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I. Základní údaje
I.1. Název
BR divadlo, s.r.o.

I.2. Vznik právnické osoby
8. června 2020
Právnická osoba je zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 45451

I.3. Statutární orgány
Kamil Blažek (jednatel)
Jiří Samuel Richter (jednatel)

I.4. Účel
Účelem právnické osoby je provoz kulturního zařízení zaměřené na podporu a rozvoj kulturního
života.
Hlavním účelem je:
● pořádání divadelních představení, kulturních, společenských a komunitních akcí;
● pořádání seminářů a uměleckých dílen;
● zajišťování kurzů a setkání;
● tvorba divadelních her, kabaretů a divadelních projektů a jejich produkce i koprodukce
včetně zajišťování veškerých služeb a činností souvisejících s realizací uvedených akcí;
● propagace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb;
Vedlejší činnost:
Podnikání, jehože předmětem je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3
živnostenského zákona.

I.5. Sídlo
Železná 15, Libořice, 438 01

I.6. Identifikační číslo
092 26 672

I.7. Číslo účtu
2401824552/2010 (Fio banka, a.s.)

I.8. Účetní období
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8. 6. 2020 - 31. 12. 2020
I.9. Kategorie účetní jednotky
mikro účetní jednotka, u které je hlavním předmětem činnosti podnikání

I.10. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Účetní jednotka podniká v oboru “Provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí” a “Velkoobchod a maloobchod” a nezabývá se žádnými aktivitami v oblasti výzkumu
a vývoje
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II. Shrnutí činnosti v roce 2020
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních
měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Vlivem této
skutečnosti došlo k uzavření divadla, ateliérů a kurzů na dobu od 14.3.2020. Přestože došlo
k výraznému propadu tržeb, účetní mikro jednotka předpokládá výrazný negativní vliv na
výsledek hospodaření roku 2020. Účetní mikro jednotka vstoupila do programu COVID Kultura 2
(program MPSV), prostřednictvím kterého uplatňuje nárok až na 80% za marně vynaložené
výdaje z kontinuálně vyvíjené činnosti. Účetní závěrka k 31. 12. 2020 byla zpracována za
předpokladu, že subjekt bude nadále schopen pokračovat ve své činnosti.
Náplní činnosti právnické osoby, a tedy důvodem k její založení, je umělecká tvorba BR divadla,
což se v roce 2020 podařilo naplnit založením společnosti, která plynule navázala na kulturní
činnost Agentury RaZ2tři, s.r.o., s kterou se od roku 2019 vedla jednání o převzetí její kulturní
činnosti spolu s předáním kulturní provozovny na Praze 10 a s tím spojené přípravné fáze na
převzetí této činnosti. V roce 2020 se též podařilo naplnit činnost inscenacemi DVA v pohybu, 24.
den, Popletli jsme pohádku popředu i pozpátku, Dostali jsme dárek - zvířátko, Pimprlata v parku
a Pohádky na dece. Dále jsme v koprodukci naplnili svou činnost na Skalkohraní a kurzem
Choreografie s Davidem Černákem a Dobrodružství s Vilíkem.
Inscenace DVA v pohybu je pantomimicko pohybovou inscenací. Její kolektiv autorů vypráví
nešťastný příběh dvou bezdomovců, kteří přišli o práci, ale nechtějí se s tím smířit a tak hledají
a ucházejí se o zaměstnání, ale vždy pohoří a jsou vyhozeni zpět na ulici kde na konec oba umírají
v zapomnění. Autoři tím chtěli říci divákovi, že nekaždý kdo je na ulici je tam svou vlastní vinnou
a že by nám neměla být cizí pomoc bližnímu, který se nachází v tíživé situaci. Realizace inscenace
byla finančně realizováno pouze z prostředků BR divadla. Inscenace měla premiéru 26. září 2020.
Inscenace byla nabízena i jako zájezdové představení do dalších kulturních zařízení v České
republice.
Inscenace 24. den je psychologické drama. Její autor vypráví příběh bisexuálního muže, který
před několika lety podvedl svou ženu s jiným homosexuálním mužem a nakazil se HIV virem
a tuto nákazu předal nevědomky své ženě, u které se následně HIV vir rozvinul na AIDS nemoc
a na tuto nemoc zemřela. Bisexuální muž, manžel zemřelé, vyhledá svého nic netušícího milence a
uvězní ho ve starém bytě, kde ho psychickým a fyzickým násilím zpovídá. Následně se ho zželí
a pouštího pryč z bytu. Na divákovi je, aby si domyslel zda ho homosexuální milenec skutečně
nakazil anebo jeho žena se nakazila jinde a přenesla to na svého muže. Autor tímto psychologicky
dramatickým nátlakem chce divákovi vzkázat, že ačkoliv sex může být jakkoliv příjemný, může
také nenápadně vraždit a proto člověk by se mě mít na pozoru a nestydět se používat sexuální
ochranu. Inscenace měla v BR divadle obnovenou premiéru 10. října 2020. Tato inscenace byla
s pomocí České společnosti AIDS pomoc, z.s. připravována jako preventivní projekt pro střední
školy a gymnázia. Inscenace vznikla bez další finanční podpory.
Inscenace Totálně šťastní je hořkou komedií. Německá autorka Silke Hassler touto hořkou
komedií, vypráví příběh dvou umělců, kteří se snaží prosadit ve svém oboru. Ona jako herečka
neustále chodí na castingy, ale zatím ji to nevychází a tak aby přežila provozuje sex po telefonu.
On jako spisovatel je vydržován svou maminkou, která ho stále živý jelikož mu nevyšla ještě ani
jedna kniha. Tyto dvě postavy bydlí vedle sebe v bytech a on se do ní zamiluje a začne oni bojovat.
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Autorská práva byla zakoupena ještě pod Agenturou RaZ2tři, s.r.o. s kterou se od roku 2019 vedla
jednání o převzetí její kulturní činnosti a z těchto jednání jsme si přebrali i autorská práva.
Představení Popletli jsme pohádku popředu i pozpátku! je loutkovo činoherním představením pro
děti od 3 let do 12 let. Autor Petr Kilián Kvapil zamíchal do jednoho vyprávění několik klasických
pohádek. Mluvící kocourek William Henry III., domácky Vilík, začne s vyprávěním pohádky O
Červené Karkulce a do této pohádky zamíchá hned několik dalších, jako například
O perníkové chaloupce, Smolíčkovi Pacholíčkovi, Šípkové růžence atd. Jeho kamarádce Báře tudíž
nezbyde nic jiného než spolu s dětmi se vymotat z jednotlivých pohádek a dojít tak ke zdárnému
konci Červené Karkulky. Tato pohádka měla obnovenou premiéru v BR divadle 29. srpna 2020.
Představení vzniklo z vlastních finančních prostředků.
Představení Dostali jsme dárek - zvířátko! je loutkovo činoherním představením pro děti od 5 let
do 12 let. Autor Petr Žaloudek napsal tuto poučnou pohádku pro děti MŠ a prvního stupně ZŠ
z důvodu, aby děti pochopily, že mít domácího mazlíčka není jen o hraní si s ním, ale že je to
i starost a takový mazlíček má také své potřeby. A tak přes mluvícího kocourka Vilíka a jeho
kamarádku Báru se děti dozvídají spoustu užitečných rad jak se máme starat o domácí mazlíčky ať
už jde o křečka nebo o koně, například čím je krmit, kde je ubytovat, co mají rádi atd. Rady čím
krmit a jak o ně pečovat byli v průběhu zkoušení probírány s veterináři a se zverimexy.
Ve škole či na ulici nejsme žádní uličníci! je loutkovo činoherním představením pro děti od 6 let do
15 let. Toto představení od autora Patrika Bursi pojednává o etiketě. Kde za pomocí příběhu se
žáci ZŠ dozvídají jak pozvat někoho na oslavu narozeni, jak pozvat kamarádku na rande, o čem se
můžeme bavit, jak se správně chovat ke starším lidem než jsme my sami, jak se správně stoluje
a mnoho dalších pouček, které patří ke slušnému vychování. Toto představení bylo financováno
z vlastních zdrojů.
Bloudíme, hledáme, poklad ten najdeme! je loutkovo činoherním představením pro děti od 5 let
do 15 let. Autorem tohoto představení je Petr Žaloudek. V tomto představení se mluvící
kocourek Vilík společně s jeho kamarádkou Bárou podívá po krásách hlavního města Prahy.
Společně s dětmi budou luštit a plnit úkoly na které budou postupně přicházet a bez nichž by
nedokázali odemknout stařičký kufr ve kterém se nachází tajemný poklad. Představení vzniklo
z vlastních zdrojů.
Představení Pimprlata v parku je loutkovým představením konajícím se pod širým nebem různě
v parcích městské části Prahy 10, nejvíce však v parku Na Solidaritě. Toto představení je čistě
improvizační a zapojují se do něj všechny děti, rodiče, prarodiče ad. Představení bylo vymyšleno,
aby se účastníci, především děti, dozvěděli a vyzkoušeli si jak se pracuje s malou marionetou, tzv.
pimprletem. Pimprlata máme bezúplatně zapůjčena právě do tohoto představení od studentky
loutkoherectví.
Kurz Choreografie s Davidem Černákem byla pořádána ve spolupráci s ticketingovou společností
GoOut v rámci celorepublikového festivalu Představení o něčem. Účastníci tohoto kurzu si
vyzkoušeli na vlastní kůži jaké to je být muzikálovým tanečníkem. Tento kurz vedl zkušený
a úspěšný muzikálový tanečník David Černák, který má za sebou řadu úspěšných představení.
Kurz byl určen pro všechny od 4 let do 99+ let. Tento kurz se konal 26. září 2020.
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Výtvarný ateliér Dobrodružství s Vilíkem byl pořádán v rámci celorepublikového festivalu
Představení o něčem, který pořádala ticketingová společnost GoOut. Tento ateliér byl určen pro
všechny věkové kategorie bez omezení. Účastníci si v tomto výtvarném ateliéru vyrobili svou
vlastní loutku na ruku, tzv. maňáska a s ním, spolu s mluvícím kocourkem Vilíkem, pomocí
improvizace na černém divadle vytvořili krátké představení. Tento ateliér se konal 27. září 2020.
Z důvodu vládních opatření proti nemoci Covid-19 byly zrušeny plánované reprízy všech
inscenací, dále byly zrušeny veškeré kurzy a ateliéry pro děti a dospělé. V rámci možností našeho
divadla, uměleckého souboru a kulturních institucí v České republice byly některé aktivity
přesunuty na divadelní sezónu 2021 / 2022.
Během podzimní epidemie Covid-19 bylo rozhodnuto, že se zrekonstruuje foyer divadla, tak aby
návštěvník BR divadla se cítil příjemně a vítán v prostorách, kde BR divadlo má svou stálou scénu.
Na základě tiskových konferencí Vlády České republiky a jednotlivých ministerstvech České
republiky, která určovala jakým směrem se bude Česká republika ubírat v rámci nemoci Covid-19
BR divadlo rozhodlo, že na jaře nadcházejícího roku 2021 bude zrekonstruován vchod do BR
divadla ze stejných důvodů jako u foyer.
Dále během epidemie Covid-19 se v divadle natočila zábavná videa a audio nahrávky pro
zpříjemnění a zlepšení nálady ve společnosti, která byla svírána a sužována celosvětovou nemocí
Covid-19.
V roce 2020 se nekonaly žádné další půlroční a ani roční dětské a dospělé ateliéry a kurzy, a to
z toho důvodu, že jsme nemohli zaručit plynulé dokončení těchto ateliérů a kurzů z důvodu
přicházející podzimní epidemie Covid-19.
Během roku 2020 obdrželo BR divadlo finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč od fyzické osoby
P. Belanského a Radka Zelinky.

Viz. příloha
SEZNAM ODEHRANÝCH, ZRUŠENÝCH A PŘESUNUTÝCH PŘEDSTAVENÍ ZA ROKY 2019
A 2020
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III. Doplňující údaje
III.1. Dlouhodobý majetek
Společnost nevlastní žádný dlouhodobý majetek.

III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Společnost nevlstní žádné podíly v obchodních společnostech, žádné podílové listy, dluhopisy
nebo akcie.

III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Společnost žádné takové dluhy neeviduje.

III.4. Dlouhodobé závazky
Společnost neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového
dne.

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v
rozvaze.

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze
Společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

III.7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020
0
z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020
0
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Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2020 v tis. Kč
Osobní náklady na
zaměstnance

Osobní náklady na členy
řídících orgánů

Mzdové náklady

0

0

Zákonné sociální pojištění

0

0

Ostatní sociální pojištění

0

0

Zákonné sociální náklady

0

0

Ostatní sociální náklady

0

0

Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim
poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2020 uzavřela smluvní
vztahy.

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Společnost povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
V roce 2020 nevykazuje společnost žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým
původem nebo objemem.

III.10. Zástavy a ručení
Majetek společnosti není zatížen žádným zástavním právem.
Společnost neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

III.11. Přijaté dotace a dary
V roce 2020 byly přijaty následující dotace (jednotlivě uvedeny dotace nad 10.000 Kč, ostatní
souhrnně):

Poskytovatel

Částka v Kč

Komentář

Ministerstvo průmyslu a
obchodu České republiky

57.801,43

Kompenzace za marně
vynaložené výdaje v roce
2020
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Z výše uvedené dotace společnost v roce 2020 využila dotace ve výši 57.801,43 Kč.
V roce 2020 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10.000 Kč, ostatní
souhrnně):

Poskytovatel

Částka v Kč

Komentář

fyzické osoby

3.000 Kč

Umělecká činnost

Z výše uvedeného daru využila společnost v roce 2020 dar ve výši 3.000 Kč, a to převážně na
provozovně kontinuální činnost.

III.12. Veřejná sbírka
Společnost neměla v roce 2020 povolení pořádat žádnou veřejnou sbírku.

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2020 společnost vykazuje ztrátu ve výši 115 428 Kč.
Daň z příjmu činí 0 Kč.

III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události.

III.15. Přílohy výroční zprávy 2020
Výroční zpráva obsahuje přílohy:
» Rozvaha k 31. 12. 2020
» Seznam odehraných, zrušených a přesunutých představení za roky 2019 a 2020
» Příloha k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2020

V Praze dne 18. 5. 2020
za statutární orgány Kamil Blažek a Jiří Samuel Richter
Strana 10 / 10

BR divadlo, s.r.o., IČ: 09226672, Železná 15, Libořice, 438 01
Seznam odehraných, zrušených a přesunutých představení za roky 2019 a 2020

SEZNAM ODEHRANÝCH,
ZRUŠENÝCH A PŘESUNUTÝCH
PŘEDSTAVENÍ
ZA ROKY 2019 A 2020

BAVÍ NÁS VÁS BAVIT!
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Seznam odehraných, zrušených a přesunutých představení za roky 2019 a 2020

rok 2019
datum

titul

kde

odehráno

29.01.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

MŠ Na Lánech

odehráno

15.02.

Dobrodružství s Vilíkem s
hvězdičkou

BR divadlo

odehráno

16.02.

Karneval s Vilíkem

BR divadlo

odehráno

24.02.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

BR divadlo

odehráno

08.03.

Retro MDŽ s Vilíkem

BR divadlo

odehráno

29.03.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

30.03.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

12.04.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

MŠ Vladivostocká

odehráno

12.04.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

MŠ Vladivostocká

odehráno

26.04.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

27.04.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

24.05.

24. den

BR divadlo

odehráno

02.06.

Pohádka o líných strašidlech

BR divadlo

odehráno

02.06.

MDD s Vilíkem

BR divadlo

odehráno

05.06.

24. den

BR divadlo

odehráno

07.07.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

odehráno

09.07.

Dobrodružství s Vilíkem +
cirkus

Lovosice

odehráno

14.07.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

odehráno

04.08.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

odehráno

11.08.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

odehráno

18.08.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

odehráno

25.08.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

odehráno

15.09.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

BR divadlo

odehráno

18.09.

24. den

BR divadlo

odehráno

21.09.

Dobrodružství s Vilíkem +
cirkus

Benešov nad
Ploučnicí

odehráno

25.09.

JEDNA NOC

Strašnické divadlo

odehráno

26.09.

JEDNA NOC

Strašnické divadlo

odehráno

27.09.

24. den

Buštěhrad

odehráno

29.09.

Pohádka o líných strašidlech

BR divadlo

odehráno

05.10.

Svět podle Vilíka

BR divadlo

odehráno

06.10.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

BR divadlo

odehráno

zrušeno

přesunuto
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08.10.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

MŠ Dolákova

odehráno

09.10.

24. den

BR divadlo

odehráno

10.10.

JEDNA NOC

Strašnické divadlo

odehráno

16.10.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

MŠ Wonderland

odehráno

20.10.

Popletli jsme pohádku popředu
i pozpátku!

BR divadlo

odehráno

22.10.

Popletli jsme pohádku popředu
i pozpátku!

MŠ Na Lánech

odehráno

25.10.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

26.10.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

01.11.

Popletli jsme pohádku popředu
i pozpátku!
MŠ Vladivostocká

odehráno

06.11.

24. den

BR divadlo

odehráno

10.11.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

BR divadlo

odehráno

13.11.

JEDNA NOC

Strašnické divadlo

odehráno

13.11.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

14.11.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

ZŠ Nepomucká

odehráno

15.11.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!
MŠ Vladivostocká

odehráno

15.11.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!
MŠ Vladivostocká

odehráno

22.11.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

23.11.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

28.11.

JEDNA NOC

BR divadlo

odehráno

02.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Dolinka

odehráno

02.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Sibřina

odehráno

03.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Tolstého

odehráno

04.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Dolákova

odehráno

04.12.

Mikulášská s Vilíkem

BR divadlo

odehráno

05.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Na Lánech

odehráno

05.12.

Mikulášská s Vilíkem

Diakonie, Hor.
Počernice

odehráno

06.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Konstantinova

odehráno

06.12.

Mikulášská s Vilíkem

Fond životního
prostředí

odehráno

07.12.

Totálně šťastní

BR divadlo

odehráno
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18.12.

24. den

BR divadlo

odehráno

rok 2020
datum

titul

kde

odehráno

zrušeno

05.01.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

BR divadlo

odehráno

08.01.

Totálně šťastní

BR divadlo

odehráno

11.01.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

odehráno

12.01.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

BR divadlo

odehráno

14.01.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

MŠ Jeseniova

odehráno

17.01.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

18.01.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

25.01.

Svět podle Vilíka

BR divadlo

odehráno

26.01.

Popletli jsme pohádku popředu i
pozpátku!

BR divadlo

odehráno

29.01.

24. den

BR divadlo

odehráno

04.02.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

MŠ Jeseniova

odehráno

13.02.

Popletli jsme pohádku popředu i
pozpátku!

MŠ Jeseniova

odehráno

22.02.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

odehráno

23.02.

Bloudíme, hledáme, poklad ten
najdeme!

BR divadlo

odehráno

25.02.

Karneval s Vilíkem

MŠ Jeseniova

odehráno

28.02.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

29.02.

Kdopak to mluví

BR divadlo

odehráno

06.03.

Bloudíme, hledáme, poklad ten
najdeme!

MŠ Vladivostocká

odehráno

07.03.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

odehráno

08.03.

Pohádka o líných strašidlech

BR divadlo

odehráno

14.03.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

15.03.

Pohádka o líných strašidlech

BR divadlo

zrušeno

21.03.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

22.03.

Bloudíme, hledáme, poklad ten
najdeme!

BR divadlo

zrušeno

28.03.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

29.03.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

04.04.

24. den

BR divadlo

zrušeno

přesunuto
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05.04.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

12.04.

Velikonoce s Vilíkem

BR divadlo

zrušeno

15.04.

Totálně šťastní

BR divadlo

zrušeno

19.04.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

zrušeno

20.04.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

BR divadlo

zrušeno

22.04.

24. den

BR divadlo

zrušeno

24.04.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

25.04.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

02.05.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

03.05.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

BR divadlo

zrušeno

06.05.

Totálně šťastní

BR divadlo

zrušeno

09.05.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

zrušeno

10.05.

Popletli jsme pohádku popředu i
pozpátku!

BR divadlo

zrušeno

13.05.

24. den

BR divadlo

zrušeno

16.05.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

17.05.

Bloudíme, hledáme, poklad ten
najdeme!

BR divadlo

zrušeno

20.05.

Totálně šťastní

BR divadlo

zrušeno

22.05.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

23.05.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

27.05.

24. den

BR divadlo

zrušeno

30.05.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

zrušeno

31.05.

Pohádka o líných strašidlech

BR divadlo

zrušeno

01.06.

MDD s Vilíkem

BR divadlo

zrušeno

06.06.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

07.06.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

BR divadlo

zrušeno

10.06.

Totálně šťastní

BR divadlo

zrušeno

13.06.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

zrušeno

14.06.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

BR divadlo

zrušeno

17.06.

24. den

BR divadlo

zrušeno

19.06.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

20.06.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

27.06.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

28.06.

Popletli jsme pohádku popředu i
pozpátku!

BR divadlo

zrušeno
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05.07.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

zrušeno

12.07.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

19.07.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

zrušeno

26.07.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

09.08.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

zrušeno

16.08.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

zrušeno

23.08.

Dobrodružství s Vilíkem

Na Solidaritě

odehráno

29.08.

Popletli jsme pohádku popředu i
pozpátku!

Červený Hrádek Jirkov

odehráno

30.08.

Dobrodružství s Vilíkem

Na Solidaritě

odehráno

19.09.

Popletli jsme pohádku popředu i
pozpátku!

Skalka

odehráno

26.09.

DVA v pohybu

BR divadlo

odehráno

27.09.

Dobrodružství s Vilíkem + kurz

BR divadlo

odehráno

28.09.

Dobrodružství s Vilíkem +
cirkusové dovednosti

město Klatovy

03.10.

Pimprlata v parku

Na Solidaritě

odehráno

04.10.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

BR divadlo

odehráno

10.10.

Pohádky na dece

Na Solidaritě

odehráno

11.10.

Dobrodružství s Vilíkem +
výtvarná dílna

BR divadlo

odehráno

14.10.

Totálně šťastní

BR divadlo

zrušeno

14.10.

Dobrodružství s Vilíkem

MŠ Tolstého

zrušeno

16.10.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

17.10.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

18.10.

Popletli jsme pohádku popředu i
pozpátku!

BR divadlo

zrušeno

21.10.

24. den

BR divadlo

zrušeno

23.10.

DVA v pohybu

BR divadlo

zrušeno

25.10.

Pohádka o líných strašidlech

BR divadlo

zrušeno

01.11.

Dostali jsme dárek - zvířátko!

BR divadlo

zrušeno

04.11.

DVA v pohybu

BR divadlo

zrušeno

07.11.

Totálně šťastní

BR divadlo

zrušeno

08.11.

Ve škole či na ulici nejsme žádní
uličníci!

BR divadlo

zrušeno

11.11.

24. den

BR divadlo

zrušeno

14.11.

DVA v pohybu

BR divadlo

zrušeno

přesunuto
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15.11.

Popletli jsme pohádku popředu i
pozpátku!

BR divadlo

zrušeno

18.11.

Totálně šťastní

BR divadlo

zrušeno

21.11.

DVA v tom

BR divadlo

22.11.

Bloudíme, hledáme, poklad ten
najdeme!

BR divadlo

25.11.

DVA v tom

BR divadlo

27.11.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

28.11.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

29.11.

Kdo si s námi hraje, pozná cizí
kraje!

BR divadlo

30.11.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Na Lánech

zrušeno

01.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Dolákova

zrušeno

01.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Konstantinova

zrušeno

02.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Dolinka

zrušeno

02.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Wonderland

zrušeno

03.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Vladivostocká

zrušeno

03.12.

Mikulášská s Vilíkem

ZŠ Nepomucká

zrušeno

04.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ Tolstého

zrušeno

04.12.

Mikulášská s Vilíkem

MŠ/ZŠ Sibřina

05.12.

Mikulášská s Vilíkem

Kulturní dům
Praha 4

05.12.

V okně Mikuláš!

BR divadlo

09.12.

Totálně šťastní

BR divadlo

zrušeno

11.12.

24. den

BR divadlo

zrušeno

12.12.

DVA v pohybu

BR divadlo

zrušeno

13.12.

Pohádka o líných strašidlech

BR divadlo

zrušeno

16.12.

DVA v tom

BR divadlo

18.12.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

19.12.

Kdopak to mluví

BR divadlo

zrušeno

20.12.

Kdo si s námi hraje, pozná cizí
kraje!

BR divadlo

přesunuto
zrušeno
přesunuto

přesunuto

odehráno
zrušeno
odehráno

přesunuto

přesunuto
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