Leden
3.1. středa
19.30
KK Rock’n Roll
Tematicky bohatá, vtipná a mrazivá satira na pomezí reality a fikce se dotýká
současné posedlosti mládím, obtíží soužití dvou umělců, krize středního věku a
mnohého dalšího. Guillaume Canet ve filmu Rock'n Roll natáčí jiný film, kde hraje
otce dvacetileté hvězdičky. První velkou ránu jeho egu uštědří zjištění, že podle své
kolegyně rozhodně není cool a na jejím seznamu herců, se kterými by si to chtěla
rozdat, figuruje ostudně nízko. Jeho duševní vyrovnanosti také vůbec nepomáhá, že
jeho partnerka Marion Cotillard v rámci přípravy na roli v novém počinu Xaviera
Dolana doma vybudovala záhonek s živými králíčky a mluví nesrozumitelným
quebeckým akcentem (protože „za roli, která nemá přízvuk nebo postižení, dneska
žádnou cenu nedostaneš"). Frustraci 43letého umělce korunuje předávání cen
César, kde mu sošku vyfoukne o generaci mladší kolega. V tom okamžiku se
Guillaume rozhodne najít své ztracené sebevědomí stůj co stůj. Režie: Guillaume
Canet. Hrají: Guillaume Canet, Marion Cotillard aj. Čsfd 74%

7.1. neděle
15.00
Tříkrálové odpoledne
Betlém, aneb putování za hvězdou
Vánoční inscenace Betlém aneb Putování za hvězdou je adaptací klasického
biblického příběhu o hvězdě zvěstující příchod Mesiáše. Přestože vám nabízíme
poněkud netradiční zpracování tohoto tradičního vánočního příběhu, ctíme v něm
vážnost a hloubku jeho námětu i jednotlivé prvky původního příběhu. Každým rokem
představení obnovujeme, měníme, vylepšujeme. Neopomíjíme ani známé koledy a
tak se můžete kdykoliv přidat.
Výtvarná dílna s tříkrálovou tématikou ve Studiu Dobeška
16:00
8.1.pondělí
18:00
Kryštof Suchý – vernisáž obrazů
10.1. středa
19.30
KKCukrář
Služební cesty mohou přinést mnohá překvapení a není výjimkou, pokud mezi ně
patří setkání, jež přeroste v milenecký vztah. Poměr Thomase, cukráře žijícího v
Berlíně, a Orana, ženatého muže původem z Izraele, však po několika měsících utne
tragická událost. Oran umírá při dopravní nehodě a Thomas nevidí jiné východisko,
než vyhledat vdovu, jež teď sama vychovává Oranova syna. Přes počáteční
nedůvěru, pramenící z Thomasovy německé národnosti, dává truchlící Anat
mlčenlivému mladému muži práci ve své kavárně, netuší však, že nevyslovený

smutek, který je spojuje, se váže k jednomu a tomu samému muži. Režie: Ofir Raul
Graizer. Hrají: Sarah Adler, Tim Kalkhof aj. Čsfd 82%

13.1. sobota
15.00
FK pro děti
Hurvínek a kouzelné muzeum
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou
rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní
dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí
zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do
uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A právě v
podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho záchraně.
Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost,
šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil ´taťuldu´, ale i kouzelné
muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek.
14.1. neděle
15.00
Putování ztracené kapky, aneb cesta tam a zase zpátky
Činoherní výpravný dobrodružný muzikál. Děti se v pohádce společně s malým
Vlastíkem vydají z louky za ztracenou kapkou, aby jí pomohli vrátit se zpět. Za
pomoci kouzelného hrnce budou muset překonávat několik nástrah a úskalí. Setkají
se s Polární září, Sluníčkem , ale také zažijí mořskou bouři a nakonec se zdárně i s
kapkou vrátí zpět na louku. Divadlo Kapsa Andělská Hora.
15.1. pondělí
19:30
Škampovo kvarteto
Kvarteto zahraje skladby - W. A. Mozart - Smyčcový kvartet KV 465, L. Janáček Smyčcový kvartet č.1 a B. Smetana- Smyčcový kvartet č. 1.

17.1. středa
19:30
KK Dokud nás svatba nerozdělí
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském zámečku
ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte
tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho. Profesionální svatební
agentura má na nezdary celých 24 hodin a za ty se toho může stát opravdu hodně.
Zvlášť když šéf agentury z přátelství zaměstná vlezlého fotografa, kterého spíš než
focení zajímá svatební pohoštění, najde záskok za kapelu, pro který je „decentní
zábava“ neznámým pojmem, a ženichovo půlnoční překvapení definitivně změní
celou svatbu v grotesku. Komedie od režisérů filmu Nedotknutelní (2011), jejíž
inspirační zdroj můžeme hledat třeba u argentinských Divokých historek (2014),
potěší srdce každého, alespoň trochu škodolibého diváka. Režie: Olivier
Nakache, Eric Toledano. Hrají: Suzanne Clément, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve
aj. Čsfd 78%
18.1. čtvrtek

19:00

Trojhlavá saň
Talkshow - Linda Finková, Aneta Christovová, Vlaďka Pirichová
Dělaly spolu v rádiu, poslouchalo je přes milion lidí, bez ohledu na věk i pohlaví.
Jejich předností je přirozenost, pohoda a hlavně humor, který si primárně dělají jedna
z druhé, ale ani vy nezůstanete bez povšimnutí. Zpěvačka Linda, moderátorky Aneta
a Vlaďka předvedou dosud nevídanou show, u které se zasmějete, zamyslíte a
možná i rozněžníte. Přijďte se uvolnit a zasmát. Ženský, přiveďte s sebou chlapy! Až
nás uvidí a uslyší, budou ještě rádi, že mají doma právě Vás!
21.1. neděle
15.00
Mořský svět
Pohádka o neobvyklém přátelství mezi delfínem a krevetkou. Nezáleží na tom, jak
kdo vypadá, jak je velký nebo malý, důležitá je touha a vůle splnit si svůj sen. Divadlo
Formela.
22.1. pondělí
19:00
Přednáška o architektuře s Davidem Vávrou
…tentokrát na téma Austrálie, Nový Zéland a Tasmánie.
Úchvatnou krajinou Nového Zélandu.
23.1. úterý
20:00
Zuby Nehty - koncert
V roce 1981 založily Pavla Slabá, Hana Řepová a Marka Míková hudební skupinu
Plyn. V roce 1984 se skupina přejmenovala na Dybbuk a přibrala další členky,
Kateřinu Jirčíkovou a Evu Trnkovou. V této sestavě odehrála skupina stovky koncertů
a zúčastnila se mnoha festivalů. V roce 1987 se Dybbuk rozpadl a Marka Míková s
Pavlou Slabou založily skupinu Zuby nehty. Současné složení skupiny je otevřené a
proměnné podle toho, jak se jednotlivým členkám rodí děti či přeruší své působení ve
skupině podle potřeb svého zaměstnání.
24.1. středa
19:30
KK Nemilovaní
Žeňa a Boris procházejí bolestným rozvodem. Pohromadě je drží už jen poslední
starost, prodej bytu, jinak si oba zařídili nový život po svém. Žeňa si našla staršího
bohatého muže, Boris čeká dítě s kolegyní z práce. Jejich dvanáctiletý syn Aljoša je
spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal vlastní selhání.
Neprojevují mu náklonnost, zdá se, že toho nejsou ani schopni. Všechno se změní
ve chvíli, kdy Aljoša zmizí. Náhlý pocit prázdnoty dožene oba rodiče k pátrání nejen
po vlastním synovi, ale i po kořenech vlastního emocionálního chladu. Režie: Andrej
Zvjagincev. Hrají: Marjana Spivak, Alexej Rozin, aj. Čsfd 84%
28.1. neděle
15.00
Lakomá Barka
Pohádka na motivy knihy Jana Wericha Fimfárum. Divadélko Na Koleně.
29.1. pondělí
Besídka 2018

19.30

Tradiční představení divadla Sklep v novém podání složené z mnoha humorných
výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu
morousovi a kakabusovi.
Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, Jana
Hanáková, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, Lenka Vychodilová,
Lenka Andelová, Roman Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska/Rasťo
Uhrík.
30.1. úterý
19.30
Besídka 2018
Tradiční představení divadla Sklep v novém podání složené z mnoha humorných
výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu
morousovi a kakabusovi.
Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, Jana
Hanáková, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, Lenka Vychodilová,
Lenka Andelová, Roman Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska/Rasťo
Uhrík.
31.1. středa
19.30
Výběr z Besídek
Sklizeň nejlepších plodů posledních let.
Sestavu aktuální Besídky doplňují Tomáš Hanák, Václav Marhoul, Robert Nebřenský
a další.
Připravujeme na únor
1.2. Milostný trojúhelník
20.1. Spirituál kvintet – koncert
26.1. Besídka 2018
27.2. Besídka 2018
28.2. Výběr z Besídek

