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1984
Divadlo D21, praha

3. října 2013 od 10.00

představení pro 2. st. ZŠ a sŠ

Jak dnes můžeme hodnotit román popisující totalitu nejhrubšího zrna? 
Jako dávnou fikci? nebo jako realitu dneška, která je mnohem rafinovanější, 
než si dovedeme představit? Má se člověk podřizovat politickým autoritám, 
nebo se má vzepřít? a co nás čeká, když se všichni podřídíme? opravdu 
si myslíte, že žijeme ve svobodné společnosti? neměl náhodou orwell 
pravdu, když tvrdil, že svoboda je otroctví, válka je Mír a nevědomost je 
síla? Přijďte na představení, které vám změní život.

Hrají: Lukáš Šolc, Vladimír Jopek j.h., Stela Chmelová, Hana Mathause-
rová, Petr Pochop, Marie Hodinářová

Délka představení: 85 min
Cena představení: 70 Kč

http://www.divadlod21.cz/d21/show/1984



KLUK Z pLaKÁtU
divadlo tramtarie, Olomouc

14. října 2013 od 10.00

představení pro MŠ a 1. st. ZŠ

vypátrat zmizelý klaunský nos a zdolat spoustu všelijakých nástrah, to 
bude úkol pro karolínku, které se moc nechce chodit do školy a pro klu-
ka z plakátu. Podaří se jim uspat lva, přelstít chytrou opici nebo zkrotit 
neposedného pudlíka a zachránit tak celý cirkus Hopla-Hop? detektivní 
pohádka na motivy dnes již klasického večerníčku “kluk z plakátu”.

Hrají: Alois Pešek, Petra Konvičková, Dáša Rybářová

Délka představení: 45 min
Cena představení: 40 Kč

http://www.divadlotramtarie.cz/kluk-z-plakatu.html



ManOn LesCaUt
divadlo anfas, praha

19. listopadu 2013 od 10.00

představení pro 2. st. ZŠ a sŠ

Manon je bludička vábící poutníky do bažin. Manon je láska. vášeň. 
Pokušení a hřích. Manon je život, nezdolně bušící do spánků. tiBeRGe 
je nevinnost. večerní zvon volající k bohoslužbě. věrnost a oddanost. 
tiberge je věčnost. koho si zvolí mladý rytíř des GRieuX? Čím nechá 
popsat čistý list papíru své duše? do hry osudu vstupuje ještě jeden silný 
soupeř – duval. Bohatství a moc. Bezstarostné štěstí.
komorní úprava příběhu nenaplněné lásky Manon lescaut a rytíře des 
Grieux.

Hrají: Svatava Milková/Anna Suchánková, Filip Tomsa, Ivo Theimer, 
Petr Mikeska

Délka představení:  120 minut
Cena představení: 70 Kč

http://anfasdivadlo.cz/manon.html#topic1



O pRInCeZnĚ LeOntÝnCe 
a dRaČíM MLÁdĚtI
Liduščino divadlo, praha

6. prosince 2013 od 10.00

představení pro MŠ a 1. st. ZŠ

na královském zámku je velký shon. všichni se připravují na oslavu 
narozenin princezny leontýnky. Zato princezna nemá vřavu ráda a 
potichoučku se po špičkách vytratí na procházku do královské obory. 
Bloumá sem a tam a najednou objeví opuštěné vejce. Je tak veliké, že 
ho princezna neunese. odhrne tedy větvičky a hlídá, aby na něj svítilo 
sluníčko. Z vajíčka se vylíhne malý drak a princezna leontýnka je první, 
koho dráče uvidí. Princezna se o dráčka vzorně stará a stanou se z nich 
nejlepší kamarádi. když se o leontýnku začnou ucházet nápadníci, drak 
nechce princeznu žádnému dát.

Hrají: Jaroslava Stránská, Jana Krištofová, Evžen Hájek, Ludmila Hop-
pová a další

Délka představení: 60 minut
Cena představení: 40 Kč

http://www.liduscino-divadlo.wz.cz/foto-drak.htm



Bonusové představení v rámci 
výročí otevření tylova divadla

tvrdohlavá žena
Ochotnický spolek tyl Kutná Hora

12. listopadu 2013 od 10.00

představení pro 2. st. ZŠ a sŠ

Pěnkava, školní pomocník, se zamiloval do terezky Jahelkové. Chtěl si ji 
vzít za ženu, ale její matka, mlynářka, o tom nechce ani slyšet. Pěnkava se 
tedy vypraví do světa. Zrovna v té době se rozhodne kníže krkonošských 
duchů, Zlatohlav, že se převleče za chudého poutníka a vydá se mezi lid. 
Cestou potkává Pěnkavu.
Báchorka z podkrkonoší, kde se pohádkové motivy snoubí s realistickým 
příběhem o protivenstvích lásky a jsou zároveň obrazem dobové real-
ity. krakonoš, zde nazývaný Zlatohlav, nejenže pomáhá hrdinům hry na 
cestě ke štěstí, ale komentuje i situaci českého národa po bouřlivém roce 
1848.

Hrají: Ota Fiala, Michal Smrkovský, Ondřej Holý, Marcela Jiroušková, 
Michaela Kraliková, Vladimír Jiroudek, Iva Pilcerová, Eva Bicanová, Vá-
clav Veselý a další.

Cena představení: 60 Kč

http://www.ochotnickyspolektyl.estranky.cz/clanky/pripravujeme/tvr-
dohlava-zena.html
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