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Divadlo KALICH Praha
Petr Kolečko:

ŽENA ZA PULTEM 2
PULT OSOBNOSTI
vstupné 380 Kč

Jednou z nejočekávanějších novinek sezóny se stala komedie, která sve-
de dohromady čtyři výjimečná jména: současný přední divadelní autor 
Petr Kolečko, jehož hry se pro řadu diváků stávají přímo kultem, na-
psal na tělo hereckým legendám Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaiserovi 
„vizionářskou komedii“ Žena za pultem 2: Pult osobnosti. Exklusivní 
autorský tým doplňuje výrazná režisérská osobnost David Drábek.
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to ko-
nečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou 
čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří 
přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňané nezklamou, ti nejsou 
jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou 
kariéru, bude novým Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u 
Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají 
a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s 
ní její stokilový muž Pepa drží dietu…?
Hrají: JIŘÍ LÁBUS a OLDŘICH KAISER
Režie: DAVID DRÁBEK

Termín v jednání   19.30 

Divadlo AD HOC – Kočovné divadlo
Jan Duchek:   
IL CONGELATORE / Zmrazovač
vstupné 120 Kč

Divadelní hra Il Congelatore vtáhne publikum do USA za podivných 
časů prohibice. Ve třech jednáních vypráví o osudech dobře etablovaného 
mafiánského klanu a sleduje cesty přistěhovalců v Novém světě.
KOMEDIÁLNÍ OPERNÍ DRAMA plné napětí a morálních dilemat je 
prošpikováno hudebním géniem Verdiho, Pucciniho, Leoncavala, Bizeta 
a dalších mistrů. Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly. Přežijte 
v časech kmotrů a možná přijde i happy end. V sále je přísně zakázána 
konzumace zmrzliny!
Představení získalo tyto ceny odborné poroty na celostátní přehlídce 
amatérského divadla Divadelní piknik Volyně 2014 a přímou nominaci 
na Jiráskův Hronov 2014!
Cena za hudební nastudování, cena za pěvecké výkony, cena za scénář 
a texty písní.
Hrají a zpívají: Adam Caha, Jan Duchek, Anežka Habancová, Barbora 
Blažíčková, Lukáš Habanec a další

Sobota   7. LISTOPADU   19.30

Divadlo BEZ ZÁBRADLÍ Praha
Ronald Harwood:
GARDEROBIÉR
vstupné 420 Kč

Dvou sté dvacáté sedmé představení Krále Leara. Kdysi hvězdný 
shakespearovský herec a despotický principál kočovné společnosti, 
který si říká Sir, je u konce s dechem. Na Londýn dopadají bomby 
nacistické Luftwaffe, ale ani ty Sirovi nezabrání v touze hrát. Celý svůj 
život zasvětil divadlu. Teď ho ale zrazuje paměť, zdraví... Po boku mu 
však stojí jeho věrný garderobiér Norman, který nejenže o svého pána 
oddaně pečuje, ale zároveň mu pomáhá sehrát jeho poslední velkou 
roli. Shakespearovské drama se prolíná s životní realitou. Dramatické 
situace střídá humor. Hra je zároveň poctou divadlu, herectví i všem 
anonymním lidem ze zákulisí, bez nichž by divadlo nemohlo být, 
i poklonou Shakespearovi.
Hrají: KAREL HEŘMÁNEK, JOSEF CARDA, BARBORA KODETOVÁ, 
DANA SYSLOVÁ a další
Režie: KAREL HEŘMÁNEK  

Termín v jednání   19.30 

CENY PŘEDPLATNÉHO           PODZIM 2015
PŘEDPLATNÉ 1751 Kč
SENIOŘI A STUDENTI – držitelé karty ISIC  1545 Kč
KMD – klub mladého diváka (do 18-ti let) 824 Kč

Divadlo UNGELT Praha
Tennessee Williams:
KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NA ZEMI
vstupné 400 Kč
Starý dům na samotě, neutuchající déšť a muž čekající na svého nenávi-
děného a těžce nemocného bratra. Umírající ale nečekaně přivádí novo-
manželku, která mu má pomoci vyštvat nevlastního příbuzného. Boj mezi 
dvěma nesmiřitelnými světy začíná. Kdo z nich obhájí svůj nárok na dům, 
nárok na život, nárok na smysl své existence? Zoufalá padlá žena potácející 
se mezi dvěma muži a snažící se odvrátit svůj nezadržitelný životní pád? 
Divoký, živočišný, mužný a odstrčený misogyn? Nebo impotentní troska 
chorobně závislá na své zemřelé matce? Strhující analýza zoufalství a sa-
moty v rouchu apokalyptické vize z pera nejlepšího básníka amerického 
jeviště Tennesseeho Williamse. Hrají: JITKA ČVANČAROVÁ, MARTIN 
HOFMANN, ONDŘEJ NOVÁK. Režie: PAVEL ONDRUCH

Pondělí   5. ŘÍJNA   19.30

Divadlo NA JEZERCE – DS Jana Hrušínského Praha
P. Jarchovský, J. Hřebejk: 
MUSÍME SI POMÁHAT
vstupné 420 Kč

Nastavuje zrcadlo všem týpkům vygenerovaným českou kotlinou 
pro přežívání v jakémkoli režimu. Hrají: JIŘÍ MACHÁČEK, LENKA 
VLASÁKOVÁ, MIROSLAV VLADYKA, Václav Chalupa, Martin Sitta, 
Zdenék Hruška nebo František Staněk. Režie: JAN HŘEBEJK

Termín v jednání   19.30 

Divadlo ANTONÍNA DVOŘÁKA Příbram
Milan Uhde, Miloš Štědroň:
BALADA PRO BANDITU
vstupné 320 Kč
Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, inspirovaný románem Ivana Olbrachta, 
se dočkal jevištní muzikálové verze v 70. letech minulého století 
v brněnském Divadle na provázku. Málokdo tehdy tušil, že text napsal 
minulému režimu nepohodlný a zapovězený Milan Uhde. V roce 1978 
byl podle této divadelní hry natočen stejnojmenný film. Od té doby stačili 
Nikola, jeho láska Eržika, Mageri, zbojníci, četníci a další hrdinové příběhu 
získat nesmrtelnost a písně nesmazatelně zlidovět – alespoň v paměti a 
srdcích svých diváků a posluchačů. I v příbramském divadle se ke zbojníku 
Nikolovi vrátíme s láskou a se vší úctou a pokorou k síle příběhu o veliké 
lásce a zradě, stejně jako k písničkám, které nás stále znovu těší a dojímají. 
Hrají: v hlavní roli Nikoly Šuhaje PAVEL BATĚK a celý herecký soubor 
divadla i s živou kapelou. Režie: MILAN SCHEJBAL  

Termín v jednání   19.30 
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Filmová a divadelní agentura Praha
John Godber:
ROMANTICKÝ VÍKEND
vstupné 300 Kč

„Návod na lepší manželství“. Poněkud znuděný manželský pár hledá vy-
svobození z věčného kruhu každodenních zklamání a nepříjemností.
Znamení: spěchá! A vysvobození přichází – nejromantičtější město na světě 
poskytuje možná poslední pomoc ve chvíli, kdy skomírající vztah dráždí fan-
tazii leda tak ve věci úkladné vraždy partnera.
Hrají: PETRA ŠPALKOVÁ a JAN NOVOTNÝ. Režie: VOJTĚCH ŠTĚPÁNEK

Pondělí   29. ZÁŘÍ   19.30

Divadlo NA ZÁBRADLÍ Praha
Miloš Orson Štědroň:
VELVET HAVEL
vstupné 340 Kč

Ceny divadelní kritiky za rok 2014 – absolutní vítěz ve všech kate-
goriích. Velvet Havel je autorský hudebně-divadelní projekt Miloše 
Orsona Štědroně, který po svých předchozích oceňovaných divadelních 
projektech věnujících se významným českým osobnostem (Ivan Blatný, 
Jaroslav Hašek, Antonín Dvořák, Josef Gočár, Johann Gregor Mendel) 
logicky dospěl k postavě Václava Havla. Orson Štědroň se nechává volně 
inspirovat Havlovým životem i tvorbou a s humorem a sobě vlastní zkrat-
kou pojednává o něm, jeho okolí i o nás samotných. Forma představení 
vycházející z hudby dává šanci uchopit toto nelehké a ožehavé téma jed-
né z největších českých osobností (a již za života legendy) s nadhledem 
a s vysokou mírou originality. Autor vychází z řady autentických dobo-
vých materiálů a nejnovější faktografické literatury.
Hrají: Petr Jeništa, Miloslav König, Marie Spurná / Dita Kaplanová, 
Anežka Kubátová, Natália Drabiščáková, Tomáš Pospíšil, Jan Urban, 
Miloš Orson Štědroň, Pavel Fiedler, Jan Švamberg. Režie: JAN FRIČ

Termín v jednání   19.30 

STUDIO YPSILON Praha
W. A. Mozart, Jan Schmid:

SEŽEŇTE MOZARTA
vstupné 440 Kč

„Hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná.“ V Ypsilonu 
opravdová senzace. Rituální komedie. Hudební divadlo s výsostným 
objevem, jež souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Jak to tenkrát bylo 
a kdo za vším stál, kdo nejspíš vyprovokoval W. A. Mozarta k napsání 
několika uměleckých hitů, jež zůstávají nezapomenutelné pro příští časy 
a jsou srovnatelné vždy s tím nejlepším? Tím záhadným mužem byla 
geniální osobnost, která do dnešní doby zůstala téměř zapomenuta. Tento 
fakt dá ráz i našemu představení. Z hlediska tématu a tohoto našeho 
výkladu je to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná!
Hrají: ROMAN JANÁL, Petr Vršek, Michaela Šrůmová, JIŘÍ KORN, 
JANA SYNKOVÁ, Paulína Labudová, OLDŘICH NAVRÁTIL, Jan Jiráň, 
Pavel Nový, Lenka Šebek Loubalová, Kamila Kikinčuková, Martin 
Janouš, Renata Rychlá, Mikuláš Čížek, Miroslav Kořínek a Dominik Renč. 
Režie: JAN SCHMID

Termín v jednání   19.30

Divadlo MALÉhRY Brno
VEPŘO, KNEDLO, ZELO
vstupné 240 Kč

Komedie z kravína o touze uniknout z „malého“ 
moravského venkova symbolizovaného, vepřovou se zelím, do velkého 
světa. Ola zklamaná životem, Irča plná nadějí, mírně opožděná Maruška 
a podivín Pepan Vám odkryjí své touhy, radosti i strasti na pozadí 
bučících krav…
Autorské představení vzniklo ve spolupráci divadla MALÉhRY a Divadla 
Bolka Polívky, jako druhý projekt po divácky úspěšné inscenaci NEBE? 
Tentokrát jsme se snesly z nebeských výšin přímo do tvrdé reality 
venkovského života, kde máme možnost nahlédnout do snů sester 
Kobzikových, které své vysvobození z neutěšené reality a kažodení dřiny 
vidí, jak je dnes velmi populární, ve svazku s cizincem, v jejich případě 
pohádkovým Italem...
Hrají: Daniela Zbytovská, BARBORA SEIDLOVÁ, Nikola Zbytovská, 
JOSEF POLÁŠEK a J. Barin Tichý. 
Režie: MALÉhRY

Pátek   6. LISTOPAD   19.30

AGENTURA HARLEKÝN Praha
Renato Giordano a Rodolfo Sonego:
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…
vstupné 480 Kč

Hořko – sladká komedie o tom, jak si udržet živé manželství. Rodinný 
život manželů Bonettiových a jejich dospívající dcery se pohybuje zdánlivě 
v každodenní jednotvárnosti. Fabio věnuje většinu svého času práci v 
bance a koukání na fotbalové zápasy v televizi. Jednoho dne zjistí, že jeho 
rodina byla omylem sledována a filmována soukromým detektivem místo 
sousedky známého politika. Manžel se tím náramně baví a vše vypráví své 
ženě. Ta se zdá být naopak velmi znepokojená. Co se skrývá pod pokličkou 
zdánlivě všedních dní manželského páru? Mnoho všelijakých drobných 
tajemství, která vedou k nedorozumění a vzájemnému odcizení. Vědět, 
znamená pochopit a pochopit dává šanci napravit. Zdá se to jednoduché? 
Jenomže ve světě, kde se při prvním náznaku bolesti, nesnází a nepohody 
rovnou bere do zaječích, kde se vztahy rozpadají jak na běžícím pásu bez 
jakéhokoli pokusu o nápravu či změnu, natož pak nějaké sebezpytování, 
je tahle několik desetiletí stará komedie vítaným připomenutím hodnot, 
které považujeme za ztracené. Stejnojmenný slavný film natočili v roce 
1982 Alberto Sordi a Monica Vittiová v hlavních rolích  a Sordi se ujal i 
úlohy režiséra. Na divadelních prknech byla hra poprvé uvedena v Římě 
v roce 2012 v úpravě a režii Renata Giordana, který se zároveň zhostil role 
soukromého detektiva. Hrají: SIMONA STAŠOVÁ a MICHAL DLOUHÝ. 
Režie a úprava: VLADIMÍR STRNISKO 

Termín v jednání   19.30

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

www.divadlo.ckrumlov.cz
www.facebook.com/mdckrumlov
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

KONTAKTY

CENY PŘEDPLATNÉHO           PODZIM 2015
PŘEDPLATNÉ 1768 Kč
SENIOŘI A STUDENTI – držitelé karty ISIC  1560 Kč
KMD – klub mladého diváka (do 18-ti let) 832 Kč

Těšínské divadlo Český Těšín
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov:
HRÁTKY S ČERTEM
vstupné 280 Kč

Původní český muzikál. Pohádkové hry Jana Drdy jsou známy poměrně 
širokému okruhu diváků. Je v nich humor, poezie a většinou, jak už to 
v pohádkách bývá, v nich vítězí dobro nad zlem.
Hrají: Zdeněk Hrabal, Miloslav Čížek, Vítězslav Kryške, Zdeněk Klusák, 
Petra Sklářová, Lucie Bergerová, Petr Sutory, Karel Čepek a další. 
Režie: KAROL SUSZKA

Pondělí   19. ŘÍJNA   19.30


