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PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ A ZŠ V LITOVLI 2019/2020 
 
 

MŠ, I. st. ZŠ 
 
 

 
25. září 2019 v 10 hod. KINO pro MŠ  
titul bude upřesněn 
 
 
 

25. září 2019 ve 14 hod. KINO pro ŠKOLNÍ DRUŽINY: KOUZELNÝ PARK 
 
 
 Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve 
své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální 

zákony popírající atrakce řídí 
mluvící zvířata s velmi vyhraněnou 
osobností. Například bezpečáka tu 
dělá dikobraz, který se všeho bojí 
a ve stresu nekontrolovaně střílí 
bodliny, o údržbu se starají dva 
bobří vtipálci a tak by se dalo 
pokračovat. June však není pouze 
snílek, ale taky hodně praktická 
holka, která zkouší aspoň některé 
z těch fantastických modelů reálně 
postavit z toho, co jí zrovna přijde 
pod ruku. Asi tušíte, že takové 
pokusy nemůžou dopadnout dobře 

a většinou končí demolicí celého sousedství. Po jedné takové mimořádné destrukci June slíbí, 
že už začne sekat dobrotu, všední i nevšední starosti ji navíc připraví i o chuť vymýšlet 
výjimečné atrakce aspoň teoreticky. June přestane snít. Jednoho dne ji však osud a šťastná 
místa zavedou na zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval park, jaký si vysnila. Dokáže 
June znovu probudit vlastní fantazii a zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí? 
Zdejší mluvící zvířecí personál na ni dost spoléhá. Jinou naději totiž nemají. 
Délka promítání je 85 minut.  
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9. října 2019 v 10 hod. HRÁTKY S TOMEM 
 

 
Představení Hudebního divadla Hnedle Vedle,  
je věnováno nejmenším divákům. Je to 60 minut 
plných písniček a klauniád s Tomem a jeho 
lotrovinami, které děti tak milují. S dětmi se 
podíváme nejen do pohádkového světa, ale i za 
zvířátky. Představení velmi pochválili inspektoři 
České školní inspekce, kteří byli v MŠ v Mělníku 
a zhlédli ho tam. Vřele jej doporučují. 
 

 

 

 

 

 

 

6. listopadu 2019 v 10 hod. VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA 
 

 

Známe mnoho příběhů ze 
zvířecí a hmyzí říše, všichni si 
vzpomeneme na krásná 
dobrodružství Ferdy Mravence, 
Včelky Máji, Krtečka nebo třeba 
Krysáků a Divadlo Za2 k vám 
přichází s dalším hrdinou, 
střevlíkem Pepou, ve zbrusu 
nové pohádce. Střevlík Pepa, je 
další hmyzí postavička, která si 
vás získá svým vtipem, 
chytrostí, odvahou a smyslem 
pro čest. Žije na louce u Černého 

lesa a se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem Jardou se jednoho dne vydají hledat to pravé 
štěstí. Od té chvíle se stanete svědky vzrušujícího putování, budete se smát popletenému 
brouku Jimovi, který na louku zabloudil z daleké ciziny, se zatajeným dechem budete čekat, 
zdali Pepa unikne zlému sršni Karlovi a jak dopadne setkání s datlem Herbertem, kterému ale 
všichni říkají Růžena? 

Pepa na cestě za štěstím zažije ještě mnohá podivuhodná setkání a dobrodružství a ptáte-li 
se, jestli štěstí najde, přijďte se podívat na naši novou výpravnou pohádku s krásnými 
písničkami, kterou pro vás připravil Libor Jeník – autor již několika úspěšných pohádek jako 
jsou Krysáci a ztracený Ludvík, O statečném kováři Mikešovi, Čtyřlístek v pohádce a mnoho 
dalších. Máte se určitě na co těšit!  
Délka představení je 60 minut.  
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17. prosince 2019 v 10 hod. PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 
 

 
Pohádková verze vánočního příběhu 
Divadla Kapsa je určená dětem 
od 4 let do 12 let a poutavou formou 
vypráví o narození Ježíška.  
Inscenace srozumitelně líčí nejkrásnější 
příběh všech dob. Celé představení je 
ve verších a je provázeno spoustou 
českých, polských, slovenských 
a rakouských koled, ale i adventními 
písněmi středověké Francie a Itálie. 
Délka představení je 55 minut.  
 
 

 
 

 
 

   23. ledna 2020 v 10 hod. PRINCEZNA ZE MLEJNA 
 
 
Muzikálová pohádka divadla Pegas Princezna ze mlejna vznikla podle oblíbené filmové 
předlohy Zdeňka Trošky. Její režie se ujala nejhranější divadelní autorka Dana Bartůňková. 
Pohádka přináší dětem poučení, že lásku nejde koupit ani nejkrásnějšími dary světa, a že 

laskavé chování 
jednoho člověka 
k druhému se 
vždy v dobrém 
několikanásobně 

vrátí.  
Délka představení 
je 60 minut. 
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12. března 2020 v 10 hod. OBUŠKU Z PYTLE VEN 

 
 
Divadelní společnost Jule 
Jurištové uvádí klasickou 
pohádku na motivy K. J. 
Erbena tentokrát 
v muzikálovém podání. Co svět 
světem stojí, někteří lidé touží 
jen po bezpracném životě, 
bohatství a moci. Napravit 
všechny špatnosti je velká 
práce i pro kouzelné bytosti. 
Buďme proto rozvážní 
a opatrní. Když chudý švec 
Matěj dostane zázračný 
ubrousek a beránka 
snášejícího zlaťáky, v krčmě už 
na něj čeká vykutálená 
dvojička hostinských, která ho 
nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, 
mohou si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro dětské 
diváky od 3 do 10 let. Délka představení je 65 minut.  
 
 

16. dubna 2020 v 10 hod. JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK 
 

 
Divoké, veselé, melodické, tajemné, 
poučné, místy nespoutané  
i mezigalaktické, takové je první 
autorské dílo Divadla Věž, jehož 
podstatnou část tvoří písničky od 
skladatelů Jaroslava Uhlíře, Petra 
Skoumala a textaře Zdeňka Svěráka. 
Celý příběh se odehrává v kouzelném 
televizním studiu, ve kterém se "na 
obrazovce" vystřídá velká spousta 
barvitých postav, z nichž každá má 
svůj vlastní pořad. Uvidíte například 

mouchu Tse Tse, detektiva Čmuchala, 
žabáka Freda, broučka Potemníčka, robota Rudyho, Čili Parpičáka nebo Pepíka 
Superbouchače. Scéna je navíc doplněna poutavými obrázkovými motivy, od brněnské 
výtvarnice Evy Peřinové, která tak každému pořadu i postavě vdechla nezaměnitelný styl.  
Délka představení je 60 minut.  
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I, II. st. ZŠ a SŠ 
 

 
 

12. listopadu 2019 v 10 hod. 

TOULKY SVĚTEM 4 - 
BESEDA S VÁCLAVEM 
ARNOŠEM 
 
Beseda se známým cestovatelem 
panem Václavem Arnošem – 
povídání s fotoprojekcí o tom 
nejzajímavějším co viděl a zažil na 
cestách. Doporučujeme pro 
všechny žáky I a II. stupně ZŠ. 

 
 
 

 

20. listopadu 2019 v 10 hod. KINO: TENKRÁT 
 
Dokumentární film Roberta Sedláčka a Radima Procházky dokumentuje s odstupem asi osmi 
let události 17. listopadu 1989 ve výpovědích významných osobností. Jádrem dokumentu jsou 
události mezi 17. listopadem a koncem roku 1989 (volba Václava Havla prezidentem). 

V dokumentu vypovídají především aktéři 
událostí, ale byli využity i materiály 
získané od odborníků (historici, 
vyšetřovatelé, atd.). Autoři prostudovali 
mnoho různých úvah, zda u nás 
skutečně došlo k revoluci, ale pohledů na 
toto téma existuje tolik, jako je definic 
pojmu revoluce v odborné literatuře. 
Zahraniční literatura někdy hovoří 
o revoluci-restauraci, čímž se snaží 
vyjádřit fakt, že k revoluci jakožto 
k násilnému převzetí moci u nás nedošlo. 
To ostatně vystihl i název "Sametová 

revoluce", se kterým přišla zahraniční 
média. Tvůrci dokumentu si kladli za cíl zaujmout komplexní, analytický pohled událostí 
a využili k tomu drtivou většinu otevřených zdrojů a hovořili s velkou částí klíčových aktérů. 
Na základě těchto poznatků zpracovaly ucelený obraz tehdejších událostí. 
Délka promítání je 101 minut.  
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17. února 2020 v 10 hod. pro II. stupeň ZŠ 

         ve 14 hod. varianta pro mladší žáky Školních družin 

MOTANI – BORNEO - OSTROV NOSATÝCH OPIC A SLONÍCH TRPASLÍKŮ 
                                       

Cestovatelé Kateřina a Miloš Motani se 
tentokrát vydali napříč Malajským 
poloostrovem, jejich hlavním cílem byl 
zelený ostrov Borneo. Přes hlavní město 
Kuala Lumpur se vydali obdivovat 
malajskou kulturu, malebnou přírodu  
a jídlo tak vzdálené tomu našemu. 
I tentokrát navštívili spoustu míst, kam 
se běžný člověk neodváží a z cesty 
přivezli zajímavé příběhy, ale hlavně 
krásné záběry.  

 
  
 
 

 (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: vstupenky@mklitovel.cz 
 


