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DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Nezbedný tučňáčí synáček v drsné krajině sněhu a ledu
nebohou mamku zlobí a zlobí. Přistihneme ho v domácím iglů
jen s maminkou, neboť taťka s bráškou odjeli za dědou.
Klaunerií a skopičinami zkouší její trpělivost, ale i lásku,
neb každá lumpárna končí v jejím objetí. Přední český klaun
v hravém a zábavném představení pro všechny děti!

ZÁŘÍ 2017

KLAUN PINGU
Jiří Bilbo Reidinger

11.
ZÁŘÍ 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
70 Kč | 60 Kč

DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY



ZÁŘÍ 2017

BAJAJA
Divadlo Tramtarie

Klasická česká pohádka Boženy Němcové zpracovaná
jako moderní loutková komedie s deseti originálními loutkami
a živými herci. Příběh prince Bajaji z květinového království,
který je velký strašpytel. A protože to není vlastnost,
která by měla zdobit nového krále, pošlou ho rodiče do světa
na zkušenou. 

26.
ZÁŘÍ 2017
ÚTERÝ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 Kč | 70 Kč



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

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.

ŘÍJEN 2017

NA KOUZELNÉM PALOUČKU S JŮ A HELE
Loudadlo

16.
ŘÍJEN 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10  LET

VSTUPNÉ
90 Kč | 80 Kč



ŘÍJEN 2017

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.

24.
ŘÍJEN 2017
ÚTERÝ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 Kč | 70 Kč



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Klaun Family je skupina zkušených profesionálů, kteří dokáží 
rozparádit děti i dospělé a vezou zábavný klaunský program
pro děti – zábava, hudba, tanec, kouzlíčka, balónky a bublinky 
všech rozměrů a velikostí. 

LISTOPAD 2017

KLAUNSKÁ SHOW 
Klaun Family

13.
LISTOPAD 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
60 Kč | 50 Kč



LISTOPAD 2017

OHEŇ, ZEMĚ, VODA, VZDUCH
ÚDIF

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.

14.
LISTOPAD 2017
ÚTERÝ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–8 LET | 8–12 LET

VSTUPNÉ
80 Kč | 70 Kč



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

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 2017

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Divadlo Scéna

11.
PROSINEC 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
90 Kč | 80 Kč



PROSINEC 2017

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 Ježíškovi“ prosvištíte celý svět, kde každý slaví 
Vánoce trochu jinak. 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!

18.
PROSINEC 2017
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
90 Kč | 80 Kč



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKYLEDEN 2018

Krutá královna očarovala chlapce Kaje pomocí jednoho malého 
střípku z kouzelného zrcadla a uvěznila ho ve svém světě,
kde není místo pro lásku. Známá pohádka dánského spisovatele 
Hanse Christiana Andersena o nepřekonatelné síle přátelství, 
které je schopno porazit zlo v jakékoli podobě.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadlo Artway

15.
LEDEN 2018
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
100 Kč | 90 Kč

Ilustrativní foto.



LEDEN 2018

DUHOVÉ BUBLINY
Václav Strasser

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.

22.
LEDEN 2018
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
60 Kč | 70 Kč



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Speciální pásmo populárních cestovatelů Motani nejen o 
delfínech, papoušcích, tapírech, tukanech a lenochodech.
Přijďte s dětmi zažehnout jejich vášeň pro cestování.
Nádherná příroda, řeka Amazonka, úchvatný vodní svět, 
nejmohutnější vodopády světa, hluboké pralesy, spousty 
zajímavých zvířat. Na polích a plantážích uvidíme pěstovat
tropické ovoce, cukrovou třtinu, maniok, bavlnu, kávu a kakao. 
Zatančíme si sambu na slavném Karnevalu v Riu a vydáme
se hledat vzácného modrého papouška. 

ÚNOR 2018

NEZKROCENÁ BRAZÍLIE
Motani

5.
ÚNOR 2018
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–8 LET | 8–12 LET

VSTUPNÉ
60 Kč | 50 Kč



ÚNOR 2018

O STATEČNÉM MIKEŠOVI
Divadlo Za2

Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. 
Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou najít 
dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil.
Pokud se jim to má podařit, budou muset překonat množství 
nástrah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce,
nudit se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice,
pan král, princezny, Dračí pán a spousta dalších postav spolu
s krásnými písničkami vám k tomu nedají čas!

26.
ÚNOR 2018
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
100 Kč | 90 Kč



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Nesmrtelný příběh o narození a růstu štěňátka – foxteriéra 
Dášeňky. Malé a nezbedné štěňátko „trápí“ nejen svou maminku 
Iris, nýbrž i svého páníčka Karla Čapka. Jak Dášeňka roste, jaké 
jsou její první krůčky a jak objevuje svět, především svými zoubky, 
uvidíme i v nejnovějším divadelním zpracování.

BŘEZEN 2018

12.
BŘEZEN 2018
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
100 Kč | 90 Kč

DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Divadlo Scéna

Ilustrativní foto.



BŘEZEN 2018

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet

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.

19.
BŘEZEN 2018
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3-10 LET

VSTUPNÉ
100 Kč | 90 Kč



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Byl jednou jeden kus dřeva. Nebylo to žádné vzácné dřevo,
ale obyčejné poleno, jaká se v zimě přikládají do kamen a do krbů, 
aby se vyhřály pokoje. Bylo to ale také neobyčejné poleno,
protože bylo živé. Oživlé dřevo se v rukou kmotra Geppetta 
promění v hezkého panáčka. Geppetto ho pojmenuje Pinocchio
a stane se mu otcem. Panáček s drze dlouhým nosem je však 
velice neposlušný synek. Svému tatínkovi přinese spoustu trápení 
a sám zažije přemnoho dobrodružství na své cestě za poznáním 
dobra a zla na světě.

DUBEN 2018

PINOCCHIO
Divadlo Artway

9.
DUBEN 2018
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10

VSTUPNÉ
100 Kč | 90 Kč

Ilustrativní foto.



DUBEN 2018

MALÁ ČARODĚJNICE
Divadlo Scéna

Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, je sto dvacet sedm 
let. Zdá se Vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto 
se naší čarodějnici říká malá čarodějnice. A jen tak mezi námi: 
když v utajení vyrazí na rej svých dospělých kolegyň, způsobí 
tím pěknou polízanici. Nejenom, že jí odhalí a za trest seberou 
létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou 
zkoušku. Ještě, že má mluvícího havrana a spoustu dobré nálady!

30.
DUBEN 2018
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
100 Kč | 90 Kč



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Přijďte se s dětmi bavit a divit nad neotřelou a moderní magií. 
Zábavné kouzelnické vystoupení mága Karla Pomahače,
které sklízí ovace nejen po celé České republice.
Nečekejte kouzelníka ve fraku a králíky z klobouku, ale neotřelou 
a moderní magii, která děti zvedne ze sedaček, protože se stanou 
součástí všech kouzel a triků. Uvidíte svěží mix kouzel, žonglování 
a modelovaní roztodivných balonků. Během interaktivního 
představení se budete bavit i divit zároveň.

KVĚTEN 2018

KOUZELNÁ SHOW
Kouzelník Karel Pomahač

10.
KVĚTEN 2018
ČTVRTEK

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
60 Kč | 50 Kč



KVĚTEN 2018

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

21.
KVĚTEN 2018
PONDĚLÍ

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
90 Kč | 80 Kč

POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY 
KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY
Divadlo Scéna



DOPOLEDNÍ KULTURNÍ POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKYČERVEN 2018

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 2018
ČTVRTEK

ČASY
8.45 | 10.20

VĚK
3–10 LET

VSTUPNÉ
80 Kč | 70 Kč



Malé Terezce se stane hrozná věc! Ztratí se na školkovém výletě. 
A co hůř, spolu se svojí největší nekamarádkou Emou. Ale co teď? 
Jak se dostanou včas do školky, když už je autobus pryč?
Ještě že nakonec objeví kouzelné autíčko, které se umí zvětšovat. 
A tak holky sednou za volant a vyrazí na cestu, během které zažijí 
nejedno veselé dobrodružství.

ČERVEN 2018

TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO
Divadlo Tramtarie

26.
ČERVEN 2018
ÚTERÝ

ČASY
8.45 | 10.20

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 vstupné neplatí a navíc obdrží kávu zdarma na každém představení.

 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


