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PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ A ZŠ V LITOVLI 2016 
 

MŠ, I. st. ZŠ 

 

13. září 2016 v 10 hod. POHÁDKY DO KAPSY 

 

 

 

Interaktivní hudební pohádka Divadla 

SemTamFór pro děti od tří let. 

Procházka do světa fantazie a výmyslů za 

pomoci Kašpárka, připomene nejmladším 

divadelním fanouškům ty nejhezčí pohádky 

jako jsou: Perníková chaloupka, Karkulka, 

Princezna na hrášku, Budulínek. 

"Nikdo neumí lépe vyprávět pohádky, než 

babička. Zvlášť, když má toho nejlepšího 

pomocníka, díky kterému se žádné dítě v 

pohádkách neztratí. Kterou pohádku ale 

babička z kapsy vytáhne tentokrát?" 

 

 

14. října 2016 v 10 hod. ČERT VŠUDYBYL A PRINCEZNA ZLOBILKA 

 

 

 

 

Veselá pohádka na motivy českých klasických 

pohádek. Volně ji upravil Drahomír Ožana. 

Účinkují sólisté Národního divadla 

moravskoslezského v Ostravě a členové 

Slezského divadla v Opavě. 
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9. listopadu 2016 v 10 hod. MALÁ ČARODEJNICE 

 

  
 

Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, 

je sto dvacet sedm let. Zdá se vám to hodně? 

Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto se naší 

čarodějnici říká malá čarodějnice. A jen tak 

mezi námi: když v utajení vyrazí na rej svých 

dospělých kolegyň, způsobí si tím pěknou 

polízanici. Nejenom, že ji odhalí a za trest 

seberou létající koště, ke všemu se musí za 

jediný rok připravit na těžkou zkoušku. Ještě, 

že má svého mluvícího havrana a spoustu 

dobré nálady! 

 

 

 

 

 

5. prosince 2016 v 15 hod. POPLETENÉ VÁNOCE 

 

VSTUP ZDARMA - POHÁDKA BUDE NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA – V RÁMCI 

SLETU ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ.                                                             

 

 
 

Veselá hudební pohádka o tom, co všechno se může stát, když nebeská trojice Mikuláš, Andělka a 

Čert popletou své přípravy na Vánoce a jaké z toho mohou vzniknout roztomilé zmatky a motanice. 

Děti určitě pobaví líný a věčně nabručený Čert Brbla, který by nejraději celou zimu i Vánoce prospal 

v nějakém teplém pelechu. Nebeské Andělce zase děti určitě pomůžou s nácvikem a zpěvem 

známých koled a vánočních písní. Všichni pak společně přivítáme a budeme se těšit na příchod sv. 

Mikuláše, který všechny zmatky vyřeší a svou moudrostí smíří i Brblu s Andělkou, kteří se mezi 

sebou pořád handrkují, pošťuchují a vymýšlejí na sebe různé zábavné lumpárničky. Nakonec se 

všechny přípravy podaří stihnout. Stromeček je nazdobený, dárky zabalené, koledy nacvičené, 

všichni se mají rádi a usmívají se na sebe a Vánoce opravdu mohou začít. Pohádka díky své tématice 

i přítomným nebeským bytostem (Mikuláš, čert, Andělka) nabízí ideální propojení s následnou 

vánoční besídkou nebo mikulášskou nadílkou.  
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II. st. ZŠ, SŠ 

 

25. října 2016 v 10 hod. MOTANI – NEZKROCENÁ BRAZÍLIE 

 

 

 

Z RIA ZA MODRÝM PAPOUŠKEM                                                           

 

Nebezpečné a nejkrásnější město na světě Rio de Janeiro - tady začíná naše cesta napříč rozlehlou a 

nezkrocenou zemí. Nádherná příroda Pantanalu a Amazonie, úchvatný vodní svět, nejmohutnější 

vodopády světa, hluboké pralesy, spousty zajímavých zvířat, slaňování do jeskyně znepříjemní zápas 

s těžkou nemocí. Na tyto a jiné závažné potíže nacházíme spolehlivý lék - sambu! 

 

 

 I, II. st. ZŠ 

 

22. listopadu 2016 v 10 hod. TOULKY SVĚTEM- BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM 

 

 
 

Beseda se známým cestovatelem panem 

Václavem Arnošem – povídání s fotoprojekcí 

o tom nejzajímavějším co viděl a zažil na 

cestách po Asii a Africe.                

Doporučujeme pro všechny žáky I a II. stupně 

ZŠ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(v případě většího počtu dětí se druhé představení uskuteční v 8:15 hod.) 
 

VSTUPNÉ: 40 Kč/žák 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

 

Pokud máte zájem zúčastnit se představení, volejte na 

tel.: 585 150 499, 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz 


