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VELKÁ POŠŤÁCKÁ
POHÁDKA

úterý 4. října 2022 
sál Kulturního zařízení
vstupné 60 Kč
určeno pro I. stupeň (1. – 2. třída)

         Listonoš, pan Kolbaba, zahlédl v noci na poš-
tě poštovní skřítky. Hráli mariáš s dopisy. Jedno 
psaníčko nemělo adresu! Skřítci vyčetli, že nějaký 
Frantík píše Mařence a chce si ji vzít. Pan Kolbaba 
se proto do světa, aby Mařenku našel. Jenže jak ji 

hledat? Trvalo to celý rok, cestou zažil řadu dob-
rodružství i legrace, nakonec ale Mařenku našel. 
Hned jí předal zamilované psaníčko. a smutná Ma-
řenka se konečně zase začala smát. Pan Kolbaba 
byl šťastný, protože viděl, že jeho snaha udělala ně-
komu velkou radost ...Podle Karla Čapka napsala 
Ludmila Razimová.  

Navíc získá srdce krásné princezny Johanky. Scé-
nické zpracování je postavené na výpravné varia-
bilní scéně doplněné tradiční světelnou divadelní 
atmosférou. Celé představení pak provází hudba 
a písničky z ověřené autorské dílny autora a inter-

Liduščino divadlo



POHÁDKA NA VÁNOCE 
Divadlo Pohádka

úterý 6. a středa 7. prosince 2022
sál Kulturního zařízení
vstupné 60 Kč
určeno pro I. stupeň (1. – 2. třída)

           Pohádkové vyprávění pod vánoční stromečky, 
čerpající z motivů klasických pohádkových námě-
tů a vánočního příběhu s celou řadou koled.

POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ 
Nezávislá divadelní scéna SemTamFór

pondělí 21. listopadu 2022
sál Kulturního zařízení
vstupné 60 Kč
určeno pro žáky 4. – 7. třídy ZŠ

           I v dnešní přetechnizované době, kdy je nej-
častějším společníkem počítač, se mohou dít věci 
neuvěřitelné a žádná hra nemůže nahradit zážitek 
ze skutečného setkání s praotcem Čechem, vojvo-
dou Krokem, třemi sestrami (Libuší, Kazi, Tetou) a 
ostatními postavami českých dějin.



BĚTUŠKA A 
KOUZELNÝ HRAD 

Liduščino divadlo

středa 1. února 2023 
sál Kulturního zařízení
vstupné 60 Kč
určeno pro žáky 1. – 2. tříd ZŠ

 V Napínavá pohádka s písničkami a spolu-
prací s diváky.
Šikovná Bětuška chce zachránit ze začarovaného 
hradu rytíře, kterého zaklela zlá královna v mlu-
vícího páva. Bětuška musí plnit úkoly tajemné 
královny z hradu. Sama by to nedokázala, ale bude 
jí pomáhat mluvící páv i děti v publiku, které se 
zapojují do děje...



PRINCEZNA SE ZLATOU 
HVĚZDOU NA ČELE 

Divadelní společnost Jurištová
pátek 17. března 2023
sál Kulturního zařízení
vstupné 70 Kč
určeno pro žáky 1. stupně ZŠ

 Klasická pohádka s písničkami na motivy 
Boženy Němcové.
Děj nás zavede do království krále Dobroslava, je-
hož jediná dcera princezna Lada právě slaví osm-
nácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého 
krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a 
nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před 
zlým Kazisvětem z otcovského království uprch-
nout a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se 
jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestro-
jila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v 
myším kožíšku doputuje do zámku sympatického 
prince Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. 
Potají se vloudí na princův ples a prince okouzlí. 
Svou totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Ka-
zisvět na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že 
neznámá princezna do níž se zamiloval na plese je 
jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.  



VZNIK ČSR 1918 
VELEZRADA SE TRESTÁ

 Umělecká agentura Pierrot
Scénické čtení

pondělí 27. března 2023 
sál Kulturního zařízení
vstupné 60 Kč
určeno pro žáky II. stupně ZŠ
 
            Hlavní hrdinka příběhu, dvanáctiletá Bára, se 
zásluhou svého kouzelného atlasu ocitne v posled-
ních měsících 1. světové války. V našem scénickém 
čtením dovedeme vyprávění až do okamžiku prv-
ních oslav vzniku svobodné Československé repub-
liky. Scénické čtení z publikace „Vznik ČSR 1918 
Velezrada se trestá“ mimo jiné upozorňuje diváky 
na existenci celé řady knih historičky a spisovatelky 
Veroniky Válkové, která své čtenáře atraktivně pro-
vází různými historickými časy i prostory.



VESELÉ VELIKONOCE 
Divadlo Pohádka

čtvrtek 30. března 2023
sál Kulturního zařízení
vstupné 60 Kč (doprodej volných míst) 
určeno pro I. stupeň (1. – 2. třída)
 
         Velikonoční zajíček na svém jarním putová-
ní má neobyčejná malovaná vajíčka, která v sobě 
ukrývají nejen lidová říkadla a velikonoční obyčeje, 
ale také nejednu pohádku ... tedy ... Hody hody do-
provody máme vajíčka pohádkový ....



Změna programu vyhrazena!
Více informací získáte u paní Lenky Mrnkové

na e-mailu: mrnkova@kzvalmez.cz 
a tel. čísle 571 684 554, 776 207 194
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