
 ÚNOR 2016

HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ – PRO ŠKOLY
Nejzábbávnešjší ší vyb vyučovacšováčovací vyb hodiná ná ší vešteš, ve ktereb ší e bude nejen zpí vybvát, ále 
tentokrábt i zkouší šet! Deštší kyb pí vybší ničovacškovyb poršád ší  Jároší lávem Uhlí vybršem á pro máleb i 
velkeb uší ši. 
02.02.2016 v 09:00 – Divadlo U Hasičů

HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ – PRO ŠKOLY
Nejzábbávnešjší ší vyb vyučovacšováčovací vyb hodiná ná ší vešteš, ve ktereb ší e bude nejen zpí vybvát, ále 
tentokrábt i zkouší šet! Deštší kyb pí vybší ničovacškovyb poršád ší  Jároší lávem Uhlí vybršem á pro máleb i 
velkeb uší ši. 
02.02.2016 v 11:00 – Divadlo U Hasičů

KOCOUREK MODROOČKO
Pojďte ší  kočovacourkem Modroočovacškem poznábvát ší vešt! Divádelní vyb ádáptáčovace pué děvábneb 
deštší keb kní vybzšky Joší efá Kolábrše ší  pí vybší ničovacškámi Márká Ebená.
Hrájí vyb: Libor Jení vybk, Jirší vyb Kohout/Ondršej Švec, Michavečovac, Mičovacháelá Švec, ájlerováb, Zdenešk Tomeší š
06.02.2016 v 11:00 – Divadlo Bez zábradlí

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Kdo by neznál ČMichatyršlí vybší tek? Myší špulí vybn, Bobí vybk, Pinďá á Fifinká poprveb ná divádelní vybm 
jeviší šti ší e vydábvájí vyb ná dobrodruzšnou vybprávu. Hrájí vyb: Libor Jení vybk/Vábčovacláv Krábtkyb, 
Dávid Vorábčovacšek/Joší ef Zybká, Rádim Jí vybrá/Mičovachál ČMichaeliší š á dálší ší vyb...
07.02.2016 v 11:00 – Divadlo Bez zábradlí

O LOUPEŽNÍKU RUMCAJSOVI
Rumčovacájší  byl pué děvodneš ší ševčovacem. Toto ršemeší lo vykonábvál počovactiveš, nezš ší i u nešj nečovachál
uší ší vybt boty ší tároší tá Humpábl r Hrájí vyb: Petr Erlitz, Zuzáná Bártoší šováb, Lenká 
Lávičovacškováb, Petr Kozábk, Lučovacie Rándábkováb, Robert Švec, todué dělká, Lukábší š Máší ábr á dálší ší vybr
13.02.2016 v 11:00 – Divadlo Bez zábradlí

POPELKA
Pohábdkovyb pí vybší ničovacškábl ná motivy kláší ičovackebho prší vybbešhu o čovachudeb dí vybvčovace, kteráb ztrátí vyb 
ší trševí vybčovacšek, ále nájde ší vebho prinčovace. Hrájí vyb: Lenká Lávičovacškováb, Jároší lává Zimováb, Lukábší š
Máší ábr, Petr Erlitz, Robert Švec, todué dělká, Zuzáná Bártoší šováb, Jáná Gálinováb á dálší ší vyb...
14.02.2016 v 11:00 – Divadlo Bez zábradlí

KARNEVAL S DÁDOU
Máší škární vyb bábl ší  Dábdou Pátráší ovou ší e ší pouší tou pí vybší ničovacšek, tánečovacškué dě á zábbávy. Švec, outešzš 
o nejlepší ší vyb kárneválovou máší ku... 
Hrájí vyb: Dábdá Pátráší ováb, Lenká Krupánší káb, Dálibor Kubečovacšká, Kriší tybná Petrbokováb 
14.02.2016 v 15:00 – Městská knihovna v Praze

PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU
Legendábrní vyb kutiloveb Pát á Mát poprveb ná divádelní vybm jeviší šti! Vydájí vyb ší e ná čovaceší ty, 
áby projeli ší veštá kráj á nákonečovac ší tejneš zjiší tili, zše domá je to nejlepší ší vyb...
Hrájí vyb: Mičovachál Dufek, Zdenešk Tomeší š/Mártin Švec, očovachor
20.02.2016 v 11:00 – Divadlo Bez zábradlí
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PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Dešlábní vyb, dešlábní vyb, vší šečovachny ší mutky záhábní vybr Pohábdkovyb muzikábl ší  pí vybší ničovacškámi Zdenšká 
Švec, vešrábká á Jároší lává Uhlí vybrše. Hrájí vyb: Libor Jení vybk, Bárborá Mottlováb, Mičovachál Málebrš, 
Jáná Švec, trábnší káb, Pršemyší l Houší šká, Károlí vybná Báránováb á dálší ší vybr
21.02.2016 v 11:00 – Divadlo Bez zábradlí

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Poetičovackeb á veší eleb vyprábvešní vyb ná motivy pohábdky Joší efá ČMichaápká o tročovachu 
nemotornebm Pejší kovi á zpué děší obneš vyčovachováneb Kočovacšičovacščovace. 
Hrájí vyb: Káteršiná Jáčovacškováb, Vrátiší láv Hádrábá, Kryší štof Nohybnek, Vendulá Švec, vobodováb
21.02.2016 v 15:00 – Divadlo Bez zábradlí 

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Tráutenberk máb ší veb pánší tví vyb hned vedle Krákonoší šová á toť ší e ví vyb, mályb pábn á velkyb
pábn, to nikdy nedešláb dobrotu.  Hrájí vyb: Libor Jení vybk/Petr Peškničovac, Bárborá Mottlováb, 
Mičovachál Málebrš, Márek Poší pí vybčovachál, Pršemyší l Houší šká, Švec, Michatešpábnká Prybmkováb
27.02.2016 v 11:00 – Divadlo Bez zábradlí

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Pohábdkovyb muzikábl ná motivy ší tejnojmennebho filmu ší  pí vybší ničovacškámi Zdenšká 
Švec, vešrábká á Jároší lává Uhlí vybrše. Hrájí vyb: Tomábší š Alferi, Iváná Alferiováb, Kámilá ČMichaondlováb, 
Petr ČMichaulí vybk, Terezá Kárábší kováb, Antoní vybn Klepábčovacš, Ví vybt Levinší kyb á dálší ší vybr
28.02.2016 v 11:00 – Divadlo Bez zábradlí

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Pohábdkovyb muzikábl ná motivy ší tejnojmennebho filmu ší  pí vybší ničovacškámi Zdenšká 
Švec, vešrábká á Jároší lává Uhlí vybrše. Hrájí vyb: Tomábší š Alferi, Iváná Alferiováb, Kámilá ČMichaondlováb, 
Petr ČMichaulí vybk, Terezá Kárábší kováb, Antoní vybn Klepábčovacš, Ví vybt Levinší kyb á dálší ší vybr
28.02.2016 ve 14:00 – Divadlo Bez zábradlí

Změna programu vyhrazena!

Místo konání: Divádlo Bez zábbrádlí vyb, Jungmánnová 36/31, Práhá 1, Divádlo U Háší ičovacšué dě, RMichaí vybmší káb 45, Práhá 2 á 
Mešší tší káb knihovná v Práze, Máriábnší keb nábmešší tí vyb 1, Práhá 1
Předprodej: Kulturní vyb portábl.čovacz, Vodičovacšková 41 c očovachoz páší ábzše Švec, veštozor, Práhá 1
Telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271 (pocpáb: 9:00c19:00)
On-line objednábvky: www.divádlopohádek.čovacz
Vší tupenky tebzš v ší í vybtí vybčovach TičovacketPro, Tičovacket-Art á Tičovacket Portál
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