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ČERVENEC + SRPEN 2016ČERVENEC + SRPEN 2016

HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA „ČLOVĚK A STROJ“ 2016
1. - 10. 7. 2016, areál MKS 

Začátek července tradičně patří hereckému semináři pod vedením velmi tvořivého a sympatického lektora Petra
Pochopa. Seminář bude zakončený autorským divadelním představením všech účastníků ( termín a další podrobnosti

najdete na stránkách MKS – www.kultura-novapaka.cz )     

LETNÍ POHÁDKY NA DVOREČKU MKS 

TŘI VETERÁNI – DIVADLO TRIJO BÁJO  
úterý 5. 7. 2016 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč   

Hudebně divadelní pohádka na motivy Jana Wericha s autorskou hudbou Lukáše Pelce.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – DIVADLO U STARÉ HEREČKY  
úterý 12. 7. 2016 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč 

Pohádka jak má být! Princezna Růženka, zlá sudička, co všechno kazí a růžemi zarůst nechá....
Aby pak tohle všechno — na tom šťastném konci — jeden krásný princ!

A bude svatba veliká, jako… jako…, ale na to se  podívejte už sami!!!

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – DIVADLO SEMTAMFÓR
úterý 19. 7. 2016 v 17:30 hod.,   dvorek MKS, vstupné 40 Kč 

Veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech, která potěšila již několik generací čtenářů a diváků.
Povídání o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu, jak pekli dort nebo o tom, jak si pejsek roztrhl kalhoty a kočička

mu je zašila dešťovkou, určitě potěší nejen děti, ale i rodiče.

http://www.kultura-novapaka.cz/


DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ OSTROV – DIVADLO EMILLION
úterý 9. 8. 2016 v 17:30 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč 

V přístavu, doma i na moři se odehrává příběh Malého Jacka a Báry Kudly. Ti dva se po vzoru svých otců, kapitánů
pirátských lodí, vydali na moře hledat potopený ostrov s Městem pirátů. Podle legendy tam jsou ukryty největší
poklady světa. Na dobrodružné cestě musí překonávat různé překážky, aby nakonec pochopili, že nad všechny

poklady světa je přátelství a mít někoho rád.

TŘI NÁMOŘNÍCI – DIVADLO LÁRY FÁRY 
neděle 28. 8. 2016 v 16:00 hod., dvorek MKS, vstupné 40 Kč

Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým snem... na
ostrov Hukakulu. Podle starých námořních legend zde žijí překrásné mořské panny. Jestli kdy námořník Hrom dá své

srdce ženě, tak jedině mořské panně z Hukakulu.
Avšak díky nešťastným shodám okolností, kapitán ztrácí muže za mužem, z celé posádky už zbývá jen lodní kuchařka

Marmeládka a on sám. Při prudké bouři kapitán Hrom zachraňuje piráta Kudličku a ujímá se jeho výchovy. Úkol to
však není jednoduchý.

Kudlička je uličník, lhář a nevychovanec. Děti společně s Hromem a Marmeládkou jej musí naučit nejen slušnému
chování, ale také všemu, co by pravý námořník měl umět a znát. A Kudlička? Pomůže na oplátku kapitánu Hromovi

najít svůj sen?...  

 

ZÁJEZD – DOLNÍ DVŮR + STRÁŽNÉ
čtvrtek 14. 7. 2016, v 8:00 hod. odjezd z parkoviště pod náměstím, cena 150 Kč

Výlet do hor nabídne opět dvě trasy, náročnější cca 10 km ze Strážného přes Hříběcí boudy, Hanapetrovu paseku do
Rudolfova. Kratší  trasa – Hříběcí boudy a zpět k autobusu, přejezd do Rudolfova, kde budeme pokračovat příjemnou

cestou ke Zlatému mlýnu.        

MICHAL NA HRANÍ
neděle 14. 8. 2016 ve 14:30 hod., velký sál MKS, vstupné 189/179 Kč 

Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Michal naučí děti pořádku ve
svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami

vyrobenými nejen ze samolepicí pásky.
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků.

DUCHOVNÍ POUŤ – LUDMILA PAVLOVÁ A STANISLAV GALLIN
neděle 14. 8. 2016 v 18:00 hod., Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

vstupné 80/50 Kč 
Ludmila Pavlová - housle
Stanislav Gallin - klavír   

Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert mladé výjimečné houslistky Ludmily Pavlové, jejíž vystoupení je
vždy mimořádným zážitkem. Na koncertu zazní skladby pro sólové housle mj. Partita č. 2 d moll Johanna Sebastiana

Bacha a Sonáta pro sólové housle Sergeje Prokofjeva.   



HRUBÁ POUŤ – DOPROVODNÝ PROGRAM NA DVORKU MKS 

19. - 21. 8. 2016
Návštěvníci pouti se mohou projít či zakoupit pěkný výrobek v tradiční uličce řemesel ( F. F. Procházky ), která v 

sobotu nabídne ukázku práce mlynáře, voňavé řemeslo kořenářky a v neděli kováře, který dětem pomůže ukovat
podkovičku.     

PÁTEK 19. 8. 2016  

18:00 hod. – COUNTRY KAPELA ( bude upřesněna ) 

21:00 hod. - SOUMRAK BAND – oblíbená rocková kapela z Roztok u Staré Paky   

SOBOTA 20. 8. 2016 

18:00 hod. - COUNTRY KAPELA ( bude upřesněna )   

21:00 hod. - ČLOVĚČE NEZLOB SE – kapela ze Studence zahraje ty nejlepší české hity  

PŘIPRAVUJEME: 

22. 9. 2016 – CAVEMAN ( rezervované vstupenky vyzvedněte, prosím, do 8. 9. 2016 ) 

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně

utajených kvalitách obou pohlaví.



25. 9. 2016 – ČASOSTROJ 

5. 10. 2016 – DASHA & JAN SMIGMATOR & SWINGING Q

Vstupenky NA VÝŠE UVEDENÉ POŘADY LZE ZAKOUPIT JIŽ DNES V KANCELÁŘI MKS NEBO SI JE MŮŽETE REZERVOVAT NA TELEFONU 

493 721 928,  737 289 732,  734 155 684;  info@kultura-novapaka.cz

ZAMLUVENÉ VSTUPENKY VYZVEDNĚTE NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED PŘEDSTAVENÍM!
(zakoupené vstupenky jsou vratné nejpozději 3 pracovní dny před představením)

ZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENYZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENY
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