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Cena předplatného:

960,- Kč za 6 titulů (á 160,- Kč) 
Cena vstupenky bez předplatného 230,- Kč

• Předplatné šetří Váš čas a peníze, zbavuje Vás starostí s obstaráváním vstupenek
• Výrazně nižší ceny oproti běžnému vstupnému 
• Držitelé průkazu ZTP sleva 50%
• Trvalé zajištění míst stávajícím předplatitelům
• Předplatného se netýká úprava cen během sezony

Výhody předplatného:

Informace podává a závazné přihlášky přijímá:

• vyplněnou přihlášku zašlete na výše uvedenou adresu do
 10. 6. 2022 po tomto datu není možné dále rezervovat Vaše vybraná místa
• platba převodem: předplatné uhradíte bezhotovostní platbou na účet
 divadla - č.ú. 109296095/0300 - do termínu uvedeného na zaslané faktuře.
 V případě neuhrazení platby 14 dní před prvním představením sezony,
 bude Vaše abonentka zaslaná společně s fakturou, zablokována a stornována.
• platba v hotovosti: Stálá divadelní scéna – Divadelní 148, Klatovy,
 Ekonomické oddělení (2. patro) – do termínu uvedeného na zaslané faktuře
 – fakturu přineste s sebou

Stálá divadelní scéna Klatovy – propagační oddělení
 Telefon: 720 531 095, 773 900 931
 Email: propagace@divadloklatovy.cz
 Adresa: Divadelní 148, 339 01 Klatovy
 Nejjednodušší způsob E-přihláška přímo na:
 www.divadlo.klatovynet.cz

Pro stávající předplatitele:

Zakoupenou abonentku nelze měnit či přijímat zpět, abonentka je přenosná, 
můžete ji tedy darovat nebo půjčit jiné osobě.

Změna programu vyhrazena!!!



DUBNIČKA LAHODA 
Revival Kabaret

ŘÍJEN
2022

Hrají: Vilém Dubnička, Zdeněk Lahoda, David Vaňáč, Miroslav Lahoda, 
  David Kovář, Štěpán Váňa

Melodické písničky a vtipné scénky známé autorské dvojice s kapelou.

Šimek & Grossmann, Suchý & Šlitr, Vodňanský & Skoumal … ale znáte 
Dubničku & Lahodu? Ani my jsme je neznali. Přitom za sebou zanechali 
pokladnici veselých písniček, komických scének a minimalistické poe-
sie. V chodsko-valašské retro folk show je společně budeme objevovat.

Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení 
vtipných písniček a scének vlastním originálním způsobem, aniž by se 
se zmíněnými ikonami chtěla srovnávat.



LISTOPAD
2022

VEČERNÍ DÉČKO aneb 
MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Již tradiční klubový pořad s názvem Večerní Déčko dává tentokrát šan-
ci přinést do zajímavého komorního prostoru klatovského divadla písně 
světoznámých muzikálů, hudebních filmů či divadelních představení.

Hostem hudební skupiny Sentiment bude tentokrát významná osobnost 
muzikálu Divadla Josefa Kajetána Stanislava Topinková Fořtová, kterou 
mohou diváci spatřit v inscenacích Elisabeth, Billy Elliot Muzikál, My Fair 
Lady nebo Sunset Boulevard. 



KYTICE
Karel Jaromír Erben

PROSINEC
2022

Režie: Kašpar
Hrají: Jan Potměšil, Jakub Špalek

S láskou, nadšením a pokorou jsme se pustili do Erbena. Balady skvost-
ného českého klasika s originálními prvky loutkového bytového divadla 
(aneb) my dva a home made pupits.

Balady jsou tam nakonec tyto – Kytice, Svatební košile, Dceřina kletba, 
Zlatý kolovrat a Poklad.

DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR



ÚNOR
2023

Zpěvák a multiinstrumentalista Jan Venas ml. hovoří o neuvěřitelné zku-
šenosti ze společných evropských koncertů s legendárním Ritchiem Blac-
kmorem, zakladatelem skupin Deep Purple, Rainbow a Blackmore´s Night. 
Uslyšíte vlastní autorskou hudební tvorbu a historický repertoár.

S HUDBOU NAPŘÍČ STALETÍMI
Jan Venas ml.



VEČERNÍ DÉČKO S TEXTY 
ZDEŇKA BOROVCE

BŘEZEN
2023

V divadelní sezóně 2022/2023 bude hudební skupina Sentiment již po-
druhé cílit na posluchače divadelního klubu klatovského divadla. 

Tentokrát však nejen hudebně, ale především krásnými a nepřekonatel-
nými verši známého českého textaře Zděnka Borovce, které bez nad-
sázky jsou pokladem českého kulturního fondu. 

O radostech a strastech autora tzv. řeči vázané se rozpovídá velmi vzác-
ný host, zpěvák, multiinstrumentalista a především klatovský textař Ště-
pán Špád. 



DUBEN
2023

Vladimír Javorský zavzpomíná na své televizní a filmové začátky,
kdy se setkal s předními českými režiséry a herci, jako byli například 
K. Kachyňa, K. Smyczek, Helena Růžičková, Stanislav Zindulka a další. 

Bude vyprávět o hudbě a účinkování v kapele Mirka Kemela, kde zpívá a 
hraje na flétnu, kytaru a saxofon. Bude také povídat o svém současném 
působení v Národním divadle. Zodpoví různé otázky z řad publika.

Závěr besedy bude ukončen autogramiádou.

BESEDA S HERCEM 
VLADIMÍREM JAVORSKÝM


