
 

Nabídka pořadů pro I. stupeň ZŠ 2022/2023 

 

Obušku z pytle ven 

Datum a čas: 3. 11. a 4. 11. 2022 | 8:30 a 10:00 

Divadelní spolek Julie Jurištové 

Klasická pohádka s písničkami na motivy pohádky K. J. Erbena, tentokrát v muzikálové podobě. 

Hrají: J. Vaverka, J. Jurištová, H. Tunová, M. Duchek, D. Schneider, O Janoušek 

Vhodné pro: děti od 6 do 10 let 

Cena: 70 KČ 

Délka představení: 65 minut 

www.dediva.cz 

 

Adventní koledivy 

Divadlo 100 opic 

Vystoupení kapely s koledami a loutkovým divadlem. Je čtyřiadvacátého. A ponocný ve vsi má 

problém. Namísto tiché, přesvaté noci mu po vsi špacírují samí blázni. Muž, který tvrdí, že je anděl. 

Pastýři ženou ovce na sněhu a dokonce děti. Prý měly sen, že nemusí zítra do školy. A tři přespolní, co 

tvrdí, že jsou králové. A nikdo ani netuší, proč se to všechno přihodilo. A víte co? Vysvětlí jim to 

pošťák. Že prý „nesem Vám noviny“. Jistě. V noci! Ale kdyby se aspoň chovali tiše, jak káže dobrý 

mrav. Ne, oni prostě musí zpívat. Naštěstí…je ta muzika tak pěkná, jen si ji poslechněte. 

Hrají: Julie Goetzová – viola, Roman Dzančár – baskytara, Salvi – příčná flétna, Dominik Tesař – 

akordeon 

Délka představení: 60 minut 

Vhodné pro: děti od 6 do 12 let  

Cena: 60 KČ 

www.divadlo100opic.cz 

  

http://www.dediva.cz/
http://www.divadlo100opic.cz/


 
Malý princ 

Hudební divadlo Dětem 

Muzikálový příběh Malý princ z autorské dílny Michaely Novozámské je inspirován literárním dílem 

francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Představení pomůže dětem srozumitelnou 

formou přiblížit celý příběh pilota, který se po havárii svého letadla ocitl v poušti. Zde se setkává s 

pohádkovou bytostí se zvonivým smíchem, která přichází z jiné planety a postupně se stává pilotovým 

blízkým přítelem. Společně se díky nelehké osudové situaci naučí mnoha pravdám o životě na zemi i v 

jiných světech. Vydejme se s nimi na cestu jedinečných setkání a si připomeňme si opravdovost 

přátelství, lásku, která překonává planety, zázrak upřímné radosti a také nezvratné loučení, jak je lze 

vidět jen dětskýma očima. 

Délka představení: 60 minut 

Vhodné pro: děti od 6 do 12 let 

Cena: 60 KČ 

www.divadlodetem.cz 

 

Princezna stříbrem zakletá 

Docela velké divadlo 

Krušné Hory podle starých legend prý kdysi obývali a spravovali démoni. A protože se to moc neví, 

napsali a nazkoušeli jsme o nich tenhle příběh. Je o tom, že nevinní občas pykají za skutky vinných 

a také o tom, že pokud vidíme zlo a nic proti němu neuděláme, může se stát, že se obrátí i proti nám. 

Když jsme příběh psali a začínali zkoušet, byl svět ještě celkem v pořádku. Během zkoušek ale začala 

válka na Ukrajině a náš příběh se stal až příliš aktuálním. Protože je to ale příběh pohádkový, dopadne 

v něm všechno dobře. 

Hrají, zpívají, tančí a šermují: P. Kozák, L. Lavičková, M. Žižka, L. Masár, P. Erlitz, R. Stodůlka, 

Jana Galinová, L. Masár ml.  

Délka představení: 60 minut 

Vhodné pro: děti od 6 do 12 let 

Cena: 60 KČ 

www.docelavelkedivadlo.cz 

  

http://www.divadlodetem.cz/
http://www.docelavelkedivadlo.cz/


 
ŠIKANA – chování mezi spolužáky 

Divadlo VeTři 

Mysleli jste si, že prevence proti patologickým jevům musí nutně znamenat jen suché „poučování“ 

dětí?   V našich interaktivních pořadech Vás rádi přesvědčíme o opaku. Zábavnou formou divadelních 

scének se zaměřujeme na problematiku současné doby. Žáci vidí v jednotlivých scénkách spoustu 

chyb a sami pomáhají hledat řešení a radit, čeho se příště vyvarovat. Ve scénkách Divadla VeTři 

mnohdy jako v zrcadle vidí sami sebe a právě to jim napomáhá se nad daným tématem a problémem 

opravdu zamyslet. 

Délka představení: 50 minut 

Cena: 50 KČ 

www.divadlo-vetri.cz 

 

O Pračlovíčkovi, Vl. Kracík                                             

Divadlo Tramtárie 

Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně 

pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je 

dobrý oheň, jak vyzrál na tyranosaura a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. 

Režie: Vladislav Kracík 

Hrají: V. Stojan, B. Šebestíková, T. T. Čápová, J. Drgová 

Délka představení: 50 minut 

Cena: 60 KČ 

www.divadlotramtarie.cz/ 

  

http://www.divadlo-vetri.cz/
http://www.divadlotramtarie.cz/


 

Nabídka pořadů pro II. stupeň ZŠ a SŠ 2022/2023 

Mistr a Markéta, Michail Bulgakov                              

Docela velké divadlo 

Příběh ďábla Wolanda, pána temnot, který se s katem Azazelem, v němž se skrývají další dvě 

Bulgakovovy románové postavy, komik Kravinkin a kocour Begemot, a s ďábelskou vražedkyní 

Helou, po několika staletích vrací do Moskvy, aby zjistil, zda se lidé změnili, drží celé dvě hodiny 

diváky v napětí. Woland zjišťuje, že i po staletích jsou lidé stále zbabělí, lační po penězích, lžou, 

kradou, udávají a nenávidí jeden druhého. Proto je začíná trestat. Mladého básníka, který opovrhuje 

pravdou, vírou, historií i láskou, přenese o 2000 let zpět do města Jeruzaléma a udělá z něho Ježíše, 

aby na vlastní kůži poznal, co to znamená bojovat za pravdu. Všichni, kteří se s ďábelskou trojicí 

setkají, končí na psychiatrické klinice, kam sovětská komunistická moc zavírala své nepřátele 

a vykonávala tam na nich „vědecké“ pokusy, aby je přivedla na „pravou víru“.  

Hrají: Petr Kozák, Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Robert Stodůlka, Andrea Traganová, Michal Žižka, 

Lukáš Masár, Antonín Klepáč, Dušan Matouš, Jana Galinová a Markéta Velánová. 

Délka představení: 90 minut 

Cena: 90 KČ 

(Toto nádherné představení Vám nabízím opět po pěti letech zejména na přání některých Vašich 

kolegů) Pokud si vzpomínáte na představení Klára 3847, jde o velmi silný příběh z období holocaustu 

během druhé světové války, příběh Kláry Brodyové, která byla v roce 1942 pro svůj židovský původ 

odvezena do koncentračního tábora Osvětim a vězněna tam až do konce války. Tato hra je rovněž od 

DVD Litvínov a nebyl by problém ji objednat za stejných podmínek jak „Mistra a Markétu“. 

www.docelavelkedivadlo.cz 

Trapas Nepřežiju! Aneb ten řízen nezvedej. 

M. Dolinová 

Komedie pro ty, kteří tápou v pravidlech slušného chování. Rychlá pomoc slušného chování při 

cestování, na rautu, v kině i na rande. Kája žák 8.B přichází do nové školy v novém městě. Bojí se 

nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK! Na pomoc mu přijde paní RY-PO-SLU-CH. 

Rychlá pomoc slušného chování. Ukáže mu, jaké dělá chyby při představování, při jízdě v autě, ve 

škole, v kině a v kontaktu s holkami. Navzájem se poznávají a mění. S přísné dámy se stane rozverná 

paní a z nejistého kluka mladý muž s rozhledem. 

ZÁRUKOU KOMEDIE je Ladislav Ondřej, který již 10 let hraje Jakuba Mázla v seriálu "Ordinace 

v růžové zahradě" a současné děti s ním vlastně "vyrůstaly". Ve hře se tančí, navzdory všem i zpívá – 

a nakonec čeká všechny testíček z etikety. 

Délka představení: 60 minut 

Vhodné pro: děti od 9 do 15 let 

Cena: 60 KČ 

http://www.docelavelkedivadlo.cz/


 
Cesta kolem světa za 80 minut 

Divadélko pohádka 

Dramatická muzikálová koláž – scénické leporelo – ze života a díla slavného francouzského 

spisovatele J.Verna, nejen podlé známého románu. Phileas Fogg ve slavné knize objede zeměkouli za 

80dní. My si to troufáme zvládnout za 80minut, a neváháme k tomu použít všechny možné divadelní 

prostředky. 

Délka představení: 80 minut 

Cena: 60 KČ 

www.divadlopohadka.cz 

Problematika drog – závislost kamaráda, dealer drog před školou… 

Divadlo VeTři 

Velmi úspěšné preventivní pořady pro základní školy. Všechna preventivní představení byla 

konzultována jak s preventisty Policie ČR, tak i s policisty, kteří jsou v přímém výkonu služby.  

Délka představení: 50 minut 

Cena: 50 KČ 

www.divadlovetri.cz 

Balada pro banditu, Milan Uhde / Miloš Štědroň 

Metropolitní divadlo Praha 

Na motivy románu Ivana Olbrachta „Nikola Šuhaj loupežník“ vznikl divadelní muzikál Balada pro 

banditu. Příběh vypráví o vojenském zběhovi Nikolu Šuhajovi, který se po návratu do rodné vesnice 

Koločavy stane obávaným zbojníkem, jemuž neublíží žádné bitky ani střely četníků, ale zraní ho 

nevěra jeho milé Eržiky. Je to balada o lásce, zradě a touze po svobodě a také ukázka, jakou moc mají 

peníze. Celá hra je doprovázena podmanivými melodiemi vycházejícími z poetiky lidových písní. 

Představení je vhodné i pro studenty druhého stupně ZŠ a středních škol, jelikož se jedná o povinnou 

literaturu k maturitám. 

Hrají: J. Pospíšil, D. Licková, M. Černá, M Dadura, M. Hlubocký, J. Krejčí, R. Snítil, P.Stehlík, A. 

Rausová, L. Svobodová, K. Ševčíková. 

Cena: 130 KČ 

www.metropolitnidivadlo.com 

 

http://www.divadlopohadka.cz/
http://www.divadlovetri.cz/
http://www.metropolitnidivadlo.com/
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