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15. listopadu 2019 – 8.30 a 10 hodin 
 
MŠ a 1. stupeň ZŠ 
O STATEČNÉ KOVÁŘI MIKEŠOVI 
 

 
 
 
Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a 
společně se rozhodnou najít dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Pokud se jim to má 
podařit, budou muset překonat množství nástrah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, 
nudit se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta 
dalších postav spolu s krásnými písničkami vám k tomu nedají čas! 
 
 
26. listopadu 2019 – 8.30 a 10 hodin 
 
MŠ a 1. stupeň ZŠ 
JŮ A HELE: VÁNOČNÍ ČAS 
 

 
 
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím českých vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, 
ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný příchod Ježíška. Přesto, že jsou tyto svátky 
především rodinné, určitě si všichni považujeme i očekávané hosty a proto se již na vás osobně těší 
známé postavičky z televizní obrazovky. 
Příjemné setkání pro vás připravila loutkoherecká skupina Loudadlo, spolupracující s Českou televizí 
na pořadu Studio kamarád. 
Těšíme se na vás a nezapomeňte kamarádi, máme vás rádi!! 



23. ledna 2020 – 10.30 hodin  
 
od 8 let a 2. stupeň ZŠ 
 
ZE ŽIVOTA HMYZU 
 

 
 
 
Původní alegorické drama, které se řadí mezi společná díla bratří Čapků, Karla a Josefa, uplatňuje kri-
tický pohled na tehdejší a bohužel i současnou společnost, kde všechny vztahy určují sobecké zájmy. 
Formou volně na sebe navazujících obrazů rozvíjí inscenace výjevy, v nichž vystupují jednotlivé hmyzí 
druhy, kde se poukazuje na mravní pojmy, jako je lakota, hamižnost, sobectví. 
Tato férie je přizpůsobena dnešnímu mladému divákovi a místo moralistického biče, nenásilnou for-
mou naplňuje poselství bratří Čapků.  
 
 
11. února 8.30 a 10.15 hodin  
 
od 8 let a 2. stupeň ZŠ 
 
MALÝ PRINC 
Muzikál Malý princ z autorské dílny Michaely Novozámské je inspirován literárním dílem 
francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. V našem hudebně divadelním zpracování 
naleznete všechny důležité obrazy tohoto nejznámějšího pohádkového příběhu. Obsahujícího mnoho 
metafor, přirovnání životních pravd ale i nadhledu, radosti a důvtipu. 
 

 
 
 



2. dubna v 8.30 a 10 hodin  
 
MŠ a 1. stupeň ZŠ 
 
ČERTŮV ŠVAGR 
 

 
 
Tento dětský muzikál na motivy Boženy Němcové vás zavede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a 
vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech se 
vrací na zem, kde poznává dobré i zlé. 
 
 
7. května v 8.30 a 10 hodin  
 
MŠ a 1. stupeň ZŠ 
 
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
 

 
 
Klasická pohádka na motivy českých pohádek o princezně Růžence, zlé sudičce a princi, který dokáže 
zrušit zakletí celého Růžového království. 
 
 
Vstupné je 80,-Kč – pedagogický dozor zdarma 
 
 
 
REZERVACE na hylebrant@cl-kultura.cz 
  

mailto:hylebrant@cl-kultura.cz

