


KOCOUR MODROOČKO
Divadlo Krapet

úterý 11. října 2022 
vstupné 60 Kč

           Pojďte s kocourkem Modroočkem pozná-
vat svět! 
Kocourek Modroočko je malé kotě, které se 
teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho 
průvodcem je učený Bělovous Zrzunda a 
krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, 
jak dovede být ten “opravdový” kočičí život 
zajímavý, někdy trochu krutý, ale především 
krásný. Na svém prvním výletě potkává různá 
zvířátka- křečka, krtka, králíka, psa, myši a 
různé kočičí kamarády. On i děti tak mohou 
poznávat jejich zvyky, chování, místa,kde žijí, 
čím se živí ale také jak se k nim chová člověk. 

RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK 
Divadlo Scéna

středa 16. listopadu 2022 
vstupné 60 Kč

           Za mlhou hustou tak, že by se dala 
krájet je rybníček Brčálník. Na první pohled 
vám může připadat docela obyčejný, ale už 
na ten druhý zjistíte, že se v něm dějí podi-
vuhodné věci. Bydlí tam totiž Rákosníček. 
Roztomilý zelený skřítek sršící nápady. 
Vyražte s námi do jeho světa, plného hrav-
osti, humoru a písniček, vyražte s námi za 
Rákosníčkem.



POHÁDKY NA VÁNOCE 
Divadlo Pohádka

úterý 6. prosince 2022
středa 7. prosince 2022 
vstupné 60 Kč

 Pohádkové vyprávění pod vánoční stro-
mečky, čerpající z motivů klasických pohád-
kových námětů a vánočního příběhu s celou 
řadou koled.

BĚTUŠKA A KOUZELNÝ HRAD 
Liduščino divadlo

středa 1. února 2023
čtvrtek 2. února 2023
vstupné 60 Kč

 Napínavá pohádka s písničkami a spo-
luprací s diváky.
Šikovná Bětuška chce zachránit ze 
začarovaného hradu rytíře, kterého zaklela zlá 
královna v mluvícího 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...

VESELÉ VELIKONOCE 
Divadlo Pohádka Praha

čtvrtek 30. března 2023
pátek 31. března 2023 
vstupné 60 Kč
 
       Velikonoční zajíček na svém jarním pu-
tování má neobyčejná malovaná vajíčka, 
která v sobě ukrývají nejen lidová říkadla a 
velikonoční obyčeje, ale také nejednu pohád-
ku ... tedy ... Hody hody doprovody máme 
vajíčka pohádkový ....




