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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
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

VÝSTAVA

FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV
MISTR FOTOKLUBU – AUTORSKÁ VÝSTAVA 
LADISLAV POUZAR

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ

Co se děje na podzim v přírodě a jak se mění počasí? Odpovědi se 
dozvíte od dvou vypravěčů v příběhu ze staré Prahy hned, jak papírový 
drak odletí s první sněhovou vločkou... A už tu jsou všechny dětské 
zimní radovánky i stavění sněhuláků, kteří oživnou. A co se stane se 
sněhuláky, až v předjaří začne hřát sluníčko a sníh se začne rozpouštět? 
To všechno uvidíte v této půvabné a milé pohádce.
Inscenace je určena dětem z MŠ a žákům 1. - 3. ročníku ZŠ (respektive 
od 4 do 9 let)
Ve výpravné pohádce manželů Kopeckých uvidíte, nejen jak to všechno 
dopadne, ale i uslyšíte spoustu pěkných písniček. Matěj Kopecký je 
pokračovatelem slavné loutkářské rodiny Kopeckých. Esteticky příjemný 
divadelní zážitek!
Délka představení: cca 50 minut.

Pondělí
8.30 a 10.3011.

Divadlo MATĚJE KOPECKÉHO Praha
MALOSTRANSKÁ 
ZIMNÍ POHÁDKA
jednotné vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

14.1.  Agentura Harlekýn – SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC 
předplatné         podzim 2017

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

Čtvrtek
19.0021.

OSLAVA SLUNOVRATU
vstupné 70 Kč

Předvánoční večírek, přijďte se pobavit. 

Pátek
20.001.

JANA LOTA: RUDOHOŘÍM
jednotné vstupné 100 Kč

Koncert s novým projektem „Rudohořím”. Projekt je osobní zpovědí 
autorky o dětství, které trávila s rodinou v Krušných horách. Opěvuje 
tamnější charakteristickou přírodu a zachází do pohádkové představivosti, 
která inklinuje právě k čistotě duše dítěte.

Pátek
14.00 až 18.008.

VÁNOČNÍ HERNA
vstup zdarma

Tradiční oblíbená herna s desítkami deskových, karetních, kostkových a 
dalších her pro všechny od 2 let po dospělé. Čtyři hodiny plné starších 
i nových her v herně, půjčovně a prodejně. Přijďte si vybrat dárek pod 
stromeček. Přijďte si zahrát! Více na www.in-hry.cz
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Hra o životě sv. Františka z Assisi – příběh vánoční.
Malý příběh velkého příběhu života sv. Františka z Assisi, který vypráví 
o tom, jak a z čeho vznikla tradice stavění „betlémů“. Hravou formou se 
dozvíte, že to byl právě sv. František, který si na samém sklonku svého 
života splnil, za pomoci svých přátel a bratří, dávný sen a naplnil tak svou 
dávnou touhu. Ani netušil, že se z ní stane celosvětová kulturní tradice. 
Stavění „betlémů“ je jedním z neprávem opomíjených odkazů tohoto 
světce. A o tom, jak to tehdy bylo, se dozvíte v našem příběhu…
Hrají: členové Českokrumlovské scény
Délka představení: 45 minut.

Neděle 
15.0017.

DK ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA
BRATR FRANTIŠEK 
„Příteli, o těchto Vánocích ho chci vidět!“ 
jednotné vstupné 50 Kč

Adventní  
nedělní 

pohádka

Neděle 
15.003.

Divadlo MALVÍNA
ČERT A KÁČA 
na motivy Boženy Němcové 
jednotné vstupné 50 Kč

Čert a Káča je klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové  
o tancechtivé hubaté a paličaté dívce jménem Káča, kterou popletený čert 
odnese do pekla namísto zlé kněžny. Až tam si Káča uvědomí, co by jí  
v pekle chybělo nejvíc. 
Hrají: Alena Neumannová a Tereza Fialová
Délka představení: 55 minut.

Adventní  
nedělní 

pohádka

Úterý 
19.3012.

Po kratší odmlce se písničkářka Radůza 18. září vrací na koncertní pódia, 
ale také 22. září vydá své první vánoční album, které pojmenovala Studna 
v poušti. Obsahuje originální písně, navazující na tradici především českých, 
ale i světových koled a adventních písní. Přináší nebývale něžné a láskyplné 
písničky nejen o tématech vánočních, ale i o důležitosti vzájemného 
porozumění a lásky.
„Po zatěžkaném protiválečném CD Marathon jsem si chtěla udělat radost 
a napsala jsem desku o věcech, jež mne těší, a nakonec jsme to celé 
natočili se smyčci a sborem, neb to chtělo něco onačejšího, protože z toho 
vylezlo vánoční album. Písničky, jež jsem napsala, nejsou jen o Vánocích, 
ale i o vztazích mezi rodiči a dětmi, mezi partnery a tak všeobecně mezi 
lidmi navzájem. A jelikož smutného se na nás sype ze všech stran dost  
a dost, psala jsem jen o tom hezkém, protože věřím, že ať je sebehůř, jednou 

RADŮZA 
Vánoční album „Studna v poušti” 
vstupné 380 / 190 Kč

VÁNOČNÍ 
KONCERT

se karta musí obrátit,“ uvedla ke své novince Radůza a ještě dodala: „Vedle 
písní, zamýšlejících se nad hlubším smyslem Vánoc, nechybějí ani písničky 
veselé až žertovné, týkající se třeba vzpomínek na to, jak šel strýček, 
kupovat‘ stromek s pilkou do lesa.“ 
Obvyklé nástrojové obsazení (kytara, klavír, akordeon, bicí) rozšířila 
Radůza o smyčcový orchestr, hoboj, vokální dětský a smíšený sbor  
i cimbál. Aranžmá svěřila Janě Vöröšové (s Radůzou spolupracovala 
již na soundtracku k filmu Tenkrát v ráji) a skvělému hráči na strunné
nástroje Josefu Štěpánkovi, kteří písničkám střihli na velmi elegantní 
kabát. „Posluchači si nové album mohou poslouchat už ve dnech, kdy jsou 
ozdoby ještě uloženy v krabicích a čekají, až znovu zazáří na vánočních 
stromcích,“ míní Radůza.
Po půlroční přestávce se Radůza vrací k živému hraní. Na její koncerty 
s kapelou se mohou těšit její příznivci v Praze, kde do konce roku 
vystoupí celkem čtyřikrát – v divadlech Dobeška, Bez Zábradlí, Gong  
a v Městské knihovně. Během podzimu zahraje například ve Strakonicích,  
v Ostravě, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci a v Plzni. Před 
Vánocemi ještě potěší své posluchače v Českém Krumlově, Třeboni či  
v Kladně.

ADVENTNÍ POHÁDKY
3.12.  Čert a Káča

10.12.  Malostranská zimní pohádka

17.12.  Bratr František 

Přejeme všem divákům a všem  
přátelům divadelního umění  
krásné prožití svátků vánočních. 
Do dalšího roku mnoho štěstí, zdraví  
a osobních i profesních úspěchů.

Co se děje na podzim v přírodě a jak se mění počasí? Odpovědi se dozvíte 
od dvou vypravěčů v příběhu ze staré Prahy hned, jak papírový drak 
odletí s první sněhovou vločkou... A už tu jsou všechny dětské zimní 
radovánky i stavění sněhuláků, kteří oživnou. A co se stane se sněhuláky, 
až v předjaří začne hřát sluníčko a sníh se začne rozpouštět? To všechno 
uvidíte v této půvabné a milé pohádce.
Inscenace je určena dětem z MŠ a žákům 1. - 3. ročníku ZŠ (respektive od 
4 do 9 let)
Ve výpravné pohádce manželů Kopeckých uvidíte, nejen jak to všechno 
dopadne, ale i uslyšíte spoustu pěkných písniček. Matěj Kopecký je 
pokračovatelem slavné loutkářské rodiny Kopeckých. Esteticky příjemný 
divadelní zážitek!
Délka představení: cca 50 minut.

Neděle 
15.0010.

Divadlo MATĚJE KOPECKÉHO Praha
MALOSTRANSKÁ  
ZIMNÍ POHÁDKA 
jednotné vstupné 50 Kč

Adventní  
nedělní 

pohádka

Původní česká ONE WOMEN SHOW pro EVU HOLUBOVOU. Další 
novinka Studia DVA v Českém Krumlově.
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
Délka představení: 1 hodina a 40 minut bez přestávky.

Sobota 
19.309.

STUDIO DVA Praha
Patrik Hartl: 
HVĚZDA 
vstupné 300 / 150 Kč

předplatné 
GOLD 

podzim 2017


