
UPOZORNĚNÍ - jedná se o klubový prostor bez číslovaných sedadel. V případě 
zájmu o rezervaci volejte DK Ántré tel. 605 882 342, e-mail: klub@klubantre.cz

NAŠI PARTNEŘI

PRODEJ VSTUPENEK

INFORMACE: info@divadlock.cz
REZERVACE VSTUPENEK: vstupenky@divadlock.cz
Jan Vozábal, ředitel: jan.vozabal@divadlock.cz
Jaromír Hruška, dramaturg: jaromír.hruska@divadlock.cz
Veronika Malátová, pokladní: veronika.malatova@divadlock.cz
Ivanka Kladivová, propagace, vstupenky: ivanka.kladivova@divadlock.cz
Miroslav Opelka, vedoucí provozu: miroslav.opelka@divadlock.cz
Bohumír Kabeš, technik: bohumir.kabes@divadlock.cz
Otakar Votýpka, správce sálů Prelatury: otakar.votypka@divadlock.cz
Ubytování v divadle: ubytovani@divadlock.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s.
Horní Brána 2, 381 01 Č. Krumlov 
tel./fax: 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz
POKLADNA DIVADLA, tel.: 380 727 370, út. a čt. 13.00 – 17.00 h.
a hodinu před každým představením
INFOCENTRUM, nám. Svornosti 2, 381 01Č. Krumlov
tel.: 380 704 621, fax: 380 704 619, e-mail: info@ckrumlov.cz
UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57, 381 01Č. Krumlov
tel.: 380 725 110, fax: 380 712 424, e-mail:  tourist.service@unios.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE, rezervace a prodej vstupenek v síti
CB-SYSTEM
www.perfectnet.cz/ceskykrumlov

www.ckrumlov.cz/tickets

KONTAKTY
POZOR ZMĚNA KONTAKTŮ

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍ KLUB

www.divadlo.ckrumlov.cz

Pohádka O Pračlovíčkovi je povedené převedení populárního večer-
níčku do divadelní podoby. Je vyprávěním z doby dinosaurů a dino-
sauřic, prakanců a praprasat. Děti se mohou těšit na trochu poučné, 
ale také zábavné vyprávění, ve kterém se dozví, jak Pračlovíček posta-
vil první domeček, jak objevil, k čemu je dobrý oheň a jak vyzrál nad 
Tyranosaurem. A taky zjistil, že ve dvou jde přece všechno líp.
Inscenace je určena dětem z MŠ a žákům 1. - 4. ročníku ZŠ.
Ve výpravné pohádce, která využívá prvků grotesky a pantomimy si 
Pračlovíček získá každého diváka. Barevný a nápaditý svět Pračlovíč-
ka je plný nejrůznějších zvířátek, loutek a maňásků. Tato pohádka je 
vítěznou pohádkou letošní národní přehlídky POPELKA Rakovník 
2010. Divácký zážitek!
Délka představení: cca 60 minut.

28. Pondělí
8.30 a 10.30

Divadlo Tramtárie Olomouc
Vladislav Kracík:
O PRAČLOVÍČKOVI
 vstupné 45 Kč

BŘEZEN 2011

3. Čtvrtek
20.00 

LETY MIMO
unplugged

Akustická podoba jinak rockově eletronických písní takřka legendární 
kapely ze severu. vstupné 100 Kč

26. Sobota
20.00 

HUDEBNÍ SKLEPY:
JAN ŘEPKA

HUDEBNÍ SKLEPY – klubový cyklus hudebních pořadů uvádí recitál 
písničkáře Jana Řepky, který vešel ve známost především díky dlouho-
letému působení v duu NESTÍHÁME. Společně s Petrem Ovsenákem 
vydal pod tímto jménem dvě alba, získal mnohá ocenění (Porta 2005 
a 2007, Lodenica 2008) a absolvoval více než 500 koncertů u nás i v za-
hraničí. Jan Řepka se doprovází na kytaru, cuatro a harmoniku. Určitě 
si nenechte ujít. vstupné 100 Kč

12. Sobota
20.00 

TOMÁŠ HOBZEK QUARTET

Svěží, moderní jazz, respektující své vzory z historie, jakými jsou např. 
Miles Davis, Wayne Shorter, nebo Theolonius Monk. Marcel Bárta – sax,  
T. Hobzek – bicí, T. Liška – kontrabas, V. Křišťan – piano
 vstupné 120/150 Kč

FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV V HORNU; 
SENIOŘI (NEJEN V AFRICE)

VÝSTAVA



Krajská přehlídka studentské tvořivosti a MLADÁ SCÉNA 2011 – kraj-
ská přehlídka studentských divadelních souborů.
Pořádá Dům dětí a mládeže ve spoluráci s Městským divadlem Český 
Krumlov.  Více na www.ddm.ckrumlov.cz

Představení se koná na jevišti s omezenou kapacitou 80 míst.
Mladý ruský autor píše cool dramatiku a míchá ji s moderní, nemilo-
srdnou ruskou duší. Hra o zázraku na konci světa - na vlakové zastávce, 
odkud už skoro vůbec nic nejede.
Režie: Jakub Špalek
Hrají: Lucie Žáčková, Marek Němec, Jelena Juklová
Délka představení: 90 minut bez přestávky

„O vraždě krále a lásce tajných milenců“. Hra je skvělým doplněním 
dramatu Hamlet a jeho vynikající předehrou. Inscenace je naplněna 
zvláštní atmosférou a svou osobitou formou vypráví o tom, co před-
cházelo ději slavného Shakespearova dramatu. Co tedy mohlo známým 
událostem předcházet?!
Hrají: František Kreuzmann, Jan Potměšil, Milena Steinmasslová, 
Petr Lněnička...
Délka představení: 150 minut s přestávkou.

Divadelní Spolek Kašpar Praha
Vasilij Sigarev: ČERNÉ MLÉKO
 vstupné 250 Kč

2. Středa
19.30

BŘEZEN 2011

8. Úterý
19.30

Divadelní Spolek Kašpar Praha
Jiří Stránský, Jakub Špalek:
CLAUDIUS a GERTRUDA
 vstupné 280/140 Kč

16.-18. Středa – Pátek

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL 
O LIDSKÝCH PRÁVECH JEDEN SVĚT
16. 3.  17.30 – 19.00 HAITI – ZEMĚTŘESENÍ Z BLÍZKA

20.00 – 22.00 POSLEDNÍ ÚTOČIŠTĚ
17. 3.  17.30 – 19.00 KREV V MOBILECH

20.00 – 22.00 POZEMŠŤANÉ, KOHO BUDETE VOLIT?
18. 3.  17.30 – 19.00 VODKA FACTORY – promítání v Boudě

20.00 – 22.00 PROTI PROUDU – BARMŠTÍ POLITIČTÍ VĚZNI

18. Pátek
8.00 – 19.00

KRUMLOVSKÁ PRIMA 
SEZÓNA

 Vítám Vás v našem programu na měsíc březen. Samozřejmě, že i v březnu po-
kračujeme v naší rubrice „Slovo dramaturga“.  Je to přesně rok, kdy se u nás odehrá-
lo představení Divadelního spolku KAŠPAR „Detektor lži“. Zábavná inscenace měla 
u diváků značný úspěch. Divadelní spolek KAŠPAR se po roce vrací do Městského 
divadla, a to hned celou sérií svých inscenací, které jste nemohli v Českém Krumlo-
vě ještě shlédnout. Představení jsou součástí jihočeského turné, na které pravidelně 
„KAŠPAŘI“ vyrážejí. V Českém Krumlově zahajují svoji sérii ve středu 2. března 
v 19.30 hodin se svou inscenací „ČERNÉ MLÉKO“. Upozorňuji, že představení se 
odehraje přímo na jevišti, které se stane zároveň i hledištěm pro velmi omezený 
počet diváků. Nenechte si ujít tento nesporně výjimečný “intimní“ divadelní záži-
tek pro 80 diváků. Dovolte mi malé osobní vyznání. Jakub Špalek vstoupil do vod 
soukromého divadelního podnikání jako jeden z prvních. Projevil tak ve své době 
neobyčejnou osobní odvahu a nejednou se ocitl se svým souborem v tíživé situaci 
(divácké krize, administrativní překážky, neposkytnutí dotace apod.). Vždy však 
krizi překonal a bojoval se svými věrnými dál. Patří mu za to na poli divadelním 
velký dík. Dnes nám připadá naprosto normální, že přijede „soukromé“ divadlo a 
předkládá divákům někdy vynikající, mnohdy průměrné a občas zcela nekvalitní 
inscenace. A to je také jeden z faktů, který je třeba u „KAŠPARŮ“ ocenit. Nikdy se 
nepodbízeli a kvalitativně vykazují vysoký standart svých inscenací. Jejich inscenace 
se fakticky neopírají o známé herecké tváře z televizních obrazovek, ale primárně o 
téma.
 Český Krumlov je pro „KAŠPARY“ srdeční záležitost. Hrají zde vždy jako 
o život. Vždyť vzpomeňme nedávný skvělý výkon Jana Potměšila v kladenském 
„RACKOVI“. Myslím, že to s tou srdeční záležitostí bude vzájemné a doufám, že 
tomu tak bude i nadále. A s jakými inscenacemi se nám „KAŠPAŘI“ představí dál? 
 V úterý 8. března v 19.30 hodin uvedeme druhé představení Divadelního spol-
ku KAŠPAR cyklu předplatného „A“ JARO 2011, kterým bude inscenace CLAU-
DIUS A GERTRUDA s vynikajícím Janem Potměšilem a Milenou Steinmasslovou 
v hlavních rolích. Zaručuji poutavý divadelní zážitek. Třetím a posledním předsta-
vením „KAŠPARŮ“ bude ve středu 9. března v 19.30 hodin, v cyklu předplatného 
„PLUS“ JARO 2011 inscenace Ionescovy PLEŠATÉ ZPĚVAČKY. 
 I v březnovém programu také pokračuje cyklus hudebních pořadů s názvem 
HUDEBNÍ SKLEPY, který se koná pravidelně každý měsíc v Divadelním klubu 
ÁNTRÉ. V měsíci březnu se můžete těšit na jednoho ze dvou protagonistů známé 
skupiny NESTÍHÁME. A to na JANA ŘEPKU, který představí i svůj sólový reper-
toár.
 Víte, že… opět zavítá do Českého Krumlova především dětmi oblíbený „PO-
HÁDKOVÝ VÍKEND 2011“ – festival divadla pro děti a mládež. Jste všichni 
srdečně zváni a doufám, že letos opět překonáme návštěvnický rekord festivalu.
Upozorňuji, že …. na „POHÁDKOVÝ VÍKEND“ můžete zakoupit i zvýhodněný 
voucher, který Vás bude opravňovat k návštěvě na všechna dětská představení. Sle-
dujte, prosím, speciální plakát a informace na našich webových stránkách.
 Nezbývá mi, než poděkovat za Vaši pozornost, věrnost a zájem o naši progra-
movou nabídku.
 Těším se s Vámi na viděnou ve Vašem Městském divadle a doufám, že příští 
měsíc už budeme opravdu vítat JARO! 

 S úctou MgA. Jaromír Hruška, dramaturg divadla

SLOVO DRAMATURGA

10. neděle – nedělní pohádka – Divadlo Matěje Kopeckého Pra-
ha – NÁPAD MYŠKY TEREZKY aneb O ZLÉ KOZE; 11. pondě-
lí – školní představení – NÁPAD MYŠKY TEREZKY aneb O ZLÉ 
KOZE; 13. středa – DIVADLO DRAK H. Králové – JÁNOŠÍK – škol-
ní představení; 13. středa – Víťa Marčík – MORAVSKÉ PAŠIJE; 18. 
pátek – STUDIO DVA PRAHA – Miro Gavran – VŠE O ŽENÁCH 
– předplatné SEZONA JARO „A“; 20. středa – DIVADLO MALÉ(H)-
RY BRNO – NEBE – předplatné SEZONA JARO „PLUS“; 26. úterý 
– Vladimír HRON – To nejlepší z jeho vystoupení; 28. čtvrtek – DK 
Českokrumlovská scéna – POPEL a PÁLENKA; 30. sobota – KOU-
ZELNÝ KRUMLOV

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

předplatné

Komedie z pera klasika absurdního dramatu. Večer plný vkusné a při-
tom svižné zábavy.
Hrají: Martin Hoffmann, Jitka Nerudová-Rotreklová, Petr Lněnička, 
Monika Zoubková, Pavel Lagner a Lukáš Jůza
Délka představení:  70 minut bez přestávky

9. Středa
19.30

Divadelní Spolek Kašpar Praha
Eugene Ionesco:
PLEŠATÁ ZPĚVAČKA
 vstupné 250/125 Kč

PLUS

předplatné Výpravné taneční show, které Vás zavede do Egypta starověkého i sou-
časného.  Tančí Aysha, Zerira a tanečnice studia Farha. 
Hostem hudební skupina ZIRIAB (Sýrie – Írák).

19. Sobota
19.30

Studio orientálního tance FARHA
PŘÍBĚHY NILU
 vstupné 250/125 Kč

Český bestseller roku 2009 dokazuje, jak je ekonomie krásná věda a 
že její kořeny jdou mnohem hlouběji, než si moderní člověk dokáže 
představit.
Spoluúčinkuje autor knihy ekonom Tomáš Sedláček

20. Neděle
14.00

LiStOVáNí.cz: EKONOMIE DOBRA A ZLA
 vstupné 100 Kč

Prokyšův sál 
Prelatury

25.-27. POHÁDKOVÝ 
VÍKEND

FESTIVAL DIVADLA 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Festival divadla pro děti a mládež. Regionální 
přehlídka souborů v kategorii dospělých hra-
jících pro děti. Probíhá ve spolupráci s Nipos – ARTAMA Praha a za 
finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

Sobota 26. března v 10.00 hodin  vstupné 45 Kč
Divadelní soubor TÁBOR:
Oldřich Daněk – ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ
Sobota 26. března v 15.00 hodin vstupné 45 Kč
Divadélko MÚZIKA Sezimovo Ústí:
Božena Němcová, Jaroslava Bílková – KINKAŠ a KRÁL
Sobota 26. března v 17.00 hodin

 

vstupné 45 Kč
Divadelní soubor LANNOVKA České Budějovice:
N. Golovčenková, T. Fregrová - VRAŽDA BEZ ZLOČINU
Neděle 27. března v 10.00 hodin

 

vstupné 45 Kč
Divadelní soubor VLTAVAN Týn nad Vltavou:
Milena Kolářová – O LÍNÉM ČIPEROVI
Neděle 27. března v 15.00 hodin vstupné 45 Kč
Divadlo Tramtárie Olomouc: 
Vladislav Kracík – O PRAČLOVÍČKOVI
 
Sledujte zvláštní plakáty. 
Slevou na všechna představení je možnost zakoupení voucheru 
za 99 Kč na osobu.


