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PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ 

*DUBEN 2015 * 

středa 8. 4. 2015 v 18 hod. – Foyer divadla Pasáž             III. koncert KPH 

DUO TERES 

Lucia Kopsová – housle, Tomáš Honěk – kytara 

Program: K. Růžička, O. Kukal, L. Hurník, M. Brunner, A. Piazzolla, N. Paganini 
V minulosti tradiční dnes opět populární nástrojové spojení a zajímavý repertoár nabídne česko-
slovenské duo koncertující doma i zahraničí. 
Duo Teres vzniklo v roce 2007 na JAMU v Brně pod vedením odb. as. MgA. Miloše Vacka, primária 
Janáčkova kvarteta, u kterého oba hráči studovali komorní hru. V repertoáru dua jsou zastoupena 
díla od období baroka až po hudbu 20. století. Jeho snahou je interpretovat jen originální díla pro 
housle a kytaru s akcentem na díla soudobých českých i zahraničních autorů. Navazující tak na 
bohatou tradici houslistů a kytaristů 19. století, kdy jejich spojení bylo často vyhledávané. 

Vstupné: 180,-    senioři: 140,- 

Předprodej od 18. 3. 2015 
 

pondělí 13. 4. 2015 v 19 hod. – divadlo Pasáž 

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW v podání tanečního souboru MERLIN 
„LOVE IN FLAMES“ 
Velkolepý projekt plný irského tance, stepu, podmanivé hudby, světelných efektů a kostýmových 
převleků pro všechny věkové kategorie diváků. Tentokrát vám taneční soubor MERLIN ze 
Slovenska představí nový program IRSKÉ TANEČNÍ SHOW – Love In Flames. V předchozích jste 
měli možnost v Třebíči zhlédnout vyprodané představení Mystery of the Dance. 

Vstupné: 220,-  190,-     děti, senioři: 190,-  160,- 

Předprodej od 23. 3. 2015 
 

čtvrtek 16. 4. 2015 v 19 hod. – divadlo Pasáž           II. předst. sk. A 

DIVADLO SKLEP PRAHA 

Kolektiv Divadla Sklep: BESÍDKA 2015 

Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, Lenka Vychodilová a další + kapela 
Divadla Sklep 

Režie: Kolektiv Divadla Sklep 

Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců. 
Pražské kultovní Divadlo Sklep uvede oblíbený pořad Besídka, který je tradiční formou představení 
tohoto ojedinělého seskupení. Program Besídek je každoročně obměňován a je vždy složený z těch 
nejlepších nápadů, humorných písní a scének v podání samotných autorů. Autorská tvorba Divadla 
Sklep patří již řadu let k tomu nejlepšímu, co na divadelní scéně vzniklo a stále se těší obrovskému 
zájmu českého publika. 

VYPRODÁNO !!! 
 

pátek 17. 4. 2015 ve 20 hod. – Národní dům (na stání) 

WOHNOUT „LAKONKY A KREMROLE – TURNÉ JARO 2015“ 

Předkapela: TH!S (nová kapela Vojty Kotka) 

Pražsko – Tišicko – Karlštejnsko – Dobříšská root-rocková kapela TH!S přestala po X letech 
coverování zevlit (dříve si pánové říkali Zevláky) a rozhodla se začít dělat vlastní SH!T. Pořád je to 



ale stejná parta orto-hovad toužících po smrti proudem z elektrických kytar. Jako předkapela 
Wohnoutů v rámci Laskonky a kremrole tour představí TH!S úplně poprvé evr svoje H!TS. Takže 
EAT TH!S madafakas! 

WOHNOUT 

Obsazení kapely: Matěj Homola – zpěv, kytara, Jan Homola – zpěv, kytara, Jiří Zemánek – 
zpěv, baskytara, Zdeněk Steiner – bicí 
Hudební soubor krásných, vtipných, mladých, majetných a inteligentních mužů, který si říká 
Wohnout, vydává osmé řadové album s neméně inteligentním názvem. Laskonky a kremrole jsou 
deskou, která není zas tak sladká jak vypovídá její název, ale není ani nepříjemně kyselá, či 
odporně hořká. Je prostě taková, jaká má být. Nenechte si ujít víc než hodinu a půl trvající 
maraton písní čerstvě upečených, ale i songů se starším datem výroby. 

Vstupné v předprodeji: 160,-     na místě: 190,- 

Vstupenky již v prodeji !! 
 

neděle 19. 4. 2015 v 19 hod. – divadlo Pasáž                          II. předst. sk. B 

DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA 

Fan Vavřincová, Pavel Šimák, Petr Vydra: EVA TROPÍ HLOUPOSTI 
Hrají: Marie Doležalová, Denny Ratajský, Ludmila Molínová, Aneta Krejčíková, Daniel 
Rous, Martina Randová, Pavel Nečas, David Hák, Lukáš Rous, Zdeněk Maryška 

Režie: Pavel Šimák 

Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou českou autorku Fan 

Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem. Příběh o rozjívené dívce, 

která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako 

nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v 

hlavních rolích a rovněž v knižním vydání. Inscenace Eva tropí hlouposti na jeviště Fidlovačky 

rozhodně patří. Tak jako na ně kdysi patřil i představitel jedné z hlavních rolí ve stejnojmenném 

filmu – Oldřich Nový. Ten divadlu na Fidlovačce kraloval nejen na jevišti, ale i jako jeho ředitel. 
VYPRODÁNO !!! 

 

čtvrtek 23. 4. 2015 v 19 hod.– Národní dům        III. koncert HS 

TAXMENI 

Obsazení kapely: Vráťa Vyskočil – zpěv, Jarda Čvančara – pětistrunné banjo, Jan Brabec – 
kytara, Luděk Kodrle – bicí, Jindřich Vrbenský – klávesy, Karel Mrkvička – zpěv, kytara, 
Pavel Kaiser – baskytara 
Taxmeni si v roce 2015 připomenou 45 let od svého založení. 
Z původního tradičního směru a akustického zvuku se postupně propracovali k modernější country 
hudbě. Vydali řadu hudebních nosičů, z nichž největší úspěch zaznamenali s projektem CALAMITY 
JANE. Právě, v něm uvedli styl military country, kde zhudebnili příběhy o odvaze, chlapecké cti a 
vlastenectví. Přišli tak s novou, neotřelou hudební formou, ve které propojili countryovou hudbu s 
rockovou, náměty k textům čerpali z relativně nevyčerpatelné studnice válečných témat. 

Vstupné: 170,-  160,-  150,- 

Předprodej od 2. 4. 2015 
 

pátek 24. 4. 2015 v 19 hod. – Klub expozice Franta 

PREZENTACE FOTOGRAFIÍ JAROSLAVA HEDBÁVNÉHO  

„PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ ZAJÍMAVOSTI ČR“ 

Hudební vystoupení: Marcel Kříž – písničkář, kytarista 

Vstupné: 90,- 

Předprodej od 3. 4. 2015 
 

neděle 26. 4. 2015 od 10.00 do 17.00 – Třebíčské podzámčí 

ČARODĚJNICKÁ NEDĚLE 



Zveme malé i velké čarodějníky a čarodějnice na pravidelný čarodějnický slet v předzámčí, kde si 
návštěvníci mohou obnovit či rozšířit svá letecká oprávnění. Součást pestrého programu plného 
úkolů, které musí každý správný čaroděj znát, je také rozpoznávání druhů bylin, ze kterých lze vařit 
účinné lektvary.  
Bližší info na tel.: 568 610 020, e-mail: cestycasem@mkstrebic.cz 

Vstupné dospělí: 60,-     děti: 30,- 
 

neděle 26. 4. 2015 v 15 hod. – divadlo Pasáž    PRO RODIČE S DĚTMI 

DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA 
Dana Bartůňková:  

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE 
Hrají: Aneta Krejčíková / Natálie Urválková, Julie Jurištová, Gustav Hašek / Jiří Krejčí, 
Milan Duchek, Radovan Svítil / Tomáš Kyselka 

Režie: Dana Bartůňková 

Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví 
osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi 
a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království 
uprchnout a hledat štěstí daleko od domova. 

Vstupné dospělí:  120,-           děti: 70,- 

Zbylé vstupenky v prodeji od 7. 4. 2015 
 

úterý 28. 4. 2015 v 19 hod. - divadlo Pasáž (jeviště) 

Pino Cacucci: ¡VIVA LA VIDA! FRIDA¿? 

Monodramatická sonda do duše známé mexické malířky Fridy Kahlo (1907 – 1954), silné ženy a 
umělkyně se svobodomyslným vztahem k životu, uvězněné ve zmrzačeném těle, jež navždy muselo 
nést následky vážného zranění. V hlavní a jediné roli se představí třebíčská rodačka Eva 
Ventrubová. 

POZOR !! Omezený počet vstupenek !! 

Vstupné: 180,- 

Předprodej od 7. 4. 2015 

 
Předprodej vstupenek (na jednotlivé pořady) začíná vždy 

tři týdny předem u pokladny NÁRODNÍHO DOMU, 

Karlovo nám. 47, Třebíč – tel: 568 610 013 

a v INFORMAČNÍM CENTRU (Národní dům), 

Karlovo nám. 47, Třebíč – tel: 568 610 021.    

www.mkstrebic.cz   

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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