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PŘEDPLATNÉ GOLD PODZIM 2017

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

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
otevřena 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

PRODEJ VSTUPENEK

KONTAKTY

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

1.11.  Divadlo Kalich Praha – BÁJEČNÁ NEDĚLE 
V PARKU CREVE COEUR – předplatné          jaro 2017

3.11.  LAKOMÁ BARKA – narozeninový koncer v sále divadla
4.11.  LISTOVÁNÍ – ROBERT FULGHUM
9.11.  DIKTÁTOR s Miroslavem Táborským a Jitkou Ježkovou

– předplatné          jaro 2017
10.11.  DIKTÁTOR – školní představení
12.11.  KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU 

– předplatné GOLD podzim 2017
26.11.  MAXIPES FÍK – nedělní pohádka
27.11.  MAXIPES FÍK – školní představení

Středa
19.3025.10.

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

Jedinečné a brilantní herecké výkony Simony Stašové a Michala 
Dlouhého, přitažlivý děj plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče, 
velkých zvratů.
Hrají: SIMONA STAŠOVÁ, MICHAL DLOUHÝ, Andrea Daňková, 
Vasil Fridrich nebo Petr Vančura

Neděle
19.3012.11.

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Praha
Bernard Slade: KAŽDÝ ROK 
VE STEJNOU DOBU

Příběh o zrání lásky a přátelství a hledání sebe sama. Brilantní komedie, 
která oslovila diváky na celém světě.
Osudové setkání dvou lidí (on ženatý, ona vdaná) přeroste v celoživotní 
lásku a každoroční několikadenní nevěru. Milostná komedie s mnoha 
půvabnými momenty neobvyklým způsobem dokumentuje vývoj 
americké společnosti v průběhu třiceti let.
Hrají: VERONIKA FREIMANOVÁ a ZDENĚK ŽÁK

Sobota
19.309.12.

STUDIO DVA Praha
Patrik Hartl:
HVĚZDA

Komedie se záznamem myšlenek nejúspěšnější české seriálové herečky 
během nejdivočejšího týdne jejího života. „HVĚZDA“ s humorem 
odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní 
problémy fiktivní herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla 
nečekaně zazáří v televizním seriálu. Máte rádi jedinečné komediální 
herectví Evy Holubové? Nenechte si určitě ujít jednu z nejnovějších 
inscenací Studia DVA.
Hrají: EVA HOLUBOVÁ a ze záznamu například Jiří Bartoška, Marek 
Eben, Jaroslav Satoranský, Sagvan Tofi a další

Hrají: VERONIKA FREIMANOVÁ a ZDENĚK ŽÁK



ŘÍJEN 2017

Bezpochyby znáte pořad televize HBO - Na Stojáka, v současné době 
vysílaný ČT. Z toho formátu zvaný „stand-up comedy“ vychází také 
pořad Komicis.r.o., který Vám nyní nabízíme. Originální podoba pořadu 
vychází z tradice známé z angloamerických barů. V nich se bavič na 
malém pódiu postaví před publikum a během několika minut je zkouší 
pobavit vtipy, zpěvem, či improvizovanými scénkami. My jsme pro 
vás exklusivně připravili skvělé sólové představení MILOŠE KNORA: 
„ONEKNORSHOW“. 
„Stand up comedy čili sólové výstupy bavičů, specialita angloamerických 
barů, je snad nejkrutějším testem komiků. Na rozdíl od televizních estrád 
tu nikdo nevelí publiku, kdy má vděčně reagovat, herci se nemohou opřít 
o Zlaté slavíky ani o baletky. Kdo nedokáže, aby se divák zvedl od sklenky, 
natož odložil doutník a zaplácal, je vyřízen,” napsala o tomto specifickém 
žánru obávaná kritička Mirka Spáčilová.
Hraje: Miloš Knor sólo
Délka pořadu: 90 minut

Čtvrtek
19.304.

KOMICI S.R.O. – „ONEKNORSHOW”

MILOŠ KNOR – NEŽ ZAČNU
ONE MAN SHOW
vstupné 240 / 120 Kč

Zakládající sestava projektu „KAŠPÁREK V ROHLÍKU“ připravila 
koncert plný veselých písniček, které jsou k vidění v rádiu, televizi, 
mobilu, tabletu, laptopu a především na „živých“ koncertech. Neváhej, 
janči, zpívej!
Představí se Pískomilova Malá parta v perkusivní sestavě Pískomilovy 
kapely s nezaměnitelnou a uhrančivou atmosférou. Nenechte si ujít!
Délka koncertu: cca 60 minut. 

Neděle
15.0022.

Agentura PÍSKOMIL
PÍSKOMIL SE VRACÍ 2017
TOUR RODINNÉ KAPELY „PÍSKOMIL“
jednotné vstupné 70 Kč

KONCERT 
PRO RODIČE 

S DĚTMI

STAND-UP 
COMEDY 

SHOW

Neděle
19.3015.

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Praha
Francis Veber:
BLBEC K VEČEŘI
vstupné 440 / 220 Kč

Při srážce s blbcem se může rozsvítit i tzv. „inteligentovi“. Přesto si raději 
dvakrát rozmyslete, než někoho prohlásíte za blbce. Může se vám stát, tak 
jako v této bláznivé komedii, že se na váš účet bude bavit někdo jiný.
„Blbec k večeři ctí francouzskou komediální školu, jež dovedně kupí 
ztřeštěné situace a utahuje si přitom z lidských nectností. Nepouští se sice 
do žádných hlubokých psychologických rozborů, ale od herců vyžaduje 
přesné vykreslení charakterů, aby mělo představení ten správný říz. 
A to se povedlo přesně vystihnout Menzelovi, jenž inscenaci prošpikoval 
i klasickými gagy. Představení dominuje Francois Josefa Cardy, jehož 
bezelstná hloupost budí tu výbuch smíchu a hned je zase odzbrojující 
způsobem dojímavá.“ (Z. A. Tichý, Mladá fronta Dnes)
Hrají: VÁCLAV VYDRA, JOSEF CARDA, PETR POSPÍCHAL, RUDOLF 
HRUŠÍNSKÝ, VERONIKA FREIMANOVÁ, JANA ŠVANDOVÁ, 
ZDENĚK ŽÁK, JANA BOUŠKOVÁ, VLASTA ŽEHROVÁ
Délka představení: cca 125 minut s přestávkou.

předplatné

podzim 2017

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ

Zakládající sestava projektu „KAŠPÁREK V ROHLÍKU“ připravila 
koncert plný veselých písniček, které jsou k vidění v rádiu, televizi, 
mobilu, tabletu, laptopu a především na „živých“ koncertech. Neváhej, 
janči, zpívej!
Délka koncertu: cca 60 minut. 

Pondělí
15.0023.

Agentura PÍSKOMIL
PÍSKOMIL SE VRACÍ 2017
TOUR RODINNÉ KAPELY „PÍSKOMIL“
jednotné vstupné 70 Kč

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 ...

Sobota
20.0014.

VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
Narozeninový koncert k sedmdesátinám
vstupné dobrovolné

Písničkář a folková legenda ze Západních Čech slaví letos 70. narozeniny. 
Přijďte mu nejen poblahopřát, ale prožít krásný večer s jeho romantickými 
písničkami, citlivým humorem a laskavostí, která provází každý jeho 
recitál.

Sobota
20.0021.

SPOLEKTIV

Českobudějovický Spolektiv nabízí vyzrálý kumšt, oscilující mezi folkem, 
rockem a rozmarným jazzíkem. Působí jednolitým dojmem, a je dobré na 
ten výdej energie také vidět. Dojmům neubližují ani slušné videozáznamy, 
to už je co říct. Ve druhé fázi dlouholeté existence připomíná tahle parta 
znamenité využití nadržené přehradní vody. 

VÝSTAVA
FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV
FOTOKLUB HAVLÍČKŮV BROD

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.
Jedinečné a brilantní herecké výkony Simony Stašové a Michala Dlouhého, 
přitažlivý děj plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče, velkých zvratů, to 
všechno v komedii „Vím, že víš, že vím…“.
Režie a úprava: VLADIMÍR STRNISKO
Hrají: SIMONA STAŠOVÁ, MICHAL DLOUHÝ, Andrea Daňková, Vasil 
Fridrich / Petr Vančura
Délka představení: cca 2 hodiny a 20 minut s přestávkou.

Středa
19.3025.

AGENTURA HARLEKÝN Praha
Renato Giordano a Rodolfo Sonego:
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM…
vstupné 540 / 270 Kč

předplatné
GOLD

podzim 2017

Čtvrtek
19.3019.

„Svižná komedie, která nabízí vtipné dialogy a krásné herecké příležitosti.“
Henri de Sacy je vášnivý milovník žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po 
své tetě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se do roka ožení. Ale jak 
se nemuset své vášně k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou podmínku? 
Řešení bude překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější.
Hrají: JAN RÉVAI, Martin Polách / IGOR BAREŠ, FILIP ČAPKA, 
KATEŘINA JANEČKOVÁ, Petr Pěknic / KAREL ZIMA
Délka představení: cca 2 hodiny s přestávkou.

ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE PRAHA
Gérard Bitton a Michel Munz:
SMÍM PROSIT?...
vstupné 400 / 200 Kč

předplatné

podzim 2017


