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18. června 2015 v Českých Budějovicích 

 

Baron Prášil 

Zdeněk Jecelín 

Premiéra 20. června 2015 před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově 

Pro letošní sezónu na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově si připravil premiéru i soubor Malého divadla. 
Dobrodružnou komedii Baron Prášil zde odehraje celkem devatenáctkrát.  

 
V loňském roce uvedl soubor Malého divadla před Otáčivým hledištěm dva úspěšné  tituly - Pták Ohnivák a 

lišák Zorro (premiéra 15. 6. 2013) a Cesta kolem světa (premiéra 17. 5. 2008). Letos v červnu přichází před 

točnu opět s novinkou - dobrodružnou komedií Baron Prášil v titulní roli s bývalým dlouholetým členem 

činoherního souboru Jihočeského divadla, nyní brněnským hercem Romanem Nevěčným. 

Autorem této divadelní adaptace a zároveň režisérem inscenace je Zdeněk Jecelín, který do konce roku 2013 

působil v Jihočeském divadle jako šéf souboru Malého divadla. S točnou a prostředím českokrumlovského 

zámeckého parku má bohaté zkušenosti.  Kromě již zmíněných titulů Pták Ohnivák a lišák Zorro a Cesta kolem 

světa zde spolupracoval také na inscenacích Kocour v botách a Kašpárek v rohlíku - Dneska to roztočíme.  Právě 

pro tyto zkušenosti jej stávající umělecký šéf Malého divadla Petr Hašek oslovil s nabídkou na spolupráci při 

přípravě nového titulu pro plenérové divadlo. „Točnu bereme jako atrakci, a tak se bude opravdu hodně točit,“ 

prozrazuje Petr Hašek. „Představení Baron Prášil je žánrově nezařaditelné. Je to rodinná fantasy komedie plná 

humoru přístupného dětem i dospělým. Ve výpravné scéně Kateřiny Štolcpartové se bude i kouzlit, diváci uvidí 

naddimenzované loutky, bubeníka i odkaz na známou prášilovskou scénu na dělové kouli,“ dodává šéf souboru. 

Kostýmy pro výpravnou komedii o nejslavnějším lháři všech dob, ve které účinkuje živá kapela, zdobí kostýmy 

Jitky Nejedlé. 

Ve světě, který na mapách nenajdete a do něhož lze vstoupit jen v čase, kdy zpívají drozdi, se diváci premiérově 

ocitnou již tuto sobotu 20. června 2015. Titul uvádíme v celkem 19 termínech a díky různému načasování si na 

své mohou přijít opravdu všechny věkové kategorie - 4 červnová dopolední školní představení, odpolední 

představení v průběhu celého léta (v červnu a červenci od 17:00, v srpnu od 16:00 hodin) a 3 večerní 

představení v září, která zároveň ukončí letošní sezónu na Otáčivém hledišti. 

Ceny vstupenek na odpolední představení se pohybují v rozmezí od 150 do 300 Kč, na večerní představení 

Baron Prášil  si pak diváci mohou vybírat ze vstupenek v cenové hladině 300 - 450 Kč. 

Baron Prášil je skutečná historická postava. 

Baron Prášil, původním jménem Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, byl německý voják a cestovatel, 

který po návratu domů z válečných tažení bavil své přátele vyprávěním barvitých historek o svých 

neuvěřitelných dobrodružstvích. Jako literární postava se Baron Prášil poprvé objevuje ve sbírce příběhů 

„Rukověť pro veselé lidi“, která vyšla anonymně v Berlíně v roce 1781, v roce 1785 je přeložena do angličtiny, 

aby o rok později byla přeložena zpět do němčiny a doplněna celou řadou dalších vyprávění německým 

preromantickým spisovatelem Gottfriedem Augustem Bürgerem. Kniha dostala název „Podivuhodné cesty po 

vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství Barona Prášila, jek je vypravuje při víně v kruhu přátel“ (1786), 

česky zkráceně Baron Prášil. 



 

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 

                         

Baron Prášil se stal slavným. 

Baron Prášil v knihách, ve výtvarném umění, hudbě, filmu, ale i na divadle! 

Baron Prášil před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově! 

Baron Prášil žije! 

 

Anotace 

Vítejte ve světě nejslavnějšího lháře všech dob. Vítejte ve světě barona Prášila. Točí se poněkud rychleji, než 

jste zvyklí, a není o moc větší než zámecká zahrada. Přesto se do něj všechno vejde. Dějí se v něm věci 

zázračné, neslýchané, neobyčejné… Považte, láska a dobro vítězí a zlo nemá sebemenší šanci.  Nevěříte? 

Vsaďte se! 

Baron Prášil 

Adaptace pro Otáčivé hlediště Český Krumlov / Zdeněk Jecelín 

 

Režie / Zdeněk Jecelín 
Scéna / Kateřina Štolcpartová 
Kostýmy / Jitka Nejedlá 
Hudba / David Hlaváč 
Pohybová spolupráce / Martin Vraný 
Dramaturgie / Petr Hašek 
Asistent režie / Ewa Kociemska, Rozálie Jecelínová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby a obsazení: 

Baron Prášil / Roman Nevěčný  
Baronka Anna Barbora z Münchhausenu / Dana 
Chroustová 
Jan Amos z Münchhausenu, její syn / Petr Šmíd 
Atlas / Jan Vejražka 
Decibel / Petr Hubík 
Jožka Předběhsvětlo / Vjačeslav Zubkov 
Fuk / Bartoloměj Veselý  
Elíša Čarostřelkyně / Sofia Adamová 
Hatice, turecká princezna / Denisa Posekaná 
Sultán, její bratr / Václav Chalupa 
1. otrokyně / Budlana Baldanova 
2. otrokyně / Lucie Škodová 
Omar Agha / Marek Menšík / Václav Marhold 
Budin Paša / Marek Menšík / Václav Marhold 
Císař / Václav Chalupa 
1. dvorní dáma / Lucie Škodová 
2. dvorní dáma / Budlana Baldanova 
Bubeník / Lukáš Zahradník 
Kontrabasista / Roman Hron 
Jelen Třešňocterák / Václav Chalupa, Lucie Škodová, 
Budlana Baldanova 
Turečtí a tatarští válečníci / Jakub Šindelář, 
Vít Malecha, Tomáš Adam, Lukáš Slepička, Přemysl 
Stibor, Vladislav Šulc 

Termíny uvedení: 

20. 6. a  27. 6. 2015 od 17:00 h 

3. - 5. 7. a  10. - 11. 7. 2015 od 17:00 h 

13. - 15. 8. a 21. - 22. 8. 2015 od 16:00 h 
3. - 5. 9. 2015 od 20:00 h 

 
 

KONTAKTY: 
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice // www.jihoceskedivadlo.cz / info@jihoceskedivadlo.cz 

Obchodní oddělení:  vera.ernstova@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640 / 723 080 938                      


