
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vážení diváci, 

blíží se konec roku a je zřejmé, že Městské divadlo v Prostějově opět nestihne nabídnout 
divákům všechny inscenace, které byly zařazeny do předplatitelských skupin na sezónu 
2019/2020. 

Po jarní pandemii jsme byli rádi, že se nám podařilo vymyslet systém, který je jasný 
a srozumitelný. „Vše z jara se přesouvá na podzim. Nová sezóna začne až v roce 2021.“

Ale život je plný změn a v pohybu, okolnosti nás zkouší, jak jsme pružní a šikovní.

Přijímáme tuto výzvu. Od ledna 2021 se prolnou termíny představení předplatitelských 
skupin sezóny 2019/2020 s termíny sezóny 2021 (leden – červen). Sledujte toto velké 
dobrodružství! Vytrváme, nechceme, abyste byli ošizeni o žádný slíbený divadelní zážitek!

Pokud však bude zkoumání a hledání nových termínů nad Vaše síly, nebojte se volat či 
psát, rádi Vám podáme nápovědu. Věříme, že zvítězíme a všechna představení uvidíte! 
Nové termíny aktuálně zveřejňujeme na našich webových stránkách, proto je, prosím, 
pravidelně navštěvujte!

Provoz divadelní pokladny není omezen, a tak využijte předvánoční čas k nákupu 
netradičního vánočního dárku pro své blízké v podobě divadelní vstupenky či voucheru. 
Vždyť naše nabídka na rok 2021 je výjimečná a skvělá! Začínáme oceněným představením 
Bezruký Frantík Divadla pod Palmovkou. Představitel hlavní role Jakub Albrecht získal 
v loňském roce Cenu divadelní kritiky a v letošním roce za ni byl nominován na Cenu Thálie! 

A nechte se zlákat i na „velká“ jména hereckého a hudebního světa, jakými jsou třeba Bára 
Hrzánová a Dagmar Pecková. V Prostějově je uvítáme 3. března jako temperamentní divy 
v inscenaci Carmen Y Carmen. 

Adventní čas je vždy plný očekávání, jsou nám odepřeny hry a zábavy, abychom se více 
soustředili na sebe. Těšíme se, že letos z tohoto půstu vyjdete opravdu natěšeni a připraveni 
si  návštěvu divadla dostatečně vychutnat.
Věříme, že si cestu k „pozitivním“ zážitkům opět najdete.   

Krásné Vánoce 
Městské divadlo v Prostějově

P R O S I N E C  2 0 2 0 

divadelní pokladna: 582 329 603
email: predprodej@divadloprostejov.cz 
www.divadloprostejov.cz
Pravidelná otevírací doba divadelní pokladny (předprodeje vstupenek): 
pondělí a středa 10-12 a 13-17 hodin, 
v úterý a ve čtvrtek 13-17 hodin, 
v pátek je zavřeno.
Vchod do pokladny je z terasy Národního domu.

CARMEN  | Dagmar Pecková a Barbora Hrzánová BEZRUKÝ FRANTÍK | Divadlo pod Palmovkou Praha |


