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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Skvělý tip pro nezadané – seznamte se v divadle! 
 
V Ostravě 9. 12. 2013 
 
Jste nezadaní a chcete to změnit? Jděte do divadla! Možná právě v Národním divadle 
moravskoslezském potkáte ten pravý protějšek.  
 
Národní divadlo moravskoslezské pořádá ve spolupráci se společností Seznámení s. r. o. již třetí 
Seznamku v divadle. Prvním krokem pro zájemce je rezervace místa na představení Pygmalion, 
které se hraje v pátek 20. prosince 2013 v Divadle Antonína Dvořáka. 
 
Pygmalion George Bernarda Shawa je nesmrtelným příběhem. Osud chudé květinářky Lízy 
Doolittlové, která okouzlí britskou smetánku a tím vyhraje pověstnou sázku profesora Higginse 
a plukovníka Pickeringa, dojal a pobavil diváky po celém světě. Sám autor si v inscenaci dělá 
legraci jak z vysoké společnosti, tak ze sociálních případů, které jeho slovy, „pumpují střední třídu 
o peníze.“ Pygmalion je chytrá a vlastně krutá komedie o tom, jak přežít lásku a také jak přežít 
paradoxy naší „V.I.P. západní civilizace“. V roli okouzlující Lízy Doolittlové se představí Lada 
Bělašková. 
 
Účastníci seznamovací akce se setkají již v 17 hodin v kavárně poblíž divadla. Zde proběhne 
slavnostní přípitek a seznámení s ostatními účastníky akce. Samotné představení, které začíná 
tradičně v 18.30 hodin, budou moci zúčastnění sledovat z rezervovaných míst. Po představení 
se opět přesunou do útulné vinárny s cílem příjemného popovídání nejen o zhlédnutém 
představení. 
 
Aktivní poznávání nových lidí je významný předpoklad pro nalezení vhodného partnera 
nebo partnerky. Díky tematicky zaměřenému setkání je velká pravděpodobnost, že se lidé seznámí 
s protějškem, který má stejné záliby.  
 
Na odkazu http://www.seznameni-aktivne.cz/vylety-a-vikendy/predvanocni-seznamka-v-divadle/334/ 
si lze rezervovat vstupenky a pak už jen zažít zábavný a atraktivní večer! Uzávěrka rezervací 
je 13. prosince 2013. Seznámení v divadle proběhne v pátek 20. prosince již od 17 hodin. 
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