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23. dubna 2015 v Českých Budějovicích 

Autobuď 

Petr Hašek, Janek Lesák, Veronika Riedlbauchová 

Premiéra: 25. dubna 2015 od 18.00 hodin, odjezd ze zastávky Poliklinika Sever 

Unikátní divadelní jízda k výročí 750 let založení Českých Budějovic. 
 
Může být jevištěm celé město? Dá se městskou autobusovou linkou dojet do minulosti? 
Nastupte do kouzelného retro-autobusu a nechte se převézt do doby, kdy vaše babičky byly ještě malé 
Budějčandy. Navštivte místa zdánlivě známá a podívejte se na ně staronovýma očima. Překročte bludný kámen 
a zažijte své město tak, jak jste ho ještě nezažili. Speciální autobusová linka s omezeným počtem padesáti 
jízdenek startuje pouze devětkrát.  
 
Jedinečné zážitkově-divadelní představení, při kterém navštívíte místa významná pro různá období 20. století v 
Českých Budějovicích. Čekají vás zastávky v nejstarším budějovickém vetešnictví, v bývalé kavárně Savoy, kde se 
scházela budějovická elita, navštívíme Zimní stadión, ve kterém si připomeneme, že hned v jeho sousedství 
stála největší synagoga ve střední Evropě, zavítáte na exkurzi přímo do výroby školních potřeb KOH-I-NOOR 
HARDTMUTH, autobusová linka vás zaveze do nově zrekonstruovaného kostela Sv. Rodiny a připomene vám 
osudy nejen řady sirotků, ale i jejich jazyků, kterými se dorozumívali, a společně vystoupáme na Černou věž, 
abychom se podívali na České Budějovice z nadhledu. 
 
1. Krajinská (pasáž)  
2. Kostel Sv. Rodiny  
3. Kavárna Savoy (jižní konec Zlatého mostu)  
4. Zimní stadion (zastávka MHD)  
5. KOH-I-NOOR HARDTMUTH 
6. Černá věž 
 
Při této divadelní exkurzi zajímavými místy Českých Budějovic vás budou provázet herci Malého divadla a jejich 
hosté, pamětníci historických událostí města a neopakovatelný genius loci této jihočeské metropole. 
 
Primátor města Jiří Svoboda k projektu uvádí: „Akce s názvem Autobuď ukazuje, jak dobře může fungovat 
domluva mezi zdánlivě rozdílnými společnostmi města. Jihočeské divadlo a Dopravní podnik na první pohled 
nemají mnoho společného, teď ale lidem předvedou, že dovedou velmi dobře spolupracovat. Tento jejich počin 
věnovaný místním občanům je dalším dárkem v pořadí, který oslavuje letošních 750 let našeho města a 
pořadatelům za něj děkuji.“ 
 
Pro Dopravní podnik města České Budějovice je forma účasti na projektu příležitostí, jak netradičně oslovit 
veřejnost. „Dopravní podnik se v poslední době stále více podílí na různých kulturních a volnočasových akcích ve 
městě. Naše spolupráce s Jihočeským divadlem znamená další rozšiřování těchto aktivit, které považujeme za 
velmi důležité. Snažíme se tak být nejen tím, kdo technicky zajišťuje dopravu pro obyvatele a návštěvníky města, 
ale také aktivním článkem společenského dění,” dodává místopředseda představenstva Dopravního podniku 
města České Budějovice Slavoj Dolejš. 
 
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. je tradičním donátorem kultury a sportu v jižních Čechách. V loňském roce 
zahájil kromě jiného spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a podporuje desítky vzdělávacích 
a charitativních projektů. „Továrna je nedílnou součástí Českých Budějovic od roku 1848 a Jihočeské divadlo je 



 

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 

                                   

stabilní kulturní značkou města. Projekt Autobuď je první příležitostí k těsné spolupráci. Vítáme proto, že se 
můžeme podílet na tomto netradičním unikátním projektu a je nám velkým potěšením přispět tak k celoročním 
oslavám 750. výročí Českých Budějovic,“ uvedl generální ředitel Vlastislav Bříza. 
 
 
Site-specific projekt inscenačního týmu šesti mladých divadelních tvůrců realizuje Malé divadlo ve spolupráci s 
Ateliérem 3D, Dopravním podnikem města České Budějovice, se společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s. a 
Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky České. Poděkování také patří ostatním partnerům projektu: 
vedení Sportovního zařízení města Č. Budějovice, p. o., panu Josefu Prokešovi – kostel Sv. Rodiny, obchodu D-
Sport (prostory bývalé kavárny Savoy), rodině Vančurových – správcům Černé věže a panu Luboši Hartovi – 
Starožitnictví Eleonora. 
  
Inscenační tým: 
Režijně-výtvarný koncept / Petr Hašek, Janek Lesák, 
Veronika Riedlbauchová, Ján Tereba, Tomsa Legierski  
a Zuzana Patráková 
 
 
 
 
 
Termíny nejbližších představení: 
PŘEDPREMIÉRA 25. 4. v 10.00, PREMIÉRA 25. 4. v 18.00 
DALŠÍ REPRÍZY 27. 4. v 10.00 a v 18.00, 28. 4. v 10.00, 29. 4. 
v 10.00 a v 18.00, 30. 4. v 10.00 a v 18.00 

Hrají: 
Sofia Adamová, Budlana Baldanova, Stanislava 
Drápelová, Jan Hönig, Petr Hubík, Dana 
Chroustová, Marek Menšík, Denisa Posekaná, 
Lucie Škodová, Jan Vejražka, Bartoloměj Veselý, 
Vjačeslav Zubkov, Jiřina Petrů, Jan Jírů, Julie De 
Meulemeester, Viktor Svidró 
 
 

 


