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FILMOVÁ A DIVADELNÍ AGENTURA Praha
Jeff Baron:
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se 
jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich život. Rozdělují je na dvě 
generace, a co začíná, jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vyhro-
cený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny 
plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují se 
tajemství. Opakujeme na vaše četná přání!!!
Režie: VLADIMÍR MICHÁLEK
Hrají: STANISLAV ZINDULKA, DANIEL TŮMA

Středa   7. BŘEZNA   19.30

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ – Starworks Praha
Terrence McNally:

FRANKIE a JOHNNY
Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské restaura-
ci, kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. 
Jednou večer spolu náhodou skončí v posteli. A je tady obyčejně neoby-
čejné ráno. Zatímco Frankie vše považuje za drobnou aférku, protože 
zklamání z mužů zažila už dost, Johnny se zamiloval. V první chvíli se 
zdá, že jejich vztah nemůže fungovat. Ani jeden nejsou už nijak mladí. 
Ona má za sebou několik nepovedených lásek. On rozpadlé manželství. 
Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne 
jakási naděje. Že by ti dva měli ještě šanci...?
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky...
I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je na-
děje!
Režie: PETR KRACIK
Hrají: ALEŠ HÁMA a TEREZA KOSTKOVÁ

Termín v jednání   19.30

CENY PŘEDPLATNÉHO           JARO 2018
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

DIVADLO KALICH PRAHA
Petr Kolečko:

DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ
Iveta je nejlepší česká manželka. Všude dokázala vždycky sehnat 
český knedlík. V Kanadě, kde žila s českým hokejistou, na Seychelách, 
kde žila s uprchlým kontroverzním podnikatelem, i na Antarktidě, 
kde žila s elitním vědcem. Proto si ji také bere nejmocnější muž Čech, 
velkopaštikář Boris. Boris si myslí, že má úroveň, není jen zbohatlík. 
Je osvícený jako Karel IV.. Svatba s Ivetou tak může být jen na Karlštejně 
a svatební noc jen v Karlově komnatě. A přes den golf na zdejším hřiš-
ti. Boris miluje golf, stejně jako jeho svědek Vojtěch, celebrita kosmo-
naut, který se právě vrátil z mise na Marsu, a stejně jako družička Ivety 
Marika, dcera stavitele golfových hřišť. Všichni mají svůj hendikep…
Režie: David Drábek
Hrají: VÁCLAV KOPTA, LUCIE BENEŠOVÁ, IGOR CHMELA, JANA 
BERNÁŠKOVÁ

Termín v jednání   19.30

PŘEDPLATNÉ       JARO 2018PŘEDPLATNÉ       

PŘEDPLATNÉ 
SEZONA JARO 2018

LEDEN 2018

DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
David Seidler:

KRÁLOVA ŘEČ
Hra, která je předchůdkyní slavného stejnojmenného filmu, začala 
vznikat v osmdesátých letech minulého století na motivy vzpomínek 
svérázného „královského logopeda“ Lionela Logua. Protože však 
nesměly na základě přísného zákazu Alžběty (Královny matky) 
autorovi během jejího života vydány Loguovy deníky dotýkající se 
jednoho z nejcitlivějších momentů moderních britských dějin, mohla 
být dokončena až po roce 2002, kdy zemřela. V centru příběhu, který 
je založený na skutečných událostech stojí britský král, který právě 
nastoupil na trůn. Jeho problémy s koktáním, které stejně jako jeho 
nesmělost a psychická zranitelnost zásadně ohrožují budoucnost 
království, jenž se nachází se na prahu světové války a naléhavě 
potřebuje silnou a kvalitní osobnost ve svém čele. Seidlerova působivá 
a emotivně silná tragikomedie je skvělou hrou o překonávání vlastních 
slabostí, opravdovém vědomí odpovědnosti a zranitelném mužství.
Režie: PETR KRACIK
Hrají: MARTIN STRÁNSKÝ, DUŠAN SITEK, SIMONA VRBICKÁ, 
PETRA HORVÁTHOVÁ, KATEŘINA MACHÁČKOVÁ, MARTIN 
HRUŠKA, KAREL VLČEK

Termín v jednání   19.30

DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA Příbram
Bohumil Hrabal, Ivo Krobot, Petr Oslzlý:
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Příběh Jana Dítěte, malého pikolíka, který jde za svým velkým snem. Pro-
chází učňovským obdobím v časech první republiky, zažívá dramata druhé 
světové války a svůj život uzavírá v nelehkých časech budování socialismu 
v Čechách. Jeho dramatickou a nevšední cestu vylíčil ve známé novele 
Bohumil Hrabal svým nezaměnitelným a nádherným českým jazykem, 
typickým humorem i uměním paradoxu. To všechno ožívá i v dramatizaci 
I. Krobota a P. Oslzlého a naší inscenaci, ve které si roli hlavního hrdiny 
přímo před vašima očima předávají herci Viktor Kuzník, Pavel Batěk 
a Pavel Rímský.  Premiéra inscenace přichází v roce, kdy si připomínáme 
dvacáté výročí úmrtí Bohumila Hrabala. Slavného českého spisovatele, 
pábitele, který uměl cedit skutečnost přes diamantové očko inspirace…
Režie: MILAN SCHEJBAL
Hrají: PAVEL BATĚK, PAVEL RÍMSKÝ, ANNA FIXOVÁ, Jiří Vojta, 
Jaroslav Someš, Vladimír Senič, Martin Dusbaba, Šárka Vykydalová, 
Kateřina Fixová, Šimon Knápek, Robert Tyleček a další

Sobota   19. KVĚTNA   19.30

LEDEN – VÝSTAVA

FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV
HISTORICKÁ FOTOGRAFIE 
WENZEL a MAXMILLIAN MICKO

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2018
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

10.2.  Náhradní představení za inscenaci ZVRHLÁ MARGARET 
– předplatné           PODZIM 2017, bude uvedena inscenace
Tomáš Dianiška – MLČENÍ BOBŘÍKŮ.

18.2.  Divadlo za 2 – O STATEČNÉM KOVÁŘI – nedělní pohádka

19.2.  Divadlo za 2 – O STATEČNÉM KOVÁŘI – školní představení



DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA BRNO
Dodo Gombár:

MEZI NEBEM A ŽENOU
Výstupy popisují z různých úhlů různé, reálné i bizarní, konflikty mezi 
mužem a ženou, a jednotlivé měsíce v roce tvoří paralelu k vývoji lásky 
mezi nimi, k jejímu vzniku, vývoji i zániku. Někdy jde o šťastnou lásku, 
jindy naopak o rozchod, jednou o mladý pár, jindy o starší. Nálada 
jednotlivých měsíců je přenášena do výstupů – leden představuje genezi 
lásky, únor rozhovor milenců v posteli, březen je pantomimou Muže 
a ženy na lavičce v parku atd. Scénami prostupují motivy hříšného 
jablka, sexu, pochybování o lásce, ale i její vzývání, jednotlivé scény se 
někdy dějově prolínají. Konec hry zachycuje stařenku a starouška, kteří 
ulehají do postele již ne kvůli sexu, nýbrž aby usnuli – je konec roku, 
takže věčným spánkem? 
Scénář a režie: DODO GOMBÁR
Hrají: DIANA MÓROVÁ, MARTIN TRNAVSKÝ a RADIM NOVÁK

Termín v jednání   19.30     

AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Edward Taylor, John Graham:
Pardon me, Prime Minister:
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
PETR NÁROŽNÝ v hlavní roli brilantní anglické komedie ve stylu 
„JISTĚ, PANE MINISTŘE“!!! Žhavá novinka na českém jevišti!
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se 
rázně zatočit se zábavným průmyslem a hazardem. Jenže má to jeden 
háček – na šéfa vládního kabinetu George Venablese se valí skandál. 
Ze skříní na Downing Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, 
ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost 
pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá manželka. Situace jako 
stvořená pro komediální žánr s pověstným anglickým humorem.
Úprava a režie: VLADIMÍR STRNISKO
Hrají: PETR NÁROŽNÝ, Máša Málková, Andrea Daňková, Jakub 
Štěpán, Zuzana Slavíková, Ilona Svobodová, Jan Čenský, Martin 
Zahálka a další

Čtvrtek   17. KVĚTNA   19.30

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ – Starworks Praha
Eric Assous:
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard 
pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň 
doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede 
do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel by 
o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od 
kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. 
Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož konci 
není vůbec jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda 
Bernardovi všechny jeho lži neprojdou...
Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě 
bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl 
skutečně zažil, migruje světovou dramatikou od antiky přes Alarcóna, 
Corneille, Goldoniho až právě po Érica Assouse, který svou inteligentní 
a důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád napsal v roce 2011.
Úprava a režie: JAKUB NVOTA
Hrají: ALEŠ HÁMA, Petr Motloch, TEREZA KOSTKOVÁ, NELA 
BOUDOVÁ a Michaela Sejnová nebo Lucie Okonová

Úterý   3. 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
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

DIVADLO UNGELT PRAHA
Felix Mitterer:

PARDÁL
Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže, který je tolik podobný je-
jímu zesnulému manželovi. Je už opravdu nesvéprávná, jak o ní říká její 
synovec? Anebo je všechno úplně jinak? Napínavá tragikomedie, v níž 
se skutečnost skládá do nečekaných a dojemných obrazců nesmrtelné 
lásky.
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: FRANTIŠEK NĚMEC, JANA ŠTĚPÁNKOVÁ a ONDŘEJ NOVÁK

Neděle   28. ÚNORA   19.30

KONTAKTY

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

CENY PŘEDPLATNÉHO           JARO 2018
PŘEDPLATNÉ 1717 Kč
SENIOŘI A STUDENTI – držitelé karty ISIC  1515 Kč
KMD – klub mladého diváka (do 18-ti let) 808 Kč
BALKON  1010 Kč

PŘEDPLATNÉ       JARO 2018PŘEDPLATNÉ       JARO 201

DIVADLO KALICH PRAHA
Mark Haddon, Simon Stephens:

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Na pražskou divadelní scénu vstoupil velký hit současných světových 
jevišť s názvem Podivný případ se psem. Hlavní hrdina tohoto 
knižního bestselleru Marka Haddona i cenami ověnčené dramatizace 
z pera uznávaného dramatika Simona Stephense je mladý Christopher. 
Matematický génius, ale také autista, který příliš nerozumí okolnímu 
světu ani lidem, nerad opouští svůj byt a nesnáší, když se ho někdo 
dotýká. Během zdánlivě nevinného vyšetřování detektivního případu ze 
sousedství rozkryje docela jinou záhadu – která mu zásadně promluví 
do života.
První pražské nastudování Podivného případu se psem v Divadle Kalich 
jistě vzbuzuje očekávání už jen díky jménům v tvůrčím týmu. Režíroval 
respektovaný tandem SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský), 
který proslul svou osobitou, nápaditou divadelní poetikou. 
Současný hit světových jevišť – 7 cen LAURENCE OLIVIERA + 5 cen TONY!
Režie: SKUTR
Hrají: JAN CINA, HANA VAGNEROVÁ / ELIŠKA KŘENKOVÁ, 
MAREK DANIEL, SIMONA BABČÁKOVÁ, ZUZANA STAVNÁ, PETR 
VANČURA

Termín v jednání   19.30     

LEDEN 2018
Předplatné           PODZIM 2017
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Teenessee Williams:

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Slavnou hru Skleněný zvěřinec napsal americký autor Tennessee 
Williams se silně autobiografickými prvky ze své vlastní rodiny. 
S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život opuštěné 
matky Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti co možná 
nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. Postava syna Toma 
je zosobněním samotného Tennessee Williamse a jeho sestra Laura je 
původně jeho pravá sestra Rose. Tato rodinná tragikomedie je o nás, 
o každém z nás, je to zrcadlo nastavené do našich směšných rodinných 
kotrmelců. Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci. 
Společně s Amandou, Tomem, Laurou a nápadníkem Jimem, se smějeme 
i pláčeme sami nad sebou.
Hrají: SIMONA STAŠOVÁ, Jaromír Nosek / Filip Cíl, Andrea Daňková 
/ Kamila Trnková, Adam Vacula / KAREL HEŘMÁNEK ml. / ZDENĚK 
PIŠKULA

Neděle   14. LEDNA   19.30


