
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ 
MALÉHO DIVADLA 

září 2020
–

leden 2021



Představení pro MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ
Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel /od 4 let /
Devatero pohádek /od 3 let/
Karkulka vrací úder /od 6 let/
O Palečkovi /od 3 let /

Představení pro 1. stupeň ZŠ 
Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel
Dělej, sdílej! /pro 4. a 5. třídy/
Devatero pohádek
Ježíšek Superstar
Karkulka vrací úder
Karel – táta vlasti /od 8 let /
Kominíček /od 8 let / 
Nuda! /od 8 let/
O Palečkovi
To, co žije pod tvojí postelí /od 10 let/

Představení pro 2. stupeň ZŠ
Invisible Man /od 13 let/
Ježíšek Superstar
Karel – táta vlasti 
Kominíček 
Návod k přežití zombie apokalypsy /od 13 let/
Nuda! 
To, co žije pod tvojí postelí

Představení pro Gymnázia a SŠ
Invisible Man
Ježíšek Superstar
Karel – táta vlasti
Kominíček 
Návod k přežití zombie apokalypsy
To, co žije pod tvojí postelí



Kalendář představení:

Září:
21. 9. 10.00 To, co žije pod tvojí postelí
29. 9. 10.00 Karkulka vrací úder
30. 9. 10.00 Karkulka vrací úder

Říjen:
 1. 10. 10.00 Karkulka vrací úder
 2. 10. 10.00 Karkulka vrací úder
 7. 10. 10.00 Invisible Man
 8. 10. 10.00 Invisible Man
 9. 10. 10.00 O Palečkovi
12. 10. 10.00 Nuda!
13. 10. 10.00 Nuda!
14. 10. 10.00 O Palečkovi
15. 10. 10.00 O Palečkovi
16. 10. 10.00 Dělej, sdílej
19. 10. 10.00 Dělej, sdílej
20. 10. 10.00 To, co žije pod tvojí postelí
21. 10. 10.00 To, co žije pod tvojí postelí
26. 10. 10.00 Návod k přežití zombie apokalypsy
27. 10. 10.00 Návod k přežití zombie apokalypsy

Listopad:
 2. 11. 10.00 Nuda! 
 3. 11. 10.00 Nuda! 
 5. 11. 10.00 Kominíček v JD
 6. 11. 10.00 Dělej, sdílej
10. 11. 10.00 Karel – táta vlasti
11. 11. 10.00 Karel – táta vlasti
12. 11. 10.00 Karel – táta vlasti



13. 11. 10.00  Návod k přežití zombie apokalypsy
16. 11. 10.00  Dělej, sdílej
18. 11. 10.00  Invisible Man
19. 11. 10.00  Karkulka vrací úder
20. 11. 10.00  Karkulka vrací úder
23. 11. 10.00  Dělej, sdílej
30. 11. 10.00 Devatero pohádek

Prosinec:
 1. 12. 10.00  Devatero pohádek
 2. 12. 10.00  Devatero pohádek
 3. 12. 10.00  Devatero pohádek
 4. 12. 10.00  Karkulka vrací úder
10. 12. 10.00  Ježíšek Superstar
11. 12. 10.00  Ježíšek Superstar
15. 12. 10.00  Ježíšek Superstar
16. 12. 10.00  Ježíšek Superstar
17. 12. 10.00  Ježíšek Superstar
18. 12. 10.00  Ježíšek Superstar
21. 12. 10.00  Devatero pohádek

Leden:
11. 1. 10.00  Dělej, sdílej
12. 1. 10.00  Dělej, sdílej
13. 1. 10.00  Návod k přežití zombie apokalypsy 
14. 1. 10.00  Návod k přežití zombie apokalypsy 
15. 1. 10.00  Karkulka vrací úder
18. 1. 10.00  Karkulka vrací úder
19. 1. 10.00  Invisible Man
21. 1. 10.00  Devatero pohádek
22. 1. 10.00  Nuda!
25. 1. 10.00  Devatero pohádek
26. 1. 10.00  O Palečkovi
27. 1. 10.00  Karel – táta vlasti
28. 1. 10.00  Karel – táta vlasti



Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel 
Jiří Jelínek

Byly doby, kdy měl každý člověk svůj znak a v něm 
obrázek toho, jaký je. Janek bosou nohu, protože 
rád utíkal, Denisa notu, protože ráda zpívala, Petr 
knihu – rád četl. A proč dostal do znaku rytíř Bruncvík 
lva? Uvidíte v dobrodružném představení o odvaze. 
Nebojte se přijít!

délka představení 50 min.

Dělej, sdílej!

Vytvoření profilu na Facebooku: 2 minuty
Založení nového e-mailu: 1 minuta
Vytvoření účtu na Instagramu: 30 vteřin
Natočení videa na mobil: 15 vteřin
Umístění krátkého videa na sociální sítě: 5–10 vteřin

Stačí čtyři minuty a můžeme se bavit! Natočit 
spolužáka o přestávce, založit mu profil a s vtipným 
komentářem vypustit do světa… Sranda! Co by se 
mohlo stát?! Kyberšikana je v dnešní době jedním 
z nejrozšířenějších sociálně patologických jevů ve 
většině základních škol. Jak se jí bránit? Kde hledat 
pomoc? Jak se s jejími následky vypořádat?

Interaktivně-vzdělávací divadelní představení 
využívající techniky divadla fórum. Společný projekt 
Malého divadla a Ateliéru 3D je určen vždy pouze 
dvěma školním skupinám 4. až 5. tříd.

délka představení 90 min.

4+

8+



Devatero pohádek
manželé Jelínkovi

Doktorskou pohádku, Pošťáckou pohádku, Tuláckou 
pohádku a ptačí a psí a kočičí… Na mou duši, na 
psí uši, na kočičí svědomí, tyhle i další pohádky 
vám zahrají, zazpívají, zatančí, zahalasí či zajódlují 
spisovatel Karel Čapek a malíř Josef Čapek.

Připravte se, že budete chtít, aby jich nebylo 
DEVATERO, ale STOTERO! Krása-nádhera-bžunda!

Invisible Man
J. Lesák, N. Preslová, kolektiv

Koprodukční projekt Malého divadla a LIVE4K

Nevšimnete si jich na ulici, nezavadíte o ně pohledem, 
ani když sedí přímo naproti vám. Seznamujete se 
s nimi možná po dvacáté. Jejich obličej zapomenete 
v tu vteřinu, kdy od vás odvrátí zrak. Neviditelnost 
existuje. Příběh s neviditelným hercem v hlavní roli, 
vyprávěný formou live-cinema, tedy živým kinem, ve 
kterém sledujete film, který filmový štáb v reálném 
čase natáčí přímo pod plátnem. Kino, ve kterém je film 
jen polovinou příběhu. A příběh o člověku, který je jen 
polovina člověka.

Inspirováno novelou H. G. Wellse a deníkovými 
záznamy pana N. O. Bodyho, nalezenými v jeho 
pozůstalosti.

délka představení 70 min.

3+

13+



Invisible man

Ježíšek Superstar



Ježíšek Superstar
J. Lesák, N. Preslová

Proč slavíme Vánoce? Protože má Ježíšek narozky!

Ježíškův narozeninový heavy-mejdan v doprovodu 
Jesus Christ Superband! Vánoční večírek, na kterém 
se voda mění ve víno, chodí po vodě a chodí po vodě 
proměněné ve víno.

P. S. Dárky nenoste, už je velkej.
Pro všechny dárečky od 6 let.

délka představení 80 min.

Karkulka vrací úder
J. Lesák, N. Preslová

Otravná mrňavá holka, kterou maminka z nějakého 
důvodu poslala úplně samotnou do temného lesa, se 
potká s krvežíznivou vlčí příšerou…

Že jste to už slyšeli stokrát? Chápeme. Že vás 
to nudí? Nás taky. Červená karkulka je ale jeden 
z nejslavnějších příběhů všech dob a něco na něm 
být musí. Tak se pojďte vsadit, že ať je vám 6, 12 
nebo 18, ať jste rockovej muzikant, baletka nebo 
superhrdina, tahle malá mrcha vás všechny dostane.

6+

6+



Karel – táta vlasti
Petr Hašek, Helena Kebrtová

„Kupuju hrad, stavím kostel, prodlužuji hradby 
a pokládám mnicha na svůj klášter.“ Kdo je na tahu? 
Přece Karel! Vybudovat vzkvétající říši není zrovna 
hračka. Ale když se spojí štěstí ve hře s láskou 
k vlasti, můžou se dít i divy. Přesně jako ve čtrnáctém 
století za vlády prvního českého krále, který uměl 
číst a psát. Jevištně-animovaný portrét „největšího 
Čecha“, který se za svůj život stihl stát nejmocnějším 
mužem tehdejšího světa a přitom nezapomenout, 
odkud vzešel.

Inscenace o Karlu IV. k příležitosti sedmistého výročí 
jeho narození.

K této inscenaci jsme vydali i originální pracovní 
listy, které hravou formou sumarizují fakta o Karlu IV. 
a jeho době. Tyto listy je možné si k představení za 
symbolickou cenu dokoupit.

délka představení 70 min.

Kominíček
Benjamin Britten

Kdo se vejde do komína? Kominík ne, leda malý 
kominíček! A kdo ho může zachránit, aby nemusel 
prolézat úzkými komíny a dusit se sazemi? Snad 
jedině děti! Krátká opera z roku 1949 jednoho 
z nejvýznamnějších britských skladatelů dvacátého 
století je určena především dětskému a rodinnému 
publiku, ale svou svěžestí a hravostí snad osloví 
i další milovníky opery. V první části večera čeká 
diváky navíc tak trochu kouzelná exkurze do zákulisí 
divadla, inspirovaná původní první částí opery 
Kominíček (Hrajeme operu!).

délka představení 140 min.

8+

8+



Návod k přežití zombie apokalypsy
J. Lesák, N. Preslová

„Jsou tady. Všude kolem nás. Vždycky jsme o nich 
věděli, ale netušili jsme, jak daleko to může zajít. 
Tyhle řádky píšu v opuštěném podzemním krytu pod 
starou slévárnou. Za pár dní nám dojde voda, budeme 
muset ven. Ale ať se stane cokoli, přísahám, že naše 
mozky nedáme snadno. A dokud budeme dýchat, 
poneseme s sebou základní hodnoty naší civilizace – 
lidskost, vzájemnou úctu, porozumění. A ruční 
plamenomet XM42.“

/ Omlouváme se divákům, ale část mozku obsahující 
druhou část anotace byla autorům vyžrána z hlavy při 
pokusu zabránit zombie apokalypse v reálném světě. /

délka představení 80 min.

O Palečkovi
Zdeněk Jecelín

Byli jednou dva manželé a ti neměli děti. Jedenkráte 
když muž na pole odejel orat, narodil se mu zatím 
doma synek, o nic větší než paleček. Matka ho také 
hned Palečkem nazvala. Byl to klučík přepodivný! 
Sotva se narodil, už ho byly plné kouty, po jizbě, po 
kuchyni běhal, skákal, zpíval, a když bylo k poledni, 
volal na matku: „Mámo, mámo, dej mi oběd, ať ho otci 
na pole donesu!“

Božena Němcová

Jaké to je plavit se přes velkou louži? Dostat se 
jedním uchem tam a druhým zase ven? Má každé 
proč své proto? Dobrodružné vyprávění o malém 
chlapečkovi s obřím srdcem a o radosti z poznávání 
světa.

délka představení 50 min.

13+

3+



Nuda!
J. Lesák, N. Preslová

Co bychom rozhodně neměli dělat, když se nudíme: 
Hrát si s ohněm. Skočit z útesu do vody. Sjet kopec 
na sáňkách hlavou dopředu. Svézt se na řídítkách. 
Vypít maggi. Vyhloubit díru do zdi a utajit ji před 
učitelem. Olíznout žábu. Vyrobit si domácí ohňostroj. 
Strkat různý věci do mikrovlnky a čekat, co se stane. 
Sestrojit vlastní lítající stroj a zkusit ho. Prozkoumat 
popelnice. Slepit si vteřiňákem všechny prsty k sobě. 
Nechat v mrazáku vybouchnout flašku vody. Rozbít 
okno kamenem. Vyrýt něco (sprostýho) do lavice 
kružítkem. Nalepit kamarádovi na záda cedulku.
Tak nic takovýho nedělejte. My to v tomhle 
představení taky dělat nebudeme. Fakt ne. Opravdu. 
Nekecáme. Ani trošku.
…dobře, trošku možná jo.

Úplně nudná show odehrávající se po mnoho let ve 
školních lavicích.

délka představení 50 min.

To, co žije pod tvojí postelí
J. Lesák, N. Preslová

Všichni na téhle planetě máme stejnou zkušenost. 
Všichni to známe. Probudíte se uprostřed noci, sami 
ve svém pokoji, je tma a ticho. Ale vy víte, že je něco 
jinak. Něco tušíte. Posadíte se na posteli, spustíte 
nohy na zem. V tu chvíli vám to dojde. Nejste tu sami. 
Nikdy jste nebyli. Něco je tu s vámi.

Zůstaňte pod peřinou! Buďte potichu! Ať se stane 
cokoliv, nehýbejte se! 

Náš tým je na cestě. Baf.

Inspirováno skutečnými událostmi.

 délka představení 45 min.

10+

8+



Malé divadlo 
Hradební ulice 18, 370 01 Č. Budějovice  
T +420 386 355 060

Rezervace školních představení v Malém divadle 
u paní Zdeňky Peckové na e-mailové adrese
maledivadlo@jihoceskedivadlo.cz 
nebo na tel.: 386 356 760

Ceny vstupenek jsou 60 nebo 80 Kč

www.jihoceskedivadlo.cz

Nuda!

To, co žije pod tvojí postelí


