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Vážení a milí diváci,

dovolte mi, abych Vás přivítala v nové divadelní sezoně 2017/2018. 
Vstupujeme do ní pod vedením nové umělecké šéfky Jany Slouko
vé, která při tvorbě dramaturgického plánu vsadila jak na mladou 
generaci skvělých režisérů a režisérek, tak i na osvědčená a v Klic
perově divadle prověřená režisérská jména. 

Kromě sedmi nových premiér pro Vás připravujeme i zbrusu nové 
projekty, prvním z nich je například nová série „Beseda X“.

Přeji Vám mnoho krásných divadelních zážitků a těším se na setká
vání s Vámi v sezoně 2017/2018!

Eva Mikulková
ředitelka Klicperova divadla

Boris Vian: PĚNA DNÍ
Sukces měsíce Divadelních novinChristopher Hampton: 
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ



ABONENTNÍ SKUPINY
PREMIÉROVÉ PŘEDPLATNÉ

Klicperovo divadlo nabízí exkluzivní premiérové předplatné, které obsahuje 
celkem 9 představení v průběhu celé divadelní sezony od září 2017 do 
června 2018. 

Začátky představení jsou v 19.00 hodin, hracím dnem premiér na hlavní 
scéně jsou soboty.

Skupina: P
Tituly předplatného:

Robert Thomas: OSM ŽEN (režie: Petr Štindl) 
W. Shakespeare  D. Drábek: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (režie: D. Drábek) 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij: BRATŘI KARAMAZOVI (režie: SKUTR) 
Eugene Labiche  David Drábek: KLÁŠTERNÍ ULICE (režie: David Drábek) 

Julius Zeyer: RADÚZ A MAHULENA (režie: Tereza Karpianus)

Kupony:

1) Jakub Tvrdík: SPYBOX ve Studiu Beseda 
2) Roland Schimmelpfennig: TEMNÁ VODA ve Studiu Beseda 
3) Představení festivalu Čekání na Václava (28. 9. – 28. 10. 2017) 
4) Představení mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 
    (22.  29. 6. 2018).

CENY PŘEDPLATNÉHO 
(5 TITULŮ NA HLAVNÍ SCÉNĚ + 4 KUPONY):

I. cenová zóna: 2 400,- Kč 
II. cenová zóna: 2 300,- Kč 
III. cenová zóna: 2 200,- Kč

VÝHODY PRO PŘEDPLATITELE
• Pravidelná porce kulturních zážitků.

• Sleva 20 – 60% oproti běžné ceně vstupenek, nedotkne se Vás pří-
padná úprava cen během sezony.

• Zajištění stálých míst v předních řadách hlediště na celou diva-
delní sezónu. Ušetříte čas a starosti se sháněním vstupenek.

• Pravidelné zasílání programu s termínem představení pro Vaši sku-
pinu.

• Uniknete riziku prokrastinace – termíny představení Vám naplánu-
jeme a včas sdělíme.

• Možnost náhrady představení 2x za sezonu v případě předem omlu-
vené neúčasti.

• Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P 50% sleva na předplatné.

• Přednostní prodej vstupenek na hostující představení během 
sezony. Každý předplatitel může zakoupit dvě vstupenky (od čtvrtka 
před pondělním oficiálním zahájením prodeje na základě předložené 
abonentky).

• ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA 28. 9. – 28. 10. 2017 
Od 24. 8. 2017 přednostní výměna kuponů na festival s možností 
dokoupení jedné vstupenky na jakékoliv festivalové představení. 
Do vyčerpání kapacity míst pro kupony.

• DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ 22. 6. – 29. 6. 2018 
Od 3. 5. 2018 přednostní výměna kuponů na festival s možností 
dokoupení jedné vstupenky na jakékoliv festivalové představení. 
Do vyčerpání kapacity míst pro kupony.

Istvan Örkeny: 
KOČIČÍ HRA



PŘEDPLATNÉ PRO DOSPĚLÉ
Klicperovo divadlo nabízí celosezonní předplatné pro dospělé diváky, které 
obsahuje celkem 8 představení v průběhu celé divadelní sezony od září 
2017 do června 2018. 

Začátky představení jsou v 19.00 hodin. Vyberte si předplatitelskou skupinu 
podle hracího dne, který vám bude nejvíce vyhovovat. 

CENY PŘEDPLATNÉHO 
(5 TITULŮ NA HLAVNÍ SCÉNĚ + 3 KUPONY):

I. cenová zóna: 1 880,- Kč 
II. cenová zóna: 1 780,- Kč 
III. cenová zóna: 1 680,- Kč

Skupina: A – úterky
Tituly předplatného:

Christopher Hampton: ÚPLNÉ ZATMĚNÍ (režie: Tereza Karpianus) 
Robert Thomas: OSM ŽEN (režie: Petr Štindl) 

W. Shakespeare  D. Drábek: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (režie: D. Drábek) 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij: BRATŘI KARAMAZOVI (režie: SKUTR) 

Eugene Labiche  David Drábek: KLÁŠTERNÍ ULICE (režie: David Drábek)

Kupony:

1) Představení ve Studiu Beseda SPYBOX nebo TEMNÁ VODA 
    dle vlastního výběru 
2) Představení festivalu Čekání na Václava (28. 9. – 28. 10. 2017) 
3) Představení mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 
    (22.  29. 6. 2018).

Skupiny: B – středy, C – čtvrtky
Tituly předplatného:

David Drábek podle J. Strausse ml.: NETOPÝR (režie: David Drábek) 
Robert Thomas: OSM ŽEN (režie: Petr Štindl) 

W. Shakespeare  D. Drábek: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (režie: D. Drábek) 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij: BRATŘI KARAMAZOVI (režie: SKUTR) 

Eugene Labiche  David Drábek: KLÁŠTERNÍ ULICE (režie: David Drábek)

Kupony:

1) Představení ve Studiu Beseda SPYBOX nebo TEMNÁ VODA 
    dle vlastního výběru 
2) Představení festivalu Čekání na Václava (28. 9. – 28. 10. 2017) 
3) Představení mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 
    (22.  29. 6. 2018).

Skupina: D – pátky
Tituly předplatného:

Istvan Örkeny: KOČIČÍ HRA (režie: Tereza Karpianus) 
Robert Thomas: OSM ŽEN (režie: Petr Štindl) 

W. Shakespeare  D. Drábek: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (režie: D. Drábek) 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij: BRATŘI KARAMAZOVI (režie: SKUTR) 

Eugene Labiche  David Drábek: KLÁŠTERNÍ ULICE (režie: David Drábek)

Kupony:

1) Představení ve Studiu Beseda SPYBOX nebo TEMNÁ VODA 
    dle vlastního výběru 
2) Představení festivalu Čekání na Václava (28. 9. – 28. 10. 2017) 
3) Představení mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 
    (22.  29. 6. 2018). 

Torben Betts: 
VINCENC



PŘEDPLATNÉ PRO SENIORY
Klicperovo divadlo nabízí celosezonní předplatné, které je určeno výhradně 
pro diváky starší 60 let a nabízí jim mimořádné cenové zvýhodnění 
(prokázání věku může být požadováno při vstupu do hlediště).

Začátky představení jsou v 17.30 hodin, hrací den je u všech skupin 
pohyblivý.

CENA PŘEDPLATNÉHO 
(5 TITULŮ NA HLAVNÍ SCÉNĚ + 2 KUPONY): 

1 000,- Kč

Skupiny: d/1, d/2, d/3 a d/4
Tituly předplatného:

Istvan Örkeny: KOČIČÍ HRA (režie: Tereza Karpianus) 
pro skupinu d/3  Boris Vian: PĚNA DNÍ (režie: SKUTR)

Martin McDonagh: KATI (režie: Jan Frič) 
Christopher Hampton: ÚPLNÉ ZATMĚNÍ (režie: Tereza Karpianus) 

David Drábek podle J. Strausse ml.: NETOPÝR (režie: David Drábek) 
Robert Thomas: OSM ŽEN (režie: Petr Štindl)

Kupony:

1) Představení festivalu Čekání na Václava (28. 9. – 28. 10. 2017) 
2) Představení mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 
    (22.  29. 6. 2018).

Bonus:

Slevový kupon na nákup 2 vstupenek na představení ČTYŘLÍSTEK! 
(režie: David Drábek) v ceně 150, Kč za jednu vstupenku. 

David Drábek podle J. Strausse ml.: 
NETOPÝR aneb Jsme polské krve – ty i já

David Drábek: 
ČTYŘLÍSTEK!



PŘEDPLATNÉ PRO STUDENTY A ŽÁKY
Předplatné pro studenty a žáky je určeno výhradně pro diváky mladší 26 let, 
kteří jsou žáky základních či středních škol, nebo jsou zapsáni do libovolné 
formy studia na vysoké nebo vyšší odborné škole. Předplatné nabízí 
mimořádné cenové zvýhodnění. Studenti nad 18 let věku jsou povinni se 
při vstupu do hlediště prokázat spolu s abonentkou také průkazem o studiu 
(např. karta ISIC).

PRO ŽÁKY II. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Skupina: M
Začátky představení v 17.30 hodin, hrací den pohyblivý (pondělí  čtvrtek), 
volné sezení.

Tituly předplatného:

Istvan Örkeny: KOČIČÍ HRA (režie: Tereza Karpianus) 
W. Shakespeare  D. Drábek: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (režie: D. Drábek) 
A. a V. Mrštíkovi: ROK NA VSI (hraje DS Vrchlický Jaroměř, režie: J. Sklenář) 
Eugene Labiche  David Drábek: KLÁŠTERNÍ ULICE (režie: David Drábek) 

Julius Zeyer: RADÚZ A MAHULENA (režie Tereza Karpianus)

CENA PŘEDPLATNÉHO 
(5 TITULŮ NA HLAVNÍ SCÉNĚ): 

600,- Kč

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL 

Skupina: S
Začátky představení v 19.00 hodin, hrací den pohyblivý (pondělí  čtvrtek), 
volné sezení.

Tituly předplatného:

Istvan Örkeny: KOČIČÍ HRA (režie: Tereza Karpianus) 
Martin McDonagh: KATI (režie: Jan Frič) 

David Drábek podle J. Strausse ml.: NETOPÝR (režie: David Drábek) 
W. Shakespeare  D. Drábek: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (režie: D. Drábek) 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij: BRATŘI KARAMAZOVI (režie: SKUTR)

Kupony:

1) Představení ve Studiu Beseda SPYBOX nebo TEMNÁ VODA 
    dle vlastního výběru 
2) Představení festivalu Čekání na Václava (28. 9. – 28. 10. 2017) 
3) Představení mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 
    (22.  29. 6. 2018). 

CENA PŘEDPLATNÉHO 
(5 TITULŮ NA HLAVNÍ SCÉNĚ + 3 KUPONY): 

1 150,- Kč 

PRO STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL 

Skupina: V
Začátky představení v 19.00 hodin, hrací den pohyblivý (pondělí  čtvrtek), 
volné sezení.

Tituly předplatného:

Istvan Örkeny: KOČIČÍ HRA (režie: Tereza Karpianus) 
David Drábek podle J. Strausse ml.: NETOPÝR (režie: David Drábek) 

Robert Thomas: OSM ŽEN (režie: Petr Štindl) 
W. Shakespeare  D. Drábek: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (režie: D. Drábek) 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij: BRATŘI KARAMAZOVI (režie: SKUTR)

Kupony:

1) Představení ve Studiu Beseda SPYBOX nebo TEMNÁ VODA 
    dle vlastního výběru 
2) Představení mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 
    (22.  29. 6. 2018). 

Bonus:

Sleva 30 % na jednu vstupenku na představení XIV. ročníku festivalu 
Čekání na Václava (28. 9. – 28. 10. 2017)

CENA PŘEDPLATNÉHO 
(5 TITULŮ NA HLAVNÍ SCÉNĚ + 2 KUPONY): 

1 000,- Kč

PRO ŽÁKY A STUDENTY ZŠ A SŠ DOJÍŽDĚJÍCÍ 
Z REGIONU VÝCHODNÍCH ČECH 

Skupiny: ST/1, ST/2 a ST/3
Začátky představení ve 14.30 hodin, hrací den pohyblivý (pondělí  čtvrtek), 
volné sezení. 

Tituly předplatného:

William Shakespeare  David Drábek: RICHARD III. (režie: David Drábek) 
Martin McDonagh: KATI (režie: Jan Frič) 

Robert Thomas: OSM ŽEN (režie: Petr Štindl) 
W. Shakespeare  D. Drábek: SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (režie: D. Drábek) 

CENA PŘEDPLATNÉHO 
(4 TITULY NA HLAVNÍ SCÉNĚ): 

420,- Kč



STUDIO BESEDA ŽIJE!!!
NOVÝ PROJEKT „BESEDA X“ ČEKÁ PŘÍMO NA VÁS

Staňte se s námi členy nové divadelní generace!

Užijte si dvakrát měsíčně vybraná komorní představení z celé republiky.

Společnost se rychle vyvíjí a škatulkuje ještě rychleji. Populární i odborný tisk nás 
zavaluje informacemi o proměně lidstva a zvěstmi o tom, jak se svět zběsile řítí 
vstříc katastrofě. A taky zpětně reflektuje a pojmenovává vývoj nás samotných. 
Všichni o překot mluví o radikální proměně i úpadku posledních tří generací, které 
se označují lakonickými písmenky X, Y a Z a diskutuje se o tom, co nám nástup 
nových pokolení přinese.

Nás ovšem tyto obavy a zkazky nechávají chladnými. Chceme stvořit hradeckou 
X-kovou generaci divadelní!!! Generaci, spřízněnou pod hlavičkou X-BESEDY. 
Jedinou generaci, která může mít příslušníky jakéhokoli věku. Generaci, kterou 
budou sbližovat pouze společné divácké zkušenosti a zážitky. A především nád
herný divadelní prostor Studia Beseda, který bychom v příští sezoně chtěli více 
využívat. Je jako stvořený nejen pro nové dvě premiéry našeho divadla, ale přede
vším ho otevřeme zajímavým souborům hostujícím. A našim X-kovým divákům 
tak nabídneme nevšední zážitky z komornějších inscenací, které vznikly v posled
ní době na české divadelní mapě. Chceme vás totiž oblíbenými hosty zásobovat 
nejen v době trvání našich festivalů. Přijměte pozvání do cyklu Beseda X v prů
běhu celého roku! Každý měsíc jsou tu dvě hostující inscenace pouze pro vás!!! 

A co vás tedy v X-Besedě čeká v praXi??  

Bude to takový malý divadelní Grand PriX. Nabídneme vám zážitky zaručeně 
eXkluzivní, lehce eXtravagantní, herecky eXtrémní, teXtově originální, režijně 
seXy, s tématy dotýkajícími se lidské eXistence a morálního kodeXu, ale i miX 
představení pro relaX. Užijete si s námi luXusní možnost uchýlit se do eXilu Stu
dia, pokud vám sametový plyš hlavní scény nevyhovuje. Anebo pokud si jen chce
te dopřát eXtra porci komorních inscenací s maXimálním diváckým účinkem. 

Každý měsíc vám do Besedy X pozveme dvě mimohradecké inscenace – a ne
budou to žádní eXoti!!! Jen v prvním půlroce, od září do prosince, se můžete těšit 
na Divadlo Na zábradlí, brněnské HaDivadlo, Studio Hrdinů, Divadlo Masopust, 
pražské A Studio Rubín nebo NoD. 

Garantujeme vám neotřelost tvůrčích přístupů, protože David Jařab, Jan Nebeský, 
Jan Frič, Jan Holec, David Šiktanc nebo Ivan Buraj jsou režiséři, kteří nefiXlují. 

A na jaká herecká jména se můžete těšit? Pavlína Štorková, Ondřej Pavelka, 
Martin Finger, Karel Dobrý, Ivana Uhlířová, Vojtěch Dyk, Lukáš Příkazký, Natá-
lie Drabiščáková, Miloslav König, Petr Čtvrtníček nebo Leoš Noha jsou jen jedny 
z X hvězd, jejichž eXtatické výkony v nejbližší době zhlédneme.

Dejte si tedy pořádný divadelní detoX a nechte naše krásné Studio Beseda vstát 
jako féniX z popela, aby se necítilo jako apendiX hlavní scény. Odložte peXe-
sa, fiXy a saXofony, vypněte luXy a miXéry, zapomeňte na svoje eX, zavřete 
indeXy, nastartujte veloreXy nebo mávněte na taXíky, vyvenčete foXteriéry, 
nechte doma roleXky a naleštěné onyXy a vyražte za námi! 

Jste z toho perpleX? Divácká aneXe Besedy právě začíná!!!

Vaše Jana Slouková

PS: Tato zpráva není hoaX.    



PREMIÉRY SEZONY 2017/2018

„Ach, ti muži, ti mají jiné nervy než my!“ 

ROBERT THOMAS 

OSM ŽEN 
Režie: Petr Štindl

„Byl jednou jeden hodný muž a kolem toho muže bylo osm žen… Bojoval, jak nej-
líp uměl, ale ty ženy byly silnější než on. Večer si šel ten chudák lehnout, unavený, 

zničený, zrazený. A pak to začalo…“

Detektivní hra francouzského dramatika Roberta Thomase, kterou proslavil také pů
vabný hudební film Francois Ozona z roku 2002. Na zasněženém sídle uprostřed 
pustiny, které patří oblíbenému a úspěšnému podnikateli Marcelovi, se sjíždí na 
Vánoce celá rodina. Je tu jeho žena Gábi, která má velmi ráda své pohodlí a luxus, 
starší dcera Zuzanka, studující bez dohledu rodičů v Anglii, mladší dcera Káťa, drzá 
a provokující puberťačka, Gábinina sestra Augusta, hysterická stará panna, jejíž ne
zdar v hledání partnera odnášejí všichni kolem a Marcelova tchýně, babička, žijící 
pohodlně u své dcery, kterou, jak říká, zbožňuje. Do domu občas zavítá i Marcelova 
svůdná sestra Blanka, cynická a životem otrkaná „údajná oběť mužů“ a do kruhu 
nejbližších patří i stará hospodyně Chanelová, která zná nejedno tajemství tohoto 
domu, stejně jako mladá pohledná komorná Luiza, která si umí jít tvrdě za svým. 
Během jedné prazvláštní noci se osudy všech náhle protnou. Marcel je zabit a začí
ná nelítostné amatérské pátrání po vrahovi, během kterého vychází najevo nejedno 
překvapení. Charaktery všech zúčastněných dam se začínají tříbit, sněhová vánice 
za okny sílí a přichází čas na detektivku jako z románů Agathy Christie. Zanedlouho 
už totiž z domu není úniku, klubko polopravd a lží se zaplétá čím dál víc a nic ve 
skutečnosti není, jak se zdá! Užijte si s námi francouzský retro šarm této slavné hry 
plné napětí i lehké nadsázky a těšte se na skvělé herecké příležitosti, připravené pro 
našich osm hereček!!!

„Jedna z nás lže a to je vrah. Ale ostatní lžou taky… Samozřejmě z jiných důvodů, 
a proto nemůžeme vraha vypátrat. Musíme být k sobě asi upřímnější, jinak… já 

nevím.“

Premiéra 28. října 2017 na hlavní scéně Klicperova divadla.

„Zaplatili jste si za to velký prachy, tak si to užijte!“ 

ADÉLA LAŠTOVKOVÁ STODOLOVÁ A KOL. 

SPYBOX 
Režie: Adéla Laštovková Stodolová

„Tohle vám neprojde. Lidem ještě zbyla nějaká hrdost. Klidně mě tady zabijte, ale já 
ručím za to, že vy půjdete se mnou.“

Civilizovaný svět. Řeka plná lajků, tvítů, hejtů, komentů a odkazů sdílených po celém 
světě, odkazů, které nikoho nezajímají, smajlíků a palců, směrovaných do všech 
stran a zastrčených do nejrůznějších míst. Civilizovaný svět máme rádi. Dřív jsme si 
mysleli, že svoboda a soukromí je něco jako jakási svátost a privilegium, ale naštěstí 
jsme tu blbost prokoukli. Ve velkém jsme se začali odhalovat, odkopávat a k velké 
radosti nás všech i svlékat, protože to zbožňujeme. Protože to potřebujeme. Sledo
vat cizí životy a být součástí něčeho velkého, něčeho skutečného. Šmírovat. Pojďte 

s námi nahlédnout do chrámu soukromí, posvátného hájemství, kde všichni trávíme 
pauzy mezi poločasy rodinných oslav, schůzek pracovních i milostných a kde si rov
náme myšlenky, když je noc příliš divoká. Pojďte s námi tam, kde se díváme sami 
sobě do duší. Pojďte nahlédnout do spyboxu. Režisérka, choreografka, tanečnice 
a herečka Adéla Laštovková Stodolová se ve svých projektech s oblibou věnuje fe
noménům mužského a ženského světa. O tom svědčí ostatně i úspěšné inscenace, 
na kterých se podílela, ať už to byli Muži (2011) a Ženy (2013), které vytvořila pod 
hlavičkou STK Theatre Concept, nebo Dating v osmi (2017) v Divadle v Dlouhé. Ten
tokrát se rozhodla spolu s našimi herci prozkoumat území tajemné a ženám většinou 
nedostupné a zapovězené. Pánské WC. Chrám pisoárů a kachliček, věčnou kulisu 
pro desítky rozhovorů zásadních i banálních. Přijďte si do Studia Beseda zašmírovat!  
A odhalte spolu s námi nejedno tajemství pánské šatny!!!  

 „Ještě pár drinků a ta bloncka s výstavníma trojkama vyloženejma na baru mi 
neodolá. Sama si mě sem odtáhne, a já jí v kabince ukážu, jak se bourá porcelán. 

-- Jo? Tak si nejdřív vylej boty, sotva se trefíš do mušle…“ 

Premiéra 27. října 2017 ve Studiu Beseda.

„Každému, co jeho jest. Proč na lásku stonat.“ 

WILLIAM SHAKESPEARE 

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ 
Režie a adaptace: David Drábek

„Věcem všedním a bezvýznamným dost / dá bůžek lásky lesk i důstojnost, / vidí, co 
vidět chce, zrak na nic mu je, / proto se Amor slepý zobrazuje. / A soudnost nemá 
žádnou, mezi náma, / ten okřídlený tvor je zbrklost sama. / V nejednom ohledu je 

jako dítě, / hned všechno zmotá, a náležitě!“

Nejkrásnější sen Williama Shakespeara jako divadelní sen Davida Drábka. Slavná 
poetická i ztřeštěná svatební komedie plná magických lektvarů, zmatených párů, 
aktivních amatérských divadelníků, šibalských nadpozemských bytostí, žárlivých 
milenců ze světa lidí i víl a vůbec všech těch zamotaných příběhů jedné horké letní 
noci. Hermie miluje Lysandra a je připravená s ním utéct na kraj světa, Demetreus 
miluje Hermii a věří, že si lásku vynutí za pomoci nátlaku jejího otce, Helena miluje 
Demetrea, je zoufalá a odhodlaná udělat pro získání srdce svého vyvoleného cokoliv, 
aténský kníže Theseus nemá na řešení malicherností čas, protože je natěšený na 
svatbu s královnou Amazonek Hipolytou, zatímco vládcové víl Oberon s Titánií už 
mají svatební natěšení dávno za sebou, láska se z manželství vytrácí a chtělo by 
to nějak ji znovu probudit. Do toho veselí aténští řemeslníci milují divadlo a zkouší 
svatební program jako o život a škodolibý skřítek Puk miluje především legraci a do
káže všechny zúčastněné pořádně zmást… A Klicperovo divadlo? To miluje Williama 
Shakespeara a nemůže se dočkat jeho dalšího divadelního setkání s autorem a re
žisérem Davidem Drábkem!!! Po jejich Macbethovi, Richardovi III. a Romeovi s Julií 
tak přichází na řadu další společný příspěvek do zvolna plynoucího cyklu God Save 
William Shakespeare! Přijďte a zasněte se spolu s námi!!! 

„Svý role máte, páni mistři, a já vás prosím, co prosím, já vás žádám, abyste je do 
zejtřka seštudovali. Sejdem se při měsíčku v lese za městem, a tam to odzkoušíme. 
Tady ve městě by nás lidi vyčmuchali a všechno by se prošouplo. Já zatím sepíšu 

seznam rekvizit. A chci vidět snahu, pánové.“

Premiéra 16. prosince 2017 na hlavní scéně Klicperova divadla.



„Kam asi šli / a jestlipak se vrátí / ne – / takoví, jací byli, už nikdy nepřijdou…“

ROLAND SCHIMMELPFENNIG 

TEMNÁ VODA 
Režie: Michal Hába

„Noří se / tiše / do temnoty / noří se / vedle sebe, spolu / do světa bez řečí / bez 
minulosti a budoucnosti / bez hlídačů a plotů / bez původu, konta, povolání otce, 

vzdělání / satelitu, Ježíše a Mohameda / do světa bez advokátů / exekutorů / 
fastfoodů / pekáren / masných impérií / a bez dokončených školních vzdělání / do 
světa / kde nezáleží na ničem / kromě vzduchu ve tvých plicích / kde nezáleží na 
ničem / kromě času / kdy ještě zadržíš dech / než budou muset zpátky / na druhý 

konec koupaliště / zpátky do světa slov / a vzduchu / zpátky do světa minulosti 
a budoucnosti.“

Magická letní noc. Opuštěné koupaliště a temná hladina, na které se odrážejí všechny 
hvězdy. A dvě party mladých lidí, kteří tajně přelezou plot. Rozděluje je původ, víra 
i majetek. Namísto bitky následuje ale společné koupání, noční jízda městem, vzájemné 
poznávání, dotyky a touha. Je to noc, ve které se přestupují hranice, noc, kdy se nic ne
zdá nemožné, noc, kdy jsi k uzoufání svobodný, noc, kdy se smazaly rozdíly mezi chu
dinskou čtvrtí a prominentními dcerami a synky. Frank, Leyla, Cynthia, Murat, Karim, 
Freddi, Olli, Aishe, Kerstin a Mehmet. Byla to noc, kdy ještě všichni věřili snům svých 
devatenácti let. Co z nich ale zbylo po dalších dvaceti letech? Jeden je dnes ministrem 
vnitra, druhý prodejcem aut, jedna ředitelkou školy, druhá pokladní v supermarketu… 
kde je teď Frank, ten krásný kluk se zelenýma očima? A co je s Leylou, dcerou turec
kého kebabáře z předměstí? Vzpomene si někdy ještě na ni a na dobu, kdy věřil, že to 
bude napořád? Po dvaceti letech se spolu Frank a Leyla skutečně náhodně setkávají. 
A  v ten moment, uprostřed rušné ulice bičované temným listopadovým deštěm, se 
náhle zastaví čas...  Poetickou, důmyslně vystavěnou hru napsal významný německý 
dramatik Roland Schimmelpfennig v roce 2014 a od té doby se úspěšně hraje na mno
ha tamějších jevištích. České premiéry se dočká ve Studiu Beseda v režii Michala Háby.       

„Ve tvých očích leží / nebe, / do kterého jsme se ponořili / té noci / A bez tebe / 
z něj nezůstane nic, / a bez tebe / z něj nezbyde nic, / nic než tma. / Nezůstane nic 

než tma.“  

Premiéra 10. března 2018 ve Studiu Beseda.

„Všechno bude dovoleno.“

FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ 

BRATŘI KARAMAZOVI 
Režie: SKUTR

„To víš, čerti na mě nezapomenou! Až umřu, vezmou háky a stáhnou mě dolů 
do pekla. A pak si zase říkám – kde by vzali háky? A jaké jsou? Železné? To mají 

vlastní kovárnu? Tam v klášteře si jistě představují, že v pekle je strop. Ale já jsem 
ochoten věřit v peklo takhle beze stropu. A v tom právě vězí ta zatracená otázka – 

když není strop, tak nejsou ani háky... Ale jaká by to pak byla spravedlnost?“

Vrcholné dílo Fjodora Michajloviče Dostojevského. Román o čtyřech částech s epilo
gem. Sociálně filosofické pojednání o světu, Bohu a otci. A o lásce vášnivé, oddané, 
uražené, ponížené, všeobjímající a sobecké. O světě bez pravidel. O světě, jemuž 
vládne Fjodor Pavlovič Karamazov, otec, který je zosobněním nejhorších lidských 
vlastností, otec chamtivý, vypočítavý, krutý a zbabělý. Podědili kus karamazovství 
také jeho synové? Žili, byli jednou tři bratři… Nejstarší Dimitrij zvaný Míťa, důstojník 

a floutek, hazardér a milovník, vášnivý surovec. Mladší Ivan, cynik a intelektuál, hle
dající ateista, nihilistický misantrop. A nejmladší Alexej, čistý Aljoška, pokorný dobrák, 
který chce smířit všechny se sebou, mezi sebou a s Bohem. Jenže v karamazovském 
světě dobro snadno nevítězí.  Je tu taky Smerďakov, slouha plný nenávisti a pohr
dání.  A ďábel obchází blíž, než si myslíme… A láska? Dojde naplnění svojí touhy 
hrdá a  ušlechtilá Kateřina Ivanovna? A co Agrafena Ivanovna, Grušenka, smyslná, 
vypočítavá i nešťastná, milovaná všemi? Nebo Líza? Napůl žena, napůl dítě, ubohé, 
bolestínské i kruté? Přežije tedy alespoň naděje? Je tu přece ještě Ilujška, chlapec, po 
kterém se háže kamením… Připomeňte si jeden ze základních pilířů světové literatu
ry. Přijďte si zapřemýšlet o smyslu života a nechte se unášet v jeho vášních a běsech.

„Tys byl můj Bůh a já jsem tě milovala. – Všichni jsme Karamazové. – Proč já jsem 
taková hodná. - Čert na mě doráží, chlupatý čert! – Mám vás ráda, ale úctu k vám 
nemám. – Jsou chvíle, kdy lidé milují zločin. - Já tě budu milovat věčně, ale bez ní 
nemohu žít. – Otcové, nepokoušejte dětí svých. – Ty musíš být strašně nešťastný 
člověk! - Tak je tedy Bůh nebo není? - Chci vás zachránit před sebou samou. – 

Milujte člověka i v hříchu jeho. – Utíkej, čerte, potvoro chlupatá, utíkej! – Jsme obě 
zlé. – Je mi těžko, ženo. - To by bylo přece krásné, kdyby nikde nic nezůstalo.“  

Premiéra 24. března 2018 na hlavní scéně Klicperova divadla.

„Sapristi, to mám ale žízeň!“

EUGENE LABICHE 

KLÁŠTERNÍ ULICE aneb To je vražda, hopsala! 
Adaptace a režie: David Drábek

„To je zajímavé, vzpomínám si ještě tak na to, jak se podával salát, ale nic víc! … 
Jedl jsem vůbec ten salát? Počkejme! Ne! … V mém bytí nastala jakási mezera! 

Vakuum!“

Případ v Klášterní ulici. Vražda na Uhelném trhu. Vražda v ulici Lourcine. Tolika čes
kých názvů se dočkala dnes již klasická veselohra o jednom velmi kalném ránu, 
kterou sepsal mistr francouzských situačních komedií a vaudevillů Eugéne Labiche 
už v roce 1857. Její hlavní hrdina, pan Lenglumé, spořádaný měšťan a vzorný man
žel, si z kopýtka vyhodí jen při výjimečných příležitostech. Právě takovou je ale sraz 
bývalých gymnazistů, oslavujících společně výročí založení své alma mater. Nori
na, manželka pana Lenglumého, ovšem není podobným aktivitám příliš nakloněna 
a protože doma vládne podstatně tvrdší rukou, dostane její choť zákaz vycházek. Ale 
i ten největší podpantoflák neodolá vábení stříbrného větru střední školy, a proto pod 
pláštíkem noci na večírek tajně uprchne. Zážitků mnoho, vzpomínky žádné, praví 
klasické mejdanové heslo. Když se ale probudíte s kocovinou, suchem v hrdle, totál
ním oknem a druhou osobou ve vaší posteli, není to úplně v pořádku. A když je oním 
spolunocležníkem navíc muž, je situace ještě podezřelejší. Výhodou je samozřejmě 
možnost společné rekonstrukce včerejší noci, jenže namísto smíchu z historek, kte
rými se jednou budete rádi chlubit kamarádům, se dostaví děs. V novinách se objeví 
zpráva o noční vraždě mladé uhlířky a vy společně nacházíte po kapsách čím dál víc 
jednoznačných důkazů, spojujících vás s tímto zločinem. A aby toho nebylo málo, 
slídí kolem dotěrný sluha, panovačná žena a její vlezlý bratránek! Užijte si s námi 
nestárnoucí půvab klasické francouzské frašky v úpravě a režii Davida Drábka!!!     

„Zase to uhlí! Vždycky se znovu objeví, jako krvavá skvrna Macbethovi! Už nikdy 
v životě nebudu zabíjet uhlířky! Člověk se strašně ušpiní!“

Premiéra 12. května 2018 na hlavní scéně Klicperova divadla.



„Jsem pohádka…“

JULIUS ZEYER 

RADÚZ A MAHULENA 
Režie: Tereza Karpianus

„Dvě knížata se v zášti potýkala, než zrozen Radúz a Mahulena, o jejichž strastech 
dnes vám povím vše…“

Slavné české poetické drama, které na motivy slovenské pohádky napsal Julius Zey
er v roce 1896, se vrací na jeviště Klicperova divadla. A spolu s ním Radúz, magurský 
kralevic, který při pronásledování tajemného bílého jelena zabloudí do tatranského 
království, zapovězeného místa, kde žije Mahulena, krásná a dobrá princezna, spolu 
se svými sestrami Prijou a Živou a s královskými rodiči, tatranským vladařem Stojmí
rem a jeho krutou a nelítostnou ženou Runou. Právě ta propukajícímu okouzlení 
a lásce Radúze a Mahuleny nepřeje, protože dodnes žárlí na princovu matku, krás
nou královnu Nyolu, kterou kdysi miloval i Runin manžel Stojmír. Oběma milencům 
tak stojí v cestě nejen překážky z minulosti a nepřátelství znesvářených rodů, ale 
i ženská ješitnost a zhrzenost. Radúz je uvězněn na vrcholku jednoho z tatranských 
štítů a zdá se, že temná kouzla a zlé kletby nic nepřekoná. Ale co by to bylo za 
pohádkový příběh, kdyby se neukázalo, že přes všechna protivenství a překážky je 
láska mnohem silnější než okovy na Orlí skále a tlukot zamilovaného srdce prostoupí 
i kůrou začarovaného topolu… Vraťte se do časů magických příběhů a báchorek, 
oslavujte s námi lásku, čistotu a dobro, které vždy dokáže porazit nenávist, nechte se 
unést krásou Zeyerova jazyka a připomeňte si jedno ze základních děl naší národní 
dramatické literatury, které se od své premiéry v roce 1898 znovu a znovu vrací na 
česká jeviště.  

„Mahuleno, jak mocné kouzlo vane z tvých rtů? Jsem náhle jako změněn, co se 
se mnou dělo? Už nejsem, kdo jsem byl, jsem s tebou jedno, cos nového, co nikdy 

nebylo a co teď bude věčně, se ve mně ozývá! Jako bys ve mne byla vešla! Jen 
tvými zraky hledět dovedu teď a tvým jen dýchat dechem! Vše moje myšlení jen 

tvoje jest a jeden tlukot pojí naše srdce…“

Premiéra 26. května 2018 na hlavní scéně Klicperova divadla.

NABÍZENÉ TITULY 
Z PŘEDCHOZÍCH SEZON 

WILLIAM SHAKESPEARE - DAVID DRÁBEK 

RICHARD III. 
Režie: David Drábek

„Ve válce červených a bílých růží jsem já ta černá.“

Proslulá Shakespearova hra jako kabaret o bezmoci mocných, a to bez soucitu, bez 
blankversu, zato s hrbem rostoucím jak houba po dešti. Pavlína Štorková v titulní 
roli mrzkého padoucha s neodolatelným cynickým humorem, Jan Sklenář, František 
Staněk, Filip Richtermoc a Lubor Novotný jako anglické královny! Viděno z ptačího 
nadhledu i žabího podhledu! Mniši na kúru zpívají skladby od Queen i Enyi! Řečeno 
s Eltonem Johnem: MADE IN ENGLAND!!!

Kdo by neznal Richarda III., příběh z období války růží, ve kterém se téměř každý 
York či Lancaster jmenuje Richard nebo Edward, padouch se chechtá a opravdu 
nezná bratra, královny šílí žalem a cely v Toweru praskají ve švech. To vše a ještě 
mnohem víc vám ovšem naservírujeme v neodolatelné cynicky komediální kabaretní 
úpravě! Líbila se vám Beaumarchaisova – Drábkova Figarova svatba, kterou jsme 
uvedli v minulé sezoně? V tom případě se těšte na další pořádný zápas s klasikou, 
který za pomoci své režijní razance a osobité autorské úpravy svede David Drábek, 
tentokráte se slavným kolegou alžbětincem a pod heslem „Království za koně!“. Po 
Marné lásky snaze k vám přichází už osmnáctý titul cyklu „Bůh ochraňuj Williama 
Shakespeara“. Na jevišti na vás už čeká potutelně se šklebící padouch Richard! Také 
hostující afroamerický herec v úchvatné úloze Koně! Nechybí ani část anglické fotba-
lové reprezentace! A dvě vypečená malá princátka! Na vše dohlíží Freddie Mercury!

BORIS VIAN 

PĚNA DNÍ 
Režie: SKUTR

„Přijdeme pozdě,“ připomněl Colin. - „To nevadí,“ řekla Chloé. 
„Posuň si zpátky hodinky.“

Divadelní adaptace nejslavnějšího románu Borise Viana. Nevšední milostný příběh 
nejen pro notorické snílky napsal autor již v roce 1947, větší proslulost však Pěna dní 
získala až v šedesátých letech a od té doby už její čtenářská přitažlivost nepolevila, 
umístila se dokonce na desátém místě v žebříčku sta nejdůležitějších knih dvacátého 
století. Nechte se s námi okouzlit surreálnými výlety do fantazie, touhou, jazzem, 
láskou, světem obráceným naruby i přítomností v prchavém okamžiku. Pojďte hledat 
a nacházet humor, ironii, nadpřirozeno, přátelství, sen, krásno, hořkost, absurditu, 
bezstarostnost a smysl života. Objevte fantaskní Paříž a v ní svět plný charakterních 
myšek i měnících se pokojů. Bohatý mladík Colin vlastní krásný byt a dokonalého šéf-
kuchaře. Jeho o něco chudší přítel Chick zase neúnavně sbírá a šíří dílo filosofa Jeana 
Sol-Partra. A miluje svou Alise. Colin zase miluje Chloe. Ta však po svatbě onemocní 
zvláštní nemocí. V plicích ji vykvete leknín. Léčí se velmi obtížně…a musí mít kolem 
sebe stále spoustu květin… Užijte si s námi jízdu po vlně vlastní fantazie a touhy!

Boris Vian: 
PĚNA DNÍ



MARTIN MCDONAGH 

KATI 
Režie: Jan Frič

„Nebuď hloupá. My nejsme nudný. Já mám hospodu a táta je vrchní kat. To není 
nudný, to je zajímavý.“

Detektivní komedie z hospody U Kata. Světová premiéra této nejnovější hry oblíbe-
ného irského dramatika Martina McDonagha proběhla v září 2015 v londýnském 
Royal Court Theatre. Od té doby získala řadu významných ocenění, mimo jiných 
prestižní cenu Olivier Awards za nejlepší hru roku. Bývalý mistr popravčí Harry si 
poté, co byl v roce 1965 v Anglii zrušený trest smrti, otevřel hospodu v Oldhamu. Trá-
ví tak na stará kolena čas za výčepním pultem a vypráví svým štamgastům Billymu, 
Charliemu, nahluchlému Arthurovi a detektivovi v civilu, inspektoru Fryovi, o zlatých 
starých časech. V lokále mu vypomáhá jeho žena Alice a depresivní puberťácká dce-
ra Shirley a jako nejvyšší míra vzrušení v rámci poklidného života na severozápadě 
Anglie se zdá být návštěva londýnského pisálka Clegga, který chce s bývalým katem 
udělat rozhovor. Při něm narazí na Harryho věčné trauma, kterým není ani tak jeden 
nejasný proces s velice jasným verdiktem, jako spíše vzájemná řevnivost s Harry-
ho bývalým konkurentem a kolegou, druhým anglickým katem Pierrepointem. Pak 
se ale na ospalém předměstí objeví tajemný mladík Mooney, Harryho dcera náhle 
podivně zmizí a přichází tedy čas vydat se po stopách spravedlnosti… Po Mrzákovi 
Inishmaanském vám v Klicperově divadle nabízíme další možnost poznat skvělé tex-
ty jednoho z nejlepších dramatiků současnosti. Pozoruhodnou hru s břitkými dialogy, 
napínavou zápletkou a nejen šibeničním humorem uvádíme v režii Jana Friče.

ISTVAN ÖRKENY 

KOČIČÍ HRA 
Režie: Tereza Karpianus

„Taková jsi byla vždycky. Samé zmatky a komplikace!“

Proslulá tragikomedie Istvana Örkenyho s Pavlou Tomicovou nebo Jitkou Smutnou 
a Zorou Valchařovou-Poulovou v hlavních rolích. Erži Orbánová, hubatá, živelná 
a  svérázná hrdinka, prožívá svá každodenní dobrodružství v komunistickém Ma-
ďarsku mezi sdíleným bytem v budapešťském činžáku, mňoukáním „kočičí hry“ 
se sousedkou Myškou a hašteřením ve frontě v mlékárně. Její elegantní a klidná 
sestra Gizela žije zase už šestnáct let upoutaná na své kolečkové křeslo v Mnichově 
ve svobodném západním Německu a nezbývá jí než po telefonu a v dopisech často 
marně usměrňovat sestřiny eskapády. Je tu totiž Pavla, Eržina nová kamarádka, kte-
rá má na ni „báječný vliv“ a samozřejmě Viktor Molnár, obžerný, kdysi slavný operní 
pěvec, jehož způsoby u stolu jsou sice mimořádně nesnesitelné, ale Erži mu s radostí 
každý čtvrtek vaří večeře… Oblíbený maďarský prozaik a dramatik István Örkeny 
napsal svou Kočičí hru v roce 1963 nejprve jako novelu a teprve o několik let poz-
ději ji zadaptoval do divadelní verze, se kterou slavil úspěchy na mnoha světových 
jevištích, včetně pražského Národního divadla, kde v roce 1974 vznikla legendární 
inscenace s Danou Medřickou a Vlastou Fabiánovou. Užijte si s námi v režii Terezy 
Karpianus životní příběh sester Szkallových, nejkrásnějších dívek z městečka Leta, 
okres Szolnok, v této hře o stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterské blízkosti a hlavně 
nezdolném optimismu!

DAVID DRÁBEK PODLE J. STRAUSSE ML. 

NETOPÝR
aneb Jsme polské krve – ty i já 

Režie: David Drábek

Bláznivý Drábkův průlet (či snad spíš průstřel?) světem operety. Ztřeštěná férie plná 
gagů, úchylek, osudových nedopatření, šampaňského, popletů, frustrátů, narcisů, 
cyniků a koket. A opojných melodií nejen Johanna Strausse mladšího, ale i staršího, 
jakož i otce operety Jacquese Offenbacha a českého syna operety Oskara Nedbala! 
A možná i dalších nečekaných skladatelů! 

Chorobný svůdník Gabriel Eisenstein má nastoupit na čas do vězení, čemuž nedoká-
zal zabránit ani jeho koktavý obhájce Nemožný. A Gabrielova fatální žena Rosalinda 
skrývá ve svém budoáru ctitele - operního pěvce Alfréda, zatímco její služka Adéla, 
trpící bájnou lhavostí, se domáhá vycházky, aby mohla navštívit svou chorou tetu. 
Do toho se objeví rodinný přítel Dr. Falke, z něhož si nedávno Gabriel skandálně 
vystřelil, a přemluví ho, aby odložil svůj nástup do věznice. Pozve ho místo toho na 
ples u tajemného barona Orlowského. Na tomto plese se posléze setkají všichni, aby 
si zde pořádně zařádili, nalezli či ztratili svá já, nečekaně se zapletli a neřádně se 
zřídili. Zábavy a třeštění dekadentní vídeňské smetánky mají však i svou odvrácenou 
stranu a tou je temné království ředitele věznice pana Franka, v němž se vše rozuzlí. 
Možná přijde i císařovna Sissi. A možná přiletí i Netopýr! A kdo se směje naposled, 
ten se chvěje nejlépe, neboť - to je směšné, chachacha! Tuze směšné, chachacha! 
  

CHRISTOPHER HAMPTON 

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ 
Režie: Tereza Karpianus

„Až jeden od druhého získáme úplně všecko, rozejdeme se a půjdeme dál.“

Příběh prokletých básníků tak, jak ho v čítankách nenajdete. Píše se rok 1871. Býva-
lému úředníkovi Paulu Verlainovi je sedmadvacet a je poměrně úspěšným salónním 
poetou a ozdobou společnosti. Taky je právě rok ženatý, bydlí s mladičkou man-
želkou Matyldou u jejích rodičů a očekává narození prvního potomka. Pak ale do 
jeho života vtrhne Arthur Rimbaud. Nonkonformní sedmnáctiletý rebel, zázračné dítě 
francouzské poezie, štváč proti měšťácké uniformitě a exaltovaný spratek, který ale 
dokáže udivovat svým vzděláním a přehledem. A hlavně názorem na život a poezii, 
v obou na dřeň intenzivní. Tento svobodný a umíněný duch vůdčí a tvůrčí uhrane 
o deset let staršího Verlaina natolik, že s ním vstoupí na cestu divokého, svobodného 
vztahu, plného alkoholu, hádek, porušování hranic a rozrušování smyslů. Užijte si 
s námi toto dobrodružství ve slavném zpracování dramatika a filmového scénáristy 
Christophera Hamptona, který své úspěšné drama Úplné zatmění napsal už v roce 
1967. Pohlédněte na pozoruhodný životní osud obou básníků, který je dovedl k chá-
pání poezie jako absolutního výrazu výjimečné osobnosti. Jak nebezpečná je ale 
hranice absolutní lásky? A kde je hranice absolutního sobectví? Rimbaud a Verlaine. 
Destrukce a poezie. Psát a shořet. Slova a krev. Toužit a nenávidět. A absint. Dvakrát.



INFORMACE PRO PŘEDPLATITELE 

Prodej předplatného bude zahájen ve čtvrtek 24. 8. 2017 od 10:00 
v předprodeji divadla.

On-line přihláška je k dispozici na webových stránkách divadla 
www.klicperovodivadlo.cz od 14. 8. 2017.

Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa do 9. 9. 2017. 
Po tomto termínu budou nabídnuta dalším zájemcům.

Platba na fakturu

Prosíme, zašlete nebo předložte v předprodeji objednávku 
(obsahující náležitosti včetně IČ, DIČ...). Permanentky a fakturu Vám 
předáme osobně v předprodeji nebo zašleme za poplatek 35,- Kč.

Důležité informace

Termíny představení pro Vaši abonentní skupinu najdete 
v  programových materiálech, které Vám budeme zasílat poštou 
nebo e-mailem (dle požadavku na přihlášce).

Prosíme Vás o sdělení případné změny adresy, e-mailu nebo 
telefonních čísel.

Zakoupené abonentky není možné vyměnit nebo vrátit.

Možnost náhrady představení při předem omluvené neúčasti 
dvakrát za sezonu.

Při ztrátě permanentky Vám vystavíme duplikát za poplatek 100,- 
Kč (bez festivalových kuponů).

Změna programu z vážných důvodů vyhrazena.

Kompletní znění obchodních podmínek najdete na webových 
stránkách www.klicperovodivadlo.cz.

KLICPEROVO DIVADLO PODPORUJÍ:

Martin McDonagh 
KATI



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Gočárova 479/2, 500 02 Hradec Králové 

Tel: 495 512 857 
E-mail: predprodej@klicperovodivadlo.cz

Otevírací doba: 
pondělí - pátek: 10 - 18 hodin; sobota: 9 - 12 hodin

www.klicperovodivadlo.cz


