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KOSÍ BRATŘI
Liduščino divadlo

čtvrtek 24. září 2020
pátek 25. září 2020 
vstupné 50 Kč

    Veselá Večerníčkova pohádka auto-
ra Ludvíka Středy. Josef a Václav jsou 
kosí bratři, kteří koukají na svět z výšky. 
Zažívají proto neuvěřitelná dobrodružství. 
V jejich rošťáckých hlavičkách uzrávají ty 
nejdivočejší nápady. V Zoo pustí z klece 
lišku, která je hned pěkně prožene, hledají 
kouzelné světýlko, aby mohli chodit přes 
černý les, na pouti chtějí získat balónky a 
nakonec díky nim s hromadou balónků ul-
etí stánek i s prodavačem. 

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A 
MAKOVÝCH BUCHTÁCH

CZI divadlo

pondělí 26. října 2020 
vstupné 50 Kč

 Tato klasická, romantická pohádka 
pro děti od 3 do 11 let má za sebou při-
bližně 300 úspěšných repríz po Čechách a 
Moravě. 
Pohádka vypráví o princezně Albertině, 
která by se ráda vdávala, o čertovi Luciá-
šovi, vrchním správci pekelného nepořád-
ku, který si hledá nevěstu a o tom, co se 
všechno stane, když se spolu setkají. 
Zvítězí peklo anebo láska? 
Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrý-
vá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin 
a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné 

Josef a Václav se nedají odradit. Dobře ví, 
že s věrným kamarádem vždycky všechno 
nakonec dopadne dobře ... 

proměny, umí dělat opravdové zázraky.
Děti uvidí poutavý příběh, mohou se ne-
chat unášet dějem klasické pohádky i živě 
reagovat. Výpravná scéna, rekvizity, téměř 
muzikálové melodie písniček a neobvyklá 
zápletka, je pobaví a zaujme.



NA KOUZELNÉM
PALOUČKU 

Loutkoherecká skupina Loudadlo

pondělí 22. února 2021
úterý 23. února 2021
vstupné 60 Kč

 Když zakokrhá kohout, znamená 
to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, 
že když už půjde spinkat, bude mu pak 
vyprávět, co se zatím „Na kouzelném 
paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící 
slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak 
a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, 
který se vám rád předvede v plné parádě! 
Podíváte se také na rybičky pod hladinou, 
proletíte se s papírovými draky široko-
daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů 
a Hele.

VESELÉ VELIKONOCE 
Divadlo Pohádka Praha

úterý 23. března 2021
středa 24. března 2021 
vstupné 50 Kč
 

         Velikonoční zajíček na svém jarním 
putování má neobyčejná malovaná vajíčka, 
která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla 
a velikonoční obyčeje, ale také nejednu 
pohádku ... tedy ... 
Hody hody doprovody máme vajíčka 
pohádkový.



Změna programu vyhrazena!
Více informací získáte u paní Lenky Mrnkové

na e-mailu: mrnkova@kzvalmez.cz a tel. čísle 776 207 194.
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