
www.divadlo.ckrumlov.cz

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

KONTAKTY
BŘEZEN 2017

PŘEDPLATNÉ GOLD JARO 2017

Francouzská komedie ve strhujícím manželském duelu.
Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou si „ON“ a „ONA“ vybrali pro 
uspořádání vzájemného zúčtování. Ve francouzské konverzační komedii 
se ve strhujícím manželském duelu, po úspěšné inscenaci Otevřené 
manželství, opět představí Jana Krausová a Karel Roden.
Hraje: JANA KRAUSOVÁ a KAREL RODEN
Délka představení: 100 minut.

Úterý
19.3018.4.

STUDIO DVA Praha
P. Claudel:
O LÁSCE
vstupné 500 / 250 Kč

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. 
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka 
Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte 
sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak 
jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. V hlavní 
roli Helenky exceluje Bára Hrzánová.
Hraje: BARBORA HRZÁNOVÁ, Jarmila Vlčková j. h., Libor Jeník j. h.
Délka představení: 165 minut.

Středa
19.3010.5.

Divadlo A. Dvořáka Příbram
HRDÝ BUDŽES
vstupné 480 / 240 Kč

Bravurní komedie známého britského komediografa Willy Russella.
One women show Simony Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, 
kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného 
občana, už dávno není. Přesto, že se musí starat hlavně o to, aby život její 
rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té 
dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své 
kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává – odjíždí na dovolenou 
do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, 
nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené. Skvěle 
napsané monodrama o hledání vlastní identity jako stvořené pro 
vynikající herečku Simonu Stašovou. Slovy herečky: hra o tom, co touží 
říct teď v tuto chvíli.
Hraje: SIMONA STAŠOVÁ
Délka představení: 145 minut s přestávkou.

Čtvrtek
19.301.6.

Agentura FDA Praha 
Willy Russel:
SHIRLEY VALENTINE
vstupné 520 / 260 Kč

CENY PŘEDPLATNÉHO GOLD 2017
PŘEDPLATNÉ (15% sleva) 1275 Kč
SENIOŘI a ISIC (25% sleva) 1125 Kč
KMD – klub mladého diváka (do 18-ti let) 600 Kč



Neděle
19.3026.

BŘEZEN 2017

Podle literární předlohy Jiřího Kahouna. Brumda a Čmelda jsou malí 
čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků. Jejich 
dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci 
učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze 
k překonávání nástrah lučního světa. Díky moudrým radám své 
maminky a pomoci svých kamarádů Housenky, Motýla a krásné Berušky 
šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka, zachrání malé miminko 
a stanou se hrdiny celého palouku, když dopadnou strašidelného zloděje 
Pučmelouda!
Inscenace rozvíjí především slovesnost, kdy prostřednictvím divadelních 
prvků poznávají funkci a základní principy dramatu. Otevírá svět imaginace 
a výtvarné cítění. Inscenace dále působí na zdravý morální a sociální rozvoj 
osobnosti dítěte. Čeština názorně i zábavně.
Inscenace je určena žákům MŠ a 1. stupně ZŠ (resp. dětem od 4 do 9 let)
Hrají: Patrik Vojtíšek / Jiří Kohout / Ondřej Švec, Zdeněk Tomeš 
a Michaela Sajlerová
Délka představení: cca 50 minut.

Neděle
15.0012.

Divadlo KRAPET – Praha
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
jednotné vstupné 50 Kč

NEDĚLNÍ 
POHÁDKA

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 zabít, 
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.
Hrají: VÁCLAV VYDRA, JAN ŠŤASTNÝ / SVATOPLUK SKOPAL, JANA 
BOUŠKOVÁ / JANA MALÁ, MARTIN ZAHÁLKA / MARTIN DAVÍDEK, 
LENKA ZAHRADNICKÁ / BARBORA ŠŤASTNÁ, FRANTIŠEK SKOPAL 
/ MARTIN ZAHÁLKA ML.
Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky.

Agentura HARLEKÝN Praha
Alain Reynaud Fourton:
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
vstupné 440 / 220 Kč

předplatné

jaro 2017

Pořad ve stylu talk show. JIŘINA BOHDALOVÁ – první dáma českého 
filmu a divadla. Herečka přes svůj věk, nedávno oslavila kulaté výročí 
svých narozenin, je na pódiu plná energie, milá a vtipná.
Vypráví o svém životě, hercích a herečkách, které ve svém životě potkala 
ve filmu nebo v divadle.

Čtvrtek
19.3030.

HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
S JIŘINOU BOHDALOVOU
vstupné 400 / 200 Kč

TALK 
SHOW

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.
Hrají: BARBORA HRZÁNOVÁ, RADEK HOLUB, Radek Zima, Jana 
Jiskrová / Miluše Hradská / Johana Tesařová 
Délka představení: cca 105 minut včetně přestávky.

Sobota
19.301.4.

Divadlo KALICH Praha
Sébastien Thiéry:
ZAČÍNÁME KONČIT
vstupné 420 / 210 Kč

předplatné

jaro 2017

VÝSTAVA
FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV
VALAŠSKO – KRAJINA A LIDÉ

Festival divadla pro děti a mládež – regionální přehlídka souborů 
v kategorii dospělých hrajících pro děti.

Pátek – Neděle31.3.–2.4

POHÁDKOVÝ VÍKEND

Pondělí
8.30 a 10.3013.

Divadlo KRAPET – Praha
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
jednotné vstupné 50 Kč

Komorní úprava příběhu nenaplněné lásky Manon Lescaut a rytíře des 
Grieux.
Inscenace vedle výrazného estetického zážitku přináší žákům sugestivní 
setkání s českou „dramatickou“ literaturou, tentokráte nejvýraznějším pře
dstavitelem českého poetismu Vítězslavem Nezvalem.
Hrají: SVATAVA MILKOVÁ / ANNA SUCHÁNKOVÁ, FILIP TOMSA, 
IVO THEIMER, PETR MIKESKA
Délka představení: cca 85 minut.

Pátek
8.30 a 11.0031.

Divadlo ANFAS – Praha
Vítězslav Nezval:
MANON LESCAUT
jednotné vstupné 100 Kč

Tradiční oblíbená herna s desítkami deskových, karetních, kostkových 
a dalších her pro všechny od 2 let po dospělé. Čtyři hodiny skvělého 
hraní a řada novinek v herně, půjčovně a prodejně. Přijďte si zahrát! Více 
na www.in-hry.cz .

Pátek
14.00 – 18.0024.

HERNA STOLNÍCH HER
vstupné zdarma

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ

DIVADELNÍ KLUB

Sobota
19.3025.

XAVIER BAUMAXA
+ VASILŮV RUBÁŠ
vstupné 220 / 110 Kč

KONCERT

„Folk punková šňůra“
Litvínovský písničkář a kytarista. Vystudoval pedagogiku s aprobací na 
češtinu a angličtinu. Než se vydal na sólovou dráhu, působil v kapelách 
V.M.H. a Faulnamusic. Jeho projev je založen na slovních hříčkách, 
parodiích na různé hudební styly a zpěváky a popkulturních odkazech. 
Písně jsou prokládány minimalistickou poezií ukrajinského básníka Em 
Rudenka.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

1.4.  Divadlo KALICH  – ZAČÍNÁME KONČIT – předplatné      
31.3. – 1.4.     POHÁDKOVÝ VÍKEND – sledujte zvláštní plakáty
8.4. TARAFUKY – koncert v Ántré
9.4.  JARO S KAMARÁDY – nedělní pohádka
10.4.  JARO S KAMARÁDY – školní představení
18.4.  O LÁSCE – předplatné GOLD
23.4.  NATIONAL BLACK THEATRE PRAGUE – černé divadlo 

pro rodiče s dětmi
25.4.  Divadlo KALICH – ANI SPOLU ANI BEZ SEBE – předpl. 
30.4. KOUZELNÝ KRUMLOV


