
Informace pro zájemce o účast v kostýmovaném průvodu 
Slavností pětilisté růže 2011, 17. – 19. 6. 2011, Český Krumlov  
 
Vážení přátelé,  
průvod bude rozdělen na části gotické, renesanční. Každá část průvodu má pro zájemce 
omezený počet míst, která jsou daná režijním záměrem a následně i kapacitou pivovarské 
zahrady, kde proběhne po usazení průvodu na tribuny a lavičky pro sledování hlavní 
ceremonie a historického turnaje s programem.  
Vzhledem k tomu, že historický průvod městem by měl být zejména důstojnou reprezentací 
historie našeho města nikoli karnevalem. Upozorňujeme všechny zájemce na následující 
závazky a podmínky, které jsou vázány na účast v průvodu. 
  
 
1. Zkoušky jednotlivých částí průvodu, jejichž termíny budou upřesněny při zápisu, jsou 
závazné a je na ně vázáno zapůjčení kostýmů.  
 
 
2. Místa v průvodu pro velmi mladá děvčata toužící po roli „princezny“ jsou velmi 
omezená.  
 
 
3. Při výběru budou preferovány dospělé páry.  
 
 
4. Malé děti, s výjimkou dětí v rolích vypsaných v režijním plánu, budou do průvodu 
brány pouze v doprovodu rodičů (rodiče též v kostýmech).  
 
 
5. Účast v průvodu těch, kteří mají vlastní kostým, je opět vázána zápisem a účastí na 
zkouškách.  
 
 
Těm, kteří mají zájem o zapůjčení historického kostýmu pro svůj vlastní prožitek 
Slavností bez zájmu o účast v průvodech, bude umožněno zapůjčení kostýmů z kostýmní 
rezervy v pátek dne 17. 6. 2011 (přesný čas bude uveřejněn). Cena půjčovného za kostým činí 
500,- Kč.  
 
V případě vážného zájmu o zapůjčení kostýmu bez účasti v průvodech si můžete kostým 
zamluvit od 1. 5. 2011 prostřednictvím internetu na adrese katerina.slavikova@divadlock.cz 
po zaslání vyplněné přihlášky uvedené od daného termínu na webové stránce Městského 
divadla: www.divadlo.ckrumlov.cz   
 
Upozorňujeme případné zájemce, že u kostýmů z kostýmní rezervy v rámci výše uvedené 
ceny nejsme schopni garantovat požadavky na exkluzivní šlechtické kostýmy a na extrémní 
velikosti. Tyto kostýmy jsme schopni zajistit pouze za plné půjčovné, které platíme za 
zapůjčení jejich majiteli my, a které činí 1500,- Kč za jednotlivý kostým. 
 
 
 



 
 
Casting pro obsazení rolí v historickém průvodu proběhne  
 
v pátek dne 22. 4. 2011 od 16.00 do 17.30 hodin na zkušebně Městského divadla v 
Českém Krumlově  
 
v neděli dne 24. 4. 2011 od 16.00 do 17.30 hodin ve zkušebně Městského divadla v 
Českém Krumlově  
 
Dodatečný a poslední casting pro obsazení rolí v historickém průvodu se uskuteční v 
neděli 29. května 2011 od 15.00 do 16.00 hodin na jevišti a v sále Městského divadla 
 
 
Závazné zkoušky průvodu 
 
Hlavní zkouška s režisérem a produkcí v Městském divadle se uskuteční: 
v neděli 29. května 2011 od 16.00 do 17.00 hodin na jevišti a v sále Městského divadla 
 
Generální zkouška – předpokládaný termín: 
středa 15. 6. 2011 v podvečer v pivovarské zahradě – čas a další podrobnosti ke generální 
zkoušce budou sděleny na zkoušce hlavní (tj. 29.května 2011) 
 
UPOZORNĚNÍ - termín pro zapůjčení kostýmu a případného líčení nebo kadeřnických 
úprav bude dohodnut po zkoušce v Městském divadle 

Za 25. ročník Slavností pětilisté růže Český Krumlov  

Ing. Kateřina Slavíková dne 17.3.2011 

 

 


