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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

Středa
8.30 / 10.3017.

Divadlo DRAK Hradec Králové
JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ
jednotné vstupné 70 Kč

Jistě se vám mnohokrát stalo, že vaše dítě vnuk nebo vnučka toužili po 
vyprávění. A jistě také znáte pocit, kdy jste tím přáním byli zaskočeni 
a nevěřili, že toho budete schopni jen tak, z hlavy. A sáhli raději po knížce 
a cosi dítěti přečetli. Jenže schopnost vyprávění je dána každému, jde 
o to najít pro to odvahu. Když překonáte obavu z neúspěchu, slova vám 
sama přijdou na jazyk‘ Nejvíc se povídání vyhýbají tatínkové, kteří přece 
jen mají na dítě o trochu míň času než maminky. Přitom si všichni 
přejeme být dokonalými a dobrými rodiči. Někdy stačí málo. Jednou 
z věcí je kdekoli a kdykoli, když o to dítě požár)á, vyprávět či něco zahrát. 
Nejlepší je začít v prostředí, které důvěrně známe a máme tak pevnou 
půdu pod nohama. Tak jako v naší inscenaci pět tatínků v kutilské dílně, 
kde se jindy vrtá, šroubuje svařuje, slepuje, nýtuje... Jednoho dne do 
dílny přinesou v krabici panenku. Má problém. Neprozradím vám jaký, 
abyste nepřišli o překvapení. Tatínkové nezačnou panenku šroubovat, 
otevírat a montovat, ale začnou si s ní hrát! Právě teď se jim chce zakusit 
slast z vyprávění a hraní si. Postupně stvoří pohádku. Co na tom, že jde 
o notoricky známou Sněhurku, oni si totiž tatínkové jinou nepama-
tovali, ta Sněhurka jim z jejich dětství nějak utkvěla v paměti. Samozřejmě 
vypráví a hrají Sněhurku pomocí všeho, co v takové dobře zařízené 
kutilské dílně lze najít. Dokonce do pohádky zapojí i draka, který přispěje 
k Sněhurčině vysvobození. A jaký to bude drak? A jací budou trpaslíci? 
A zlá královna? Vše bude takové tatínkovské, jak umí vymyslet jen tatínci 
v inscenaci, JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ. A samozřejmě, když pohádku 
vypráví pět otců, kteří takovou činnost zažívají poprvé, neobejde se to bez 
legrace. Prostě tátové vyprávějí pohádku...

Inscenace je určena žákům 1. - 5. ročníků ZŠ – respektive od 6 let.

Tradiční inscenace tohoto dnes již světově proslaveného divadla. Určena 
především pro osobnostní rozvoj dítěte. Netradiční zpracování známé klasické 
pohádky v podání tohoto divadla zaručuje poutavou a imaginaci rozvíjející 
podívanou.

Inscenace je určena žákům 1. stupně ZŠ (respektive dětem od 6 let).

Režie: Josef Krofta

Hrají: Redy Vávra, Václav Poul, Jiří Vyšohlíd, Milan Žďárský, Jan Popela

Délka představení: cca 60 minut.

Pondělí
8.30 / 10.3023.

Manager Team - Kamarádi Brno
JARO S KAMARÁDY 
ZA POKLADEM
jednotné vstupné 70 Kč
Dobrodružná cesta za tajemným pokladem, která využívá především 
fantazie a hravosti dětí i dospělých. Při putování objevují důležitost 
vlastností slušného člověka, jako je poctivost, pracovitost, kamarádství, 
ale i zodpovědnost a šlechetnost. Samozřejmě vše hravou formou s řadou 
písniček. A ten poklad? Nechejte se překvapit, ten totiž není jenom 
pro děti…
Inscenace je určena dětem z MŠ a žákům 1. - 3. ročníků ZŠ.
Tradiční inscenace tohoto brněnského divadla. Určena především pro 
osobnostní rozvoj dítěte. 
Hraje: soubor divadla Kamarádi vedený Vojtou Polanským
Délka představení: cca 60 minut.

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ

VÝSTAVA
FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV
PETR ZÁVORKA

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2018
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

10. 5.  FRANKIE A JOHNNY – předplatné           jaro 2018

13. 5.  VOSA – nedělní pohádka

15. 5.  HOTEL BLACKOUT – předplatné GOLD jaro 2018

17. 5.  PARDON ME, PRIME MINISTER 

– předplatné           jaro 2018

19. 5.  OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 

– předplatné           jaro 2018

29. 5.  KRÁLOVA ŘEČ – předplatné           jaro 2018

31. 5.  DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ – předplatné           jaro 2018



DUBEN 2018
Úterý 
19.303.

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
Délka představení: cca 2 hodiny s přestávkou.

Divadlo V Rytířské – Starworks Praha
Eric Assous: 
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
vstupné 380 / 190 Kč

Neděle 
19.308.

Nová francouzská situační komedie s fenomenálním MICHALEM 
DLOUHÝM v hlavní roli! Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré 
postavení, prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce 
a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života. Ve Frederikově  
životě není nic takové, jak se zdá. Miluje svou ženu? Nebo jí podvádí? Daří  
se jeho firmě? Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné noci 
všechny pochybnosti potkají na jednom místě, v jednom bytě... Ne, na nic 
z toho teď očividně není ta pravá chvíle! Nebo ano?
Režie: Daniel Hrbek
Hrají: MICHAL DLOUHÝ, KAMIL HALBICH, FILIP ČAPKA / DAVID 
PUNČOCHÁŘ, KRISTÝNA FREJOVÁ a BEATA KAŇOKOVÁ / JANA 
KOTRBATÁ
Délka představení: cca 130 minut s přestávkou.

Činoherní studio Bouře - App Art Praha
Jean-Claude Islert: TEĎ NE! Aneb na tohle 
teď není ta pravá chvíle 
vstupné 500 / 250 Kč

předplatné 
GOLD 

jaro 2018

Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny 
úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné 
upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce 
všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude 
v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako 
Fredrik Backman a má stejně starého syna. 
Backman: „Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem. Protože 
chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak jsem uměl. Nikdo 
negooglil tolik jako já.“ Hejlík: „Ta ztracenost otců při nakupování! To, jak 
dětské hraní nemá logiku a jak se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak 
živě a vy tak mrtvě, najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být 
nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme. A nezvládneme.“ 
Jedno z nových nejúspěšnějších scénických čtení řady LISTOVÁNÍ.cz. 
Scénické čtení Listování.cz zaručuje zábavnou, ale i velmi inspirativní 
podívanou.
Účinkuje: LUKÁŠ HEJLÍK
Délka představení: cca 60 minut.

Středa 
17.0011.

LiStOVáNí – Fredrik Backman
CO BY MŮJ SYN MĚL  
VĚDĚT O SVĚTĚ 
jednotné vstupné 100 Kč

CYKLUS  
SCÉNICKÉHO 

ČTENÍ

Pátek 
19.3013.

Dojemně třeskutá komedie ze života jedné firmy. Jakákoliv podobnost
postav hry, jejich příběhů a situací s reálnými osobami, příběhy a situacemi 
není čistě náhodná! Poznáváte se?! ME TOO! Víme, co se děje u vás doma! 
Víme, co se děje u vás ve firmě! Sledujeme vás! I vy sledujte nás!
Komedie je mimo jiné o sexu, vztazích, svobodě, lásce, osamělosti, 
opravdovém sdílení i pravdivých lžích. To vše je zabaleno do úhledně  
a příjemně laděného balíčku, který ctí žánr komedie, řekněme s jistým dobře 
nabroušeným a něžně divákovi přiloženým existenciálním ostřím.
Režie, scénář a hudební dramaturgie: Jaromír Hruška
Hrají: Drahoslava Opekarová, Vendula Pohlová, Lenka Šlajferčíková, 
Jarmila Maříková, Miroslava Návarová, Hanka Sciranková, Kamila 
Tomanová, Martin Kovářík, Radim Macho
Délka představení: 2 hodiny s přestávkou.

Divadelní klub Českokrumlovská scéna
LOVE…, SORRY! 
vstupné 200 / 100 Kč

SVĚTOVÁ 
PREMIÉRA

Jedna z nejoblíbenějších show „Kamarádů“ z Brna
Aneb Kamarádi ve školce, to je zábavné pohádkové leporelo, v němž se 
děti stávají žáky Pohádkové školičky a spolu s Kamarády hrají pohádky 
O veliké řepě, O Sněhurce a O budce v poli. Samozřejmě si zazpívají řadu 
písniček a z představení si odnesou Pohádkové vysvědčení, které je zároveň 
omalovánktou uvedených pohádek.
Hraje: soubor divadla Kamarádi vedený Vojtou Polanským
Pořad určený pro naše nejmenší kamarády a jejich rodiče a prarodiče.
Inscenace je určena dětem od 4 let!!!
Tradiční inscenace tohoto brněnského divadla. Určena především pro 
osobnostní rozvoj dítěte.
Délka představení: cca 60 minut.

Neděle 
15.0022.

Manager Team - Kamarádi Brno
HRAJEME SI S KAMARÁDY 
jednotné vstupné 70 Kč

NEDĚLNÍ 
POHÁDKA

Pondělí 
19.3023.

Divadelní spolek Frída Brno
Dodo Gombár: 
MEZI NEBEM A ŽENOU 
vstupné 320 / 160 Kč

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?

 

Délka představení: cca 120 minut.
Hrají: DIANA MÓROVÁ, MARTIN TRNAVSKÝ a RADIM NOVÁK

Úterý 
19.3024.

NEZMAŘI 40 LET NA CESTĚ  
Speciální koncert skupiny NEZMAŘI,  
ke svému 40. výročí. 
vstupné 200 / 100 Kč
Během vystoupení zazní písničky od počátků skupiny až po současnost. 
Diváci uslyší například písničky Ráno bylo stejný, Bodláky ve vlasech, 
Musíš jít dál,  Písek, Růže, samozřejmě nebudou chybět ani další písně 
ze všech 13 CD kapely. Díky videoprojekci posluchači uvidí i spoustu 
fotografií spojených s historií Nezmarů.  Délka koncertu cca 90 minut

předplatné 

jaro 2018

předplatné 

jaro 2018

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák 
roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého 
povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ 
Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 
překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně 
připravuje páté řadové album. Ochutnávky z něj představí v obměněné 
sestavě s mezinárodně uznávaným bubeníkem Martinem Valihorou na 
„Mezi vrcholy tour 2018“.
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci 
a písně vzlétající nad tuzemský standard populární hudby ... Dan Bárta 
& Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními 
žánry již devatenáctým rokem!
Illustratosphere: Daniel Bárta – zpěv, Mirek Chyška – kytary, Robert Balzar 
– kontrabas, Martin Valihora – bicí, Filip Jelínek – aranžmá, klávesy, zpěv
Délka představení: 90 minut.

Sobota 
19.3014.

DAN BÁRTA  
& ILLUSTRATOSPHERE:
MEZI VRCHOLY TOUR 2018 
vstupné 400 / 200 Kč

KONCERT 
V SÁLE 

DIVADLA

Pátek 
19.3027.

Divadelní klub Českokrumlovská scéna
LOVE…, SORRY! 
vstupné 160 / 100 Kč

II. PREMIÉRA

Pondělí30.
KOUZELNÝ KRUMLOV 
SLEDUJTE ZVLÁŠTNÍ PLAKÁTY


