
 

 

 

 

 

NA KOUZELNÉM PALOUČKU  
LOUDADLO   
Pondělí 6. 2. 2023 od 8:30 a 10 hodin  
MŠ, 1.-2.tř. / délka pořadu: 65 minut / vstupné: 90 Kč 
 
 

 
 
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, 
bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící 
slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který se vám rád 
předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky 
široko-daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.  
 
 



 
 
POZPÍVEJME SI, DĚTI 
HUDEBNÍ DIVADLO DĚTEM HRADEC KRÁLOVÉ 
Čtvrtek 2. 3. 2023 od 8:30 a 10 hodin  VYPRODÁNO 
MŠ, 1.-2.tř. / délka pořadu: 65 minut / vstupné: 90 Kč 
 
 

 
 
Zbrusu nové tři mini muzikály Hudebního divadla dětem, které volně navazují na představení 
Povídejme si, děti - z cyklu mini muzikálů Hudebního divadla dětem na motivy pohádek Josefa Čapka 
"O pejskovi a kočičce": Jak myli podlahu, O panence, která tence plakala, Jak psali psaní děvčatům 
do Nymburka. Zpracování hudebních pohádek je opět z autorské dílny Michaely Novozámské. 
Představení je plné písniček a laskavého humoru Josefa Čapka, ze kterého toto kouzelné představení 
čerpá. Obohacuje literární výchovu na školách a motivuje děti ke čtení a chápání odkazu Josefa Čapka.  
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU 
DIVADLO POHÁDEK PRAHA 
Úterý 18. 4. 2023 od 8:30 a 10 hodin VYPRODÁNO 
MŠ, 1.-2.tř. / délka pořadu: 55 minut / vstupné: 90 Kč 
 

 
 
Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný projev se živými 
herci a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa 
kraj a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. 



 
JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT   
DIVADLO POHÁDKA PRAHA 
Středa 10. 5. 2023 od 8:30 a 10 hodin VYPRODÁNO 
MŠ, 1.-2. tř. ZŠ / délka pořadu: 60 minut / vstupné: 90 Kč 
 
 

 
 
 

Pohádkovému muzikálu nechybí opravdová kouzla, rozmazlená princezna, výpravná malovaná scéna 
a kostýmy. Celou inscenaci umocňuje luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a řada melodických 
písniček. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
KOUZELNÉ KŘESADLO  
DIVADLO POHÁDKA PRAHA  
Úterý 7. 2. 2023 od 8:30 a 10 hodin  
3.-5. tř. ZŠ / délka pořadu: 65 minut / vstupné: 90 Kč 
 

 
 
V pohádkovém příběhu plném čar a kouzel se setkáváme s vysloužilým vojákem Jankem, který získá 
kouzelné křesadlo a s pomocí mocného strážce, svého dobrého srdce a veselé mysli ochrání sebe i celé 
království před úmysly zlé babice.  Navíc získá srdce krásné princezny Johanky.  
Scénické zpracování je postavené na výpravné variabilní scéně doplněné tradiční světelnou divadelní 
atmosférou. Celé představení pak provází hudba a písničky z ověřené autorské dílny autora a interpreta 
mnoha hudebních žánrů, včetně písniček pro dětského diváka Jana V. Kováříka. 



MALÝ STROM 
DIVADLO LAMPION KLADNO  
Úterý 7. 3. 2023 od 8:30 a 10:30 hodin  
3.-5. tř. ZŠ / délka pořadu: 70 minut / vstupné: 90 Kč 
 

 
 
 
Vydejte se s námi za Malým stromem - chlapcem, kterého babička s dědečkem vychovávají v horách 
po indiánsku. Přes kvetoucí stráně, zelená kukuřičná pole, červenající se javorové lesy, ranní mrazíky a 
pár odboček do světa bílého muže nás nakonec cesta zavede až tam, odkud je v noci vidět hvězdná 
obloha, za kterou se rozprostírají věčná loviště. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY  
METROPOLITNÍ DIVADLO PRAHA 
Středa 12. 4. 2023 od 8:30 a 10 hodin VYPRODÁNO 
3.-5. tř. ZŠ / délka pořadu: 65 minut / vstupné: 90 Kč 
 

 
 
Dětský muzikál na motivy známé pohádky, která vypráví o mladém mlynáři Petrovi. Toho zlá chamtivá 
macecha Dorota připraví o mlýn a všechen majetek po mamince a tatínkovi. Petr se proto vydává 
hledat své štěstí do světa. Mezitím se Petrova macecha spikne s vychytralým správcem. Společně proti 
Petrovi kují pikle. Podaří se jim ho dostat do vězení a poté i na vojnu. Petrovi se však povede utéct,        
a když už neví, kudy kam, nabídne mu svoji pomoc samotné Peklo. To pečlivě sleduje špatné skutky, 
protože nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno… 



 
ŘECKÉ BÁJE   
DIVADLO NEJEN PRO DĚTI PRAHA 
Středa 17. 5. 2023 od 8:30 a 10 hodin  
3.-5. tř. ZŠ / délka pořadu: 50 minut / vstupné: 90 Kč 
 

 
 
Toto představení je pestrá koláž, která přináší jednoduché základní informace o starověkém Řecku a 
jeho bájích, to vše velice zábavnou formou, která zaujme i ty nejmenší diváky. Děti na jevišti vystoupí 
jako Héfaistos, Apollón, Hermes, prostě jako bohové, kteří bydlí na věhlasné hoře Olympu. Zahrajeme 
si s dětmi také na Paridův soud: dvě děvčata ztělesní Pallas Athénu a bohyni Afrodité. Tuto povedenou 
rodinku doplní krásné loutky boha Árese a bohyně Artemis. Dojde i na Trojského koně. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ELEKTRICKÝ EMIL    
DIVADLO AHA! PRAHA 
Pondělí 13. 2. 2023 od 8:30 a 10:30 hodin  
5.-7. tř. ZŠ / délka pořadu: 70 minut / vstupné: 120 Kč 
 

 
 
Příběh inspirovaný Emilem Kolbenem - příběh kluka, který se stal parťákem největších vynálezců všech 
dob! S Edisonem vynalezl světýlka na vánoční stromek a s Nikolou Teslou vyrobil první rádio. Kdo byl 
Kolben a kdo Tesla a Edison? A co všechno se muselo stát, abychom měli doma elektřinu? Že děti fyzika 
nebaví? A co zábavné seznámení nejen s naším významným vynálezcem elektromotoru, generátoru a 
úspěšným podnikatelem. Rozšířil využití střídavého proudu na velké vzdálenosti, nad čímž vědci celého 
světa tehdy žasli. Generátor v malém provedení využívají dodnes automobily a motocykly na celém 
světě s přesně touto 125 let starou konstrukcí. 



AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU – Jan Werich  
STUDIO YPSILON  
Úterý 21. 3. 2023 od 9.00 a 10:45 hodin  
5.-7. tř. ZŠ / délka pořadu: 75 minut / vstupné: 120 Kč 
 

 
 
 
Komediální příběh z oblíbené knihy Jana Wericha Fimfárum o tom, jak si sedlák Čupera musel 
projít peklem při cestě za „nepitím“. A stálo to za to. Jak je ve Werichově díle zvykem, hrdinovu 
nápravu sledujeme s laskavým pohledem, nadhledem a smyslem pro humor. A hodně se při tom 
muzicíruje. „Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu 
připadá.“ (Jan Werich) 

__________________________________________________________________________________ 
 
ČARODĚJŮV UČEŇ – Otfried Preussler 
DIVADLO D21 PRAHA 
Pondělí 24. 4. 2023 od 8:30 a 10:30 hodin VYPRODÁNO 
7.-9. tř. ZŠ / délka pořadu: 75 minut / vstupné: 120 Kč 
 

 
 

„Havraní krákot vítá svého mistra, už zas jsou plná učňovská místa...“ Chlapec Krabat se na prahu 
dospělosti ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny. Musí se rozhodnout: Nekonečná moc a její temná 
síla, nebo zázrak lásky a života? Kterou cestu si Krabat vybere? 

Otfried Preußler, rodák z Liberce, zpracoval ve své knize starou lužickosrbskou legendu. Vyprávění           
o souboji čarodějného učně s mistrem má však svoje kořeny ve staré Indii a později se objevuje                   
v nesčetných obměnách na nejrůznějších místech. Jde o nadčasový příběh, metaforu věčného souboje, 
který svádí každý z nás. 



JAK SE DĚLÁ DIVADLO – Karel Čapek 
MĚSTSKÉ DIVADLO MOST  
Pátek 19. 5. 2023 od 8:30 a 10:30 hodin  
6.-9. tř. ZŠ, SŠ / délka pořadu: 1 hodina 20 minut bez pauzy / vstupné: 120 Kč 
 

 

 
 

 
Originální divadelní „špíz“ plný humorných scének a písní. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
VĚC MAKROPULOS  – Karel Čapek 
DIVADLO ART WAY PRAHA  
Středa 15. 03. 2023 od 10 hodin VYPRODÁNO 
8.-9. tř. ZŠ, SŠ / délka pořadu: 1 hodina 20 minut / vstupné: 130 Kč 
 

 
 
Na pozadí procesu několika generací „Gregor versus Prus“ se odehrává snaha Emilie Marty získat 
dopisy ze závěti v Prusově domě a s nimi také návod na výrobu elixíru nesmrtelnosti. Během vývoje 
procesu postupně postavy odhalují záhadné mezigenerační propojení žen s iniciály E.M. a Emilie si 
sama uvědomuje, že nelidský dlouhý život je horší než smrt. Nakonec se i ostatní vzdávají plánů                   
s receptem na věčný život. 



 
LUCERNA – Alois Jirásek 
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV  
Pondělí 27. 3. 2023 od 10 hodin  
8.-9. tř. ZŠ, SŠ / délka pořadu: 1 hodina 40 minut / vstupné: 130 Kč 
 
 

 
 

Když jsme oznámili, že budeme zkoušet LUCERNU, slyšeli jsme nejčastěji: „PROČ?!“ 

Ta otázka padala tak často, že jsme začali o svém rozhodnutí chvíli pochybovat. A tak jsme si Jiráskovu 
hru četli znovu a znovu, abychom se vždycky znovu ujistili, že naše rozhodnutí bylo správné. 

  

TAKŽE PROČ? 

Protože nechceme žít v zemi, kde slova odvaha, morálka, víra, úcta ke druhým i k přírodě a hlavně 
pravda a láska se stala slovy sprostými. Kde je normální lhát, krást a podvádět na hradě 
i v podhradí. Kde je řiťolezectví národním sportem, kde si lidé neváží sami sebe a pořád chtějí, aby je 
někdo někam vedl (nejlépe na východ), kde něco “zadarmo” zvedne ze židle i největšího lenocha, a kde 
sebelítost a naštvanost jsou nejčastějšími způsoby řešení problémů. 

Chceme to říct všem, kteří ještě poslouchají. A chceme to říct tak, jak to umíme nejlíp. S humorem 
a bez slitování. Když se na nás, lidi, podíváme s nadhledem, zjistíme, že se od postav z Lucerny moc 
nelišíme. Je zvláštní, že tohle všechno Alois Jirásek do Lucerny napsal, a to už na konci předminulého 
století. Začal s tím před 125 lety, v roce 1893. A v roce 1905 se Lucerna poprvé hrála na scéně 
Národního divadla. A pak na všech českých, slovenských a krajanských jevištích po celém světě ještě 
tisíckrát. Jako pohádka (to nejčastěji) nebo jako varování před námi samotnými. Šli jsme druhou 
cestou.  

Jestli vás štvou ti nahoře nebo ti dole, jestli věříte na lásku a na vášeň, jestli už víte, co je stáří 
a moudrost nebo nevíte o životě vůbec nic, jestli vás prudí všehoschopní úředníci, jestli máte problém 
se zbabělci a jsou vám k smíchu řiťolezci, jestli máte smysl pro humor a nelákají vás věci “zadarmo“ 
a jestli si, stejně jako my, myslíte, že “Práva svá má chránit, chlap” a panské zvůli se nemá ustupovat, 
je naše Lucerna pro Vás. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PETR A LUCIE – Romain Rolland 
DIVADLO RŮZNÝCH JMEN PRAHA 
Pátek 14. 4. 2023 od 10 hodin VYPRODÁNO 
8.-9. tř. ZŠ, SŠ / délka pořadu: 1 hodina 30 minut / vstupné: 130 Kč 
 

 
 
Petr a Lucie… Romeo a Julie, Tristan a Isolda, či Tony a Maria, tentokrát z období 1. světové války… 
další ze známých literárních dvojic, jimž osud nepřál… 
Divadelní adaptace jednoho z nejslavnějších protiválečných děl 20. století. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA – Johann Wolfgang Goethe 
DIVADLO D21 PRAHA 
Čtvrtek 4. 5. 2023 od 10 hodin  
SŠ / délka pořadu: 75 minut / vstupné: 130 Kč 

 
 

 
 
I takový velikán a klasik jako Goethe býval mladý a nešťastně zamilovaný! My všichni jsme Werther. 
Inscenace rekonstruuje jeho cestu k sebezničení pomocí zanechaných dopisů. Werther jako poutník 
zákrutami lidských citů a vášní, bouřící se proti konvencím a pokrytectví. V době svého vydání 
následovaly desítky mladých čtenářů Wertherova příkladu a z nešťastné lásky si brali život. Naše 
inscenace chce dojít do míst, kde hraničí láska s posedlostí, a prozkoumat, jak je to s láskou dnes téměř 
250 let po prvním vydání tohoto kultovního románu. 


