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DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA BRNO
Jakub Nvota:

RAPPER
Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska k hudbě a touha 
učit se? Příběh, který Vás rozesměje, dojme a zahřeje u srdce. Život je 
plný překvapení!!! Vynikající a svrchovaně zábavnou inscenaci na nejen 
milostné téma přiváží vaše oblíbené brněnské divadlo!
Scénář a režie: JAKUB NVOTA
Hrají: MARTIN TRNAVSKÝ, Anet Antošová, Dominika Červinková 
a Julie Šurková

Termín v jednání   19.30 

DIVADLO KALICH PRAHA
Fabrice Roger Lacan:

ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by 
žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, on – mana-
žer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho druhého 
prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními přestřelkami 
a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo 
z nás přece nechce zůstat sám a jak známo, protiklady se přitahují!
Jiskření mezi oběma postavami i oběma herci je pro diváky zárukou 
výtečné zábavy, v níž bezpochyby najdou řadu trefně pojmenovaných 
situací ze svých vlastních životů.
Režie: LÍDA ENGELOVÁ
Hrají: JANA PAULOVÁ, DAVID SUCHAŘÍPA

Úterý   25. DUBNA   19.30

AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Robert Thomas:

TURECKÁ KAVÁRNA
VÁCLAV VYDRA v hlavní roli komických detektivních příběhů z Paří-
že. Zejména Zlatý pan ministr ťal přímo do žhavé současnosti.
Autorský záměr Roberta Thomase je jasný a působivý - pobavit diváka a 
dát mu překvapivou pointu. Zdánlivě všední situace ze zdánlivě všední-
ho dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce. Postavy jsou napsané 
brilantně a s velkou láskou. Ať už patří na stranu dobra či zločinu jsou 
plné humoru a člověčenství.
Režie: PAVEL HÁŠA
Hrají: VÁCLAV VYDRA, JANA BOUŠKOVÁ, NAĎA KONVALINKOVÁ, 
MATĚJ HÁDEK / MARTIN DAVÍDEK / MARTIN KUBAČÁK

Termín v jednání   19.30 

DIVADLO NA JEZERCE PRAHA
Mark Leiren – Young:
SHYLOCK
Představení pro všechny svobodomyslné lidi, kterým není lhostejné, co se 
dnes kolem děje. Kanadská hra mířící proti antisemitismu a přehnané po-
litické korektnosti. Díky současnému dění u nás i ve světě je mimořádně 
aktuální. Bohužel. A bytostně se nás všech dotýká.
Rádi bychom uvedením této hry zdůraznili naše odhodlání bránit svobo-
du a demokracii.
Před diváky předstoupí s monologem ze Shakespearova Kupce benátského 
herec Jon v masce proslulého Žida Shylocka. Když náhle přejde do civil-
ního projevu, pochopíme, že jsme na bouřlivé besedě s diváky, která ná-
sleduje po posledním představení této hry na nejmenovaném divadelním 
festivalu, kde se měla hrát ještě čtrnáct dní. Vedení festivalu ji však po váš-
nivých protestech, které inscenátory a hlavně Jona, představitele Shylocka, 
obviňovaly z antisemitismu, ze strachu náhle stáhlo z repertoáru a její uvá-
dění předčasně ukončilo. Vzrušující hra s diváky se v určitých momentech 
stává drsnou obžalobou absolutizované politické korektnosti, která může 
páchat nedozírné škody nejen v oblasti umění.
Uvidíte strhující a nesmírně zábavnou hru s mimořádným hereckým vý-
konem pana MILANA KŇAŽKA.

Termín v jednání   19.30 

DIVADLO UNGELT PRAHA
Joanna Murray-Smith:
MEZI ÚTERÝM A PÁTKEM
Odehrává se v Londýně. Do vyrovnaného dlouhotrvajícího manžel-
ství vchází mladá novinářka. Jen pár otázek… A nic není, jak na první 
pohled vypadá. Vynikající tragikomedie, která se může stát všem! Ne-
nechte si určitě ujít jednu z nejnovějších inscenací Divadla UNGELT.
Režie: Janusz Klimsza
Hrají: REGINA RÁZLOVÁ, MILAN HEIN, JITKA ČVANČAROVÁ a 
PETRA NESVAČILOVÁ

Sobota   11. ÚNORA   19.30

CENY PŘEDPLATNÉHO           JARO 2017
PŘEDPLATNÉ 1649 Kč
SENIOŘI A STUDENTI – držitelé karty ISIC  1455 Kč
KMD – klub mladého diváka (do 18-ti let) 776 Kč
BALKON  970 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Praha
Jean-Claude Carriére:
TERASA
Terasa je komedie plná pařížského espritu, ale i civilizačního tlaku, který stále 
více proniká do našich životů. 
Terasa, jako všechny velké komedie, je zrcadlem světa, ve kterém snadno na-
jdeme i vlastní tvář mezi tolika jinými, které nás obklopují. Každá ze sedmi 
postav, které tu s komediální vervou bojují o naplnění života, kráčí po vlák-
nech Osudu, jehož pavučina je dovede na společné místo: do pařížského 
bytu, jemuž vévodí tajemná terasa. Pro někoho je tento byt s terasou místem 
vzpomínek, místem lásky, pro jiného dočasným útočištěm, další tu prožívají 
osudové setkání, ale je to i místo pokusu o vraždu… Nebo je to všechno ještě 
jinak?
Režie: Karel Heřmánek
Hrají: RUDOLF HRUŠÍNSKÝ, JOSEF CARDA, PETR POSPÍCHAL, 
JANA ŠVANDOVÁ, DANA MORÁVKOVÁ, ZDENĚK ŽÁK a KATEŘINA 
BROŽOVÁ.

Termín v jednání   19.30 

FILMOVÁ A DIVADELNÍ AGENTURA PRAHA
Arnošt Goldflam:
ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, 
kteří spolu dožívají v domě seniorů. K srdci si příliš nepřirostli, jeden z 
nich je dokonce nesnesitelně samolibý, ale nakonec mají jen jeden dru-
hého a své divadelní zážitky a touhy. Oba čekají na zázrak - že přijde 
nabídka být ještě alespoň jednou na jevišti a vychutnat si potlesk. Vzpo-
mínají na své lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na prchavý svět 
divadelního života.
Příběh, kdy dva starci, velcí přátelé, kteří však mají jeden ke druhému 
značné výhrady a výrazně se liší povahovými vlastnostmi, vzpomínají na 
staré dobré časy, které prožili v divadle a světě kolem něj, mísí nostalgické 
vzpomínky se současností a těžkostmi důchodového věku, starého života 
a nefungujícího zdraví. Alois Švehlík v roli ironického, sarkastického a 
živelného Edy je usměrňován pozitivním a životně vyrovnaným Rudou, 
jemuž svůj herecký um propůjčil Stanislav Zindulka. Společně debatují a 
diskutují o starých časech, kdy byli ještě oba šťastni a spokojeni.
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: ALOIS ŠVEHLÍK a STANISLAV ZINDULKA

Středa   15. ÚNORA   19.30

DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR PRAHA
Vladimír Fanta:
KLEC
Retro komedie o mnoha podobách lásky, kde nikdo není tím, kým se být 
zdá, ale když ho miluješ, není co řešit!!!
Albert nebo Albína, Jadwiga nebo Jakub, Stanley nebo Simonetta, 
Fahrenheit nebo Celsius… a není to vlastně jedno?!? AŤ ŽIJE SVOBODA 
a ROVNOPRÁVNOST!
Autorská komedie inspirovaná slavnou hrou KLEC BLÁZNŮ Jeana 
Poireta, která se v 70. letech stala nejúspěšnější francouzskou divadelní 
komedií a filmem PTAČÍ KLEC, který byl podle Poiretovi předlohy 
zfilmován a ve třech kategoriích nominován na Oscara a vyhrál Zlatý 
glóbus.
Hrají: ADRIAN JASTRABAN, MILENA STEINMASSLOVÁ, ŠÁRKA 
VACULÍKOVÁ, Matúš Bukovčan, Aleš Petráš, Míla Tichý, Pavel 
Lagner, Kryštof Pokorný a Václav W. Kraus

Úterý   6. ČERVNA   19.30

DIVADLO KALICH PRAHA
Sébastien Thiéry:
ZAČÍNÁME KONČIT
Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak 
pro BARBORU HRZÁNOVOU, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, 
a přesto se jedná o dvojroli, tak pro RADKA HOLUBA, který hraje 
manžela přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš rychle a že je třeba se 
jí co nejdříve zbavit. Ale možná je za jejich manželským odcizením něco 
docela jiného… Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi 
muži a ženami, o plynutí času, strach ze stárnutí a o (ne)schopnosti být 
spolu.
Režie: LÍDA ENGELOVÁ
Hrají: BARBORA HRZÁNOVÁ, RADEK HOLUB, Radek Zima, Jana 
Jiskrová / Miluše Hradská / Johana Tesařová

Sobota   1. DUBNA   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

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

AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Alain Reynaud Fourton:

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Francouzská kriminální komedie. „Pytel uloupených peněz dokáže oživit 
i sebevraha. Jenže policii taky!“
Marc je ženami obdivovaný spisovatel, ale delší dobu již nemá o čem psát. 
Usoudí, že se nachází v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat 
sebevraždu. Překvapí ho letitý přítel Luc, který se už také kdysi pokusil za-
bít, když ho opustila žena, a teď chce učinit totéž, protože se k němu vrátila. 
Sebevražedné plány jim překazí trojice prchajících amatérských lupičů s 
pytlem plným peněz. Vtrhnou do bytu, sebevrahy si vezmou za rukojmí 
a vyhrožují, že je zabijí. Přestože je to právě to, co si Marc s Lucem nejvíce 
přejí, při pohledu na plný pytel bankovek dostávají znovu chuť do života. 
Tvůrčí fantazie se Marcovi vrací právě včas. Lupičské trio potřebuje plán 
a za dveřmi je policie. Máte se na co těšit.
Režie: JAN NOVÁK
Hrají: VÁCLAV VYDRA, JAN ŠŤASTNÝ / SVATOPLUK SKOPAL, 
JANA BOUŠKOVÁ / JANA MALÁ , MARTIN ZAHÁLKA / MARTIN 
DAVÍDEK, LENKA ZAHRADNICKÁ / BARBORA ŠŤASTNÁ, 
FRANTIŠEK SKOPAL / MARTIN ZAHÁLKA ML.

Neděle   26. BŘEZNA   19.30

KONTAKTY

CENY PŘEDPLATNÉHO           JARO 2017
PŘEDPLATNÉ 1700 Kč
SENIOŘI A STUDENTI – držitelé karty ISIC  1500 Kč
KMD – klub mladého diváka (do 18-ti let) 800 Kč
BALKON  1000 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


