
Katalog divadelních představení pro školy
březen–červen 2020



Pátek 20. března v 10 hodin

ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ
Ho�mannovo divadlo, Uherské Hradiště

Pohádkový příběh vznikl na motivy stejnojmenné knihy amerického 
autora Lymana Franka Bauma. 
Dívka Ema se cíti osamělá. Rodiče se jí pro své běžné povinnosti málo 
věnují a kamarádů také moc nemá. Vlastně jen svého plyšového pejska 
a knihy. Obzvlášť jednu – Čaroděj ze země OZ. Není divu, že si její příběhy 
často vysnivá. A tak jednou večer Emu, která touži najit konec duhy, její 
noční kamarádi Snílci odvedou do země Tleskalů. Ty trýzní Zlá víla.
Ta však, když se objeví Ema, pozvolna ztrácí svou sílu a  nakonec utíká 
a slibuje pomstu. Ema potkává Strašáka, plechového človíčka Plecháč-
ka a Lva. Společně pokračují ve strastiplné cestě, na které musí porazit Zlou 
vílu. Ta se nevzdává a pomocí svých kouzel jim vše komplikuje. Nakonec 
naši čtyři přátelé osvobodí hodnou Barevnou vílu, která jim vysvětlí, že to co 
hledají už vlastně dávno mají... Ema má spoustu kamarádů – Tleskaly, 
Strašáka, Plecháčka a Lva a má také maminku a tatínka, kteří pro ni chtějí 
to nejlepší – lásku a štěstí.
A duha, ta přece nikde nekončí. Někde zmizi a jinde se objeví... 

Představení pro I. stupeň ZŠ a nižší třídy II. stupně ZŠ a pro veřejnost
Vstupné: 60 Kč    Délka představení: 60 minut



Pondělí 30. března v 10.00

THE ONLINES
Divadelní centrum Zlín

Činoherní anglicko-české divadelní představení, koncipované
jako inscenovaná učební pomůcka. 
Náš hrdina Milan žije s mámou. Máma má Milana ráda. Milan má rád 
mámu, svého psa a Zuzku, která mu lajkla status. Ale něco v jeho životě je 
nanic a Milan musí přijít na to, co to je... Naše inscenace v anglickém 
jazyce je o světě, ve kterém není všechno tak, jak vypadá, o lajcích, smajlí-
cích, o přikrášlené realitě a o tom, že hledat štěstí ve virtuálním prostoru je 
jako hledat smysl života v hromadě špinavých ponožek. Příběh o Milanovi, 
Zuzce a Márovi, o lákavém tajemném hlase, o představách a skutečnosti. 
On, ona, oni – online vždy a všude. Existuje ještě vůbec život offline?
A odváží se Milan oslovit Zuzku?

Na požádání zašleme vyučujícím gramatické, lexikální a poslechové 
materiály v elektronické podobě. Scénář i materiály byly vypracovány ve spolu- 
práci s pedagogy anglického jazyka. Pomocí nich se žáci připraví na slovní 
zásobu a fráze, které je v představení čekají a dají se využít pro získání 
zpětné vazby a komunikaci ve vyučovacích hodinách po představení.

Představení pro II. stupeň ZŠ a SŠ a pro veřejnost
Vstupné: 70 Kč
Délka představení: 60 minut



Čtvrtek 2. dubna v 10.00 hodin

VESELÉ VELIKONOCE
Liduščino divadlo, Roztoky u Prahy

Pohádkové pásmo s velikonoční tématikou a známými lidovými 
písničkami doplněné lidovými kroji.
Hlavními pohádkovými postavami jsou: panímáma, líný synek Honza a Kačenka.

S nimi prožijeme tři příběhy:
V prvním příběhu „Panímáma a barvy duhy“ uvidíme, jak se strojila 
Morana a proč se vynášela ze vsi.
Ve druhém příběhu „Jak Kačce utekla vajíčka“ se dozvíme, jakými bylinkami 
se kdysi barvila vajíčka a proč se vlastně zdobí.
Ve třetím příběhu „Honza a zelená pomlázka“ se naučíme správně koledovat.

Příběhy jsou propojeny povídáním o tom, jak a proč se jmenují neděle 
v masopustním období a dny v předvelikonočním týdnu.
Připomeneme si staré velikonoční zvyky a lidové písničky a koledy.

Představení pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a pro veřejnost
Vstupné: 60 Kč
Délka představení: 55 minut



Středa 29. dubna v 10 hodin

TŮDLE NŮDLE
ANEB ROŠŤAČÍME S DĚTMI
Divadlo Scéna, Zlín

Kdo je hravý, kdo rád zpívá, kdo rád luští hádanky? Kdo v kuchyni tajně hraje 
místo bubnů na hrnky? Tůdle a Nůdle. Dva skřítkové, kteří žijí v kouzelném 
lese, kde je možné cokoliv. Může se objevit kdokoli. A kdokoli může být 
kýmkoli.
Velmi interaktivní představení pro děti od dvou let.
Představení plné hádanek, zpívání, hraní a ještě mnoho dalšího.

Představení pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a pro veřejnost
Vstupné: 60 Kč
Délka představení: 50 minut



Středa 10. června
v 8.30 pro předškolní třídy MŠ a I. stupeň ZŠ
v 10.15 pro I. stupeň ZŠ a SŠ a pro veřejnost

LUCERNA
Taneční škola Art Dance Academy, Kutná Hora

Dramatický pohádkový příběh na námět divadelní hry Aloise Jiráska.
Taneční zpracování klasického příběhu, kde vystupují postavy jako Hanička, 
mlynář, žárlivá Klásková, muzikanti, vodník, lesní víly, bludičky, hejkal, 
zámecká kněžna a mnoho dalších. Postavy nastudovali studenti soukromé 
Art Dance Academy z Kutné Hory. Hudební složka pořadu vznikla na motivy 
písní skupin Čechomor a Hradišťan, instrumentálních melodií a dalších 
skladeb. Uvidíme ukázky lidového tance, prolínající se s tancem scénickým, 
výrazovým párovým tancem a tanečními sóly.
V programu se představí i děti z mateřských škol, které se věnují tanci.
Nácvik choreografií: vedoucí Academy Hana Losenická Neumanová a Hana 
Kačmarská spolu s dalšími pedagogy školy. 

Vstupné: 60 Kč
Délka představení: 60 minut
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DIVADLE!

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Písemné objednávky zasílejte do 28. 2. 2020
na adresu Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře,

Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora
Objednávat lze i elektronicky na e-mail

skoly@divadlo-kutnahora.cz

Kontaktní osoba pro objednávání školních pořadů
je paní Markéta Petránková

Na telefonické objednávky nebude brán zřetel.
Děkujeme za pochopení.

TĚŠÍME SE NA VÁS V TYLOVĚ 

20. 3.       ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ           60,-v 10.00 

30. 3.       THE ONLINES                           70,-      v 10.00         

29. 4.        TŮDLE NŮDLE                       60,-v 10.00         ANEB ROŠŤAČÍME S DĚTMI

2. 4.          VESELÉ VELIKONOCE           60,-v 10.00

10. 6.         LUCERNA                               60,-v 8.30

10. 6.         LUCERNA                               60,-v 10.15


