
KARLÍNSKÁ SCÉNA REGINA 
Hybešova 10, Praha 8 – Karlín

Kompletní program na: reginadabpraha.cz,
facebook.com/karlinskascenaregina

PROGRAM 
na červenec

Út 3. 7. od 16.00 hodin
UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ Den s Karlem Zemanem 80 Kč

Oslavte s celou rodinou začátek léta verneovskými dobrodružstvími. Od 16.00 do 21.00 h je připraven tematický program. 
Vyrobte si vlastní vzducholoď poháněnou héliovými balónky nebo vstupte do modelu řídící jednotky vzducholodě. Od 19.30 h 
se pak seznámíte s výtvarnicí a dcerou Karla Zemana – Ludmilou Zemanovou, která vám představí svou tvorbu a popovídá 
o práci se svým otcem. Film Ukradená vzducholoď promítáme pro všechny věkové kategorie od cca 21.30 hodin.

Po 9. 7. od 17.00 hodin
ČERT A KÁČA loutkové divadlo zdarma

Klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové o tom jak to dopadne, když si popletený čert na svých zádech odnese 
do pekla místo lakotného a zlého starosty hubatou a tance chtivou Káču.

Po 16. 7. od 17.00 hodin
OŽIVLÁ LABORATOŘ alchymistická show Muzea strašidel zdarma

Jak se stát alchymistou? Cesta není snadná, ale je velice zábavná… V podání dvou zdatných alchymistů poznáte záludnosti 
i zajímavosti alchymistického světa. Uvidíte na vlastní oči pokusy, při kterých vám bude tuhnout krev v žilách, ale i koutky 
daleko od sebe v úsměvu. Dozvíte se, jaké pověsti se vyprávějí o pražských alchymistech a možná se i vy sami stanete 
adepty na famuly slovutných mistrů alchymistů.

Ne 22. 7. od 16.00 hodin
BARON PRÁŠIL Den s Karlem Zemanem 80 Kč

Oslavte s námi skoro 50. výročí prvního oficiálního přistání na Měsíci. Od 16.00 do 21.00 h je připraven tematický program 
s výtvarnými dílnami, ve kterých si vybarvíte svého vlastního okřídleného koně z prášilovského vesmírného korábu nebo 
Barona Prášila letícího na dělové kouli odlitého v sádře. Vyrobíte si cestovatelský pohled, který si potisknete originálními 
tiskátky s motivy z filmu. Fantaskní film Baron Prášil promítáme pro všechny věkové kategorie od cca 21.30 hodin.

Čt 26. 7. od 17.00 hodin
S KOUZLY KOLEM SVĚTA kouzelnická show Pavla Kožíška nejen pro děti zdarma

Prožijte velkou kouzelnickou cestu kolem světa! Poletíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají 
typická a originální kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem čarovat a také se některá kouzla i naučí! 
Bezva zábava pro celou rodinu.


