
DIVADLO SCÉNA, ZLÍN

DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE

Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to 
vešlo; ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali 
jsme, že je to psisko a protože jsme si přáli psí holčičku, dali jsme 
jí jméno Dášenka. Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od 
Karla Čapka na jevišti.

délka: 60 min. 
termín: od 8. do 10. listopadu 2022

CZIDIVADLO, PRAHA

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ

Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a 
přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se vzácnými 
dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? 
Veselá pohádka přináší ponaučení, zamyšlení a lidovou moudrost.

délka: 60 min. 
termín: od 17. do 19. ledna 2023

V případě zájmu volejte na tel. číslo 515 224 324, Městské divadlo Znojmo,
Mgr. Anna Maixnerová nebo piště na e-mail maixnerova@znojemskabeseda.cz
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DIVADLO POHÁDKA, PRAHA

VESELÉ VELIKONOCE

Velikonoční zajíček na svém jarním putování má neobyčejná 
malovaná vajíčka, která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla a 
velikonoční obyčeje, ale také nejednu pohádku. 

délka: 50 min. 
termín: od 7. do 9. března 2023

ANIMA CANDIDA, PRAHA

JAK JENÍČKA A MAŘENKU NAVŠTÍVÍ POHÁDKY

Vydáme se na dobrodružnou cestu Čajníka a Cukřenky. Potom se 
podíváme do cirkusu s tetou-klaunem a strýcem-klaunem. Ve třetí 
pohádce budou král a královna hostit ježibabu, vlka, tříhlavého 
draka a Otesánka. Hrají: Kateřina Táborská, Miroslav Táborský 
nebo René Krupanský.

délka: 55 min. 
termín: od 18. do 20. dubna 2023

DIVADELNÍ SPOLEČNOST AGÁTA, PRAHA

PRINCEZNA ZE MLEJNA

Podle filmové předlohy Zdeňka Trošky. Líbezná pohádka získává 
srdce diváků všech generací. Je plná lásky, kouzel a líbivých 
písniček. Spolu s lidmi u mlýna přebývá vodník s čarodějnicí. 
Jejich strašení je laskavé a příběh, který společně prožijí, nikoho 
nezarmoutí.

délka: 55 min. 
termín: od 16. do 18. května 2023


