
Nabídka školních představení – jaro 2018 

 
Dobrodružství hastrmana Tatrmana – 15.2.2018 

 
 Divadelní společnost Julie Jurištové 

 Autor a režie – Dana Pražáková 

 Hudba – Radim Linhart 

 Hrají – Daniel Koťan/Jiří Hána, Radovan Snítil, Dalibor Jeník, Aneta 

Krejčíková/Veronika Baldrianová, Julie Jurištová 

 Délka představení – 65 minut 

 Vstupné – 60 Kč 

 Od 8,30 a 10,00 hodin 

 

 

Hastrman Tarman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však víla 

Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. 

Vydá se tedy na cestu, která se změní v jedno velké dobrodružství.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Čert a Káča – 20.3.2018 

 
 Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila 

 Autoři – Martina Drijverová, Zdeněk Barták Jaroslav Doležal připravili veselé i poučné 

kontaktní představení 

 Délka představení – 60 minut 

 Vstupné – 50 Kč 

 Od 8,30 a 10,00 hodin 

 

Autorka scénáře i písničkových textů, oblíbená česká spisovatelka, Martina Drijverová zná 

dobře malé diváky. Proto napsala představení hravé, kde děti jen nesedí v hledišti, ale 

spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi a dokonce i vstanou ze sedadel a stávají se součástí 

pohádky. 

                                                                                                                                                              

Zdeněk Barták, autor hudby k většině našich představení, jinak geniální hitmaker, umí 

rozezpívat a rozhýbat celé hlediště. Nestane se, že by děti, byť na okamžik ztratily pozornost a 

začaly se vrtět :) 

 

Jaroslav Doležal své loutky kouzlí poctivě jako za starých časů - svými dláty a ze dřeva. Je i 

výborný technolog, proto každá loutka podtrhuje charakter postavy nejen vizuálně, ale také 

technicky (pohybově). Zkrátka - hraje se nám s jeho loutkami krásně! 

 

 

 

 

 



Čarodějnický učeň – 19.4.2018 

Pohádkový muzikál plný čar a kouzel 
 

 Režie a dramaturgie – Dana Bartůňková 

 Choreografie – Andrea Trnková 

 Kouzelnické efekty ve spolupráci s Michalem Kožíškem 

 Světelné efekty – Jiří Sequens/Fredy Stengl 

 Hudba – Radim Linhart 

 Vstupné – 60 Kč 

 Od 8,30 a 10,00 hodin 

 

 

Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s malým 

chlapcem jménem Melori. V temném kraji plném různých skřetů, divokých vil a tajemných 

bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice… Euforie a Třeštice. Čarodějnice se chlapce ujmou a 

vychovají z něj malého čaroděje. Chlapec Melori se ve světě lidí potká se záhadnou dívkou 

Kirké, která mu pomůže v jeho pátrání o tom kdo je a proč byl jako malé dítě poslán po řece 

Minaj do záhadného světa. Cestu mu zkříží tajemné bytosti, které se snaží jeho pátrání 

překazit. S pomocí svých tetiček čarodějnic a pomocí kouzel, která se naučil, se mu snad 

podaří najít svůj příběh a svůj osud.  

 

Napínavý a poutavý muzikálový příběh je provázen kouzly na profesionální úrovni, 

světelnými efekty a samozřejmě pro děti zpěvnými texty písní.  

 

 


