
Duben 
 
 
3.4. úterý                                   19.00 
Z trhanců a alpidel 
Výstava koláží herce Miroslava Dvořáka 
Vernisáž zahájí herečka a dabérka Lucie Kožinová a vystoupí žáci dramatického 
oboru ZUŠ Harmony Dolní Břežany 
 
4.4. středa                                   19.30    
KK Zahradnictví: Nápadník 
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se 
na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází 
oblíbenému snímku Pelíšky (1999). Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého 
radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. 
Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší 
léta svých životů. Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných 
vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým 
nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací. 
Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí 
jejich dětí. Režie: Jan Hřebejk Scénář: Petr Jarchovský. ČR / ČSFD 66% 
 
7.4. sobota                                    17.00    
Zákrok - Pohádková rezervace  
Když zakladatel Pohádkové rezervace děda Ptáček emigroval v roce 1948 do 
Ameriky, pohádkové bytosti vypustil do neobydlených pohraničních lesů, aby zde 
našly svůj klid. Avšak během následujících 40 let byly všechny bytosti zadrženy 
pohraniční stráží a umístěny do ústavu pro duševně nemocné, který vede tvrdá 
ředitelka Květa Kárná. Jak se s pobytem v tomto zařízení vyrovnají Karkulka, 
ježibaba, hejkal a mnohé další pohádkové bytosti? Sžijí se s ostatními pacienty? 
Najde se vůbec někdo, kdo se je pokusí dostat zpátky na svobodu? 
 
8.4. neděle                                    15.00    
Honza Nebojsa 
Divadýlko Kuba 
Na motivy českých pohádek napsali : František Kaska, Petr Mlád a Veronika 
Bergerová 
Honzové bývají hloupí, chytří, někdy se málem stanou králem, jindy se toulají s 
Mařenkou po lese, nebo osvobozují princezny. Náš Honza se nebojí. Nebojí se 
ničeho a nikoho. 
 
8.4. neděle                                    18.30    
Mnohochuť II. 
Gentlemani v kuchyni - aneb co si navaříme, to sníme. A co se skrývá tentokrát pod 
pokličkou? Jiří Kamen – autor úspěšné knihy: „Báječný svět hub“, dialog mezi 



matkou a dcerou pod názvem: “Hlavně si vzít boháče“, který napsal Petr Šulista, 
ochutnávka poezie jak zkušených autorů, tak i nováčků a také nejedno hudební 
překvapení. Srdečně zveme všechny příznivce a těšíme se na vás. Občerstvení 
zdarma 
 
9.4. pondělí     19:00 
Přednáška MUDr. Heleny Máslové - Psychogynekologie 
MUDr. Helena Máslová se věnuje psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci 
z pohledu psychosomatických souvislostí. 
Hubené dívky bez menstruace, ženy s paralyzující bolestí na začátku menstruace, 
ženy po čtyřicítce, co mají silné profuzní menstruační krvácení, ženy neplodné a 
ženy potrácející, to jsou pacientky, pro které má klinická gynekologie v nabídce 
hormonální preparáty, kyretáž či IVF asistenci. Většinou se tyto ženy v ordinaci 
praktického gynekologa nedočkají ani otázky na partnerství či kvalitu života. 
Dlouholeté zkušenosti z praxe dokazují, že je možné psychosomaticky ovlivnit 
endorkinní relaese okruhy, které řídí svou vlastní aktivitu na základě negativních a 
pozitivních zpětnovazebných mechanizmů. Např. pokud tuková tkáň nedodá do 
okruhu leptin, nespustí se kaskáda vedoucí k menstruaci. Je tedy obrovskou chybou 
léčit amenoreu mentální anorektičky hormonální antikoncepcí. Psychogynekologie se 
snaží někdy až detektivním pátráním zjistit etiologii hormonální nerovnováhy, 
nepřiměřené imunitní reakce či ztráty hostitelského mateřského instinktu a nabídnout 
neinvazivní řešení 
 
10.4. úterý     20:00 
James Harries 
Koncert 
Osobitý britský písničkář James Harries se těší v České republice značné oblibě. Se 
svým posledním singlem Salvation se držel dva měsíce v TOP 5 na rádiových 
hitparádách. Album Until the Sky Bends Down si získalo skvělé ohlasy u veřejnosti i 
hudebních kritiků, fanoušky si však zpěvák získal i předchozím albem, které jako 
první na světě natočil na mobilní telefon. Časopis Rolling Stone ho označil jako „Zlatý 
hlas“ a světovými médii je často přirovnáván k takovým osobnostem jako Jeff 
Buckley, Damien Rice, Nick Drake, Neil Young nebo Van Morrison. Kromě 
koncertování se Harries věnuje komponování filmové hudby, jeho skladby se objevily 
v celkem 16 amerických, britských, českých, dánských a polských filmech (u nás jsou 
známé např. Lidice, Bobule, Feťáci z New Yorku...). 
 
11.4. středa     15:30 
Jarní bazárek 
Tradiční jarní bazárek oblečení a všeho možného. 
 
11.4. středa     19:30 
KK S láskou Vincent  
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent (Loving 
Vincent) navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že "může 
komunikovat pouze skrze své malby". Byl natočen kombinací hraného filmu a 
animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb 
vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl. 
Slovy tvůrců by "rozložené obrazy dokázaly pokrýt celý Londýn nebo Manhattan". 
Jedná se o první film svého druhu na světě. Předlohou pro animované obrazy jsou 



hrané scény se skutečnými herci. V obsazení figurují jména jako Saoirse Ronan, 
Aidan Turner nebo Helen McCrory. Scénář vznikl na základě 800 van Goghových 
dopisů adresovaných především jeho bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se 
van Gogh léčící se z deprese postřelí do hrudníku a o dva dny později, ve svých 37 
letech, na následky tohoto zranění umírá. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela 
objasněny. Režie a scénář: Dorota Kobiela, Hugh Welchman. VB/PL/USA. ČSFD 
84% 
 
14.4. sobota                                    15.00    
Paddington 2  
FK pro děti 
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným 
členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám 
jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek 
ukraden...Režie: Paul King Scénář: Paul King, Simon Farnaby. VB/FR. ČSFD 85% 
 
15.4. neděle                                    15.00 
Pinocchiova dobrodružství 
Divadlo Fígl 
Příběh je o chlapci, panáčku ze dřeva, co moc nerad poslouchal a jmenoval se 
Pinocchio. Tenhle Pinocchio byl trochu jiný, to že byl ze dřeva a ne třeba z hlíny. 
Chtěl se stát člověkem z masa a kostí, ale jak na to? Pověz nám to Pinocchio... 
Hudební pohádka na motivy C. Collodiho. Představení je interaktivní. režie: Vojtěch 
Duřt Scéna a loutky: Magdalena Klára Hůlová Hrají: Vojtěch Duřt, Magdalena 
Duřtová nástroje: ukulele, příčná flétna 
 
16.4. pondělí     19:30 
Milostný trojúhelník 
Anna Geislerová, Martin Zbrožek a Josef Polášek. 
Herecko-psychologický balanc - Anna Geislerová, Martin Zbrožek a Josef Polášek. 
Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Průběh 
představení tak připomíná chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí pádu a zároveň, když 
se vše daří, máte pocit, že se dotýkáte hvězd. 
 
18.4. středa     19:30 
KK The Florida Project 
Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných 
motelů. Okouzlující šestiletá Moonee (Brooklynn Prince) a její přátelé, kteří si naplno 
užívají léta, bydlí v jednom z nich. Radost ze svobody, potulování a neodolatelných 
kopečků zmrzliny nemá nudný a složitý svět dospělých šanci ohrozit. Co na tom, že 
její 22letá máma (Bria Vinaite) každý týden divoce shání peníze na činži a pozdními 
platbami dráždí starostlivého správce Bobbyho (Willem Dafoe). Je na čase seznámit 
se s novou sousedkou a naplánovat dalších pár průšvihů! Režisér Sean Baker 
přichází s neobyčejně silným snímkem, který se stal miláčkem kritiků i diváků ihned 
od svého uvedení na festivalu v Cannes. Režie: Sean Baker, Scénář: Sean Baker, 
Chris Bergoch USA. ČSFD 71% 
 
22.4. neděle                                    15.00 
Hvězdné pohádky 
Divadlo Koráb 



Kdo ví, čím se živí komety, proč se pletou copánky hvězdám a taky kam až dosáhne 
krk žirafy? Udělejte si s námi výlet do fantazie noční oblohy a dalekých hvězd, kde 
vám tohle všechno řeknou sama nebeská tělesa. Pestrobarevná pohádka s hravým 
dějem a ochutnávkou čokolády 
 
 
 
 
23.4. pondělí    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, Jaroslav Vaculík a Vladimír Vytiska. 
 
24.4. 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, Jaroslav Vaculík a Vladimír Vytiska. 
 
25.4. středa     19.30 
Výběr z Besídek 
Sklizeň nejlepších plodů posledních let. 
Sestavu aktuální Besídky doplňují Tomáš Hanák, Václav Marhoul, Robert Nebřenský  
a další. 
 
29.4. neděle                                    15.00 
Medoušek je hrdina!  
Divadlo 100 opic  
Medoušek miluje med a knihy. To první jej přivede do průšvihu, díky kterému je 
nucen svést souboj s kominíkem. Ten totiž tvrdí, že je hrdina z pohádek, že zachránil 
Zlatovlásku, Popelku i Šípkovou Růženku. A nechává si sloužit od rozbitých hraček 
na půdě. Naštěstí Medoušek všechny pohádky zná. Jenomže... víte, starou půdu 
obývá ještě jedna tajemná bytost. 
Scénář a režie: Lenka Dombrovská, Dominik Tesař 
Hraje: Dominik Tesař 
 
 
Připravujeme na květen: 
10.5. Cadillac  a Pavel Sedláček – koncert 
13.5. Milostný trojúhelník 
14.5. Mlýny 
15.5. Přednáška o architektuře s D. vávrou – Lisabon 
21.5. Besídka 2018 



22.5. Besídka 2018 
23.5. Výběr z Besídek  


