
 

Předplatné skupiny E/M 2022/2023 

Pro mateřské školy a školní družiny prvního stupně. 

Začátky představení v 8:45, 10:15 a 14:00. 

 

21. 9. 2022 Jak Víla Modrovláska splnila tři přání 

CziDivadlo Praha 

Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chystá past na Zajíčka Ušáčka, a jeho hubatá žena Anděla chodí ráda 

do lesa na houby. Přesto, že se mají rádi, často se dohadují, protože si každý prosazuje jenom to 

své. Nevěří, že se s pohádkovými bytostmi opravdu mohou setkat a také nevědí, že se jejich přání 

mohou snadno vyplnit. A tak, ve chvíli, kdy do jejich života vstoupí kouzelná moc Víly Modrovlásky, 

začíná příběh plný nečekaných událostí. 

Délka představení cca 50 minut, podle reakcí dětí, inscenace zahrnuje improvizační prvky. 

Představení je určeno dětem od 3 do 11 let, rodičům a pedagogům. 

www.czidivadlo.cz 

 

12. 10. 2022 Honza a strašidelný dům 

D&D prolife 

Lehkomyslný a trochu líný Honza žije sám v chaloupce na kraji vesnice. S ničím si nedělá starosti a 

s každým je hned kamarád. Až do chvíle, kdy se bude muset utkat s nebezpečím, které mu přivede 

osud do cesty. Jak se zachová? Najde odvahu bojovat?  

Délka představení: 55 minut 

 

23. 11. 2022 Pohádky ze staré Prahy 

Divadlo nejen pro děti Evy Hruškové 

Další krásné představení, které svou koncepcí navazuje na Pověsti české a je upravené  pro děti od 3 

let. Hrajeme Horymíra, Křesomysla, chudého studenta a čerta, ale samozřejmě i oblíbeného Jiráska s 

Jiráskovou. Víme si rady s Šemíkem i se vzpurnými horníky. Projdeme se s dětmi po Praze, po Starém 

i Novém Městě Pražském, navštívíme Faustův dům i židovskou čtvrť, Pražský hrad i Vyšehrad.                                    

Délka představení: 50 minut 

www.divadlonejenprodeti.cz 

  

http://www.czidivadlo.cz/
http://www.divadlonejenprodeti.cz/


 
7. 12. 2022 Hlídali jsme Ježíška 

Divadlo Na větvi 

Tradiční vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka. Prohlídka slavné 

betlémské maštale pro nejmenší.      

Slyšte, slyšte, pastuškové! 

Snad každý slyšel ten známý příběh o narození Ježíška, jak si ho už od nepaměti lidé vyprávějí. 

Jenomže lidé toho napovídají…  O tom, co se přihodilo v městě Betlémě, tentokrát vyprávějí zvířátka, 

která u toho skutečně byla. A to dokonce i ve chvílích, kdy se Josef s Marií nekoukali… Narození 

malého spasitele byla veliká sláva, ze všech koutů se do Betléma hrnuly zástupy, které se chtěly 

poklonit, přinést dárky, a hlavně to pořádně oslavit! 

Oslík s Volkem mají důležitý úkol: zůstat u jesliček a Ježíška svým dechem zahřívat, kdyby mu začala 

být zima. Co se ale stalo, zatímco ho naši hrdinové hlídali, zatím žádný příběh nevyprávěl! 

Veselá vánoční pohádka pro děti od 3 let a všechny, kdo ještě věří na Ježíška! 

Délka představení: 50 minut 

www.divadlonavetvi.cz 

 

18. 1. 2023 Ferda Mravenec 

Docela velké divadlo Litvínov 

Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel 

z knížek Ondřeje Sekory. Kamarádství s Cvrčkem, Plošticí Ruměnicí a Broukem Pytlíkem, spory 

s panem Hlemýžděm a Škvory policajty, stavba vozíku a hon na Koníka, tanec s Housenkou a boj 

s Mravkolvem a jeho synem Ťutínkem nenechá klidným žádného z malých ani velkých diváků.  

A některé písničky si zpívají děti už při odchodu z divadla.                                      

Délka představení: 60 minut 

www.docelavelkedivadlo.cz 

 

15. 2. 2023 O statečném Jankovi 

Divadýlko Mrak 

Čaroděj Habakuk unese přímo ze zámku princeznu Kačenku. Janek se rozhodne ji vysvobodit. V 

začarovaném lese se mu do cesty přimotá skřítek Kokeš, se kterým přes první potyčku, uzavře 

přátelství. Spolu zvítězí nad čertem v kartách, odrazí útok čaroděje, porazí čtyřmetrového draka a 

osvobodí princeznu Kačenku. Bohatá výprava, napínavý děj, úsměvné situace.  

Délka představení: 50 minut 

www.divadylkomrak.cz 

http://www.divadlonavetvi.cz/
http://www.docelavelkedivadlo.cz/
http://www.divadylkomrak.cz/


 
1. 3. 2023 Veselé Velikonoce 

Divadlo Pohádka 

Hody, hody doprovody, máme vajíčka pohádkový… Jak princezna hádala až prohádala. Veselá 

pohádka na motivy pohádky Jana Drdy o chytrém pasáčkovi vepřů, hodné Dorotce a princezně, která 

ráda dávala hádanky. Kdo je hloupější? Pohádkový příběh od Boženy Němcové o hrnčíři Matějovi, 

jeho ženě Majdalence a jejich úsměvných příhodách. 

Délka představení: 55 minut 

www.divadlopohadka.cz 

 

19. 4. 2023 Pozpívejme si, děti… 

Hudební divadlo dětem 

Nové tři mini muzikály Hudebního divadla dětem, které volně navazují na představení Povídejme si, 

děti..., známé ze stálého repertoáru divadla. 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.   

 Délka představení: 65 minut 

www.divadlodetem.cz 

 

10. 5. 2023 O zlaté rybce 

Divadlo VeTři 

Bylo – nebylo... V malé chatrné rybářské chaloupce, kousek od moře, bydlí rybář se svou ženou. Ryby 

už dávno nechytá, celé dny prolenoší v chalupě. Jednoho dne ho však žena a také hlad, který oba trápí, 

donutí oprášit starý rybářský prut a opět se vydat k moři chytat ryby. Jaké překvapení je to pro rybáře, 

když se mu na udičku chytí ryba prapodivné zlaté barvy a promluví na něho.             

www.divadlo-vetri.cz 

 

7. 6. 2022 Rarášci a vesmír 

Agentura Maja 

Hudební zábavná – edukační show plná písniček, povídání, tancování a zábavy pro malé děti. 

Vystoupení je doplněno jedinečnými velkoplošnými animovanými videoprojekcemi. 

www.stream.cz/sluzba/rarasci 

 

http://www.divadlopohadka.cz/
http://www.divadlodetem.cz/
http://www.divadlo-vetri.cz/
http://www.stream.cz/sluzba/rarasci
https://www.bing.com/search?q=Rar%C3%A1%C5%A1ci+a+Vesm%C3%ADr++d%C4%9Btsk%C3%A9+po%C5%99ady&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=rar%C3%A1%C5%A1ci+a+vesm%C3%ADr+d%C4%9Btsk%C3%A9+po%C5%99ady&sc=8-30&sk=&cvid=5ABAE1B3CE9F44D8AC5CBC41C51C3DC2&ntref=1
https://www.bing.com/search?q=Rar%C3%A1%C5%A1ci+a+Vesm%C3%ADr++d%C4%9Btsk%C3%A9+po%C5%99ady&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=rar%C3%A1%C5%A1ci+a+vesm%C3%ADr+d%C4%9Btsk%C3%A9+po%C5%99ady&sc=8-30&sk=&cvid=5ABAE1B3CE9F44D8AC5CBC41C51C3DC2&ntref=1

