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si Vám dovoluje nabídnout: 
 

divadelní představení Osudová setkání Přemysla Otakara II. 
 

Anotace 

Originální divadelní hra ze života pátého krále 

českého Přemysla Otakara II., kterého si 

pamatujeme pod přízviskem „železný a zlatý“. 

Přiblížíme Vám tohoto velkého krále i z jiného úhlu. 

Poutavou a nenásilnou formou Vám ukážeme, že 

prožíval radosti i trápení a nebyl jen státníkem, ale 

i obyčejným člověkem zmítaným emocemi a 

člověkem, který pro dobro své země musel 

obětovat soukromý život. Zjistíte, že před osmi 

stoletími prožívali lidé strasti života manželského 

podobně jako je tomu dnes. V průběhu hry se 

seznámíte i s dalšími známými historickými postavami,  

Přijďte se podívat, jak Přemysl zvládne tři významné bitvy – tu u Kressenbrunnu, tu se svojí 

manželkou i tu se svojí milenkou a seznamte se se známými historickými postavami, jejichž 

setkání s Přemyslem bylo pro něj osudové v různých směrech jeho života. 

 

Technické podmínky pro realizaci představení 

Představení jsou v současnosti uváděna v prostoru středověkých krovů restaurace Solnice na 

Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Pro realizaci představení mimo toto místo, 

preferujeme netradiční historické prostory (hrady, zámky, kláštery, zahrady atd.) vyhýbáme 

se klasickým divadlům. Výška scény – 2,10 m. Dále je zapotřebí přípojka na 380 V a 220 V pro 

potřeby zapojení světel a zvuku. A zajištění sezení pro diváky. Na základě domluvy může zajistit 

za úplatu MAREDIV s.r.o.  

Délka představení je cca. 65 minut bez přestávky. Čas potřebný na postavení scény - 2 hod. 

před začátkem představení. Čas potřebný na uklizení scény je 1,5 hod. po skončení 

představení. Pro potřeby stavby scény je nutné umožnit příjezd 4 osobních vozů s přívěsným 

vozíkem. Veškerý technický personál včetně uvaděčů zajistí MAREDIV s.r.o. na své náklady.  
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Cena  

Kompletní cena divadelního představení „Osudová setkání Přemysla Otakara II. je složena ze 

dvou částí  

a) Umělecké honoráře 17 000,- Kč.   

b) Cestovní náklady 4x osobní auto á 6,-Kč/km počítáno z Českých Budějovic 

 

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Rádi zahrajeme představení právě u Vás.  

Miroslav Mareš – principál – Marešova divadelní společnost 
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