
Vstupenky objednáváme pouze pro naše členy (a jejich 

doprovod) v naší kanceláři v Motole, v pátek mezi 9´30-15 hod, 

až po jejich zaplacení hotovostí či po převodu na náš účet. 

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN   ( www.hdk.cz  ) 
DRACULA   

- muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese. 

Hrajeme 13.9. od 19 hod., 14.9. od 15 hod., 15.9. o d 15 hod., 6.12. od 19 hod., 7.12. od 15 a 

19 hod., 8.12. od 15 hodin.  Cena vstupenek 350, 49 0, 690, 850 a 990 Kč. 

 

SESTRA V AKCI   

- americká muzikálová komedie přichází po londýnském West Endu, americké Brodwayi, Vídni či 

Hamburku do Prahy! Její předlohou je film o barové zpěvačce Deloris Van Cartierové, která se 

musí před zločinci ukrýt do kláštera mezi řádové sestry. Příchod Deloris však dosud poklidný 

klášterní život zásadně naruší a vnese do něj řadu nečekaných novinek. 

Hrajeme 18.9. od 19 hod., 19.9. od 19 hod., 20.9. o d 19 hod., 21.9. od 15 hod., 22.9. od 15 

hod., 23.10. od 19 hod., 24.10. od 19 hod. a další.   Cena vstupenek 350, 490, 690, 850 a 990 

Kč. 

 

LEGENDA JMÉNEM HOLMES  

- muzikál, jehož děj je víceméně smyšlený, se humornou formou opírá o slávu legendárního 

detektiva Sherlocka Holmese a peripetie jeho autora, spisovatele Sira Arthura Conana Doyla. 

Hrajeme 26.9. od 19 hod., 27.9. od 19 hod., 28.9. o d 15 hod., 29.9. od 15 hod., 18.10. od 19 

hod., 19.10. od 15 a 19 hod., 20.10. od 15 hod. a d alší.  Cena vstupenek 350, 490, 690, 850 a 

990 Kč. 

 

ČAS RŮŽÍ  
- odhalení příběhu starého obrazu, který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! Čas 

růží vás pobaví i dojme! Vzpomínáte? Když jsem já byl tenkrát kluk, Přijela pouť, Svět má ty chvíle 

rád, Jdi za štěstím, Korunou si hodím, Lady Carneval, Je jaká je, Když muž se ženou snídá a 

mnoho dalších ožívá v muzikálových aranžích a pěveckém podání herců a zpěváků, kteří k hitům 

Karla Gotta přistoupili nově a zároveň s respektem, který si zaslouží! 

Hrajeme 4.10. od 19 hod., 5.10 od 15 a 19 hod., 8.1 1. od 19 hod., 9.11 od 15 a 19 hod., 10.11. 

od 15 hod. a další.  Cena vstupenek 350, 490, 690, 850 a 990 Kč. 

 



POLSKÁ KREV  

- je beze sporu nejznámější a nejlepší českou operetou. Na námět Puškinovy povídky „Slečna 

selka“ napsal Leo Stein libreto, na které Oskar Nedbal zkomponoval hudbu. Populární písně této 

operety znají nejen milovníci operety, ale i široká veřejnost. „Diplomat“, „Jste kavalír, to vím“, 

„Blondýnky něžné“, „Jednadvacet“ a „Bratři, jsem zamilován“.  Hrajeme 6.10. od 15 hod., 10.10. 

od 19 hod.  Cena vstupenek 290, 450, 590, 690 a 790  Kč. 

 

CARMEN  

- nádherné melodie muzikálu a napínavý příběh lásky a zrady ve skvělém hereckém obsazení. V 
hlavní roli výhradně Lucie Bílá. 
Hrajeme 11.10. od 19 hod., 12.10. od 15 hod., 13.10 . od 15 hod., 27.11. od 19 hod., 28.11. od 
19 hod., 29.11. od 19 hod. a 30.11. od 15 hodin. Ce na vstupenek 350, 490, 690, 850 a 990 K č. 

 

VESELÁ VDOVA  

- jedna z nejslavnějších operet všech dob Franze Lehára. 

Hrajeme 16.10. od 19 hod., 3.11. od 15 hod. a 1.12.  od 15 hodin. Cena vstupenek 290, 450, 

590, 690 a 790 Kč. 

 

JAK SE D ĚLÁ MUZIKÁL  

- ojedinělá muzikálová revue. Jak snadné je dělat muzikál, když máš talent a schopnost čelit 

nesnadným věcem. 

Hrajeme 20.11. od 11 hod., 24.10. od 10 hod., 27.10 . od 11 hod., 7.11. od 11 hod., 17.11. od 

11 hod., 21.11. od 11 hod. a další.  Cena vstupenek  219 a 299 Kč. 

 

JESUS CHRIST SUPERSTAR  

- muzikál / rockovou operu vytvořili textař Tim Rice a skladatel Andrew Lloyd Webber v roce 1969. 

Vypráví o posledních dnech Ježíše Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až po ukřižování. 

Hrajeme 30.10. od 19 hod., 31.10. od 19 hod., 1.11.  od 19 hod., 2.11. od 15 hod., 4.12. od 19 

hod.  Cena vstupenek 290, 450, 590, 690 a 790 K č. 

 

KRÁLOVNA KAPESKA  

-  v novém příběhu se opět dostaneme na pohádkový ostrov, kde spolu žijí tři království známá z 
pohádek – království Popelky, Zlatovlásky a Hloupého Honzy. 
Hrajeme 26.11. od 10 hod., 3.12. od 10 hod., 10.12.  od 10 hod., 15.12. od 11 a 15 hod., 17.12. 
od 10 hod.  Cena vstupenek 290, 390, 490, 590 a 690  Kč. Sleva 100 K č ze vstupenky.  

 


