 
najdete na www.moravskedivadlo.cz. 

 � Vstup do hlediště po začátku představení není povolen.

PREMIÉROVÉ PŘEDPLATNÉ 
SKUPINA P

 � V pátek, začátek představení vždy v 19 hodin.

 � 11 titulů v období od 11. 9. 2016 do 30. 6. 2017 
ve skladbě 2 balety, 5 činoher, 2 opery, 2 operety.

 � Předplatitelé zhlédnou všech 11 premiér sezony 2016/2017.

VÝHODY PREMIÉROVÉHO PŘEDPLATNÉHO
 � Na každou premiéru Vám včas zašleme 
pozvánku poštou nebo e-mailem.

 � Slavnostní přípitek o přestávce.

 � Ke každým dvěma zakoupeným předplatným obdržíte 
navíc dárkový poukaz na 2 vstupenky dle vlastního 
výběru – udělejte radost také někomu dalšímu!

CENOVÉ PÁSMO DOSPĚLÍ, DĚTI, STUDENTI

I. 3 861 Kč

II. 3 564 Kč

III. 3 069 Kč

IV. 2 574 Kč

V. 2 079 Kč

CENOVÉ PÁSMO DOSPĚLÍ DĚTI, STUDENTI 
SENIOŘI SK. A, K, X

I. 2 696 Kč 1 685 Kč

II. 2 472 Kč 1 545 Kč

III. 2 112 Kč 1 320 Kč

IV. 1 744 Kč 1 090 Kč

V. 1 288 Kč 805 Kč

SKUPINY, CENÍK, VYSVĚTLIVKYINFORMACE O PŘEDPLATNÉM
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STUDENTSKÉ PŘEDPLATNÉ 
SKUPINA ST

VÍKENDOVÉ PŘEDPLATNÉ 
SKUPINA ZO, NO, YO

 � Skupina ZO / sobota, začátek představení vždy v 16 hodin.

 � Skupina NO / neděle, začátek představení vždy ve 14:30 hodin.

 � Skupina YO / neděle, začátek představení vždy v 16 hodin.

 � 9 titulů v období od 11. 9. 2016 do 30. 6. 2017 ve skladbě 
1 balet, 2 opery, 2 operety, 1 muzikál a 3 činohry.

TITULY VÍKENDOVÉHO PŘEDPLATNÉHO
 A. Dvořák: RUSALKA balet

 G. Rossini: LAZEBNÍK SEVILLSKÝ opera

 G. Verdi: RIGOLETTO opera

 J. Offenbach: RYTÍŘ MODROVOUS opereta

 R. Piskáček: PERLY PANNY SERAFÍNKY opereta

 I. Hlas, P. Šabach, 
ŠAKALÍ LÉTA muzikál

 
 P. Jarchovský, J. Hřebejk: 

 M.  von Mayenburg: KÁMEN činohra

 W. Shakespeare: BOUŘE činohra

 M. Bulgakov: MISTR A MARKÉTKA činohra

CENÍK SKUPIN ZO, NO, YO
dospělí sleva 20 %; děti, studenti, senioři 50 %

CENOVÉ PÁSMO STUDENTI

II. 760 Kč

III. 650 Kč

IV. 550 Kč

V. 420 Kč

CENOVÉ PÁSMO DOSPĚLÍ DĚTI, STUDENTI 
A SENIOŘI

I. 2 328 Kč 1 455 Kč

II. 2 136 Kč 1 335 Kč

III. 1 824 Kč 1 140 Kč

IV. 1 488 Kč 930 Kč

V. 1 080 Kč 675 Kč

 � Pouze pro studenty do 26 let.

 � Hrací den středa, začátek představení vždy v 19 hodin.

 � 6 titulů v období 11. 9. 2016 do 30. 6. 2017 

ve skladbě 4 činohry, 1 balet, 1 opera.

 � V této skupině nelze zakoupit vstupenky do I. cenového pásma.

TITULY STUDENTSKÉHO PŘEDPLATNÉHO

 W. Shakespeare: BOUŘE činohra

 M. McDonagh: PORUČÍK Z INISHMORU činohra

 M. Bulgakov: MISTR A MARKÉTKA činohra

 M. Delaporte, A. Patelli�re: JMÉNO činohra

 R. Balogh: QUEEN – THE SHOW MUST GO ON! balet

 W. A. Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA opera

CENÍK SKUPINY ST
studenti sleva 50 %

SKUPINY, CENÍK, VYSVĚTLIVKYINFORMACE O PŘEDPLATNÉM
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DĚTSKÉ POHÁDKOVÉ PŘEDPLATNÉ 
SKUPINA RPP, OPP

 � Skupina RPP / neděle, začátek představení vždy v 10 hodin.

 � Skupina OPP / neděle, začátek představení vždy ve 14 hodin.

 � 7 pohádkových titulů v období od 11. 9. 2016 do 30. 6. 2017.

CENÍK SKUPIN RPP, OPP
dospělí sleva 20 %; děti 40 %

CENOVÉ PÁSMO DOSPĚLÍ DĚTI

I. 952 Kč 714 Kč

II. 840 Kč 630 Kč

III. 672 Kč 504 Kč

IV. 504 Kč 378 Kč

V. 392 Kč 294 Kč

duše provedete bezhotovostní úhradou. Než přistoupíte k vyplně-
ní Vaší objednávky, důkladně si přečtěte informace o jednotlivých 
skupinách a  seznamte se s  cenami předplatného v  jednotlivých 
cenových pásmech.

JAK OBJEDNAT NEBO 
ZAKOUPIT PŘEDPLATNÉ?
Věnujte, prosím, pozornost přesnému rozvrhu 
termínů obnovení a prodeje předplatného.

Předplatné můžete zakoupit osobně v pokladně divadla nebo ob-
jednat. Nejjednodušší způsob OBJEDNÁNÍ PŘEDPLATNÉHO je vy-
plnění a odeslání ON-LINE objednávky přímo z webových stránek 
www.moravskedivadlo.cz v sekci OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO. 
Ti z Vás, kteří nemáte možnost vyplnění objednávky on-line, pou-
žijte formulář v  zadní části katalogu předplatného zvlášť pro 
STÁVAJÍCÍ a  zvlášť pro NOVÉ předplatitele. Formulář slouží pro 
případ, že požadujete předplatné zaslat poštou spolu s fakturou 
doporučenou zásilkou na Vámi uvedenou adresu. Platbu pak jedno-

TERMÍNY PRO OBNOVENÍ PŘEDPLATNÉHO

PŘEDNOSTNÍ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEDPLATNÉHO

11. dubna – 11. května 2016

Dovolujeme si Vás upozornit, že Vaše stávající 
místa rezervujeme do 11. května 2016, poté bude 
neobnovené předplatné uvolněno do prodeje.

TERMÍNY PRO NOVÉ ZÁJEMCE O PŘEDPLATNÉ

16. května – 30. června 2016

15. srpna – 29. prosince 2016

KONTAKTOVAT NÁS MŮŽETE
 OSOBNĚ: Pokladna Moravského divadla Olomouc 
  Horní náměstí 22, Olomouc

 OTEVÍRACÍ DOBA: V pracovní dny: 9 – 18 hodin

 E-MAILEM: abo@mdol.cz

 POŠTOU: Moravské divadlo Olomouc 
  oddělení předplatného 
  tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc

 TELEFONICKY: 585 500 501

Kompletní informace o titulech v divadelní sezoně 
2016/2017 včetně katalogu předplatného naleznete 
na www.moravskedivadlo.cz v sekci PŘEDPLATNÉ.

V případě nejasností se můžete s důvěrou obrátit na pracovnice 
obchodního oddělení, které Vám ochotně zodpoví veškeré Vaše dotazy.

SKUPINY, CENÍK, VYSVĚTLIVKYINFORMACE O PŘEDPLATNÉM
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OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 2016/2017 
PRO STÁVAJÍCÍ PŘEDPLATITELE
Nevyplňujte	v	případě	osobního	odběru!

Jméno a příjmení (vyplní	fyzická	osoba)

............................................................................................................................

Firma/organizace (vyplní	právnická	osoba)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

IČ:  .....................................................DIČ: ......................................................

Ulice a číslo:  ...................................................................................................

Město / obec:  ................................................................................................

PSČ:  ..................................................................................................................

Telefon / mobil:  .............................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................

Závazně objednávám(e) předplatné skupiny (zakroužkujte):

A   /  B  /  C  /  D  /  K   /  L  /  P  /  ST /  V   /  X

NO /  YO /  ZO       RPP /  OPP

Způsob platby* (zakroužkujte):

platba fakturou / platba hotově

...... ks dospělý    ...... ks dítě / student    ...... ks senior

Umístění (zakroužkujte):

přízemí                      1. pořadí                      2. pořadí

řada/lóže ........................      sedadla č. ........................

Datum a podpis ........................................................................

*	V případě	platby	fakturou	obdržíte	doporučený	dopis	spolu	
s předplatenkami	(poštovné	40	Kč).

Vyplněnou	objednávku	zašlete	na adresu	Moravské	divadlo	Olomouc, 
tř. Svobody	33,	779	00	Olomouc	nebo	odevzdejte	na pokladně	Moravského	
divadla	Olomouc,	případně	zašlete	e-mailem:	abo@mdol.cz do 4. 5. 2016.

#

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO



48

#
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OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO 2016/2017 
PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE

Jméno a příjmení (vyplní	fyzická	osoba)

............................................................................................................................

Firma/organizace (vyplní	právnická	osoba)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

IČ:  .....................................................DIČ: ......................................................

Ulice a číslo:  ...................................................................................................

Město / obec:  ................................................................................................

PSČ:  ..................................................................................................................

Telefon / mobil:  .............................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................

Závazně objednávám(e) předplatné skupiny (zakroužkujte):

A   /  B  /  C  /  D  /  K   /  L  /  P  /  ST /  V   /  X

NO /  YO /  ZO       RPP /  OPP

Způsob platby* (zakroužkujte):

platba fakturou / platba hotově

...... ks dospělý    ...... ks dítě / student    ...... ks senior

Umístění (zakroužkujte):

přízemí                      1. pořadí                      2. pořadí

řada/lóže ........................      sedadla č. ........................

Datum a podpis ........................................................................

*	V případě	platby	fakturou	obdržíte	doporučený	dopis	spolu	
s předplatenkami	(poštovné	40	Kč).

Vyplněnou	objednávku	zašlete	na adresu	Moravské	divadlo	Olomouc, 
tř. Svobody	33,	779	00	Olomouc	nebo	odevzdejte	na pokladně	Moravského	

divadla	Olomouc,	případně	zašlete	e-mailem:	abo@mdol.cz.



PLÁN HLEDIŠTĚ
platný od 1. září 2016

 I. PÁ SMO II. PÁSMO III. PÁSMO IV. PÁSMO

CENOVÁ KATEGORIE

V. PÁSMO

www.moravskedivadlo.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
Sleva 10–50 % 
z ceny základního 
vstupného

Bonus pro věrné 
předplatitele

Zaručené místo 
v hledišti po celou 
divadelní sezonu

Předplatitelů se 
netýká případná 
úprava cen 
vstupného během 
divadelní sezony

Přednostně 
obdržíte 
katalog premiér 
a předplatného na 
novou divadelní 
sezonu

Průkaz je 
přenosný, můžete 
jej půjčit či darovat

QUEEN – THE SHOW MUST GO ON!


