
 

8. září 2018 v Českých Budějovicích 

 
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ MÁ ZA SEBOU 60. JUBILEJNÍ SEZÓNU.  
 
V neděli 9. 9. 2018 odehraje soubor Malého divadla poslední představení této sezóny před Otáčivým 
hledištěm. Pro Jihočeské divadlo byla sezóna 2018 velice úspěšná, odehráli jsme 91 představení. 
Z důvodu nepříznivého počasí bylo jedno představení zrušeno.  
 
Na Otáčivém hledišti jsme v letošním roce přivítali 55 961 diváků. Od roku 1958 navštívilo Otáčivé 
hlediště 2 341 898 diváků. 
 
,,Jsem velice rád, že i letos jsme na Otáčivém hledišti mohli přivítat domácí i zahraniční hosty. Vážím si 
našich souborů a děkuji jim za excelentní výkony. Věřím, že budoucnost točny se nadále bude ubírat tím 
nejlepším směrem, a že i v příštích letech s námi budou diváci spokojeni tak jako letos. Měli bychom si 
uvědomit, že jsme nejnavštěvovanější letní scénou v České republice a do budoucna usilovat o co nejlepší 
podmínky pro diváky i účinkující,“ okomentoval ředitel Jihočeského divadla, Lukáš Průdek. 
 
Letos poprvé jsme uváděli s vícejazyčnými titulky všechna představení kromě Ztraceného světa. 
Představení Ztracený svět bude možné sledovat s titulky v příštím roce. Lidé si mohli před představením 
zapůjčit tablet. Poskytujeme 50 tabletů s možností využití titulkovacího softwaru OVERTEKST. Aplikaci 
určenou pro zařízení s OS Android 4.2 a vyšší, stáhlo doposud 1000 uživatelů. Jihočeské divadlo chce 
zpřístupnit všechna představení nejen zahraničním divákům, ale také lidem se sluchovým postižením.  
 
Na Otáčivém hledišti jsme odehráli osm titulů, z toho dvě premiéry.  Premiéru - hororu Dracula a 
premiéru - dobrodružného představení Ztracený svět, dále komedii Dekameron, opery Rusalka, 
Trubadúr, Příhody lišky Bystroušky, balet Valmont a detektivní komedii Pes baskervillský. 
 
Největším trhákem na OH byl horor Dracula autorské dvojice - Olga Šubrtová, Martin Glaser. Představení 
navštívilo nejvíce diváků a řadí se k nejvýpravnějším inscenacím.  
 
Martina Schlegelová k sezóně na Otáčivém hledišti dodává: „Především se nám povedla velkolepá 
inscenace Draculy, které prorokuji, že bude diváky těšit ještě mnoho sezón. Letošní sezóna na Otáčivém 
hledišti byla moje první. I když se občas děly dramatické události spojené s bouřlivým počasím, mám 
radost, že jsme všechna představení, která jsme začali, také šťastně dohráli, a zrušili jen jedno jediné.   
 
Mimořádnou inscenací sezóny 2018 na Otáčivém hledišti byla i premiéra Malého divadla, Ztracený svět. 
Obří loutky pravěkých ještěrů nenechají v klidu malé ani velké diváky. ,,Bylo jasné, že dinosauři budou 
velký tahák, ale myslím, že pro řadu diváků bylo překvapením, jak naše loutky díky své úžasné technologii 
a nápaditému vizuálu v inscenaci fungují, jak jsou velké, kolik jich je a jak se vlastně hodí do barokních 
zahrad. Vždy když se v naší inscenaci objevily loutky dinosaurů, nastal v hledišti (a nejenom u dětského 
publika) obrovský úžas a nadšení,“ popsal režisér Petr Hašek. 
 
Každý rok navštíví Otáčivé hlediště významné osobnosti. Letos do Českého Krumlova zavítal dlouholetý 
generální ředitel Státní opery ve Vídni, Ioan Holender, který se o svůj zážitek podělil se čtenáři Kronen 
Zeitung. „Verdiho Trubadúr v přírodním divadle v zámeckém parku pro mě byl světovou senzací. Nikoli 
jen díky pěvcům, kteří si za své výkony bez mikrofonů zaslouží uznání a mezi nimiž zaujala zvláště Yukiko 
Kinjo v roli Leonory, nebo orchestru opery Jihočeského divadla umístěném v historickém letohrádku 



Bellaria, z něhož byla hudba akusticky přenášena, ale především díky jedinečnému Otáčivému hledišti 
pro zhruba 600 diváků.“ 
 
Zajímavostí letošní sezóny na OH bylo natáčení České televize inscenace Psa baskervillského ve dnech 
28., 29., 30. 8. 2018. Záznam inscenace odvysílá ČT ART do konce roku 2018. 
 
Jubilejní 60. sezónu zakončíme výstavou Joana Brehmse, otce principu Otáčivého hlediště. Výstavu, 
kterou pořádáme ve spolupráci s Národním muzeem v Praze a Kláštery Český Krumlov, mohou diváci ve 
foyer JD navštívit od 10. října do 31. prosince. 
 
Srovnání sezón 2017 a 2018 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 

 2017  2018 
Prodáno  54 486 ks   55 961 ks 
Návštěvnost 97,76 %   95, 95 %  
Tržby  32 171 169,-   37 666 351,- 
Počet odehraných představení 85  91  
Počet zrušených představení 2 (20. 7., 1. 9.)  1 (25. 8. 2018) 
Počet titulů 8  8 
Počet premiér 2 (Trubadúr, Valmont)  2 (Dracula, Ztracený svět) 

 
Na začátku října 2018 se dozvíme výstupy z průzkumu, který prováděla na Otáčivém hledišti agentura 
Economic impact. Výzkum zkoumal ekonomické dopady Otáčivého hlediště na město Český Krumlov a 
na Jihočeský kraj. Ředitelka agentury, MgA. Ing. Tereza Raabová, Ph.D., je autorkou Metodiky pro 
výpočet ekonomických dopadů, která byla certifikována Ministerstvem kultury.  
 
  



 UKONČENÍ SEZÓNY 2017 / 2018  
 
V sezóně 17/18 jsem uvedli 14 premiér: La traviata /Giuseppe Verdi/ - premiéra 20.10.2017; Čechomoří 
/Janek Lesák a kol./ – premiéra 28.10.2017; Nebezpečný experiment /Arthur Conan Doyle/ – premiéra 
3.11.2017; Kráska a zvíře /Béla Kéri Nagy – Tomáš Vondrovic/ – premiéra 24.11.2017; Lajka vzhůru letí 
/David Košťák/ – premiéra 28.11.2017; Živý obraz /Marius von Mayenburg/ - premiéra 15.12.2017; 
Kalifornská mlha /Stephen Sachs/ - premiéra 29.12.2017; Její pastorkyňa /Leoš Janáček/  - premiéra 
19.1.2018;  Letní vosy nás štípou už i v listopadu /Ivan Vyrypajev/ - premiéra 9.2.2018; Bruncvík aneb 
Jak lev do znaku přišel /Jiří Jelínek/ – premiéra 17.2.2018; Pane, vy jste vdova /Miloš Macourek, Václav 
Vorlíček/ - premiéra 23.2.2018; Klíče odnikud /taneční divadlo Petra Zusky/ – premiéra 23.3.2018; 
Téměř dokonalá láska /Nicole Moeller/ - premiéra 7.4.2018; Game / Janek Lesák & Natálie Preslová/ – 
premiéra 14.4.2018; Don G /Mozart – Gazzaniga – Moliére/ - premiéra 4.5.2018.  
 
Ateliér 3D, který doplňuje repertoár Jihočeského divadla, navštívilo celkem 5200 účastníků.  
„Tvoříme komunitu fanoušků divadla. Chceme, aby divadlo nebylo jenom konzumování uměleckých 
produkcí, ale především příležitostí k radostnému a objevnému setkávání ve společenství tvůrčích 
osobností ve svobodném světě divadla,“ popsala šéfka Ateliéru 3D, Michala Piskačová 
 
Interaktivní prohlídky celkem 33 = 846 účastníků 
Divadelní dílny celkem 44 = 1039 účastníků 
Cyklus jednorázových workshopů Živě a zevnitř = 60 účastníků 
Noc divadel = 1000 účastníků 
Oslavy výročí 17. listopadu = 350 účastníků 
Noc s Andersenem = 20 dětí 
Letní divadelní dílny = 40 dětí 
Kurz pro pedagogy Umění učit = 8 pedagogů 
Kurzy Muzikálu a Herectví  = 27 účastníků 
Setkání dramacenter ČR = 30 účastníků 
Pouliční slavnost POSOUSEDSKU = cca 600 účastníků 
Kouzla a dítě – edukační program = 2 reprízy 1064 účastníků 
Kupé na Půdě = 101 diváků  
 
Jihočeské divadlo v uplynulé sezóně pořádalo mimo jiné i různé mimorepertoárové akce. Například: 
Zahajovací koncert orchestru JD, Utajené koncerty, Vánoční koncerty, Velikonoční koncert, Sousedskou 
slavnost, Noc divadel, Interaktivní prohlídky divadla, dále kurzy, besedy, diskuze, zájezdy a workshopy. 
 
Opera Jihočeského divadla se účastnila dvou prestižních festivalů. 
Na podzim se operní soubor představil na největší operní přehlídce v ČR - Festival Opera s inscenací Dítě 
a kouzla včetně předprogramu Kouzla a dítě.   
Tentýž program zazněl na jubilejním 60. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, 
který je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v ČR a zároveň patří k největším 
pravidelně konaným festivalům klasické hudby v Česku. V Litomyšli to byla historicky první účast 
Jihočeského divadla. 
 
Velkého úspěchu dosáhl i stálý host naší opery. Barytonista Svatopluk Sem se stal držitelem významného 
ocenění - celostátní Thálie v oboru opera, a to za roli Giorgia Germonta ve Verdiho opeře La traviata, 
která měla premiéru 20. 10. 2017 v DK Metropol pod taktovkou Maria De Rose a v režii Veroniky 
Poldauf Riedlbauchové.  
 
Malé divadlo se také těšilo velkým úspěchům. Na Festivalu Dítě v Dlouhé získalo Malé divadlo cenu 
studentů Katedry Divadelní vědy FF UK za inscenaci Filmmakeři. 
Soubor se účastnil i prestižního festivalu Loutkářská Chrudim. 

https://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/2154-la-traviata


 ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2018 / 2019 V JIHOČESKÉM DIVADLE 
  

Jihočeské divadlo vstupuje do nové sezóny s několika novinkami.  
 
Velkou novinkou v řadě abonomá je pro diváky MOJE ABO. 
Novinka, kterou si sestavíte z pohodlí domova. MOJE ABO nabízí nekonečné možnosti z naší aktuální 
nabídky. Vybírat můžete napříč všemi žánry. Jedinou podmínkou je výběr 4 různých představení po 1 
vstupence, které jsou označené v online programu Jihočeského divadla tlačítkem MOJE ABO. Odměnou 
je sleva 20 % na celý nákup.  
 
V Novém Vrátě působí od června 2018 nový šéf výroby a scénograf MgA. Jan Polívka, uznávaný 
scénograf, který spolupracuje s významnými divadelními tvůrci napříč Evropou.  
 
Baletní škola pod vedením baletního mistra Sergeje Škalikova zahajuje nový „taneční rok“ 17. 9. 2018. 
Škola dává příležitost nejen malým baletkám, ale je atraktivní také pro chlapce. Počátky baletní školy 
spadají ještě do šéfovského období choreografky Libuše Králové. Tehdy počet žáků nepřesahoval ani 
desítku. S nástupem Sergeje Škalikova do baletního souboru v roce 1999 postupně žáků přibývalo, a 
škola získávala velké renomé. Její smysl spočívá v získání praktických dovedností k případnému dalšímu 
studiu v oblasti scénických umění. Vrcholem každého tanečního roku je závěrečný koncert baletní školy, 
který se těší tak velkému zájmu publika, že bývá vyprodán dříve než „Dejvické divadlo“.  

Malé divadlo se chystá na 26. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni. GAME režisérské dvojice  
Janka Lesáka a Natálie Preslové zažijete 16. 9. 2018. GAME je participační divadlo postavené na 
principech LARPu (Live Action Role Playing Game) – hraní za fiktivní postavu v reálném čase a prostoru. 
Je to jako hrát deskovou hru na hracím plánu velikosti tenisového kurtu. Figurku nepotřebujete – tou jste 
vy sami. Neexistuje únikový východ, neexistuje záchranné heslo. Musíte hru hrát a dohrát. 

Připravujeme 14 premiér. Vizuály pro premiéry připravila fotografka Jarmila Štuková, která vystřídala 
Jana Sakaře. Dokumentovala mimo jiné například násilí na ženách v Afghánistánu či válku s Islámským 
státem v Iráku a Sýrii. Je držitelkou Czech Press Photo za fotografické soubory i videa, a vy se s ní budete 
moci osobně setkat v našem projektu Kupé na půdě. 
 
BALET 
Tramvaj do stanice Touha /Tennessee Williams – Arvo Pärt/ - premiéra 16. 11. 2018 
Tuto inscenaci uvedeme ve spolupráci s Landestheater Niederbayern Passau, kde bude mít balet 
premiéru v prosinci, a dále bude uváděna také v divadlech v Landshutu a Straubingu. S tímto baletem 
v Německu vystoupíme 11x. Spolupráce s pasovským divadlem má v Českých Budějovicích již tradici. 
Šípková Růženka /P. I. Čajkovskij/ - premiéra 3. 5. 2019 
 
ČINOHRA 
Elity /Jiří Havelka/ - premiéra 26. 10. 2018  
Pokoušení  /Václav Havel/ - premiéra 14. 12. 2018 
Pod sněhem /Petra Soukupová/ - světová premiéra 18. 1. 2019 
Ďáblův sluha /Vlastimil Vondruška/ - světová premiéra 8. 3. 2019  
Rybí krev /Jiří Hájíček/ - premiéra 18. 4. 2019 
 
MALÉ DIVADLO  
To, co žije pod tvou postelí /J. Lesák & N. Preslová/ – premiéra 27. 10. 2018  
O Palečkovi /Z. Jecelín/ – premiéra 24. 11. 2018 
Dělej, sdílej! – premiéra 15. 2. 2019 
Návod k přežití zombie apokalypsy / J. Lesák & N. Preslová/ – premiéra 13. 4. 2019 



OPERA  
Prodaná nevěsta /Bedřich Smetana/ - premiéra 12. 10. 2018 
Kominíček /Benjamin Britten/ - premiéra  8. 2. 2019 
Evita /Andrew Lloyd Webber, Tim Rice/ - premiéra 29. 3. 2019 
 
ATELIÉR 3D  
S novou sezónou se rodí nový prostor Ateliéru 3D v bývalém divadelním klubu. Vedle již zavedených 
celoročních kurzů otevírá ,,líheň“ pro malé i velké divadelníky. Ateliér nově nabízí tyto programy: 
ATELIÉR JUNIOR, RECYKLOUTKA_STVOŘENÍ, PIDIŠOU S ÁJINOU, HERECKÝ A MUZIKÁLOVÝ KURZ, 
HERECKÝ KURZ, MUZIKÁLOVÝ KURZ, ŽIVĚ A ZEVNITŘ.  
 
Diváci se také mohou těšit na: 
Dny otevřených ateliérů / 13. 10. 2018 
Kupé na Půdě / 31. 10. 2018 
Rozsviťme demokracii / 17. 11. 2018 
Noc divadel / 17. 11. 2018 
U tabule s Andersenem / 23. 3. 2019 
Posousedsku 2018 / 29. 5. 2018 
Divadelní dílny  
Interaktivní prohlídky 
  



 PROGRAM OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ 2019 
 
Divotvorný hrnec / B. Lane,  E. Y. Harburg -  F. Saidy / V+W / muzikál 
 
Dracula / B. Stoker / horor 
 
Dekameron / M. Glaser, O. Šubrtová / komedie 
 
Šípková Růženka / P. I. Čajkovskij / Premiéra 24. 7. 2019 / baletní pohádka na špičkách 
 
Turandot / Giacomo Puccini / Premiéra 2. 8. 2019 / opera 
 
Rusalka / A. Dvořák / opera 
 
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák málem král(em) / Martin Glaser, Olga Šubrtová / česká komedie 
 
Ztracený svět / A. C. Doyle / dobrodružná podívaná pro celou rodinu  
 
Prodej a rezervace vstupenek bude zahájen od 1. 10. 2018. Prodej bude dále probíhat v režimu 
dynamických cen. 
 
Více informací se dozvíte v neděli 9. 9. 2018 v 19.15 hodin v infopointu na Otáčivém hledišti v Českém 
Krumlově. 
 
Další tiskovou konferenci pro Vás chystáme 9. 10. 2018.   
 
Poděkování patří všem partnerům a příznivcům Jihočeského divadla. 
 

  
 

KONTAKTY 
 

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424 / 19, 370 47 České Budějovice 
www.jihoceskedivadlo.cz / info@jihoceskedivadlo.cz, lenka.ostra@jihoceskedivadlo.cz 
Lenka Cimlová Ostrá – marketing Jihočeského divadla - tel.: 607 673 773 / 386 355 640 
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