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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
KVĚTEN 2017

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍ KLUB
UPOZORNĚNÍ:  U akcí, které pořádá Městské divadlo, si můžete rezervovat 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 možný 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 ...

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

Představení pro GYMNÁZIUM Český Krumlov
Český bestseller roku 2009 dokazuje, jak je ekonomie krásná věda a 
že její kořeny jdou mnohem hlouběji, než si moderní člověk dokáže 
představit. Poté, co představí nečekaně pestrou škálou pramenů od 
Eposu o Gilgamešovi přes Bibli a Komenského až po moderní ekonomy, 
přichází s kritickou reflexí dnešní doby, až samotnou analýzou současné 
finanční krize jako příležitosti pro to, aby člověk znovuobjevil sám sebe 
i svůj vztah k věcem hmotným i duchovním. Jan Kraus o knize řekl: 
“Takhle by měly vypadat moderní učebnice, jste li typem jako já, tedy 
žákem, který se nechce učit, ale přesto chce občas něco vědět.“ Projekt 
LiStOVáNí s touto knihou pokračuje v inscenování netradičních textů. 
účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný.

Úterý
8.3023.

LiStOVáNí.cz
Tomáš Sedláček:
EKONOMIE DOBRA A ZLA 
jednotné vstupné 50 Kč

Pátek
14.00 až 18.0026.

HERNA STOLNÍCH HER
vstup zdarma

Tradiční oblíbená herna s desítkami deskových, karetních, kostkových 
a dalších her pro všechny od 2 let po dospělé.  Více na www.in-hry.cz

Sobota
20.0013.

JOSEF FOJTA & JAN REIDL
vstupné 70 Kč

Budějovický kytyrista a zpěvák Josef Fojta koncertuje se svými kapelami na 
českých i zahraničních podiích již 18 let a na svém kontě má více než 1000 
odehraných vystoupení. Jeho autorské skladby připomínají stylem hudbu 
Glena Hansarda a The Frames. Společně s klavíristou Janem Reindlem 
vystupuje s populární jihočeskou kapelou Mustang Bluesride.

Představení od 10.00 pro II. stupeň ZŠ.
Představení od 11.30 pro gymnázium
Sportovní soutěžní talkshow z televizního studia LISTOVáNÍ.cz
LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou: 
do sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším 
sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi - nejrychlejším člověku na světě. 
„Tohle mě vážně nikdy neomrzí poslouchat,“ libuje si trojnásobný 
olympijský vítěz v úvodu jedné z nejlepších sportovních knih, jaká v 
poslední době vyšla. Dobře ilustruje, proč je jamajský šampion jedním 
z nejsympatičtějších lidí mezi světovou sportovní špičkou. Málokomu 
se podařilo v knižní podobě zachytit duši a přemýšlení špičkového 
sportovce tak důkladně a podrobně. LiStOVáNí.cz společně s Usainem 
zaběhne nejrychlejší závod své kariéry, ale nebojte, bude to trochu delší, 
než 9:58. Rozhodně je to však z jeho repertoáru nejtěžší kousek, váží 
totiž (kniha) 1,58 kg.

Úterý
10.00 a 11.3023.

LISTOVÁNÍ – cyklus scénických čtení
Usain Bolt:
MŮJ PŘÍBĚH – 9.58
jednotné vstupné 50 Kč

Pátek
20.005.

BŮHVÍ – koncert 
jednotné vstupné 80 Kč

Kapelu Bůhví založil Martin Hrubý v roce 1995 na gymnáziu Přípotoční 
v Praze. Dvorním textařem kapely se stal jeho spolužák Vojtěch Probst. 
Jako autorská dvojice spolu fungují dodnes. Repertoár kapely stojí na 
jejich společné tvorbě. V minulosti autorsky přispívali Ondřej Brzobohatý 
a Pavel Trojan.
Převážně folková byla první demo nahrávka „Bůhví“ (WIND, 2002). Jako 
Czech World Music byla označována první deska „Akt“ (WIND, 2004). 
Mísily se na ní vlivy kubánské, balkánské, orientální, ruské i afro-americké 
hudby. Žánrově ukázněnější bylo druhé album „Hodina“ (EMI, 2007), 
směřující k pop music. Třetí deska „Trojka“ (Label O, 2016) je svobodně 
rozkročená mezi popem a folkem a tváří se jako dospělá.



Čtvrtek
19.3025.

KVĚTEN 2017

Představení pro všechny svobodomyslné lidi, kterým není lhostejné, co 
se dnes kolem děje.
Kanadská hra mířící proti antisemitismu a přehnané politické 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 svobodu a demokracii.
Před diváky předstoupí s monologem ze Shakespearova Kupce benátského 
herec Jon v masce proslulého Žida Shylocka. Když náhle přejde do 
civilního projevu, pochopíme, že jsme na bouřlivé besedě s diváky, 
která následuje po posledním představení této hry na nejmenovaném 
divadelním festivalu, kde se měla hrát ještě čtrnáct dní. Vedení festivalu 
ji však po vášnivých protestech, které inscenátory a hlavně Jona, 
představitele Shylocka, obviňovaly z antisemitismu, ze strachu náhle 
stáhlo z repertoáru a její uvádění 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.
Hraje: MILAN KŇAŽKO, čerstvý nositel ceny Thalie 2016 za nejlepší 
mužský herecký výkon.
Délka představení: cca 90 minut bez přestávky.

Úterý
19.309.

DIVADLO NA JEZERCE Praha
Mark Leiren–Young:
SHYLOCK
vstupné 460 / 230 Kč

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 
najdeme i vlastní tvář mezi tolika jinými, které nás obklopují. Každá ze 
sedmi postav, které tu s komediální vervou bojují o naplnění života, kráčí po 
vláknech 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.
Délka představení: 1 hodina 25 minut bez přestávky.

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Praha
Jean-Claude Carriére:
TERASA
vstupné 440 / 220 Kč

předplatné

jaro 2017

Náhradní představení v předplatném            JARO 2017: 
Agentura Harlekýn Praha – Robert Thomas: TURECKÁ KAVÁRNA.

Tři příběhy, které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské.
V jistých obměnách mohou potkat každého z nás.
Když roku 1967 došlo na Broadwayi k premiéře veselohry „Víš přece, že 
neslyším, když teče voda“, patřil už její autor Robert Anderson hezkou 
řádku let k nejpřednějším a nejpopulárnějším americkým dramatikům. 

Pondělí
19.3029.

Agentura HARLEKÝN Praha
Robert Anderson:  VÍŠ PŘECE, ŽE 
NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
vstupné 400 Kč

NÁHRADNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

Fenomenální a uznávaná slovenská vokální skupina Fragile, která v Česku 
oslnila na turné s Richardem Müllerem v projektu Hlasy a Hlasy 2 a již 
dva roky také samostatně, zpívá světové a česko-slovenské hity bez použití 
hudebních nástrojů ve stylu „a cappella“.
Skupinu tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek a divadel. 
Pro českého diváka je nejznámější tváří herečka a zpěvačka SOŇA 
NORISOVÁ. 
Skupinu vede dirigent a producent BRAŇO KOSTKA. 
Koncem loňského roku se na pultech prodejen objevilo novinkové 
CD Fragile Queen Symphony 2, záznam druhé části úspěšného 
vyprodaného bratislavského koncertu v Aegon Aréně NTC, který se 
konal v rámci Viva Musica! Festivalu v roce 2015. Jedná se o spojení 
jedinečných hlasů členů vokální skupiny Fragile, symfonického orchestru, 
rockové kapely a kultovní písně britské hudební legendy Queen.
 „Aranže skladeb skupiny Queen ve stylu a cappella jsem v Česku slyšel 
poprvé a jsem skutečně nadšen. Těším se, že v nejbližší době navážeme 
užší spolupráci,” svěřil se Peter Freestone.

Středa
19.3031.

FRAGILE – vokální skupina (SK) 
vstupné 300 Kč

KONCERT

VÝSTAVA
FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV – FRANTIŠEK MACH: 
KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY VE VELEŠÍNĚ 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

1.6.  SHIRLEY VALENTINE – předplatné  GOLD  jaro 2017
6.6.  Divadelní spolek KAŠPAR – KLEC – předplatné          jaro 2017
16. – 18.6.     SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE – 31. ročník. 

Sledujte zvláštní plakáty

předplatné

jaro 2017

Středa
19.3010.

DIVADLO A. DVOŘÁKA Příbram
HRDÝ BUDŽES 
vstupné 480 / 240 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.
Hrají: BARBORA HRZÁNOVÁ, Jarmila Vlčková j. h., Libor Jeník j. h.
Délka představení: 165 minut.

předplatné
GOLD 

jaro 2017

Měl za sebou několik úspěšných her (Čaj a sympatie, Tichá noc, osamělá 
noc, Nikdy jsem svému otci nezazpíval atd.). Kromě toho psal pro rozhlas, 
pro televizi a několik filmových scénářů, jeden z nich (Příběh jeptišky 
s Audrey Hepburnovou v titulní roli) byl odměněn Oscarem. Dva roky po 
premiéře v New Yorku uvedla Andersonovu hru tehdejší Městská divadla 
pražská v Divadle ABC, kde patřila rovněž k nejúspěšnějším inscenacím. 
V té době už dosáhlo broadwayské provedení přes tisíc repríz a hra se 
hrála téměř ve všech evropských a několika jihoamerických státech. Tehdy 
u příležitosti pražské premiéry jsme autorovi poslali několik otázek. Jedna 
z nich zněla: „Pracujete pro film, televizi, rozhlas  a divadlo.  Který žánr 
je vám nejbližší?“ Odpověděl: „Nejraději píšu pro divadlo. Domnívám se, 
že lidé mají ze hry s živými herci daleko víc, než v kině nebo v televizi. 
V divadle mají diváci mnohem hlubší pocit sounáležitosti. V živém divadle 
z nás první salva smíchu udělá jednu rodinu a tento pocit pospolitosti v nás 
trvá, ještě když  z divadla vycházíme...“
Ota Ornest
Hrají: PETR NÁROŽNÝ, VÁCLAV VYDRA, NAĎA KONVALINKOVÁ, 
LIBUŠE ŠVORMOVÁ, JIŘÍ PTÁČNÍK, EVA JANOUŠKOVÁ


