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PRODEJ VSTUPENEKŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ

JIŽ V PRODEJI 
V PODZIMNÍ DIVADELNÍ SEZONĚ

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
Ivanka Kladivová, propagace, vstupenky: ivanka.kladivova@divadlock.cz
Radka Petrovičová, propagace, vstupenky: petrovicova.r@divadlock.cz
Miroslav Opelka, vedoucí provozu: miroslav.opelka@divadlock.cz
Bohumír Kabeš, technik: bohumir.kabes@divadlock.cz
Otakar Votýpka, hudební dramaturg: otakar.votypka@divadlock.cz

KONTAKTY

Sobota
20.0013.

GWYN ASHTON KONCERT
vstupné 120 Kč

Sobota
20.0027.

BORNEROVA TRIO KONCERT
vstupné 100 Kč

Pátek
20.002.11.

ST. JOHNNY
vstupné 150 Kč

St. JOHNNY je kapela hrající blues, R’n’R a boogie. Jan Stehlík (Plzeň, 
kytara, zpěv) založil kapelu v roce 2005, inspirován svými cestami po 
USA. Jeho syrový pěvecký projev, texty ze života a energická rytmika 
(Pavel Plánka - bicí, Zdeněk „Wimpy“ Tichota - basa) tvoří vysoce 
chytlavou směs. St. JOHNNY vystoupil v roli předskokana bluesových 
legend Charlieho Mussellwhitea, Lurrieho Bella, Paula Lamba, Any 
Popovic a dalších. V repertoáru převažuje vlastní tvorba. Kapela 
vystupuje doma i v zahraničí.

Neděle
19.3025.11.

ANETA LANGEROVÁ
Koncert s kapelou a smyčcovým triem
vstupné 500 Kč
„Koncerty jsou pro mě nádherný zážitek. Jsem obklopena lidmi, se 
kterými je mi opravdu dobře. Dlouho jsem je hledala a věřím, že naše 
souznění je na pódiu znát. Stejné souznění panuje i v zákulisí. Každé 
setkání s fanoušky nás nabíjí neskutečnou energií. Snažíme se tu radost 
lidem vracet,” popisuje Aneta.

25       let25       let

Na motivy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga. Inscenace, ve které je místo 
slov akce. Mauglí – to je indická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi, 
ztracené dítě a jedna housenka... Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné 
nástrah a nebezpečí. Co si dítě, které ani pořádně nemluví, má počít ve 
světě vlků, hadů, tygrů a jiných obrovských zvířat, s nimiž si i dospělý 
poradí jen stěží. Dokáže uprostřed divočiny přežít malý kluk? Jenže příroda 
je mnohem pestřejší a zajímavější, než se nám na první pohled zdá! Mauglí 
se musí naučit přežít sám, a tak se vydává na výpravy do džungle. Postupně 
pochopí, že život v divočině vyžaduje moudrost a bystrost, i když zpočátku 
ho z prekérních situací zachraňuje medvěd, který skrytě hlídá Mauglího na 
každém kroku. Vypadalo by to jako ráj, kdyby v okolí nekroužil zlý tygr…
Režie a hudba: Jiří Vyšohlíd. Hraje: Jana Vyšohlídová.
Inscenace je určena dětem z MŠ a žákům 1.-3. ročníku ZŠ (resp. od 4 do 10 let).
Ve výpravné pohádce uvidíte beze slov jeden z nejhezčích příběhů malého 
chlapce žijícího uprostřed džungle. Jana Vyšohlídová je pokračovatelem 
slavné loutkoherecké rodiny. Esteticky příjemný divadelní zážitek! Jazykově 
bezbariérové představení!!!
Délka představení: cca 40 minut. 

Pondělí
8.30 a 10.308.

Divadlo U staré herečky Hradec Králové
Rudyard Kipling:
MAUGLÍ
jednotné vstupné 70 Kč

Pondělí
10.0015.

Divadlo COMMEDIA POPRAD (SK)
M. Porubjak / V. Benko: DON QUICHOT 
a SANCHO PANZA
vstupné 100 Kč

Představení pro studenty středních škol a víceletých gymnázií
Celosvětově známý satirický příběh, ve kterém se chudý španělský 
šlechtic Don Quichot zblázní z četby rytířských románů a vyrazí do světa 
bránit sirotky, vdovy a panny. Doprovází ho jeho věrný sluha Sancho 
Panza, obdařený lidovou moudrostí i dobrotou. Zažijí spolu vtipné i 
dobrodružné situace, ze kterých ne vždy vyváznou bez újmy na zdraví. 
Vynikající divadelní adaptace slavného Cervantesova románu 
v dramatizaci Martina Porubjaka. Přidanou hodnotou této inscenace 
pro studenty je, že je odehrána v originální spisovné slovenštině. Světová 
literatura prostřednictvím divadla!
Představení k 100. výročí založení společného státu Čechů a Slováků!!!
Režie: Vlado Benko. Délka představení: 70 minut bez přestávky.



ŘÍJEN 2018
Středa
19.303.

Současný hit světových jevišť – 7 cen LAURENCE OLIVIERA + 5 cen 
TONY!!!
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. Hlavní role je 
výjimečnou hereckou výzvou pro nepřehlédnutelný mladý talent Jana Cinu, 
také v ostatních rolích se objevují uznávaní herci: Simona Babčáková, Hana 
Vagnerová, Marek Daniel, Zuzana Stavná a Petr Vančura.
Režie: SKUTR.
Hrají: JAN CINA, HANA VAGNEROVÁ / ELIŠKA KŘENKOVÁ, MAREK 
DANIEL, SIMONA BABČÁKOVÁ, ZUZANA STAVNÁ, PETR VANČURA.
Délka představení: 120 minut s přestávkou.

DIVADLO KALICH PRAHA
Mark Haddon, Simon Stephens:
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
vstupné 440 / 220 Kč

předplatné

podzim 2018

„O takové hudbě nemá cenu číst, ta se musí zažít…“ Slova, jež v roce 
1999 uzavírala recenzi tehdejšího alba legendárního AG Fleku, platí i o 
dlouho očekávané novince Podnohama zem. Od vzniku zlínské skupiny 
v roce 1977 je to teprve třetí dlouhohrající kolekce, na níž se rovnocenně 
představuje legendární sestava tří zpěváků (a dvou autorů) Ivo Viktorin, 
Blanka Táborská a Karel Markytán.

Pátek
19.305.

AG Flek
vstupné 360 / 180 Kč

KONCERT

Na motivy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga. Inscenace, ve které je místo 
slov akce. Mauglí – to je indická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi, 
ztracené dítě a jedna housenka…
Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné nástrah a nebezpečí. Co si 
dítě, které ani pořádně nemluví, má počít ve světě vlků, hadů, tygrů a 
jiných obrovských zvířat, s nimiž si i dospělý poradí jen stěží. Dokáže 
uprostřed divočiny přežít malý kluk? Jenže příroda je mnohem pestřejší 
a zajímavější, než se nám na první pohled zdá! Mauglího v džungli najde 
vlk. Ten pochopí, že se o Mauglího někdo musí postarat. Má hlad? Že 
by měl chuť na kostičku? Ne, med bude lepší. Do věci se vloží medvěd, 
který se stane Mauglího opatrovníkem. Mauglí se ale musí naučit přežít 
sám, a tak se vydává na výpravy do džungle. Postupně pochopí, že život 
v divočině vyžaduje moudrost a bystrost, i když zpočátku ho z prekérních 
situací zachraňuje medvěd, který skrytě hlídá Mauglího na každém kroku. 
Vypadalo by to jako ráj, kdyby v okolí nekroužil zlý tygr…
Příběh o odvaze a přátelství se neobejde bez napětí a trochu nebezpečí, ale 
určitě se obejde bez zbytečných slov.
Režie a hudba: Jiří Vyšohlíd. Hraje: Jana Vyšohlídová.
Inscenace je určena dětem z MŠ a žákům 1.-3. ročníku ZŠ (resp. od 4 do 10 let).
Ve výpravné pohádce uvidíte beze slov jeden z nejhezčích příběhů malého 
chlapce žijícího uprostřed džungle. Jana Vyšohlídová je pokračovatelem 
slavné loutkoherecké rodiny. Esteticky příjemný divadelní zážitek! Jazykově 
bezbariérové představení!!!
Délka představení: cca 40 minut. 

Neděle
15.007.

Divadlo U staré herečky Hradec Králové
Rudyard Kipling:
MAUGLÍ
jednotné vstupné 70 Kč

NEDĚLNÍ 
POHÁDKA

Představení k 100. výročí založení společného státu Čechů a Slováků!!!
Režie: Vlado Benko.
Délka představení: 70 minut bez přestávky.

Neděle
19.3014.

Divadlo COMMEDIA POPRAD (SK)
M. Porubjak / V. Benko: DON QUICHOT 
a SANCHO PANZA
vstupné 240 / 120 Kč

předplatné

podzim 2018

Strhující drama v hereckém koncertu dvou výrazných hereckých osobností 
v dnes již kultovním představení Divadla UNGELT!!!
Americké drama je hrou o přátelství a zároveň kriminálním příběhem. 
Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na 
chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. Ve světové 
premiéře této hry ztvárnily mladé policisty filmové hvězdy Daniel Craig a 
Hugh Jackman. V Divadle Ungelt je v české premiéře hrají Richard Krajčo 
a David Švehlík.
Richard Krajčo za roli Dennyho získal cenu Thálie 2012 a David Švehlík se 
umístil v širší nominaci.
Nenechte si určitě ujít legendární inscenaci Divadla UNGELT, která se 
vrací do Městského divadla v Českém Krumlově po více jak 8 letech!!!
Režie, scéna a kostýmy: Janusz Klimsza.
Hrají: RICHARD KRAJČO, DAVID ŠVEHLÍK.
Délka představení: 2 hodiny 20 minut s přestávkou.

Úterý
19.309.

DIVADLO UNGELT PRAHA
Keith Huff:
DEŠTIVÉ DNY
vstupné 540 / 270 Kč

Čtvrtek
19.304.

Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, 
dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování a koloběhu života nejen 
na Jadranu.
Autor a režie: Patrik Hartl.
Hrají: EVA HOLUBOVÁ, BOHUMIL KLEPL, MARIKA ŠOPOSKÁ, 
VÁCLAV JÍLEK / ŠTĚPÁN BENONI.
Délka představení: 2 hodiny 20 minut s přestávkou.

STUDIO DVA PRAHA
Patrik Hartl:
LÍBÁNKY NA JADRANU
vstupné 600 / 300 Kč

předplatné

podzim 2018

Divadelní adaptace světového bestselleru Stephena Kinga. ZLATA 
ADAMOVSKÁ v mimořádné a naprosto nečekané roli oddané fanynky, 
a PETR ŠTĚPÁNEK coby slavný spisovatel, jehož knihy hlavní hrdinka 
miluje tak nesmírnou láskou, že je pro ni schopná i zabít. Dokonalá 
kombinace temného humoru a dech beroucího napětí. 
Režie: ONDŘEJ SOKOL.
Hrají: ZLATA ADAMOVSKÁ, PETR ŠTĚPÁNEK a Petr Pěknic/Petr Meissel.
Délka představení: 2 hodiny 10 minut včetně přestávky.

Úterý
19.3030.

STUDIO DVA PRAHA
William Goldman:
MISERY
vstupné 500 / 250 Kč

předplatné

podzim 2018

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2018
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

2.11.  ST. JOHNNY – koncert v Ántré – již v prodeji
4.11.  Studio DVA Praha – LETÍM ZA SVĚTLEM 

– předplatné           podzim 2018
7.11.  Divadlo Pod Palmovkou Praha – EDITH a MARLENE 

– předplatné            podzim 2018
9.11. HRDÝ BUDŽES – mimo předplatné
24.11.  Divadlo Kalich Praha – KOČKA V OREGÁNU 

– předplatné           podzim 2018
25.11.  ANETA LANGEROVÁ – koncert s kapelou a smyčcovým triem 

– již v prodeji

VÝSTAVA
FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV

100 LET ČR – LEGIONÁŘI. Vernisáž 2.10.2018

Neděle
10–17.0028.

POLNÍ LAZARET
v rámci akce Regionálního muzea
více info: www.muzeumck.cz

DIVADELNÍ 
PARK

„Vojáci Velké války v Českém Krumlově“. Celodenní akce k výstavě „Od 
Velké války k republice“. Podrobný program na www.muzeumck.cz .

K oslavě 100. výročí konce 1. světové války a vzniku republky bude 
postaveno prvoválečné vojenské ležení s expozicí pod otevřeným 
nebem, kde budou k vidění členové KVH České Budějovice v dobových 
uniformách Centrálních mocností, Dohody i československých legií. 
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet ve stanu polní pošty materiály a 
techniky používané v přůběhu války ke korespondenci. 


