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2.2.pátek       19:30 
Milostný trojúhelník 
Herecko-psychologický balanc - Martin Zbrožek, Lukáš Pavlásek 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. Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance, to vše se rodí 
až na jevišti přímo ve světlech právě vznikajícího představení. Herci a publikum se najednou 
v roli scénáristů i režisérů propadají do světa fantazie, do společného tvoření hry. Příběhy, 
které se takto vynoří z přítomnosti a atmosféry daného okamžiku, ožijí jen pro tento jediný 
večer a už se nikdy nezopakují. Proběhne drama, několik srdceryvných scén, komických 
paradoxů, absurdních až snových výjevů a nakonec Vás překvapí, že na jevišti byli jen herci, 
světla a pár rekvizit. 

 
 
 
4.2. neděle                                   15.00    
Tam, kde žijí divočiny 
Je to příběh malého Maxe, který zlobí maminku a potom, co ho pošle bez večeře 
spát, se v jeho pokoji objeví palmy, moře a také různé divočiny. Vzhledem k tomu, že 
se jich Max nebojí, stane se jejich králem, ale časem ho omrzí a chce se vrátit zpět k 
mámě, aby se jí omluvil. Naštěstí se z džungle zase stane pokoj a čeká tam na něj 
dokonce i večeře. Představení je na motivy knihy Maurice Sendaka: Tam, kde žijí 
divočiny. Hudba: saxofon, piano, bubínek, zpěv. Divadlo Marky Míkové. 
 
5.2.pondělí    18:00 
David Macháček – fotobásně 
vernisáž 
 
7.2. středa                                   19.30    
KK Manželka a manžel 
Vztah dlouholetých manželů, uznávaného neurochirurga Andrei a ambiciózní 
televizní moderátorky Sofie, se ocitne v krizi. Po nevydařeném experimentu se 
manželé probudí v těle toho druhého. Přinuceni prožívat každodenní život svého 
partnera mají možnost vidět svůj vztah z úplně jiné perspektivy. Pomůže jim tato 
neobyčejná situace zachránit manželství? Režie: Simone Godano. Hrají: Kasia 
Smutniak, Pierfrancesco Favino, Marta Gastini, Andrea Bruschi. Čsfd 70% 
 
 
11.2. neděle     15.00 
Otázky netopýra Ušíka 
Netopýr Ušík má spoustu otázek. Najde na všechny odpověď?  
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Proč kohout ráno kokrhá? Proč má havran černé peří a sova bílé? Proč jsou ptáci 
hlavou nahoru a netopýři hlavou dolů? Proč…? 
Divadlo Krab. 
 
 
12.2. pondělí     19:00 
5 holek v tuktuku skrz Jižní Ameriku  
Pět holek v růžových bonbónech se snaží přejet Jižní Ameriku, aby zjistily, že si 
mnohem snadněji si poradí s výměnou převodovky, než jedna s druhou. Tuktuk 
výprava s průměrnou rychlostí 42 km/h a ambicí ujet deset tisíc kilometrů, aniž by o 
tom věděla. Dvě tříkolový monstra, romantika, benzín, hormony a dech beroucí Jižní 
Amerika. Kam až dojedou? 
 
 
 
14.2. středa     19:30 
KK Odnikud 
Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku přichází o syna a 
manžela. Rodina a přátelé se jí snaží být v těžkých chvílích oporou, Katja ovšem 
nemůže jít dál s vědomím, že vrazi její rodiny chodí beztrestně po svobodě. V hlavní 
roli thrilleru Fatiha Akina o pomstě a spravedlnosti exceluje Diane Kruger. Režie: 
Fatih Akin. Hrají: Diane Kruger, Numan Acar, Siir Eloglu, Johannes Krisch. Čsfd 
81%. 
 
 

 
18.2. neděle                                    15.00    
O Palečkovi 
V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u 
ruky, a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho 
dne dokonce tatínkovi „dostrkal“ oběd v košíku přímo na pole…a tam začíná naše 
pohádka. Divadýlko Mrak. 
 
 
20.2. úterý    20:00 
Spirituál Kvintet 
Koncert legendární folkové kapely. 
 
 
 
21.2. středa      19:30 
KK Místo splněných přání 
Záhadný muž sedí každý den u stejného stolu restaurace The Place, připraven 
vyslyšet a vyplnit největší přání návštěvníků. Co budou schopni udělat, aby získali to, 
co chtějí? Režie: Paolo Genovese. Hrají: Valerio Mastandrea, Marco 
Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino. Čsfd 75% 
 
24.2. sobota   15:00 
FK pro děti Můj život Cuketky 
Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, 
má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě – 
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v dětském domově – setká. Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice: ti všichni si 
procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň zůstávají malými hravými dětmi. A pak je 
tu ještě Camille. Když vám je 9 let, je tak snadné se zamilovat a objevovat nové věci. 
A co takhle být kromě toho ještě šťastný? Čsfd 82% 
 
 
25.2. neděle                                    15.00    
Kouzelný Dundun a líny Makak 
Pohádka o mazaném a líném makakovi, kterého kouzelný DUNDUN napravil. 
Autorská dvojice Vaculík - Navarová (VaNa) – členové divadla Sklep 
 
26.2. 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, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska/Rasťo 
Uhrík. 
 
27.2. 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. 
 
28.2. 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 březen 
12.3. Josefina Žampová s kapelou – koncert 
20.3. Besídka 2018  
21.3. Besídka 2018  
22.3. Výběr z Besídek 
27.3. Norbi Kovács – koncert 
28.3. Mlýny 
 


