
Přehled kulturních akcí: Multifunkční centrum Hlinsko 

 

 

Program podzimního abonentního cyklu 2017  
Pátek 15. září od 19 hodin  - Doma u Hitlerů anebo Historky z Hitlerovic kuchyně** Ha Divadlo 

Brno 

 

Čtvrtek 5. října od 19 hodin – Krysař ** Švandovo divadlo Praha 

 

Úterý 24. října od 19 hodin  - Normální debil** Východočeské divadlo Pardubice 

  

Neděle 12. listopadu od 17 hodin – Poslední aristokratka**Divadlo Na Jezerce – Divadelní 

společnost Jana Hrušinského 

 

Úterý 21. listopadu od 19 hodin – Velký Gatsby**Divadlo A. Dvořáka Příbram  

 

Úterý 19. prosince od 19 hodin -  Milovat k smrti**Filmová a divadelní agentura Praha  

 

Volné vstupenky na rezervačním systému  www.mfc-hlinsko.cz 
 

 

Středa 6. září od 17 hodin   ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA 
Veřejnost je srdečně zvána. 

 

Pondělí 11. září od 18 hodin    ZAHÁJENÍ KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ 

VÝCHOVY 2017  
- pondělní kurz –  

Z organizačních důvodů bude prodej gardenek a přidělování průkazek tanečníkům v pondělí 11. září od 16:30 

hodin. 

 

Čtvrtek 14. září od 19 hodin   ZUZANA BUBÍLKOVÁ A ANDREA ANDREI 
Těšit se můžete na smršť historek, postřehů, vzpomínek a příběhů z hereckého, spisovatelského i osobního života 

proloženou krásnou italskou hudbou. Vstupné 150 Kč 

 

Pátek 15. září od 19 hodin      DOMA U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC 

KUCHYNĚ 

HaDivadlo Brno 

Goldflamova sarkastická komedie zobrazuje největšího zločince planety – od jeho vzestupu, který začal propadem u 

zkoušek na vídeňskou výtvarnou akademii až po jeho – ne pád, ale fantazijně ironický únik do Jižní Ameriky. 

Vstupné 340 Kč 

 

16. září – 13. října   VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBŮ ČR 
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 hodin nebo při kulturních akcích podle programu 

Multifunkčního centra.  

 

 

Středa 20. září od 18 hodin   ZAHÁJENÍ KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ  

VÝCHOVY 2017  
- středeční kurz –  

Z organizačních důvodů bude prodej gardenek a přidělování průkazek tanečníkům ve středu 20. září od 16:30 hodin. 



 

Pátek 22. září od 19 hodin    INFLAGRANTI & JOSEF VOJTEK 
Koncert elektrického smyčcového  tria,  které vystoupí společně s legendou české rockové scény a frontmanem 

teplické kapely KABÁT – JOSEFEM VOJTKEM.  

Koncert je již vyprodán.  

 

 

Předprodej vstupenek: TIC Hlinsko/Betlém 469 312 349, 731 697 418, MFC 

Hlinsko/ 469 311 101, 731 151 774 

nebo on-line rezervace na www.mfc-hlinsko.cz 

 
Vstupenky v prodeji:  

 

Úterý 3. října od 18 hodin   ALJAŠKA – POBŘEŽÍ PACIFIKU 

- Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky -  
Cestopisná přednáška Leoše Šimánka. Vstupné 190 Kč v předprodeji, 240 Kč na místě 

 

 

Čtvrtek 5. října od 19 hodin    KRYSAŘ 
Švandovo divadlo Praha  

Krysař je jiný, je tajemný, je tady. A nic před ním nelze skrýt. Jedno z vrcholných děl české prózy 20. století 

vycházející ze starodávné saské legendy a dodnes provokuje k mnohým otázkám i interpretacím. Je krysař postavou 

kladnou či zápornou? Má nárok přežít buřič, nebo stavitel? Hlavní roli krysaře znamenitě hraje Klára Cibulková. 

Vstupné 340 Kč 

 

Neděle 7. října od 15 hodin    MAKOVÝ MUŽÍČEK  
Divadlo Drak Hradec Králové 

Byla jednou jedna babička, a ta byla tak chudá, že neměla nic než malou chaloupku a v ní dědečka. A byl také 

dědeček, který zase neměl nic než chaloupku a babičku. Přestože toho měli tak málo, žili si docela spokojeně. Až 

jednou si takhle domů donesli makové zrníčko… 

Vstupné: 90 Kč, divadelní představení je pro děti od 3 let. 

 

Pátek 20. října od 19 hodin    PAVLÍNA JÍŠOVÁ & BABABAND 
Folkový koncert. Vstupné 190 Kč 

 

 

Úterý 24. října od 19 hodin    NORMÁLNÍ DEBIL  
Východočeské divadlo Pardubice  

Spolu s hlavním hrdinou, známým průšvihářem Norbertem Intribusem, se ocitneme například v socialistické 

domácnosti, ve škole, na fotbalovém hřišti, u splavu, v nemocnici nebo třeba i na překvapivě hřbitovním sexuálním 

večírku. Nedílnou součástí inscenace je dobová „pop music“, vysílání Československé televize a odborný pohled na 

psychický vulkanismus. Vstupné 300 Kč 

 

 

Neděle 29. října od 18 hodin    VESELÁ TROJKA  
Koncert dechové kapely. Vstupné 230 Kč 

 

Úterý 31. října od 19 hodin       IVO ŠMOLDAS A JANA RYCHTEROVÁ – PÁTE PŘES DEVÁTE – 

PRONÁJEM 

Zábavný pořad je plný inteligentního humoru, vtipných komentářů a bystrého pohledu na aktuální společenské dění. 

Ivo Šmoldas probere různé události a také témata, ke kterým ho inspirují právě zpívané písničky Jany Rychterové. 

Vstupné 240 Kč 

http://www.mfc-hlinsko.cz/
http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=1543
http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=1545


 

Čtvrtek 2. listopadu od 20 hodin   ASONANCE 
Folková kapela, která se ve své tvorbě zaměřuje na skotské a irské lidové balady a písně. Vstupné 190 Kč 

 

 

Neděle 12. listopadu od 17 hodin   POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 
Divadlo Na Jezerce - Divadelní společnost Jana Hrušinského Praha 

Poslední aristokratka je příběhem rodiny hraběte Františka Antonína Kostky z Kostky. Po pádu komunistického 

režimu se tato rodina vrací z emigrace z New Yorku do Čech, aby převzala rodové sídlo. Kromě zámku však 

„zdědí“ i svérázného kastelána, hypochondrického zahradníka a kuchařku, která si ráda cvakne a často to přežene. 

Komedii dokreslují další postavy, např. právní zástupce dr. Benda, jeho dcera Denisa, autoritativní manažerka 

Milada či mladý šlechtic Max Laun. Vstupné 450 Kč 

 

 

Pondělí 13. listopadu od 18 hodin   SEDM DIVŮ ISLANDU – JIŘÍ KOLBABA 
Osamělá pevnina v severovýchodním Atlantiku je druhým největším ostrovem Evropy. Dynamická geologie z něj 

dělá ojedinělé, mimořádně fotogenické místo. Objevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé 

ledovce, vulkanickou barevnou půdu i svěže zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina, ve které potkáme spíše 

zbloudilé koně nebo ovce, připomíná peklo i ráj. Vstupné 190 Kč 

 

 

Úterý 21. listopadu od 19 hodin   VELKÝ GATSBY 
Divadlo A. Dvořáka Příbram 
Adaptace slavného stejnojmenného románu, jehož příběh se dočkal několika filmových verzí. Příběh Nicka 

Carrawaye, který se vydává do New Yorku, města, jež ve dvacátých letech minulého století ztělesňovalo americký 

sen, uvolňující se morálku, populární jazz. Stejně jako ve Fitzgeraldově románu hrají i divadelní postavy o všechno 

a musejí za to zaplatit. Vstupné 340 Kč 

 

Pondělí 4. prosince od 19 hodin   Dagmar Pecková & Barocco Sempre Giovane 
Vstupné:490 a 450 Kč 

 

 

Úterý 19. prosince od 19 hodin   MILOVAT K SMRTI 
Ve strhujícím příběhu sledujeme životní cestu Edith Piaf: zázračné uzdravení v dětství, zpívání na pařížských 

dvorech a uličkách, fantastické úspěchy v největších evropských divadlech, turné po USA, závislost na alkoholu, 

muže a ženy v jejím životě, nemoci, život plný lásky i samoty, v chudobě i přepychu. Edith Piaf byla vždy a za 

všech okolností pevně rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, milovat naplno... až k samotné smrti. 

Vstupné 300 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


