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                                                    PŘEDSTAVENÍ PRO 7. - 9. TŘÍDY ZŠ A SŠ 

 
 

TRNOVÁ KORUNA KARLA 
HAVLÍČKA BOROVSKÉHO  

 
Divadlo D21, Praha 

 

 
Pátek 3. listopadu 2017 od 10 hodin 
Vstupné 50 Kč, délka představení cca 65 min. 
 

Kabaretně svobodná inscenace s live písněmi za doprovodu tajemného pianisty. 

Hlavní témata, která se v inscenaci objevují, jsou vyhnanství, odepření 
svobody, vytváření si 
mikrosvěta svobody v exilu. 
Havlíček byl mladým rebelem, 
nikoliv starým páprdou. Někteří 
naši diváci by ho prý dnes 
nazvali „pankáčem“. Cílem je, 
aby se mladý divák přirozeně 
ztotožnil s postavou Havlíčka a 

třeba i získal chuť si některé jeho provokující texty přečíst. Téma 
uprchlíků je v současnosti velmi aktuální a stejně tak při našich 
debatách se začíná více objevovat. Studenti přemýšlí, jak se asi člověk, 
který nemůže žít ve své zemi z jakýchkoli důvodů, cítí?  

Velmi nás překvapuje, jaké další a další souvislosti s dnešní dobou naše 
inscenace vyvolává. Přijďte i Vy se svými žáky - toužíme poznat nové 
průniky mezi světem divadelním a tím mimo jeviště.  

Hrají: Hana Mathauserová / Mariana Čížková, Kristýna Podzimková, Michal Dudek, 
Jindřich Čížek j.h. / Zdeněk Dočekal j.h. 

 



                                                        PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ a I. STUPEŇ ZŠ   

 
 

TŘI PŘADLENY 
Divadlo Pohádka, Praha  

 
 

Úterý 7. listopadu 2017 od 10 hodin 
Vstupné 50 Kč, délka programu cca 55 min. 

 
Pohádkový muzikál na motivy pohádky K. J. Erbena 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              PŘEDSTAVENÍ PRO 3. – 7. TŘÍDY ZŠ   

 
 

VÁNOČNÍ KOLEDA 
H. Ch. Andersen  

Divadlo D21, Praha  
 

Čtvrtek 14. prosince 2017 od 10 hodin 
Vstupné 60 Kč, délka představení cca 75 min. 

 
Vánoční příběh o tom, jak se duše zbavuje pout. 

Místy až tajemný příběh, který navrací Vánocům jejich původní 
smysl, je oslavou velkorysosti, soucitu a dobré vůle. Během 
Štědrého večera navštíví hlavního hrdinu – obchodníka 
Ebenezera Scrooge – tři duchové, aby ho provedli strašidelnou 
krajinou jeho vlastního života. Starý lakomec a necita, který je 
zatvrzelým odpůrcem svátečního veselí, putuje svou minulostí, 
současností a budoucností, aby nakonec svým blízkým a 
podřízeným vlastnoručně upekl krocana!  

Ať žijí, žijí, žijí Vánoce!  

 

 

 

 

 

 



 

                                                        PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ a I. STUPEŇ ZŠ   

 
 

STRAŠIDELNÝ MLÝN 
Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha 

 
 

Pondělí 18. prosince 2017 od 10 hodin 
Vstupné 60 Kč, délka programu cca 60 min. 

 
Strašidelný mlýn je původní česká pohádka s písničkami, ve 
které se setkáte s legračními strašidly Bubulisem a Bobolisem a 
také s čertem Vilibaldem. Ve strašidelném mlýně se dějí 

prapodivné věci. Ze 
sousední vesnice sem 
zabloudí Matěj a 
Bětuška, kteří se pokusí 
strašidla vysvobodit ze 
zakletí. Nečekaně se 
objeví i zlá a chamtivá 
selka Klotylda, která 
chce vše překazit. Podaří 

se Matějovi a Bětušce strašidla osvobodit? 

 

 

 



                                                                                                    POŘAD PRO SŠ   

 
PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S BESEDOU 

S MARTINEM MIKULSKÝM A SPISOVATELKOU Ph. Dr. MARII FORMÁČKOVOU 
 
 

Úterý 16. ledna 2018 od 10 hodin 
Vstupné 60 Kč, délka programu cca 90 min. 

 
Martin Mikulský bude vyprávět o tom, jak se jako bezproblémový 
chlapec se sportovními a studijními předpoklady dostal v 15-ti letech 
do party, která ho přivedla až k závislosti na drogách, hracích 
automatech, krádežích a další trestné činnosti. Zákonitě přišel 
opakovaný pobyt ve vězení. Při posledním z těchto pobytů si 
uvědomil, jak sebezničující způsob života vede a rozhodl se s ním 
skoncovat. Nebylo to jednoduché a prožil doslova peklo. Již ve vězení 
však začal studovat a dnes je studentem 1. lékařské fakulty UK v 
Praze obor Adiktologie. Na Martina měla, vedle dalších pracovníků 
vězeňského učiliště, velký vliv Ph.Dr. M. Formáčková, která vedle své 
publicistické a spisovatelské činnosti pracovala jako zástupkyně 
ředitele učiliště. A právě ona se svými bohatými zkušenostmi s 
palčivou problematikou drogové závislosti a další trestnou činností 
mládeže, doplní Martinovo vyprávění a zodpoví, spolu s ním, na 
dotazy přítomných studentů. 

 

 

 
 
 
 

 
                                      

 



OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ  

 

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

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

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

 

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

 

 
 
PÍSEMNÉ objednávky zasílejte prosím do 15. října 2017 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+DOPROVOD 
ROČNÍK 

3. 11. 2017 
od 10 hodin 

 

 
TRNOVÁ KORUNA KARLA 
HAVLÍČKA BOROVSKÉHO 

 

50 Kč   

7. 11. 2017  
od 10 hodin 

 

 
TŘI PŘADLENY 

 
50 Kč   

14. 12. 2017  

od 10 hodin 
 

 
VÁNOČNÍ KOLEDA 

 
60 Kč   

18. 12. 2017  
od 10 hodin 

 
STRAŠIDELNÝ MLÝN 60 Kč   

16. ledna 2018  
od 10 hodin 

PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S 
BESEDOU 

S MARTINEM MIKULSKÝM A 
SPISOVATELKOU Ph. Dr. 
MARII FORMÁČKOVOU 

 

60 Kč   


