
DAP, PRAHA

ČERT A KÁČA
Kdo by neznal pohádkovou Káču – v českých pohádkách má 
mnoho podob, ale vždy je to řízná, rázovitá lidová postava. Káča 
v pohádce Boženy Šimkové je mladé, energické děvče, které slouží 
u panovačné a sobecké kněžny. Jak si poradí s čertem? Pohádka 
potěší řadou písniček a veselých scének.  

délka: 60 min. 
termín: od 31. října do 4. listopadu 2022

DIVADLO ZA2, PRAHA

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda. Laboratorní potkan z Prahy 
a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která 
zažívá na malém smetišti jedno dobrodružství za druhým. 
Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké – Ludvík se totiž ztratil. 
Začíná nebezpečná pátrací akce.

délka: 60 min. 
termín: od 12. do 16. prosince 2022

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

NABÍDKOVÝ LIST

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2022/2023
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 1. STUPEŇ 



DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ, PRAHA

OBUŠKU, Z PYTLE VEN
Co svět světem stojí, některé lidé touží jen po bezpracném životě, 
bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro 
kouzelné bytosti.

délka: 65 min. 
termín: od 9. do 13. ledna 2023

DIVADLO LOUDADLO, PRAHA

VESELÁ POUŤ
Loutková revue. Už samotný název nás zavádí tam, kam děti velice 
rádi chodí – do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. 
Na pouti se s diváky setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín 
a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení děti navštíví 
Jů a Hele a společně se přenesou do míst plných kouzel, zábavy a 
legrace.

délka: 60 min. 
termín: od 27. února do 3. března 2023

3D COMPANY,PRAHA

VELKÁ DIVADELNÍ POHÁDKA
Autorská pohádka na motivy knih bratrů Čapkových. Čtyři 
kamarádi se nudí, a tak se rozhodnou, že nazkouší divadelní hru 
podle oblíbené knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Ale jak se 
to dělá? Kdo jim poradí? A dokážou zahrát divadelní představení 
před skutečným publikem?

délka: 55 min. 
termín: od 24. do 28. dubna 2023


