
Program leden 2019

Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole
rezervace vstupenek: e-mail: barka@ligavozic.cz / sms: 608 635 578
Více na www.divadlobarka.cz a facebook.com/bezbarierovedivadlobarka

Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazu ZTP a důchodci sleva.

Naši činnost podporují:
Za finanční podpory  
statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna, 
Městské části Brno-Královo Pole

12. 1. SO
17.00 hod.

DJP    BROUK V HLAVĚ 
Klasická situační komedie – tak trochu jinak. Příběh o domnělé 
nevěře v hotelu U galantní kočičky je plný omylů, záměn, 
nedorozumění, převleků a podezíravosti. Netradiční pojetí herců 
na vozíku i bez něj dává tušit zaručenou zábavu. DJP – Divadlo Járy 
Pokojského – Amatérské divadlo při sdružení Archa Community. 
www.archa-community.cz

13. 1. NE
16.30 hod.

O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
O TŘECH PRASÁTKÁCH Pro děti!
Pohádky pro nejmenší hraje loutkové divadlo Vrati Schildera. 
Hrají: Olga Marková, Vilém Čapek    
www.loutkovedivadlobrno.cz

14. 1. PO
19.00 hod.

TURECKO – Lýkijská stezka  
aneb kde se narodil sv. Mikuláš
První dálková turistická trasa v Turecku, otevřená na jižním pobřeží 
mezi městy Fethiye a Antalya až v roce 1999, přesto patří mezi 
nejznámější a nejzajímavější na světě. Sleduje původní řecké 
a římské silnice, tradiční nomádské cesty a lesní průseky kolem 
pobřeží i přes horské hřbety starověké Lýkie v pohoří Taurus. 
Zážitky z putování částmi více než 500 km dlouhé stezky, sestup 
do Motýlího údolí, brodění soutěskou Saklikament, návštěvu 
opuštěných lýkijských měst, místo, kde sloužil svatý Mikuláš nebo 
hoří věčné plameny Chiméry uvede Jaromír Novák.

18. 1. PÁ
19.00 hod.

MADAM COLOMBOVÁ  
ZASAHUJE S FORTELEM
Divadélko FORTEL aneb Přece těm slepým pomůžeme, i kdyby 
to mělo někoho zabít, no ne…? Megabláznivá krimikomedie 
– Jana Váchala, upravená pro potřeby Divadélka Fortel, 
se odehrává na anglickém zámečku, kde je Lordu Ham-
milk-tonovi ukraden Růžový ptakopysk – navzdory lordově 
výstřednosti nejde o roztomilé zvířátko, ale o nejcennější 
drahokam světa. Na vypátrání pachatele se snaží zlákat všechny 
detektivy, ale shodou náhod přijíždí pouze paní Colombová. Ano, 
u nás paní Colombovou konečně uvidíte na živo!

19. 1. SO
19.00 hod.

SUUD    VRAŽDA NA VEČEŘI 
"Dobrou chuť a hodně štěstí!" 
Nejslavnější detektivové světa byli pozváni do sídla pana Twaina 
na večeři. Nečeká je však kulinářský zážitek, nýbrž jedna záhadná 
vražda a několik smrtících překvapení. Kdo je oběť? Kdo je vrah? 
A kdo svlékl toho slepého sluhu?! Hrají: Lubomír Friml, Kateřina 
Gregorová, Tomáš Pšorn, Marek Babinec, Jaroslav Fibinger, 
Robert Vrba, Eliška Petulová, Michal Blaha a další 
Režie: Vlasta Jelínková    www.suud.cz 

20. 1. NE
16.30 hod.

O PALEČKOVI  Pro děti!
Paleček je sice malý postavou, ale chytrostí a šikovností se mu 
nikdo nevyrovná. Zachrání krále a princeznu před loupežníky, 
skamarádí se s obrem a nakonec se šťastně vrátí domů, protože 
doma je přece jenom nejlépe.V kouzelné výpravě malířky Jarky 
Fišerové hrají Kateřina Rakovčíková a Radim Sasínek.
Divadlo Paravánek.   www.paravanek.cz

21. 1. PO
19.00 hod.

JIŽNÍ GRUZIE – země dravců a jezer
Vzdálená Gruzie je proslulá svou přírodní rozmanitostí, jak 
geografickou, tak klimatickou. Jen na nejvýchodnějším regionu 
Kachetii se potkávají vysoké kavkazské štíty, suché stepi 
i polopouště. Na jihu se zase nachází náhorní plošina Javaketi, 
ozdobená velkolepými jezery s vodními ptáky, zatímco okolní 
pláně jsou plné dravců. Vedle toho zaujme jihovýchodní pobřeží, 
klášterní komplex Vardzia, hlavní město Tbilisi i řada dalších míst. 
O nesmírné pohostinnosti obyvatel, pití vína (země je kolébkou vinné 
révy) a rostlinách, které se tam vyskytují, pohovoří Jan Šamánek.

28. 1. PO
19.00 hod.

NEPÁL – přes tři sedla k Everestu
Mezi nejatraktivnější treková místa světa patří bezesporu království 
nejvyšší hory světa s národním parkem Sagarmatha, právem 
zapsaným na seznam světového dědictví UNESCO. Na jeho území se 
dostaneme šťastným přistáním na nejnebezpečnějším letišti světa 
Lukle, přejdeme řadu sedel, z nichž Kongma La, Cho La a Renjo 
La přesahují 5.000 m, navštívíme základní tábor pod Mt. Everestem, 
rozhlédneme se z vrcholů Chukkung Ri, Kala Patthar a Gokyo 
Ri. Zpátky po svých cestou Hillaryho a Tenzinga. Těmito místy 
bez nosičů, průvodců a cestovek provede Martin Čadík.
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