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ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ PRODEJ VSTUPENEK
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
DK ÁNTRÉ, tel.: 605 882 342, e-mail:  klub@klubantre.cz
INFOCENTRUM, nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov
tel.: 380 704 621, fax: 380 704 619, e-mail: info@ckrumlov.cz
UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57, 381 01 Č. 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
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www.ckrumlov.cz/tickets

NAŠI PARTNEŘI

INFORMACE: info@divadlock.cz
REZERVACE VSTUPENEK: vstupenky@divadlock.cz
Jan Vozábal, ředitel: jan.vozabal@divadlock.cz
Jaromír Hruška, dramaturg: jaromir.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

Na podzim 2014 byla od stejné skupiny tvůrců uvedena v našem 
divadle velmi úspěšná inscenace „ŠKOLA MALÉHO STROMU“.
Dramatizace velice populární stejnojmenné knížky jedné z nejlepších 
světových autorek literatury pro děti. Pět herců vypráví příběh o velikém 
přátelství Ronji a Birka. Je to takový dětský „Romeo a Julie“. V představení 
nechybí dojemné i rozverné písničky doprovázené živě hrou na kytaru.
Hrají: Klára Jakubová, Petra Bílková, Pavla Drtinová, Martin 
Severýn, Josef Horák
Inscenace je určena žákům MŠ a 1. stupně ZŠ.
Inscenace vedle výrazného divadelního zážitku v žánru klasického 
divadla přináší dětem pozoruhodné setkání se zcela novou a svébytnou 
divadelní poetikou založenou na syntéze slova, atmosféry a mimořádných 
hereckých výkonů. Slouží především k osobnostnímu a emocionálnímu 
rozvoji dětí a žáků.
Délka představení: 60 minut bez přestávky

Pondělí
8.30 a 10.304.5.

Divadlo CYLINDR Praha
Astrid Lindgrenová:
RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA
jednotné vstupné 70 Kč

KVĚTEN 
A ČERVEN 2015

Mikulkovy pohádky jsou vlastně malé básně v próze. Proto v naší inscenaci 
zachováváme co nejvíc původního textu literárních předloh. Vzniká napětí 
mezi slovem a obrazem, což je východiskem mnoha komických situací. 
V první pohádce „O kvíčale a želvičce” zachrání dvě nerozlučné kamarádky 
maličkou planetku před invazí žížal. Druhá pohádka vypráví pravdivý příběh 
o tom, „jak to chodívá v pralese”. Třetí pohádka se jmenuje „Hastrmaní 
princeznička”. Detektiv Leo Pinkalinka se svou stopovací rosničkou 
dopadnou kradačského kočičáka! Čtvrtá pohádka „O smutném tygrovi” je 
oslavou přátelství a fantazie. Pátá pohádka je snovým příběhem „O rybáři, 
který nikdy nic nechytil”. Zavede nás do bublajících mořských hlubin.
Inscenace je určena dětem z MŠ a žákům 1. - 4. ročníků ZŠ.
Tradiční inscenace dětského divadla. Určena především pro osobnostní rozvoj 
dítěte. Netradiční zpracování imaginativních pohádek Aloise Mikulky v krásné 
naivistické dekoraci zaručuje poutavou a imaginaci rozvíjející podívanou.
Délka představení: cca 60 minut

Pondělí
8.30 a 10.3018.5.

Divadlo ELF Praha
MIKULKOVY POHÁDKY
aneb Pět pohádek Aloise Mikulky
jednotné vstupné 50 Kč

DIVADELNÍ KLUB
UPOZORNĚNÍ: u akcí, které pořádá Městské divadlo (MD) si rezervujte vstupenky 
přímo přes Internet, kliknete v představení na hodinu a objeví se Vám nabídka 
sezení v Klubu Ántré. Jednotlivé stoly jsou číslované a je u nich vždy maximálně mož-
ný počet židlí k sezení. Pokud jsou již stoly obsazeny je možno si rezervovat místa 
k sezení na židlích bez stolečků, jsou to místa k objednání v řadách 13, 14... 

- u akcí, které pořádá DK Ántré (A) se jedná o klubový prostor bez číslovaných 
sedadel. V případě zájmu o rezervaci volejte DK Ántré tel. 605 882 342 nebo 
602 316 652, e-mail: ivo.vrhel@gmail.com.

ŽAMBOŠI
jednotné vstupné 100 Kč

23. 5.
od 20.00 hod.
Vsetínská trojice muzikantů hraje autorský repertoár, který je z 96,43% 
tvořen Honzou Žambochem. Jejich písně bývají nejčastěji označovány 
jako písničkářský šanson, ale Žambochům je to srdečně jedno. V roce 2006 
vydali album: „ To se to hraje...“ a v roce 2009 album: „Přituhuje“. Za obě 
získali cenu Anděl. Kytara, akordeon, dva zpěvy a bicí a mnoho valašských 
mouder - je to skvělé, je to zábavné, je to muzikantsky nápadité a není to 
vůbec nudné... Přesvědčte se sami!

AFTER HOURS (A) koncert progressive-rock 
v akustické verzi          vstupné 90 / 70 Kč

16. 5.
od 20.00 hod.

MINDŽA PÚR (A) koncert
vstupné 50 Kč

1. 5.
od 20.00 hod.

HERNA STOLNÍCH HER (A)
vstupné zdarma

22. 5.
14 – 18.00 hod.

ELEMENT (A)
vstupné 50 Kč

22. 5.
od 20.00 hod.
Kapela Element z Českého Krumlova vznikla v roce 2009. Hlavním prou-
dem naší tvorby je Rock‘n‘roll ve staré dobré podobě. Naším vzorem je 
např. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, nebo Little Richard.

KONTAKTY

After Hours  vycházejí z klasického soundu 60. a 70. let  ve spojení s po-
povou melodičností let devadesátých. Zvuk je charakteristický silnými 
melodiemi, údernými refrény a kompaktně propracovaným spojením 
zpěvu, baskytary, bicích a dominantních hammondek s klavírem!!!

Tradiční oblíbená herna s desítkami deskových, karetních, kostkových 
a dalších her pro všechny od 2 let po dospělé. Čtyři hodiny plné starších 
i nových her v herně, půjčovně a prodejně. Přijďte si zahrát! 

VÝSTAVA FOTOKLUBU ČK
KVĚTEN    Jaroslav Běle: Vzpomínání
výstava k nedožitým 75. narozeninám
vernisáž v úterý 28. 4. od 18.00

ČERVEN   manželé Dvořáčkovi
vernisáž v úterý 9. 6. od 18.00



KVĚTEN / ČERVEN 2015

Mikulkovy pohádky jsou vlastně malé básně v próze. Proto v naší inscenaci 
zachováváme co nejvíc původního textu literárních předloh. Vzniká napětí 
mezi slovem a obrazem, což je východiskem mnoha komických situací.
Délka představení: cca 60 minut

Neděle 
15.0017.5.

Divadlo ELF Praha 
MIKULKOVY POHÁDKY 
aneb Pět pohádek Aloise Mikulky 
jednotné vstupné 50 Kč

nedělní 
pohádka

!!! Upozorňujeme, že představení není vhodné pro diváky do 15 ti let!!!  
Ve hře se vyskytují vulgarizmy!! Další novinka A Studia RUBÍN v hvězdném 
obsazení opět v Českém Krumlově! Pavka je nejstarším žijícím členem 
tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Bojí se, že syn Jura nedokáže naplnit jeho 
odkaz. Místo Jizerské padesátky ho totiž zajímají manželky rolbařů a členů 
horské služby. Pavka kvůli tomu nemůže jet rolbou, jak se před rolbaři stydí, 
a každý druhý den nosí zásoby do své horské chaty až z Bedřichova v krosně. 
Krosna, kterou vláčí na svých bedrech, je čím dál tím těžší. Ne proto, že by 
horalek, rumu na grog nebo párků bylo víc. Ale proto, že na Pavku stále více 
a více doléhá tíha těžkého osudu Bulánových. Osudu, který je stejně mrazivý, 
jako zmrzlé sliny vyčerpaných běžkařů.
Hrají: ONDŘEJ PAVELKA, JAKUB PRACHAŘ a MAREK TACLÍK
Délka představení: 70 minut bez přestávky

Středa 
19.3013.5.

A STUDIO RUBÍN Praha 
Petr Kolečko: 
PADESÁTKA 
vstupné 280 / 140 Kč

předplatné 

jaro 2015

Pořad pro všechny věkové kategorie milovníků auto – moto sportu. 
Účinkují: Jan Říha - redaktor ČRO 1 RADIOŽURNÁL - desetinásobný 
zpravodaj ČRO 1 z rallye DAKAR; David Pabiška - devítinásobný 
úspěšný motocyklový účastník rallye DAKAR; Milan Janáček – legendární 
navigátor a účastník rallye DAKAR

Pátek 
18.0015.5.

DAKAR  
Dobrodružství s cejchem smrti 
vstupné dospělí 160 Kč / děti 80 Kč

beseda
Kytara, akordeon, dva zpěvy a bicí a mnoho valašských mouder - je to 
skvělé, je to zábavné, je to muzikantsky nápadité a není to vůbec nudné... 
Přesvědčte se sami!

Sobota 
20.0023.5.

ŽAMBOŠI 
jednotné vstupné 100 Kč

koncert  
v DK Ántré

Rozkošně bláznivá komedie podle filmu Woodyho Allena, který si také
sám ve své režii zahrál hlavní roli – vyšetřovatele pojistných podvodů  
C. W. Briggse. Tento muž, zdánlivě roztomilý nemotora, je ve skuteč-
nosti jedničkou ve svém oboru. Briggs se dokáže dokonale vcítit do 
myšlení zločinců a díky tomu je vždy vypátrat. Jednoho dne však neče-
kaně podlehne prohnanému hypnotizérovi a potom je nucen, aniž by si 
to uvědomoval, loupit šperky a i jinak překračovat hranice zákona! Není 
v tom ale sám. Společně s ním je zhypnotizována Betty Ann, nenáviděná  
a panovačná kolegyně z pojišťovny. Briggs pak (když hypnóza odezní) 
nevědomky vyšetřuje své vlastní zločiny. Dokonce podezírá i protivnou 
Betty Ann, která se mu postupně už nezdá být tak protivnou… Jedna 
překvapivá situace stíhá druhou, aby nakonec všechny dospěly k ve-
likému happyendu. Přijďte se přesvědčit, co všechno Briggs vypátrá! 
Pobavíte se inteligentním humorem s notnou dávkou ironie, tak jak je 
umí namíchat právě jen Woody Allen. Pro divadlo jeho scénář přeložil 
a upravil Ondřej Sokol.
Hrají: BOHUMIL KLEPL, Anna Fixová, Vladimír Senič, Martin 
Dusbaba, Eliška Dohnalová, Filip Müller a ROMAN ŠTABRŇÁK
Délka představení: 135 minut včetně přestávky

Středa 
19.3027.5.

Divadlo A. DVOŘÁKA Příbram 
Woody Allen: 

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO 
ŠKORPIÓNA          vstupné 320 / 160 Kč

předplatné 

jaro 2015

Setkání Veroniky Švábové a NANOHACH po deseti letech od debutu 
Naměkko Naostro. „Co jsme za tu dobu zažili? Jak jsme se měli? Co jsme 
ztratili a co naopak získali? Kam jsme se posunuli? Kam se posunul svět 
okolo nás? Jaké jsme měli sny? Jaké sny se vyplnily a jaké naopak ne?“
Námět: NANOHACH & Veronika Švábová
Choreografie, režie: Veronika Švábová
Tvorba, interpretace: Honza Malík, Lea Švejdová, Marta Trpišovská 
nebo Jana Látalová
Délka představení: 60 minut

Pondělí 
19.301.6.

V rámci Mezinárodního festivalu  
TANEC PRAHA 
NANOHACH – MOVE ON 
vstupné 160 / 180 Kč

předplatné 

jaro 2015

Divadlo CYLINDR Praha
Astrid Lindgrenová: 
RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 
jednotné vstupné 70 Kč

Neděle 
15.003.5.

Na podzim 2014 byla od stejné skupiny tvůrců uvedena v našem divadle 
velmi úspěšná inscenace „ŠKOLA MALÉHO STROMU“.
Dramatizace velice populární stejnojmenné knížky jedné z nejlepších 
světových autorek literatury pro děti. Pět herců vypráví příběh  
o velikém přátelství Ronji a Birka. Je to takový dětský „Romeo a Julie“. 
V představení nechybí dojemné i rozverné písničky doprovázené živě 
hrou na kytaru.
Hrají: Klára Jakubová, Petra Bílková, Pavla Drtinová, Martin 
Severýn, Josef Horák
Inscenace je určena žákům MŠ a 1. stupně ZŠ.
Délka představení: 60 minut bez přestávky

nedělní 
pohádka

Divadelní spolek Frída Brno
Jakub Nvota: 
REALITY SHOW 
vstupné 260 / 130 Kč

Pondělí 
19.3011.5.

Vynikající a svrchovaně zábavnou inscenaci na téma „reality show“ 
přiváží vaše oblíbené brněnské divadlo! Syn a jeho novomanželka 
přijíždějí do domu rodičů, který budou obývat po celý čas, co budou 
jeho rodiče v zahraničí. Večer téhož dne se v domě objeví také druhý 
syn. V první chvíli se zdá, že se jedná o nedorozumění ze strany rodičů, 
kteří si hlídání svého domu pojistili u obou svých synů. Žádný ze synů 
ale v domě nechce zůstávat déle než jednu noc, když vidí, že o dům 
může být postaráno tím druhým. Dohodnou se, že se druhý den ráno 
domluví na tom, kdo z nich zůstane a kdo pojede zpátky domů. Ráno 
však zjistí, že jsou v domě zamčeni. Jak po chvíli zjistí, někdo z rodiny 
je přihlásil do soutěže RODINNÉ ŠTĚSTÍ, která spočívá v tom, že se 
rodina nechá dobrovolně zamknout na deset dní do domu a celý národ 
sleduje jejich chování v televizi za pomoci potajmu nainstalovaných 
kamer a hlasuje o nejoblíbenějšího soutěžícího, kterému bude náležet 
výhra milion korun.
Hrají: Judita Hansman, JAKUB NVOTA, MARTIN TRNAVSKÝ, 
RADIM NOVÁK a Václav Trnavský.
Délka představení: 120 minut

předplatné 

jaro 2015

Příběh vypráví o jakémsi druhu „mužské menopauzy“, která spustí 
řadu situací, kdy jinak harmonický manželský pár musí znovu hledat 
cestu k vzájemné komunikaci,  porozumění  a snad i smyslu života  
za přítomnosti nového člena rodiny.
Režie: Roman Mařík; hrají: Lenka Šlajferčíková, Jiří Pokorný j.h., 
Jaroslava Dominová, Jarmila Maříková, Kamila Tomanová, Jan 
Vozábal

Středa 
19.3020.5.

Divadelní klub  
ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA 
A. R. Gurney: SYLVIE 
vstupné 120 / 60 Kč

předplatné 

jaro 2015

Skvělá vztahová komedie s Janou Krausovou a Karlem Rodenem 
v hlavních rolích. Další novinka Studia DVA v Českém Krumlově! Jak 
získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující 
víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Jindřich a Alice byli 
kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je 
pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství 
a objevování pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky této 
kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé nemusí být 
nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat 
mnohem víc…
Hrají: JANA KRAUSOVÁ a KAREL RODEN
Délka představení: 1 hodina a dvacet minut bez přestávky

Pondělí 
19.3025.5.

STUDIO DVA Praha 
Michele Riml: 
SEX PRO POKROČILÉ 
vstupné 380 / 190 Kč

VYPRODÁNO!


