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Pátek 9. října v 10.00 hodin 
 
STVOŘENÍ SVĚTA / Divadlo Minaret, Praha 

Divadlo Minaret uvádí známý biblický příběh pro 
dětské diváky. Stvořitel vytváří vesmír, Zemi a 
ráj. S objevením Ďáblíka se ovšem další tvoření 
rostlin a zvířat notně zkomplikuje. A co teprve 
když je oživen první člověk! Veselá pohádková hra o 
vzniku Země i člověka s písničkami Petra Maláska. 
Přestože zpracování počátků vesmíru a lidstva je 
tématem složitým a náročným, autorské pojetí 
Divadla Minaret je hravé a srozumitelné i 
dětskému publiku (od 3 let). V písničkách Petra 
Maláska nechybí prvky humorné a poetické, stejně 

jako v celém nastudování divadelní hry. 
 
 

Představení pro MŠ a I. st. ZŠ, vstupné 50 Kč, 70 min. 



Čtvrtek 19. listopadu v 10.00 hodin  
JAN HUS / Mučedník nebo zbytečná oběť? 
Dějová faktografická dramatizace odtajňuje nové skutečnosti ve světle moderního bádání o 
Janu Husovi. Projekt osvětluje Husovu osobnost z více úhlů, než bývá zvykem. Postava 
našeho národního mučedníka zde dostává 
lidské dimenze a tím nabývá na věrohodnosti. 
Zvlášť ostře vystupuje do popředí Jan Hus jako 
účastník, vězeň i oběť kostnického koncilu. 
Pozornost je věnována také právním otázkám a 
Husovu advokátu Janu z Jesenice, ne však na 
úkor jiných etap či oblastí Husova života. 
V závěru, po tragickém dialogu Jana Husa s inkvizitorem, bude symbolickými prostředky 
ztvárněna scéna Husova upálení, jako stopa bolesti vedoucí do nebeského světla… 
Účinkují: 
Jan Hus: Jan Potměšil, herec / (umělecký přednes autentických textů a úryvků z Husových děl) 
Inkvizitor: Oldřich Kříž, člen opery Národního divadla v Praze / (přednes dobových písní a 
barokních árií německé luteránské provenience) / Václav Návrat – housle a bicí nástroje, Přemysl 
Vacek - loutna 

Představení pro studenty SŠ, vstupné 80 Kč, 60 min. 



Pátek 20. listopadu v 11.00 hodin 
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ / 
Agentura Fanny, Praha  
Rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu, v kině i na schůzce. 
Karel Louda je 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-SLUCH. (Rychlá pomoc slušného chování.) 

Ukáže mu, jaké chyby dělá. Navzájem se poznávají a 
mění. Z přísné dámy se stane rozverná paní a z 
méněcenného kluka mladý muž s rozhledem. 
Základy slušného chování s nadhledem a bez 
nudného mentorování. 
Na závěr představení je připraven test pro všechny 
diváky. 
Pořad zařazujeme po velkém úspěchu při jeho 
uvedení v březnu letošního roku. 

Hrají, zpívají a tančí: Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej (Ordinace v růžové zahradě) 
 

Představení pro II. st. ZŠ, vstupné 55 Kč, 70 min. 



Pondělí 7. 12. v 9.00 hodin 
 

ELEKTRICKÝ  EMIL / Divadlo AHA, Praha 
Skutečný příběh vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.  

Malý Emil měl vždycky pod čepicí. Učil se tak dobře, že dostal 
1200 zlatých na dobrodružnou cestu do Ameriky. Tam se díky 
svému fištrónu stal parťákem největších vynálezců všech dob. S 
Thomasem Alvou Edisonem vymysleli světýlka na vánoční 
stromečky a s Nikolou Teslou první rádio na světě. Ale to Emilovi 
nestačí. Musí přece ještě dát dohromady, pro svoji milovanou 
dívku Malvínu, lokomotivu, která nečoudí a nesmrdí.  
Příběh plný (elektrického) napětí pro všechny, kteří si chtějí 
splnit své sny. 

Scénář a režie: Janek Lesák; výprava: Kamil Bělohlávek; hudba: Jan Čtvrtník  
Hrají: Kateřina Jačková, Miloš Mazal a Radovan Klučka  

 
Představení pro II. stupeň ZŠ, vstupné 60 Kč, 75 min. 

 



Středa 9. prosince v 8.30 a v 10.00 hodin 
 

VÁNOČNÍ HVĚZDA / Divadlo Scéna, Zlín 
Vánoce? Co znamenají? Veverky Zubka a Drápek neznají vánoce. Jednoho dne, přímo na den 
Štědrý se dostanou do člověčího doupěte. Vydají se na cestu po vánočním stromečku až 

přímo ke koruně, kde na ně čeká vánoční 
hvězda. Avšak cesta na vrchol nebude 
jednoduchá. Během svého putování budou 
poznávat vánoce, pro každého totiž 
znamenají úplně něco jiného. Vyjděte s námi 
na pouť za poznáním vánoc. Zazpívejte si s 
námi koledy, polibte se pod jmelím a možná 
uvidíte i zlaté prasátko. Krásná vánoční 
pohádka plná zábavy, překvapení, vánočních 
zvyků a koled.  
 

 
Představení pro MŠ a I. st. ZŠ, vstupné 50 Kč, 50 min. 



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ  
 

Škola............................................................................................................................................................ 
Adresa......................................................................................................................................................... 
Kontaktní osoba........................................................................................................................................ 
Telefon na kontaktní osobu...................................................................................................................... 

 
TERMÍN A ČAS PŘEDSTAVENÍ VSTUP 

POČET 
ŽÁKŮ+DOPROVOD 

ROČNÍK 

9. 10. 2015 v 10 hodin 
STVOŘENÍ SVĚTA / Divadlo 
Minaret, Praha  50 Kč 

  

19. 11. 2015 v 10 hodin JAN HUS  80 Kč   

20. 11. v 11 hodin 
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB 
TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ! 55 Kč 

  

7. 12. 2015 v 9 hodin ELEKTRICKÝ EMIL 60 Kč   
9. 12. 2015 v 8.30 / 10 
hodin * 

VÁNOČNÍ HVĚZDA / Divadlo 
Scéna, Zlín 50 Kč 

  

*zaškrtněte prosím hodinu 
 

Objednávky zasílejte do 30. září 2015. Objednávat lze pouze elektronicky na e-mail propagace@divadlo-
kutnahora.cz nebo na adresu Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora. 
Kontaktní osoba pro objednávky školních pořadů je paní MARKÉTA PETRÁNKOVÁ.  
 

TĚŠÍME SE NA VÁS V TYLOVĚ DIVADLE! 


