
Eduard Bass, Vladislav Kracík 
Klapzubova jedenáctka 
Divadlo Šumperk 

Chtěli holčičku, ale narodilo se jim jedenáct kluků. Tak táta Klapzuba postavil fotbalové 
mužstvo. Legendární příběh o chudém chalupníkovi, který ze svých synů vytvořil nejslavnější 
fotbalovou jedenáctku všech dob. Jejich fantastická cesta vede z hrbolatého hřiště na louce za 
chalupou přes vítězství v české fotbalové lize až do finále v Lize mistrů. Nadčasovost literární 
předlohy z roku 1922 nespočívá pouze v originálním vidění sportovního světa, ale zejména v 
tom, čím převyšují Klapzubáci všechny ostatní: pílí, technikou, ale hlavně radostí ze hry, 
kamarádstvím a smyslem pro fair play. 

Karel Čapek, Vladislav Kracík 
Povídky z jedné a druhé kapsy 
Městské divadlo Zlín 

Inscenace vzniká v rámci mimořádného projektu Malí velcí herci. Na jevišti MDZ se setká s 
profesionálními herci čtrnáct šikovných kluků a holek ze ZUŠ z celého Zlínského kraje a 
zahrají společně Čapkovy kapesní detektivky. U nás budou mladí herci ze ZUŠ hrát zkušené 
detektivy, zatímco herci z divadla jejich mladé a nezkušené asistenty. Společně budeme 
vyšetřovat šest zločinů: zločin z vášně, zločin z povinnosti, zločin olympijský, zločin z lásky, 
zločin ve verších a zločin divadelní. Pojďte si s námi zahrát na detektivy! 

Alta Vášová, Jan Štrasser, Dežo Ursiny 
Petr a Lucie 
Městské divadlo Zlín 

Petr a Lucie. Dvě duše na prahu dospělosti se potkají náhodou. V podchodu, když bombardují 
Paříž. „Vešla mu do srdce dveřmi jeho očí, vešla tam celičká a dveře se za ní zavřely.“ Má 
láska místo ve světě plném nenávisti? Ať válka počká! V každém chlapci je přece kousek 
hamletovské duše. Nechtějte po něm, aby chápal válku. Chce být jen šťastný. Teď a tady. S 
Lucií. Původní slovenský muzikál bude mít na jevišti MDZ českou i slovenskou premiéru! A 
je poctou autorovi námětu, spisovateli a nositeli Nobelovy ceny Romainovi Rollandovi. 

Leo Rosten 
Pan Kaplan má třídu rád 
Městské divadlo Zlín 

Humorný pohled na to, kterak se přistěhovalci mají udomácnit ve své nové domovině: jedině 
výukou nového jazyka! Hledáte-li nový domov, musíte i nový jazyk objevovat. Lehce se v 
něm ale ztratíte, zbloudíte, lopotíte a klopýtáte, až svého laskavého učitele jazyků přivádíte k 
zoufalství. Komedie o záludnostech vyučování cizí řeči plná písní, tance a půvabného 
humoru. Příběh o zdolávání neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve třídě plné lidí, kteří už 
dávno překročili školní léta. Jedinečný slovní humor se tu střídá se steskem po domově a 
písničkami z celého světa. 


