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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Originální dárek zOriginální dárek zOriginální dárek zOriginální dárek z    Národního divadlaNárodního divadlaNárodního divadlaNárodního divadla    

 
Jako již tradičně zahajuje Národní divadlo 1. listopadu prodej Vánočního předplatného. Jako již tradičně zahajuje Národní divadlo 1. listopadu prodej Vánočního předplatného. Jako již tradičně zahajuje Národní divadlo 1. listopadu prodej Vánočního předplatného. Jako již tradičně zahajuje Národní divadlo 1. listopadu prodej Vánočního předplatného.     
Diváci si mohou tentokrát vybírat ze čtrnácti tematických cyklů, sestavených průměrně Diváci si mohou tentokrát vybírat ze čtrnácti tematických cyklů, sestavených průměrně Diváci si mohou tentokrát vybírat ze čtrnácti tematických cyklů, sestavených průměrně Diváci si mohou tentokrát vybírat ze čtrnácti tematických cyklů, sestavených průměrně     
zzzze čtyř různých představení. Originalita, ke čtyř různých představení. Originalita, ke čtyř různých představení. Originalita, ke čtyř různých představení. Originalita, kvalita, výrazně nižší cena proti běžnému předprodeji plus valita, výrazně nižší cena proti běžnému předprodeji plus valita, výrazně nižší cena proti běžnému předprodeji plus valita, výrazně nižší cena proti běžnému předprodeji plus 
možnost rezervace stálého místa vmožnost rezervace stálého místa vmožnost rezervace stálého místa vmožnost rezervace stálého místa v    hledišti, to vše dělá zhledišti, to vše dělá zhledišti, to vše dělá zhledišti, to vše dělá z    Vánočního předplatného ideální dárek pro Vánočního předplatného ideální dárek pro Vánočního předplatného ideální dárek pro Vánočního předplatného ideální dárek pro 
všechny vyznavače kultury. všechny vyznavače kultury. všechny vyznavače kultury. všechny vyznavače kultury.     
 
„Neustále se snažíme hledat cesty, jak se přiblížit našim divákům, jak jim umožnit návštěvy našich 
představení přesně podle jejich individuálního vkusu,“ říká Ondřej Černý, ředitel Národního 
divadla.   
 
Vánoční předplatné nabízí zájemcům vstupenky na období únor až červen 2012, bez nutnosti 
hlídat si konkrétní předprodeje a stát fronty v pokladnách. Diváci mohou vybírat ze široké nabídky 
celkem čtrnácti tematických okruhů. Ty jsou sestaveny tak, aby si svou niku v nabídce našel 
v podstatě každý, ať dává přednost jakémukoli žánru.  
 
Žhavou novinkou je tematická činoherní skupina s Miroslavem Donutilem, nebo operní specialita 
Opera pro dva.  
 
Vánoční předplatné bylo v Národním divadle zavedeno v roce 2003, každý rok této možnosti využijí 
tisíce předplatitelů. Abonentní vstupenky jsou oproti klasickému předprodeji levnější, divák si 
může vybrat ze tří různých cenových hladin, které odpovídají umístění v hledišti. 
 
Konkrétní rKonkrétní rKonkrétní rKonkrétní rozpis skupin, tj. termínů, titulů a cen, stejně tak jako návod, jak si předplatné objednatozpis skupin, tj. termínů, titulů a cen, stejně tak jako návod, jak si předplatné objednatozpis skupin, tj. termínů, titulů a cen, stejně tak jako návod, jak si předplatné objednatozpis skupin, tj. termínů, titulů a cen, stejně tak jako návod, jak si předplatné objednat,,,,    
najdete na internetové adrese najdete na internetové adrese najdete na internetové adrese najdete na internetové adrese www.predplatnend.czwww.predplatnend.czwww.predplatnend.czwww.predplatnend.cz    
 
 
 
 
 
Další informace: 
Ondřej PaloušOndřej PaloušOndřej PaloušOndřej Palouš    
Christian VIP s.r.o. Christian VIP s.r.o. Christian VIP s.r.o. Christian VIP s.r.o.     
Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 
tel.:tel.:tel.:tel.: +420 221 590 778 
gsm:gsm:gsm:gsm: +420 731 409 435  
eeee----mail: mail: mail: mail: ondrej.palous@christian.cz
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