
 
 

 

 

 

  

                                                                            
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Formou písniček a 

vyprávění 
Pavla Nováka se 
děti vydávají do 
světa zvířátek. 
Tento výchovný 
pořad je zaměřen 

programu 
aktivně zapojují 
formou zpívání, 
tleskání a tance se  
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Posíláme přehled jednotlivých představení a konkrétní upřesnění termínů a bližší 
informace Vám zašleme na pozvánkách, které od nás obdržíte před konanou akcí. 
Objednávky volejte po jejich doručení. 
         
KONTAKT:  720 531 095 nebo na telefon 376 311 261 - linka 21 
                            e-mail: sds.propag@investtel.cz. 

 
========================================================== 
 
 
Ceny za dopravu vybíráme dle uvedených pásem: 
 
I. pásmo = 15,-- Kč se týká těchto obcí: 
Hrádek u Sušice, Kal, Mochtín, Sobětice 
 
II. pásmo = 18,-- Kč se týká těchto obcí: 
Bezděkov, Bolešiny, Dlouhá Ves, Dolany, Malý Bor 
Velký Bor, Petrovice u Sušice, Předslav, Svéradice, Vrhaveč 
 
III. pásmo = 23,-- Kč se týká těchto obcí: 
Běšiny, Dlažov, Hartmanice, Hlavňovice, Hradešice, Chanovice, 
Chudenice, Janovice, Kolinec, Měčín, Nalžovské Hory, Pačejov, 
Plánice, Rabí, Radinovy, Soběšice u Sušice, Strážov, Švihov, 
Záboří, Žihobce, Žichovice 
 
IV. pásmo = 28,-- Kč se týká těchto obcí: 
Borovy, Bystřice, Čachrov, Dešenice, Chudenín, Kašperské Hory, 
Nýrsko, Strašín, Velhartice, Zavlekov 
 
V. pásmo = 40,-- Kč se týká těchto obcí: 
Srní, Železná Ruda 
========================================================== 
 
 
 
 
 
Stálá divadelní scéna Klatovy, P.O.BOX 72, Denisova ul. 148/I, 339 01 Klatovy 
 
 
                                                                          *  *   *   *   * 
 
 

 



pro  MŠ a 1.-3. třídy 
             říjen 
 
       

 
 
 

 
 
 
Autor: Otfried Preußler 
 
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 tím pěknou 
polízanici. Nejenom, že jí odhalí a za trest 
seberou létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou zkoušku. 
Ještě, že má mluvícího havrana a spoustu dobré nálady! 

 
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová  
 
 
Divadlo Scéna Zlín  
 
 
Délka představení: 55 minut   
 
 
 
 

     Hrají: 
     Malá čarodějnice - Hana Mrázková 
     Havran Abraxas - Pavel Novák nebo Daniel Horečný 
     v dalších rolích - Dalibor Dufek nebo Lukáš Borik 
                                Barbora Hrubá nebo Kateřina Höferová 
 
  
Termín: Horažďovice    Sušice    Klatovy 

3. 10. 2016       4. 10. 2016  5. 10. 2016 



pro  MŠ a 1.-3. třídy 
             listopad 

 

                  Cestování po sv ětě 
 
Hoďte ranec na záda, připravte si letenky. Výchovný pořad 
Cestování po světě je hitparáda nejoblíbenějších písniček dětí 
i učitelů. 

 
 
 
Pavel Novák dostal do vínku dar naplnit svá vystoupení smíchem, 
tancem, úsměvem, radostí i ponaučením. Hudba totiž léčí, baví i 
vychovává. Užíváte ji dostatečně? Pavel se o ni 
s Vámi rád podělí. 
 
Pavel Novák d ětem 
Není nic krásnějšího, než 
na dětských tvářích vyloudit 
smích, radost a zvídavé 
pohledy. Výchovně vzdělávací 
pořady pro děti 
a mládež mají fandy po 
celé republice. Patří mezi 
ně i vaše školka či škola? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Termín:  Klatovy  

 29. 11. 2016  
 
 



pro  MŠ a 1.-3. třídy 
          prosinec 

 

 
 

Termín: Horažďovice   Sušice    Klatovy 
19. 12.  2016        20. 12. 2016  21. 12. 2016 

 



pro  MŠ a 1.-3. třídy 
          leden 
 

METROPOLITNÍ DIVADLO PRAHA uvádí muzikálovou pohádku 
 

              AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA !  
 

….vysoko nad jedním strašidelným 
údolím, na jednom strašidelném 
vršku se tyčí ten nejpodivnější 
dům, jaký si jen dovedete 
představit! Všichni mu říkají: 
„Strašidelný zámek“. Povídá se, 
že na zámku bydlí strašidla a vyděsí 
každého, kdo by rušil jejich klid. 
Jednoho dne se do zámku 
před bouřkou schová Hermínka, 
které zemřeli oba rodiče a zůstala 
tak na světě sama. Nikde u lidí 
kolem sebe nenašla pomocnou ruku, 
a tak se sama vydá do světa hledat 
své štěstí. Setkání se 
strašidly jí přinese do života 
radost, domov a naději. Netuší,  
že chamtivý starosta se chystá 
strašidelný zámek zbourat a vyhnat 
jejich obyvatele… 
 
                                                                             
Scénář: Dana Bart ůňková  
 
 
 
Hrají: 
Hrabě Dragostroun / dráb: Daniel Koťan 
Hraběnka Mormónie: Dana Bartůňková 
Kryšpule: Milena Soukupová 
Starosta / Maxmilián: Jiří Sequens / Filip Müller 
Hermínka: Vendy Vošmiková / Natalie Urválková / Aneta Vrzalová 
Bludouni: Milena Soukupová / Jiří Sequens 
Vozembouch: Filip Müller 
 

Termín: Sušice    Horažďovice   Klatovy 
24. 1.  2017        25. 1. 2017   26. 1. 2017 



pro  MŠ a 1.-3. třídy 
          únor 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                             MUZIKÁL 
 

klasická pohádka na motivy bratří Grimmů, 
scénář a režie Dana Bartůňková 

 
obsazení : 
Julie Jurištová,  
Veronika Baldriánová/Jiřina Daňhelová,  
Libor Jeník/Ji ří Krej čí, 
Aleš Kubát/Lukáš Kofroň,  
Michal Dadura/Lukáš Borik 
 
       V jedné zemi za devatero horami a devatero řekami se v království 
krále Ctirada narodí princezna Růženka. Přizvané sudičky dají Růžence 
do vínku moudrost, krásu a štěstí. Ale sudička, která nebyla pozvána, 
vyřkne nad Růženkou zlou kletbu. Podaří se princi Janovi a jeho sluhovi 
Jakubovi zrušit neblahou věštbu a princeznu Růženku od kletby 
osvobodit? Vždyť přece láska ta všechno překoná, láska je silnější než 
zlo. 
                                                  Divadelní společnost Julie Jurištové 
 
 
Termín: Sušice    Horažďovice   Klatovy 

21. 2.  2017        22. 2. 2017   23. 2. 2017 
 
 



 

  pro  MŠ a 1.-3. třídy 
        březen 
 

                               J. Swift, K. Herzinová 
 
 
 
 
 

 

Slovo o hře 
Gulliverovy cesty - Jedno z neznámějších 
děl světové literatury je kniha velkého 
anglického satirika Jonathana Swifta. 
Imaginární cestopis byl poprvé vydaný v 
roce 1726 a od té doby vychází v dalších 
a dalších vydáních a nastavuje 
nemilosrdně zrcadlo lidské zlobě a 

zkaženosti. O jeho zpracování se pokoušela 
nejen různá divadla ale i filmoví tvůrci. 

Gulliverovy cesty je jeden z mála titulů, u 
nichž se dokonale kloubí humor, dobrodružství a 
neotřelá filozofie. Pro naše divadelní ztvárnění jsme vybrali 
dva první díly, kdy se cestovatel ocitá v říši liliputánských trpaslíků a později v zemi obrů. 
Věříme, že se budou děti skvěle bavit a dospělý divák po chvilce smíchu začne určitě 
přemýšlet o svém chování a o lidstvu obecně.  
1.díl – ZEMĚ LILIPUTŮ 
 
Lemuel Gulliver se vydává na svou první cestu jako lodní ranhojič. Neměl však štěstí, jeho 
loď ztroskotala a on se ocitl v říši Liliputů. Jeho postava nebudila u Liliputů důvěru a přesto 
že se malí tvorečkové děsili z jeho velikosti, spoutali jej a zajali. Po audienci u císaře mu 
byla udělena milost za příslib, že jim pomůže porazit nepřítele z ostrova Bletfusko. Získal 
nejen nové přátele, ale i náklonnost princezny a falešnou přízeň královny, která mu 
nadbíhala. Gulliverovy služby císaři se naplnily, když Bletfsové založili v Liliputu požár. 
Gulliver jednoduchým způsobem oheň zlikvidoval a vydal se do boje proti Bletfusům. Svůj 
slib tak dodržel, avšak císař nechtěl porazit jen vojsko, ale vyžadoval po Gulliverovi, aby 
zničil celý ostrov, všechny Bletfuse, muže, ženy i děti. Po odmítnutí tohoto rozkazu, kdy mu 
císař vyhrožoval smrtí, se za pomoci svých přátel a princezny dostal k dostatečně velké lodi 
a odplul.  
 

 
Termín: Horažďovice  Sušice    Klatovy 
  14. 3. 2017  15. 3. 2017   16. 3. 2017 



 
pro  MŠ a 1.-3. třídy 
          duben 

 

 
 
 

 
 
 
 

Divadlo Náměstíčko uvádí 
 

 
 

   Jak byla vosa Marcelka ráda,  
                         že je 
 
 
 
      Vosa Marcelka je výborná holka. Hodná je, chytrá je, milá je taky, 
a hlavně jak ta se vám umí smát, od srdce a od ucha k uchu. Jednu 
vadu však Marcelka přece jenom má – nenarostla jí křidélka. 
      To jí ale v žádném případě nebrání v tom, aby si užívala života 
plnými doušky, aby šla vstříc dobrodružství, dokázala se dostat ze 
šlamastyky i podala pomocnou ruku. Je to zkrátka prima kamarádka 
a holka do nepohody, která vám spolu s komářími bratry Jarunem a 
Marunem a dalšími přáteli ukáže, že stojí za to žít a být rádi, že jsme. 
 
 
      Pohádka, která vám dodá dobrou náladu, je napsána podle 
stejnojmenné knížky Michala Čunderleho, divadelníka a češtináře 
s neotřelým smyslem pro humor. 
 

 
Termín: Horažďovice  Sušice    Klatovy 
  25. 4. 2017  26.4. 2017   27. 4. 2017 
 



 
pro  II. stupeň ZŠ a SŠ KT 

          říjen 

 
                      Parodie na anglické bondovky - muzikál 

                Elektrická puma  
                        – Jiří Suchý / Ferdinand Havlík 
  

                        Hra, v níž důležitou roli hrají písničky a hudba. 
  
    Elektrická puma Jiřího Suchého z roku 1974, kterou vybavil hudbou Ferdinand Havlík, byla ve 
své době napsána přímo na tělo třem "klaunům" v tom nejlepším slova smyslu. Jiří Suchý ji psal 
totiž pro sebe, Jitku Molavcovou a Josefa Dvořáka. Jde v prvé řadě o hereckou komedii, v níž si 
herci mohou pohrávat s postavami a příběhem přesně tak, jak to Suchý předepisuje. 
      Režie se ujal umělecký šéf divadla Jan Julínek, kterého na nastudování této látky přitahovala 
zejména skutečnost, že za komediálností, a místy až groteskností situací i postav, se skrývá 
protiválečné a protitotalitní téma, které je i po 35letech, i když v jiných souvislostech, stále 
aktuální. 
      Hra si pohrává s divadelními, filmovými i literárními klišé a snoubí v sobě jak precizní Suchého 
slovní humor, tak situační komiku, prvky kabaretiérské i skvělé písně, bez nichž si "semaforské" 
hry nelze představit. Elektrická puma je tedy na rozdíl od běžných inscenací specifická tím, že její 
výsledný tvar se líhne z řady a řady improvizací, které tento novodobý druh komedie dell´arte 
umožňuje. 
  

Hrají  

Jan Bartoška 
Jana Žáčková/   
Jana Drgová 
Leoš Peteráč/   
Jan Julínek/ 
Petr Vaněk 
   
 
 
 
 
 
 
 
Termín Klatovy:  
12.10. 2016 – SŠ Klatovy 

13. 10. 2016 – ZŠ a Gymnázium KT                
 



          pro  Gymnázium KT a SŠ KT 
       březen 

 
 

 

Termín Klatovy:  
22. 3- 2017 – SŠ a Gymnázium KT                

 
 


