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Vážení rodiče a přátelé naší školy. 

  

Vzhledem ke skutečnosti, že kapacita sálu KDPB, kde bude probíhat Akademie k 60. výročí 

založení naší školy, je pouze 550 míst a již nyní máme přihlášeno1200 zájemců o představení, stojí 

před námi úkol rozdělit diváky do 3 skupin. Je to nepříjemné, ale jistě chápete, že sál není 

nafukovací a proto Vás žádáme o vstřícnost a pochopení při nákupu vstupenek. Nejsme žádné 

slavné divadlo z Prahy nebo zpěvák Jaromír Nohavica, ale pouze maličká škola Gorkého 

z Havířova. Známe přeci všichni plakáty přelepené oznámením: Vyprodáno!!! 

Je vidět, že naše akademie mají ve městě dobrý zvuk a rodiče nám tradičně fandí, což nás těší. 

 

Aby rozdělování vstupenek na jednotlivá představení bylo spravedlivé, rozhodli jsme se takto:  

Pro představení v 17:00 hodin: 

Sál = 550 míst-46 hostů = 504 míst : 18 tříd = 28 ks vstupenek na třídu v 17:00 hodin. 

Zbylí zájemci se musí rozdělit na představení v 15:00 a v 10:00 hodin, jinak to opravdu nejde 

zorganizovat. Platí i tady heslo: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.  

Pro představení v 15:00 hodin: 

Sál = 550 míst : 18 tříd = 30 ks na  třídu v 15:00 hodin. 

Pro představení v 10:00 hodin: 

Sál = 550 míst-300 míst žáci havířovských škol = 250 míst pro potřeby naší školy. 

Kdo si vstupenky dříve zakoupí u TU, může si vybrat termín, ale pouze do naplnění kapacity sálu.  

 

Cena jedné vstupenky na odpolední představení v 15:00  a v 17:00 hodin činí 50,- Kč,  

na dopolední  představení v 10:00 hodin činí 30,- Kč - jde o představení pro žáky havířovských 

škol, kde máme ještě volných 275 míst. Přestože cena vstupenek na jednotlivá představení je 

jednotná, prodáváme vstupenky s určením konkrétní řady a místa. 

  

Děkujeme za pochopení a spolupráci a těšíme se, že vystoupení dětí bude pro nás všechny 

příjemným kulturním zážitkem bez ohledu na to, ve kterém představení ho shlédneme. 

          

Vedení školy Gorkého  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


