SPOLEČENSKÉ CENTRUM UFFO
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ V SEZÓNĚ 2019-20
V tomto ročním období Vám UFFO vždy nabízí možnost zakoupit si předplatné na novou
divadelní sezónu. Je tomu tak i tentokrát, ale nutno podotknout, že sjednat s divadly na celou
sezónu termíny představení, o která máme zájem, je stále složitější. O to více tedy platí:
ZMĚNA PROGRAMU I TERMÍNŮ VYHRAZENA!
UFFO opět nabízí systém prodeje abonentek, který se v předešlých letech osvědčil.
Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné předplatitelské skupině, jakou
měli v sezóně 2018-19, a to buď vyplněním přihlášky přímo v Inforecepci UFFO, nebo
zasláním přihlášky na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz. Do e-mailu je potřeba uvést
všechny tyto údaje: jméno a příjmení abonenta, abonentní skupinu (ČD A, ČD B, DH nebo
DD), čísla řady a sedadel, která měl abonent v sezóně 2018-19, a požadovaný počet - kolik
míst chce abonent rezervovat pro sezónu 2019-20.
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé do 20. května 2019. Na pozdější
požadavky a na neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postupně
místa ve všech čtyřech abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat i
stejná místa v hledišti, nemůžeme je však zaručit.
Stávající předplatitelé, kteří si takto rezervovali místa předem, mají pak na zakoupení
rezervovaných abonentek v Inforecepci UFFO přibližně 1,5 měsíce, a to od 17. června do
konce července 2019.
Předplatitelé - pokud si v uvedeném termínu nové abonentky nevyzvednete, Vaše rezervace se
ruší!
Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti
předem si místa rezervovat, si mohou zakoupit abonentky na novou sezónu v Inforecepci
UFFO od 10. června do konce července 2019.
Inforecepce UFFO je pro Vás k dispozici:
v červnu: pondělí - pátek 8:00 - 18:00
v červenci: pondělí - pátek 9:30 - 17:00
POČET PŘEDSTAVENÍ:
UFFO nabízí pro sezónu 2019-20 divadelní předplatné ve čtyřech skupinách:
A/ Činoherní divadlo A
B/ Činoherní divadlo B
C/ Divadlo a hudba
D/ Divadelní delikatesy
Skupiny A, B, C zahrnují po 8 inscenacích, skupinu D tvoří 6 představení.
Informace o nabízených titulech v jednotlivých skupinách se dočtete na www.uffo.cz.
CENY PŘEDPLATNÉHO A SLEVY:
Ceny předplatného pro skupiny A, B, C:
2.960 Kč = abonentka v 1. sekci
(tj. sedadlo v 1. - 8. řadě v přízemí)
2.720 Kč = abonentka v 2. sekci
(tj. sedadlo v 9. - 12. řadě v přízemí a sedadla 6. - 29. v 1. řadě na balkoně)
2.480 Kč = abonentka v 3. sekci

(tj. sedadlo ve 2. - 3. řadě na balkoně a zbývající sedadla v 1. řadě na balkoně)
Ceny předplatného pro skupinu D:
2.220 Kč = abonentka v 1. sekci
(tj. sedadlo v 1. - 8. řadě v přízemí)
2.040 Kč = abonentka v 2. sekci
(tj. sedadlo v 9. - 12. řadě v přízemí)
Ve skupině Divadelní delikatesy mají studenti slevu 30 %.
Cena abonentky ve skupině DD je tedy pro studenta v 1. sekci 1.554 Kč, v 2. sekci 1.428 Kč.
Ve všech abonentních skupinách je poskytována sleva 50 % osobám na invalidním vozíku
a sleva 30 % jejich doprovodu. (Kapacita invalidních míst je omezena.)
1.240 Kč = cena abonentky pro osobu na invalidním vozíku ve skupinách A, B, C
1.736 Kč = cena abonentky pro doprovod osoby na inv. vozíku ve skupinách A, B, C
930 Kč = cena abonentky pro osobu na invalidním vozíku ve skupině D
1.302 Kč = cena abonentky pro doprovod osoby na inv. vozíku ve skupině D

