
Sobota – 11. 10. 2008

Muzikál Touha
(Divadlo Kalich)



Od: ticket@ticketpro.cz   <ticket@ticketpro.cz>    

Předmět: Potvrzení objednávky 

Datum: 22.9. 2008, 15:07

Vaše rezervace číslo 171953 byla přijata ke zpracování.
V případě omylu nebo nejasností NEOPAKUJTE vaši rezervaci, ale kontaktujte prosím naše 
oddělení péče o zákazníky, email ticket@ticketpro.cz. Při kontaktu s oddělením péče o zákazníky 
uvádějte prosím vždy číslo rezervace. 

Položky Vaší objednávky
----------------------
TOUHA / Divadlo Kalich / 11.10.2008 14:00:00
2.kategorie / Základní (Regular)
619,00 Kč
----------------------
TOUHA / Divadlo Kalich / 11.10.2008 14:00:00
2.kategorie / Základní (Regular)
619,00 Kč
----------------------
počet objednaných vstupenek: 2
cena za vstupenky: 1 238,00 Kč

Rezervační poplatek: 10 Kč

Rezervované vstupenky můžete vyzvednout http://www.ticketpro.cz/prodejnimista ve všech 
prodejních místech Ticketpro a.s., a to po předložení rezervačního čísla. Rezervace se neprodlužuje! 
Můžete mít pouze jednu aktivní rezervaci. Rezervované vstupenky s členskou slevou TICKETPRO 
KLUB, je možné vyzvednout pouze v prodejním místě Prague Tourist Center, Rytířská 12, Praha 1. 
Po - Ne: 9:00 - 20:00 hod.

Předmět: RE: Dotaz - představení "Touha" - obsazenost 
Datum: 22.9. 2008, 14:27 

file:///redir?hashId=4047831837&to=http%3a%2f%2fwww%2eticketpro%2ecz%2fprodejnimista
file:///newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:ticket%40ticketpro%2ecz


Dobry den, v sobotu 11. 10. od 14h hraji Lucie i Jiri, vecer ani jeden.
Vase Divadlo Kalich
-----Original Message-----
From: Daniel Beseda [mailto:d.beseda@seznam.cz]
Sent: Monday, September 22, 2008 2:16 PM
To: Jaroslav Panenka
Subject: RE: Dotaz - představení "Touha" - obsazenost

Dobrý den, 
mockrát děkuji.
A případně je známo kdy bude Lucie Vondráčková? (i kdy� chápu, �e je to bez záruky), ale chtěl 
bych vstupenky jako dárek 
pro mé nejbli��í a vím �e by jim to udělalo ohromnou radost. A na termín sobota - 11. října 2008 
(19:00)?
(zatím tam jsou je�tě dvě místa ve 14. řadě)

Je�tě jednou mnohokrát děkuji
Se srdečným pozdravem a přáním hezkého dne

Daniel Beseda 

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Jaroslav Panenka <tiskove@kalich.cz>
> Předmět: RE: Dotaz - představení "Touha" - obsazenost
> Datum: 21.9.2008 17:28:43
> ----------------------------------------
> Dobry den, hraje Jiri Korn, Lucie ne.
> Vase Divadlo Kalich
> -----Original Message-----
> From: Daniel Beseda [mailto:d.beseda@seznam.cz]
> Sent: Sunday, September 21, 2008 2:39 PM
> To: tiskove@kalich.cz
> Subject: Dotaz - představení "Touha" - obsazenost
> 
> 
> Dobrý den,
> chtěl jsem Vás poprosit o informaci, zda je ji? známo obsazení muzikálu
> "Touha" - dne 4. října 2008 (sobota) v 19:00 hod. Budou v hlavních rolích
> učinkovat
> Jiří Korn a Lucie Vondráčková?
> 
> Chci koupit vstupenky jako dárek.
> 
> Mockrát děkuji
> 
> Se srdečným pozdravem a přáním hezhkého dne
> 
> Daniel Beseda
> d.beseda@seznam.cz


