
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Lotrando je sice synem loupežníka, ale byl mnichy tak slušně vychován, že by nikdy 

nikoho neobral.  Náhoda ho svede s drvoštěpem Drncem a společně putují do daleké 

Solimánie. Tam totiž už dlouhou dobu shánějí pravého studovaného doktora, který 

by vyléčil jejich stonavou princeznu Zubejdu.  Hledají člověka, který má před 

jménem slabiku Dr, a to je přece právě Drvoštěp Drnec. 

V lesním  království žije  moudrá a spravedlivá  víla 

Modrovláska, která Matěje a Andělku odmění za dobrý 

skutek kouzlem. Jak si Matěj  s Andělkou s darem od víly 

poradí? Přinese jim štěstí nebo smůlu?   

 

Když se to narodilo, bylo 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 

Karla Čapka nyní  na jevišti. 

                                                                                                                                         

Žili, byli, maminka a tatínek a měli dvě děti, Jeníčka a Mařenku. Jednou se 

děti vydaly do lesa na jahody. Sbíraly, 

sbíraly a ani si nevšimly, že se zešeřilo a že zabloudily. Narazily však na 

chaloupku, která byla celá z perníku. A kdo v takové chaloupce bydlí, 

víme všichni! Zlá  ježibaba ….. 

.                                                                                                                                                                                                         

Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna z domu. Petr                        

se snaží najít práci, ale všude ho  posílají   k čertu. A tak jde sloužit                  

do pekla. A jak uvidíte, 

nic lepšího nemohl 

udělat, protože se nakonec ukáže, že poctivému a dobrému 

člověku i peklo může  přinést štěstí. 

                                                         

„Já jsem koblížek, z mouky dělaný, smetanou mísený,  

na másle smažený, na okně chlazený. Dědovi jsem 

utekl,  babičce jsem utekl a tobě, zajíci, uteču 

taky!”  Neposedný Koblížek uteče dědečkovi, babičce, 

zajíčkovi, vlkovi                         

i medvědovi, ale nakonec  naletí vychytralé a mazané  lišce. 

8. ledna - LOTRANDO A ZUBEJDA   Divadelní společnost Natalie Venturové Praha 

5. února - DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE   Divadlo Scéna Zlín 

 22. ledna - JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ  CZI Divadlo Praha                                                     

o        

5. března - ČERTŮV ŠVAGR  Divadelní společnost Julie Jurištové Praha 

19. února - O CHALOUPCE Z PERNÍKU   Divadlo Kapsa Andělská Hora 
                                                 

19. března - O KOBLÍŽKOVI   Divadlo Sympatie Ostrava  

 

 Na prvním představení, které zhlédnete, obdržíte 

kašpárkův pohádkový pas a vstupné na každou další 

pohádku pořídíte se slevou!  Prodej vstupenek na místě              

od 14.30, začátky představení  v 15.00.                      

kulturachocen.cz 
 

http://www.kulturachocen.cz/

