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4.3. neděle                                   15.00    
Kouzla skřítků 
Divadlo Navětvi 
Jak skřítčí kluci poznávají svět? 
Veselá pohádka o dvou malých domácích skřítcích a jejich velkém dobrodružství. 
Zvídavý skřítek Peříčko přesvědčí svého mrzutého brášku Hadráska, aby spolu 
podnikli tajnou objevitelskou výpravu. Chtějí si prohlédnout ten úžasný svět z 
tatínkova vyprávění, které zatím jen slýchávali před usnutím zachumlaní v peřinkách. 
Že už tušíte, co všechno na ně v tom světě čeká? Ale co když se ten celý jejich veliký 
svět vejde jen na obyčejný stůl? Víte kolik legrandy, srandy, bžundy a švandy si 
užijete na takovém stole, pokud nejste o moc větší než ruka? Každá rošťárna je 
přece skvělá zábava, když můžete použít kouzla, která zvládnou napravit všechnu 
neplechu, takže ráno nikdo nic nepozná… Jenomže skřítčí kluci netuší, že kouzly se 
musí šetřit. A ani ve snu je předtím nenapadlo, že by se mohl stát nějaký průšvih. 
Nejsou totiž sami, přestože se zdá, že všichni v domě spí. A když jednoho z brášků 
odnese do svého pelíšku obrovitý zrzavý kocour, musí se ten druhý obejít bez 
kouzel. A to už není legrace a chce to pořádnou dávku odvahy! 
 
4.3. neděle                                   18.00 
„Jsi tím, o čem přemýšlíš“ - Tamara Wortnerová 
vernisáž obrazů 
 
7.3. středa                                   19.30    
KK Milada 
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl 
mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnost 
a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých 
rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní 
rodiny a sebe sama. Milada Horáková byla popravena 27. června 1950 i přesto, že 
tehdejší prezident Československé republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti. 
O její milost žádali např. Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor 
Rooseveltová. Ústředními tématy filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda, 
láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je přiblížit 
osobnost Milady Horákové, její život a osud, nejširšímu publiku v České republice a 
v zahraničí. Čr. ČSFD 61% 
 
10.3. sobota                                   16.30    
Zákrok - Pohádková rezervace  
Premiéra 
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? 
 
11.3. neděle     15.00 
Malý pán 
Představení na motivy stejnojmenného filmu.  
Možná stejně jako Malý pán zjistíte, že když vám něco schází, najdete to po trmácení 
světem a bojích s obludami docela blízko. Vlastně za rohem. VAROVÁNÍ: Kdyby se 
vám loutky zdály povědomé, asi jste byli v kině... V nedávné době jsme měli premiéru 
loutkového celovečerního filmu Malý Pán, který můžete vidět v kinech, ale připravili 
jsme také loutkovou divadelní pohádku Malý pán. Inspirovali jsme se jak filmem, 
jehož je Radek Beran režisérem a Kristina Beranová skriptkou a loutkoherec René 
Krupanský loutku Malého pána vodí, tak knihou Velká cesta malého pána od autorů 
Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha, která nám byla předlohou pro tento film. Hraje 
divadlo b: René Krupanský a Radek Beran 
 
12.3. pondělí       20:00 
Josefina Žampová s kapelou 
Koncert mladé zpěvačky Josefiny Žampové doprovázené kapelou.  
Celý program bude sestaven zejména z autorských skladeb a nevšedních aranží 
jazzových standardů či popových písní. Jejich autorka je absolventka vyšší odborné 
školy Jaroslava Ježka se zaměřením na jazzový zpěv, proto právě jazz bude 
základem některých skladeb. Kapela však také experimentuje se zvukem a 
elektronickými efekty, součástí repertoáru proto budou i modernější hudební styly 
jako např. soul, r’n’b či pop 
 
14.3. středa     19:30 
KK Hmyz 
Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na stolech. Na věšáku 
visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru, papundeklová motýlí křídla, pestře 
pomalovaná a černé lesklé krovky brouků. U stolu v koutě místnosti sedí šest 
místních ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, Ajznboňák Kopřiva 
a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. 
„Během zkoušky se prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových postav. Režisér – 
Cvrček umoří pana Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita sežere 
slečnu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří převtělení do chrobáka tak 
přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, 
čas nehraje roli. A to vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová 
jako lidi a lidé jako hmyz. „Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen 
tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a 
této civilizace s mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovi 
Proměny.“ říká Jan Švankmajer. Čr. 
 
18.3. neděle                                    15.00    
Vodnická pohádka 
Divadelní společnost Koňmo 
Klapy klap, klape mlýn..., že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, neboli kdo chce 
kam, pomozme mu tam...! Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, 



přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým čertem, 
ve které se mlýnské kolo možná zatočí a dá-li bůh dobro nad zlem opět nečekaně 
zvítězí. Rozverné představení pro malé i velké, ve kterém maňásci ožívají a opět 
dřevění, čert čaruje, vodník miluje, mlynářka hudruje, voda stříká a dva se při tom 
můžou strhnout 
 
20.3. 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. 
 
21.3. středa    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. 
 
22.3. čtvrtek     19.30 
Výběr z Besídek 
Sklizeň nejlepších plodů posledních let. 
Sestavu aktuální Besídky doplňují Tomáš Hanák, Václav Marhoul, Robert Nebřenský  
a další. 
 
24.3. sobota     15:00 
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu 
FK pro děti 
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. 
Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku bude pořádně horko a 
chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která 
porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Díky tomu se z nich 
staly tak trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda to bere s nadhledem, zasněný 
Kai se o něco hůře vyrovnává se svou popularitou, kdy mu u nohou pravidelně 
omdlévají mladé dívky. Aby si od této vysilující slávy trochu odpočinuli, vydávají se 
do hor za svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně však nečeká žádná 
odpočinková dovolená, ale pořádné nové dobrodružství. Čsfd 73% 
 
 
25.3. neděle                                    15.00    
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? 
 
27.3. úterý    20:00 
Norbi Kovács 
Koncert fenomenálního kytaristy 
Norbi Kovács se narodil v roce 1968 v Šale na Slovensku, ale v jeho žilách koluje 
maďarská krev. Do Prahy se přestěhoval v roce 1992 a od té doby hrál s různými 
kapelami a řadou interpretů, především s písničkářkou Radůzou, Petrem Skoumalem 
či Máriem Bihárim. V současnosti je členem skupin Ivan Hlas Trio a Lokomotiva. 
Kromě toho se věnuje i hudbě filmové (například hudba k filmu U mě dobrý). V roce 
2013 vydal sólové instrumentální album Takžetak, které vychází z klasických 
kytaristických forem, jako je ragtime, folk, trocha blues, patrné jsou i stopy gypsy 
jazzu či flamenka. Norbi Kovács je nejen fenomenálním kytaristou, ale také výborným 
fotografem a má za sebou již několik úspěšných výstav. 
 
28.3. středa     19:30 
Mlýny 
Nejúspěšnější drama divadla Sklep všech dob. Kultovní představení a nejúspěšnější 
drama divadla Sklep všech dob. Mlýny jsou jediným celistvým dramatickým celkem a 
současně nejdéle uváděným představením na repertoáru. Účinkují: Jiří Fero Burda, 
Jan Slovák, David Vávra/Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, Ondřej Trojan, František 
Váša, Milan Šteindler, Zdeněk Marek, Petr Koutecký, Monika Načeva/Hana Pafková. 
 
 
 
Připravujeme na duben: 
4.4. KK Zahradnictví – Nápadník 
7.4. Zákrok – Pohádková rezervace 
23.4. Besídka 2018 
24.4. Besídka 2018 
25.4. Výběr z Besídek 
30.4. Mlýny 


