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                                                                                      PŘEDSTAVENÍ PRO ZŠ 

 
STÍNADLA SE BOUŘÍ 

Divadlo AHA, Praha  
 
 

Pondělí 3. října 2016 od 10 hodin 
Vstupné 80 Kč, délka programu cca 65 min. 

 
Ježek v kleci byl navždy ztracen ve stoce pod Svatojakubským 

kostelem. Stínadla ztratila 
svou výjimečnost a stala 
se obyčejnou městskou 
čtvrtí. Ale na jak dlouho?  
V příběhu se zjistí, že 
ježek v kleci je vyloven ze 
stoky. Má ho u sebe 
záhadný a nepolapitelný 
Široko. Vontové se 
znovuobnovují a 

zakládají skupiny. Všichni chtějí získat ježka, aby se stali 
Velkým Vontem. Rychlé šípy hlavolam také shánějí, kvůli 
plánku létajícího kola, který je v něm ukryt. Ve víru událostí 
najdou ztracenou vontskou kroniku a zjistí střípky skutečností 
dávné party. Také je ale potká mnoho neštěstí. 
Tvůrci opět příběh vypráví s laskavou nadsázkou i humorem a 
vhodně jej tak přibližují dětským i dospělým divákům současné 
doby.  
 
 

 

 
 



                                                                                        POŘAD PRO SŠ a SOU 
 

ORGANIZACE, SEBEVRAŽEDNÝ 
TERORISMUS A KULT 

MUČEDNÍKA  
Beseda s Mgr. Tomášem Radějem Ph.D.  

 

 
Středa 23. listopadu 2016 od 10 hodin 
Vstupné 60 Kč, délka pořadu cca 90 min. 

 
Osobnost Tomáše Raděje je zárukou 
fundovanosti přednášky. Většinu roku 
působí v Jemenu, má dokonalý přehled 
o místních zvycích a kultuře. Ve své 
přednášce se podělí o své mnohaleté 
zkušenosti a seznámí se základními 
pojmy a příčinami extremismu, zaměří 
se na islámský radikalismus v Evropě, 
objasní vznik islámu, jeho radikalizaci 
a vznik kultu mučedníka v islámských 
zemích. Objasní také charakter 

současné muslimské komunity v Evropě, postoj většinové 
společnosti k muslimům ve vybraných zemích a ožehavá 
témata společného soužití.  
Na konkrétních příkladech upozorní na projevy islámského 
radikalismu nejen na evropské půdě. Zaměří se také na otázky 
koncepce mučednické smrti a taktiku sebevražedných 
teroristických útoků.  
 
 
 
 
 



                                                        PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ a I. STUPEŇ ZŠ  

 
O PEJSKOVI A KOČIČCE  

Divadlo SemTamFor, Zlín  
 

Pondělí 28. listopadu 2016 od 10 hodin 
Vstupné 50 Kč, délka představení cca 50 min. 

 
 
Povídání o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu, jak pekli 

dort nebo o tom, jak si 
pejsek roztrhl kalhoty a 
kočička mu je zašila 
dešťovkou, si čítávali už 
prarodiče dnešních dětí. 
Autorův laskavý humor, 
kterým si bere na mušku 
drobné dětské nectnosti, 
jeho vcítění se do dětského 
myšlení a krásný vroucný 
jazyk tvoří tuto milou 
knížku nesmrtelnou.  
Tři klauni povídají příběhy 

pejska a kočičky netradičním způsobem, který dětské publikum 
nadšeně přijímá. Princip divadla na divadle, zejména v pojetí 
klaunů je vděčným způsobem zpracování a umožňuje dětem 
spoluvytvářet příběh, který se před nimi odehrává. Všechny 
příběhy pejska a kočičky se hrají s loutkami i bez loutek a vždy 
za přispění dětského diváka.  

 

 

 
 



                                                                      POŘAD PRO MŠ a I. STUPEŇ ZŠ 

 
VÁNOCE S DIVADÉLKEM KŮZLE  

Divadélko Kůzle, Kutná Hora  
 
 

Čtvrtek 8. prosince 2016 od 8.30 hodin 
Vstupné 60 Kč, délka pořadu cca 65 min. 

 
 

Pořad prodchnutý vánoční atmosférou, ve kterém si děti 
mohou spolu s účinkujícími zazpívat vánoční písně a koledy a 
připomenout si tradiční vánoční zvyky. Spolu s Františkem a 
Silvií Pokornými se představí i další členové hudebního 
souboru Kůzle HuSou.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            

 
 



                                                                          PŘEDSTAVENÍ PRO SŠ a SOU 
 
 

VÁLKA PROFESORA KLAMMA 
Divadlo Minor, Praha  

 

Pondělí 12. prosince 2016 od 10 hodin / MALÁ SCÉNA 
Vstupné 80 Kč, délka představení 65 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unikátní současná německá hra pojednávající o smyslu školství. 
V roli profesora Klamma exceluje Oldřich Navrátil.  
Škola je nutnost. Tou byla vždycky, tou bude vždycky a učitelé 
stejně jako žáci vděčí této nutnosti za svou vzájemnou existenci. 
Na jedné straně mlčící třída studentů, na druhé straně profesor 
literatury. Před rokem se na tomto gymnáziu stala tragédie, 
která navždy poznamenala životy všech studentů i pedagogů. 
Žáci viní z celé nešťastné události právě profesora Klamma. 
Vyhlásili mu válku mlčením. Profesor se všemi možnými 
způsoby snaží obhájit své zásady, svoji pravdu i nevinu. 
Deset let nejhranější hra v Německu, která svým kontroverzním 
tématem zasahuje jak studenty, tak i jejich pedagogy.  
Chytrý, kousavý a vyzývavý kus podněcující jak učitele, tak i 
žáky. Unikátní, velice výmluvný monolog zabývající se 
omezeností institucí a tradic, které způsobují válku mezi učiteli 
a žáky. Tato hra nikomu nestraní. Je zaměřena proti slabinám 
školství jako systému.  
 

Představení uvádíme na Malé scéně Tylova divadla, kde je omezený 
počet míst. 



                                              PŘEDSTAVENÍ PRO II. STUPEŇ ZŠ, SŠ a SOU   
Určeno dětem od 12 let 

 

DÉMONI SOUČASNOSTI  
Divadlo Minaret, Praha  

 

Pátek 20. ledna 2017 od 10 hodin 
Vstupné 60 Kč, délka představení 75 min. 
 
Tragikomedie o nástrahách dnešního světa.  

Hra o nejistotách a hledání dospívajících 
má svou úsměvnou i tragickou tvář. 
Krásné sny a přání se plní, ale výsledek 
nemusí být tak radostný a báječný. 
Hledáme přátele, lásku, toužíme mít 
hodně peněz. Ale cest, které ke splnění 
našich přání vedou, je mnoho. Vybereme 
si tu nejjednodušší? Dát minimum – a 
dostat maximum? Vzít si od života to, co 
chceme – a to hned a bez námahy?  
Nejnovější hra Divadla Minaret je o sérii 

příčin a následků, o rozhodnutích, která nás dovedou tam, kam 
často ani nechceme. Dynamická inscenace Divadla Minaret, 
oslovuje mladé lidi přímo a vtahuje je do příběhu. S použitím 
celé škály divadelních prostředků (hudba, masky, tanec) 
provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním životem.  
Po představení může 
následovat diskuse jako 
možnost herců setkat se s 
názory mladých diváků - i 
příležitost pro publikum 
mluvit s herci o démonech 
dnešního světa (a nejen o 
nich).  
 



 
                                              PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ a I. STUPEŇ ZŠ 

 
 

TŘI PŘADLENY  
Divadlo Pohádka, Praha  

 

Pondělí 23. ledna 2017 od 10 hodin 
Vstupné 60 Kč, délka představení 60 min. 
 
V jednom království hledal král nevěstu, pracovitou, pilnou, 
takovou, která by si uměla se vším poradit. A prý si klidně 
vezme i obyčejnou, neurozenou. Jedna taková pěkná panenka 
žila s matkou v prosté chalupě a králi se moc zalíbila. Jenže to 
král netušil, že je hrozně líná. K tomu, aby se naučila 
pracovitosti, jí pomohou tři tetičky – kouzelné přadleny. Ale 
nebude to jednoduché. 
 
Muzikál na motivy pohádky K. J. Erbena.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ  

 

Škola....................................................................................................................... 

Adresa.................................................................................................................... 

Kontaktní osoba.................................................................................................... 

 

Telefon na kontaktní osobu................................................................................. 

 

 
 
PÍSEMNÉ objednávky zasílejte prosím do 25. září 2016 na adresu Městské Tylovo 
divadlo v Kutné Hoře, Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora.  
Objednávat lze i elektronicky na e-mail propagace@divadlo-kutnahora.cz.  
Kontaktní osoba pro objednávky školních pořadů je paní MARKÉTA 
PETRÁNKOVÁ. 
 
Na telefonické objednávky nebude brán zřetel. 
Děkujeme za pochopení. 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS V TYLOVĚ DIVADLE! 

TERMÍN 
A ČAS 

PŘEDSTAVENÍ VSTUP 
POČET 

ŽÁKŮ+DOPROVO
D 

ROČNÍ
K 

3. 10. 2016 v 10.00 STÍNADLA SE BOUŘÍ 80 Kč   
23. 11. 2016 v 10.00 ORGANIZACE, SEBEVRAŽEDNÝ 

TERORISMUS A KULT 
MUČEDNÍKA 

60 Kč   

28. 11. 2016 v 10.00 O PEJSKOVI A KOČIČCE 50 Kč   
8. 12. 2016 v 8.30 VÁNOCE S DIVADÉLKÉM 

KŮZLE 60 Kč    

12. 12. 2016 v 10.00 VÁLKA PROFESORA KLAMMA 80 Kč   
20. 1. 2017 v 10.00 DÉMONI SOUČASNOSTI  60 Kč    
23. 1. 2017 v 10.00 TŘI PŘADLENY  60 Kč   


