PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

MATEŘSKÉ ŠKOLY A
I. STUPEŇ ZŠ

www.divadlo.klatovynet.cz
www.facebook.com/divadloklatovy

Vážení pedagogové,
dovolujeme si Vám představit přehled jednotlivých představení pro
Vaše žáky na školní rok 2022 – 2023. V brožuře naleznete termíny
konání dle měst, ceny za dopravu a závaznou přihlášku.
Vstupné na jednotlivé představení je 50,- Kč.
Přihlášky prosím zasílejte na e-mail: program@divadloklatovy.cz
Telefonický kontakt: 773 900 931
Webové stránky: www.divadlo.klatovynet.cz
sekce PRO ŠKOLY
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Svátky, tradice a zvyky
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Pohádky na Vánoce

leden 2023

-

O chytrém Honzovi a krásné Madlence
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Princezna stříbrem zakletá
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-

Velikonoční království

duben 2023

-

Honza a Hejhulák

Těšíme se na spolupráci

ŘÍJEN 2022

VODNICKÁ POHÁDKA
Jak se vodníci usadili v Čechách
aneb Kouzelný proutek a praotec Šplouch
Divadýlko Mrak
Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná známými i
neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi Šplouchovi,
který utekl před trestem vodnického krále a zabydlel se i se svojí vdavek chtivou
dcerou Běličkou v klidné tůňce
v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka, aby v
něm našla, podle pověstí, zakopaný poklad…
Příběh je zasazený do velkých dekorací, pestrých kostýmů, své místo v něm
mají opět dobře viditelné – nejméně 60 cm vysoké loutky a jedna převeliká
obluda…

Sušice
18. 10. 2022

Klatovy
19. 10. 2022

Horažďovice
20. 10. 2022

LISTOPAD 2022

SVÁTKY, TRADICE A ZVYKY
Pavel Novák
České a moravské národní zvyky mají svoje kouzlo a tematické vystoupení pro
děti probírá chronologicky rok a roční období a zastavuje se u nejdůležitějších
nebo nejzajímavějších svátků. Rozebírá tradice a zvyky, které s těmito svátky
souvisí.
Během vystoupení si zazpíváme a povíme o adventu, svátku sv. Mikuláše a
tradičních činnostech spojených s Vánoci, jako je např. krájení jablek, házení
bačkorou, lití olova nebo půstu na Štědrý den. Řekneme si o pravé venkovské
zabijačce, cvrnkání kuliček i největším křesťanském svátku - Velikonocích.
Zastavíme se u svátku našich maminek. Vysvětlíme si tradiční hody a naučíme
se pouštět podzimní draky. Celý pořad je zaměřen na rozvoj myšlení, rytmiky a
melodického cítění. Velmi srozumitelnou a přístupnou formou děti rozšiřují své
všeobecné vědomosti.

Sušice
21. 11. 2022

Klatovy
22. 11. 2022

Horažďovice
23. 11. 2022

PROSINEC 2022

POHÁDKY NA VÁNOCE
Divadlo Pohádka
Jak rozmařilá mlynářka lakotila
Pohádka předvánočního času s písničkami na motivy klasického příběhu O
poutníkovi.
Půjdem spolu do Betléma
"Tak kdysi, v Davidově městě královském ..."
Vánoční příběh o narození Ježíška provázený zpěvem známých koled a stavbou
„dětského živého Betlému“.

Horažďovice
13. 12. 2022
Sušice
14. 12.2022
Klatovy
15. 12. 2022

LEDEN 2023

O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ
MADLENCE
Divadelní agentura Praha
I ten má na cestu do světa nachystán typický raneček buchet, ale kromě jiného
i tajemný medailonek s nadpřirozenou mocí, který dostal od otce. Nejenže ho
ochrání před zlou vílou bludičkou, ale pomůže mu také získat lásku krásné
Madlenky a překonat všechny nástrahy, které chystá zlá statkářka Kunhuta,
u které Madlenka slouží. Honza proti zlu bojuje nejen odvahou, ale i chytrostí
a důmyslem, protože k získání štěstí stačí mnohdy i bystrý selský rozum.

Klatovy
23. 1. 2023

Sušice
24. 1. 2023

Horažďovice
25. 1. 2023

ÚNOR 2023

PRINCEZNA STŘÍBREM ZAKLETÁ
Docela velké divadlo
Krušné Hory podle starých legend prý kdysi obývali a spravovali démoni.
A protože se to moc neví, Docela velké divadlo napsalo a nazkoušelo příběh,
který vypráví o tom, že nevinní občas pykají za skutky vinných a také o tom,
že pokud vidíme zlo a nic proti němu neuděláme, může se stát, že se obrátí
i proti nám. Ale protože příběh je pohádkový, dopadne v něm všechno dobře.

Klatovy
21. 2. 2023

Sušice
22. 2. 2023

Horažďovice
23. 2. 2023

BŘEZEN 2023

VELIKONOČNÍ KRÁLOVSTVÍ
Liduščino divadlo
Velikonoční království

Zajíček Matěj se vydal pro proutky na pomlázku. Díky kouzelné vrbě se dostane
do Velikonočního království, kde se připravují velikonoční koledy. Matěj se
potká s velikonočním skřítkem. Společně pomohou hodné Aničce a Vinckovi,
kterým panímáma nepřeje jejich lásku.

Klatovy
28. 3. 2023

Sušice
29. 3. 2023

Horažďovice
30. 3. 2023

DUBEN 2023

HONZA A HEJHULÁK
Divadlo Pohádka

Známá postava klasických českých pohádek „Honza“ prochází světem, aby se
mnohému naučil, všude se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. Tentokrát
se na své cestě pustí do křížku s čertem Hejhulákem, který lidské hříchy sčítá a
plánuje, jak to bude s Marjánkou a její panímámou?
Malovaná scéna, výpravné kostýmy a písničky dotvářejí toto představení, které
rozšiřuje osvědčenou poetiku a styl Divadla Pohádka.

Klatovy
18. 4. 2023

Sušice
19. 4. 2023

Horažďovice
20. 4. 2023

Ceny za dopravu vybíráme dle uvedených pásem:
I. pásmo (do 10 km) = 25,-- Kč od spádového města:
Bezděkov, Bolešiny, Dlouhá Ves, Hrádek u Sušice, Hradešice, Kal,
Mochtín, Petrovice u Sušice, Předslav, Svéradice, Vrhaveč
II. pásmo (10 – 15 km) = 30,-- Kč od spádového města:
Běšiny, Dlažov, Dolany, Hartmanice, Hlavňovice, Chanovice,
Janovice nad Úhlavou, Kolinec, Měčín, Nalžovské Hory, Pačejov,
Plánice, Rabí, Švihov, Žihobce, Žichovice
III. pásmo (15 – 20 km) = 35,-- Kč od spádového města:
Čachrov, Chudenice, Kašperské Hory, Nýrsko, Strážov, Velhartice,
Zavlekov
IV. pásmo (20 -25 km) = 40,-- Kč od spádového města:
Dešenice, Chudenín, Koloveč, Neurazy, Soběšice u Sušice, Srní,
Žinkovy
Obce nad 25 km od spádového města:
Dle domluvy vzhledem ke kilometrům
Doprava po Klatovech = 10,-- Kč

Stálá divadelní scéna Klatovy
Divadelní 148, 339 01 Klatovy

Závazná přihláška pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Název a adresa školy:
Název představení:
Datum a čas představení:
Počet žáků:
Počet tříd:
Dozor (počet):
Zároveň žádáme o zajištění autobusové dopravy
Místo a čas přistavení autobusu:
Přání a připomínky:
Datum:
Za správnost uvedených údajů odpovídá:
STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
Divadelní 148, 339 01 Klatovy, tel.: 773 900 931
www.divadlo.klatovynet.cz, e-mail: program@divadloklatovy.cz

