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Veselé vyprávění o tom, jaké to je, když k vám domů tatínek 
přiveze z polární výpravy Yettiho, tedy sněžného muže! A jak 
se vlastně ten sněžný muž jmenuje? Hu- hu- Hugo! Autorská 
pohádka volně inspirovaná úspěšným televizním večerníčkem 
Rudolfa Čechury Sněžný muž Hugo. 

ZÁŘÍ 2016

HUGO Z HOR
Divadlo Tramtarie

20.
ZÁŘÍ 2016
ÚTERÝ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 KČ | 70 KČ



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

KLUK Z PLAKÁTU
Divadlo Tramtarie

Vypátrat zmizelý klaunský nos a zdolat spoustu všelijakých 
nástrah, to bude úkol pro Karolínku, které se moc nechce chodit do 
školy a pro kluka z plakátu. Podaří se jim uspat lva, přelstít chytrou 
opici nebo zkrotit neposedného pudlíka a zachránit tak celý cirkus 
Hopla-Hop? Detektivní pohádka na motivy dnes již klasického 
večerníčku „Kluk z plakátu“.

26.
ZÁŘÍ 2016
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 KČ | 70 KČ



Víte, jak se správně lítá?
A proč si Pavouk tak pomlaskává?
Proč je sluníčko dneska tak nízko?
A kde vlastně bydlí Pučmeloud?
A víte kolik je v mraveništi mravenců?
Kolik mají Berušky teček?
S Brumdou a Čmeldou, malými čmeláčky, které většina z nás 
jistě zná z televizních večerníčků, se to dozvíte.

ŘÍJEN 2016

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet

17.
ŘÍJEN 2016
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10  LET

VSTUPNÉ
90 KČ | 80 KČ



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

ČERVENÁ KARKULKA
Divadlo Applause

Červená Karkulka jako muzikálová pohádková komedie s 
tvořivými a hravými nápady.
Karkulka se vydává lesem za babičkou ze Slovenska, musí projít 
hranice, kde potkává zlého vlka. Ten právě odešel z ošetřovny 
zubaře, který mu zrovna spravil chrup zničený sladkostmi. 
Naštěstí se lesem potuluje taky pan myslivec a doprovodí 
Karkulku k babičce. Ale babička se zase vydává Karkulce naproti 
na hranice. Jak to všechno dopadne? Jako v pohádce, všechno 
má svůj šťastný konec!

24.
ŘÍJEN 2016
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 KČ | 70 KČ



Příběh na motivy Pohádek tisíce a jedné noci, provoněný exotikou 
a orientem, plný humoru a napětí. Mořeplavec Sindibád v něm 
musí čelit lesní divoženě Jamambě, obřímu ptáku Ruchovi a 
zrádným kamarádům. A aby získal dívku svého srdce, musí 
přemoci krále Diamantového údolí.
Cesta za dobrodružstvím začíná. Všichni na palubu, vyplouváme!

LISTOPAD 2016

SINDIBÁD 
Divadlo Scéna

7.
LISTOPAD 2016
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
90 KČ | 80 KČ



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

TAJE THAJSKA
Cestopisy Motani

Speciální pásmo populárních cestovatelů Motani nejen o slonech, 
tygrech a opicích pro děti. Přijďte s dětmi zažehnout jejich vášeň 
pro cestování. Tentokrát budeme cestovat Thajskem, kde v 
Opičím městě uvidíme opičí divadlo i divoké plavající opice. Celé 
dny strávíme mezi slony. Budeme je krmit, ošetřovat, jezdit 
na nich a nakonec si dáme i sloní koupel. Vyrobíme si papír ze 
sloního trusu, na který pak sloni něco pěkného namalují a taky si 
pohladíme tygry - od malých tygříků až po velké obávané kočky. 
S napětím budeme pozorovat krokodýlí šou.

21. LISTOPAD 2016
PONDĚLÍ

ČASY
8.30
10.10

VSTUPNÉ
60 KČ | 50 KČ

VĚK
3-8 LET
8-12 LET



Vánoce? Co znamenají? Veverky Zubka a Drápek neznají Vánoce. 
Jednoho dne, přímo na den Štědrý se dostanou do člověčího 
doupěte. Vydají se na cestu po vánočním stromečku až přímo ke 
koruně, kde na ně čeká vánoční hvězda. Avšak cesta na vrchol 
nebude jednoduchá. Během svého putování budou poznávat 
Vánoce, pro každého totiž znamenají úplně něco jiného.
Vyjděte s námi na pouť za poznáním Vánoc. Zazpívejte si s námi 
koledy, polibte se pod jmelím a možná uvidíte i zlaté prasátko. 
Krásná vánoční pohádka plná zábavy, překvapení, vánočních 
zvyků a koled.

PROSINEC 2016

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Divadlo Scéna

5.
PROSINEC 2016
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 KČ | 70 KČ



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI
Pavel Novák

Jak se slaví Vánoce v Rusku? Kdo nosí dárky dětem v Americe? 
Proč si děti v Anglii chystají punčochy na krb? Ve vystoupení pro 
děti „Od čerta k Ježískovi“ prosvištíte celý svět, kde každý slaví 
Vánoce trochu jinak.  V takové Austrálii je na Vánoce největší 
horko, protože tam mají léto. Děti tady nikdy neviděly, jak vypadá 
sníh. Tradiční večeři nemají u stromečku, ale třeba venku u 
moře na pláži a místo kapra pojídají večeři z mušliček, škeblí, 
chobotniček a jiných mořských potvůrek. Kluci a holky se na 
představení dozví, kdo to byl svatý Mikuláš, kdo nosí dárky u nás 
a v jiných zemích a jaké zvyky a tradice dodržovaly na Štědrý den 
naše babičky. Chybět samozřejmě nebudou dětské hity, koledy a 
na pódiu bude dokonce padat sníh!

12.
PROSINEC 2016
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 KČ | 70 KČ



LEDEN 2017

Úžasné Divadlo Fyziky je skupina lidí, kteří svou fyzikální show 
dělají profesionálně a na evropské úrovni. Aristoteles věřil,
že vše na světě je tvořeno čtyřmi živly – ohněm, zemí, vodou a 
vzduchem, které přináší nepřeberné množství fyzikálních pokusů. 
Můžeme zkoumat, proč horkovzdušné balóny létají
a proč železné lodě plavou, jakou sílu má vzduch, který nás 
obklopuje nebo kdy nejde papír zapálit sebevětším plamenem. 
Jedná se tedy o výběr pokusů z mechaniky a termiky, které jsou 
názorné a vizuálně atraktivní. Dostupné jsou dvě varianty pořadu 
dle věku dětí. 

OHEŇ, ZEMĚ, VODA, VZDUCH
ÚDIF

24. LEDEN 2017
ÚTERÝ

VSTUPNÉ
70 KČ | 60 KČ

ČASY
8.30
10.10

VĚK
3-8 LET
8-12 LET



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo Pohádek

Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, 
malý pán a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu.
Krkonošské pohádky byly a stále jsou nejoblíbenějším 
večerníčkem. Je vidět, že děti jakékoliv generace milují prostý 
pohádkový příběh, kde spravedlivý Krakonoš vždy nachytá 
nadutého a vychytralého pána z Trautenberka. Kuba, Anče a Hajný 
jsou hrdinové, kterým děti vždy drží palce. A všichni se pak radují, 
že nadpřirozená síla, kterou představuje pán hor Krakonoš, se 
postaví na stranu těch, kterým je ubližováno.

30.
LEDEN 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.30

VĚK
4–10 LET

VSTUPNÉ
100 KČ | 90 KČ



Pohádka s netradiční tématikou o lásce k čaji. Máte rádi čaj? Já 
miluji čaj, ten pravý, čínský. Než se nám uvaří voda, poslechněte si 
příběh o krásné Su-Lin, démonech a statečném zachránci Zang-
Po. Příběh o moudrosti a odvaze, o hedvábí, ale hlavně o čaji.

ÚNOR 2017

ČÍNSKÁ HEDVÁBNÁ LEGENDA
Divadlo Studna

6.
ÚNOR 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
4–12 LET

VSTUPNÉ
70 KČ | 60 KČ



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

NAŠEL SE MEDVĚD
Divadlo Krapet

Všichni někde bydlíme. Jediným společným domem nás všech je 
naše Země. A protože si myslíme, že náš společný dům bychom 
měli znát od sklepa až po půdu, rozhodli jsme se, že ho s vámi 
probereme společně. Ale protože náš dům má stovky dveří, 
nenakoukneme úplně všude. Protentokrát se podíváme do 
krásné Francie, tajemné Anglie a věhlasného Ruska. Hrdinou 
našeho představení je nalezený medvídek, s kterým prožijete 
pozoruhodná dobrodružství týkající se právě těchto tří zemí. 
Zároveň se dozvíte spoustu důležitých informací o jejich kultuře a 
zvycích. Naučíte se národní říkadla, pohádky, písničky a spoustu 
jiných novinek a zajímavostí o životě zde.

20.
ÚNOR 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 KČ | 70 KČ



Daleko za lesem na pasece, pod stromy, pod mechem a kapradím 
stojí pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí 
mužíčkové. Jeden spíše hubeňour, druhý spíše tlouštík. Křemílek 
a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří. Společně prožívají 
spoustu veselých a hravých příhod. A... slyšíte? Z chaloupky se 
ozývá: „Vochomůrko vstávej“.
Veselá pohádka plná hravosti, humoru a písniček.

BŘEZEN 2017

13.
BŘEZEN 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
90 KČ | 80 KČ

POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
Divadlo Scéna



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

KEŇA A GORILY
Cestopisy Motani

Speciální pásmo populárních cestovatelů Motani nejen o slonech, 
tygrech a opicích pro děti. Přijďte s dětmi zažehnout jejich vášeň 
pro cestování. Tentokrát budeme cestovat východní Afrikou. Ve 
městě Nairobi se podíváme do Kibery - jednoho z největších slumů 
na africkém kontinentu. Ocitneme se mezi bojovnými Masaji, 
zatančíme si s kmenem Samburu. V parku Tsavo budeme pátrat po 
záhadných červených slonech. Žirafám se podíváme zblízka do očí. 
Vydáme se po stopách lidožravých lvů. Sáhneme si na jedovatou 
zelenou mambu. Zažijeme neobyčejné chvíle s nosorožci. Naším 
hlavním cílem této cesty jsou horské gorily - něžní tvorové tolik 
podobní člověku!

20. BŘEZEN 2017
PONDĚLÍ

VSTUPNÉ
60 KČ | 50 KČ

ČASY
8.30
10.10

VĚK
3-8 LET
8-12 LET



Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců a nejvíc si s ním rozuměl 
Pepík. Spolu se navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic, 
při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš. Když se Mikeš 
vypravil do světa, prožil nejedno dobrodružství na cestách a v 
cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, doma nejlíp, a tak se 
kocourek zase vrátil, aby rozdával radost všem dětem.

DUBEN 2017

O KOCOURKU MIKEŠOVI
Divalo Scéna

3.
DUBEN 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10

VSTUPNÉ
90 KČ | 80 KČ



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

JEN POČKEJ ZAJÍCI
Divadlo Applause

Výpravná pohádka na motivy legendárního stejnojmenného 
animovaného seriálu s původní hudbou! Dobrodružství vlka a zajíce 
znaly svého času všechny děti. Přijďte se na jejich dobrodružství 
podívat i s vašimi dětmi. Věříme, že budou nadšené.  

10.
DUBNA 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
90 KČ | 80 KČ



Magický svět populárního mima doprovázený obrovskými 
bublinami! Unikátní vystoupení s mýdlovými bublinami,
ve kterém vám tento mág předvede, co vše se dá s bublinami 
podniknout. Budete vtaženi do křehkého světa barev a třpytu 
mýdlových bublin v nejrůznějších velikostech, obměnách
a tvarech. Bubliny kouřové, obří, duhové a spoustu dalších triků. 
Představení Duhové bubliny mělo přes 9000 repríz a hrálo
se ve všech státech Evropy.

KVĚTEN 2017

DUHOVÉ BUBLINY
Václav Strasser

15.
KVĚTEN 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
70 KČ | 60 KČ



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

POHÁDKY O MAŠINKÁCH
Divadlo Tramtarie

Že mašinky nemají oči nebo pusu? Že nemají duši? Kdo říkal? 
Jistě že mají, stačí jenom napnout uši a pořádně se podívat. 
Veselé vyprávění o mašinkách malých i velkých, nezbedných i 
statečných, hodných i tak trochu nafoukaných. Pohádky pro kluky 
a holky, co se nebojí jezdit tunelem.

23.
KVĚTEN 2017
ÚTERÝ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 KČ | 70 KČ



ČERVEN 2017

Legendární pohádka Divadla Tramtarie vás vezme na báječný 
výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom , jak 
pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je 
dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde 
všechno líp.

O PRAČLOVÍČKOVI
Divadlo Tramtarie

7.
ČERVEN 2017
STŘEDA

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 KČ | 70 KČ



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Anička a Eliška jsou úplně obyčejné malé holky. Bydlí v Olomouci a 
vždy po škole si chodí hrát na dětské hřiště. A jednou
je napadne, že si budou hrát na piráty, jenom jako samozřejmě, 
jenomže potom najdou v pískovišti zakopaný vzkaz v láhvi
a v něm mapu úplně opravdického ztraceného pirátského 
pokladu, a pak se teprve začnou dít věci. Protože než bys řekl 
švec, ocitnou se na palubě opravdické pirátské lodi, která pluje po 
opravdickém moři. A tak se začíná bláznivá cesta za pokladem, 
na které Eliška a Anička navštíví i písečný ostrov či podmořský 
svět!

PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Divadlo Tramtarie

26.
ČERVEN 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.30 | 10.10

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 KČ | 70 KČ



DIVADLO NA ŠANTOVCE 
SE PŘEDSTAVUJE
Divadlo na Šantovce je moderní divadlo v samostatném prostoru 
v Galerii Šantovka. Unikátní elevace s vysokým odsazením každého 
stupně sedadel zajišťuje kvalitní výhled i nejmenším divákům. Najdete 
u nás velkoryse řešené zázemí – šatnu, prostorné foyer, velký počet 
sociálních zařízení.

 Snadná dostupnost – centrum města, tramvajová linka přímo před Galerií Šantovka.

 Možnost objednat vstupenky na představení online, emailem nebo telefonicky.

 Špičkoví umělci z celé České republiky.

 Aktuální program s pestrou nabídkou (loutková, činoherní i pantomimická představení).

 Věrnostní systém – pokud přijdete s dětmi na 3 a více akcí, dostanou všechny děti slevu 10 Kč 
na každou vstupenku.

 Pedagogický dozor má vstupné zdarma. 

 Kapacita představení je 223 míst.

 V případě zájmu můžeme pořádat i odpolední představení pro družiny.





KONTAKTY
Divadlo na Šantovce

Galerie Šantovka
Polská 1, 779 00  Olomouc

skoly@divadlonasantovce.cz | +420 605 460 697
www.divadlonasantovce.cz


