




Moji milí divadelní kamarádi,
startujeme do další sezóny. 
Začneme Batosněním Studia Damúza, 
které odnese do říše snů nejmenší 
divadelní astronauty, a doufáme, že je toto 
představení nastartuje k návštěvě dalších 
divadelních hvězd, ke kterým poletíme 
v průběhu dalších světelných let. 

K takovým hvězdám patří i Buchty a loutky, 
které představí zbrusu novou pohádku 
Kocour v botách. S Divadlem Drak se pak 
vydáme na planetu Mimo a pokusíme se 
pochopit, že děti a lidé s Aspergerovým 
syndromem vidí a chápou svět úplně jinak. 
Drak k nám přiletí ještě jednou 
s představením A na noze pevnina, 
pro které hudbu vytvořila světoznámá 
hvězdná skupina DVA.

Vinnetou, hvězda nás všech! Nenechte 
si ujít představení Jiřího Jelínka a Divadla 
Polárka, které Vás přenese do dobrodružné-
ho světa americké divočiny, světa Indiánů 
a bílých, polárkových mužů a žen. Během 
našeho ročního letu navštívíme mnoho 
dalších malých, velkých, slavných a zářivých 
hvězd ze světa tanečního, loutkového, 
objektového i činoherního divadla. Některá 
představení budou doprovázet tvůrčí dílny 
pro Vás, naše plavce divadelním vesmírem.

Doufám, že si nadcházející divadelní 
sezónu užijete s celou Vaší rodinou.

Ty nejkrásnější kulturní zážitky 
Vám přináší a přeje Váš 



Studio DAMÚZA
Pohádková ukolébavka inspirovaná nespícím Toníčkem  
a knihou Petry Kubáčkové O andělovi, noční můře, stateč-
ném medvídkovi, hodném slonovi, opici a divoké huse.  
Dva hrdinové - Pom a Luli. Kuk! A jsou na světě. Ťap, ťap, 
ťap…putují postelovou krajinou-nekrajinou a potkávají 
Béé, Haf, Trututú, BAF!, Brum. Cesta je dlouhá, víčka jsou 
těžká. Pšt! a dobrou noc. 

Toto představení, lehoučké jako pírko, navazuje na evrop-
ský trend tvorby pro děti od nula do tří let nazývaný Theatre 
for very young (Divadlo pro nejmladší). V současnosti se 
tomuto trendu programově věnuje mnoho divadel v zahra-
ničí a první „vlaštovky“ se objevily i v ČR. 

Batosnění nabízí dětem první kontakt s divadlem  
- je interaktivní, respektuje potřeby nejmenších dětí a citlivě 
je uvádí do světa zvuků, hlasů, pohybů, dotyků, loutek. 
Už od 10 měsíců si totiž miminka začínají pamatovat věci 
kolem sebe a i svět, který bezprostředně nevidí, pro ně už 
začíná existovat.

Koncept, režie: Monika Kováčová
Scénografie: Zuzana Vítková
Hrají: Lucie Valenová, Dan Kranich

BATOSNĚNÍ
6. 10. v 15:00 a 16:30 h

w 

Pro děti od 10 měsíců do 3 let
Délka představení: 35 minut

Vstupné: děti do 3 let zdarma, ostatní 120 Kč



BUCHTY A LOUTKY
Žili - byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví…
Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší  
– hm, na toho zbyl kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour?  
Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví!  
A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu 
nebo… Nevěříte? Tak se přijďte podívat!

Volně na motivy knihy Charlese Perraulta
Režie: Buchty a loutky pod vedením Marka Bečky
Výprava: Robert Smolík
Výroba loutek: Tereza Magnan a Štěpán Pěnka
Hudba: Vít Brukner
Střídavě hrají: Zuzana Bruknerová, Vít Brukner, Radek Beran, 
Marek Bečka a Lukáš Valiska

Pro děti od 3 let
Délka představení: 50 minut

Jednotné vstupné: 90 Kč

KOCOUR V BOTÁCH
13. 10. v 15:00 a 17:00 h



Divadlo DRAK 
Vesmírné putování s hrdinou, který je tak trochu jiný. Autorská 
inscenace inspirovaná osudy dětí s Aspergerovým syndromem. 
 
Planeta Mimo má jediného obyvatele. Ten tu žije spokojeně sám 
se sebou ve světě, který mu dokonale vyhovuje. Až do okamži-
ku, kdy se planeta začne z neznámého důvodu přehřívat a jemu 
nezbyde než si hledat jiné útočiště. A jaké to bude dobrodruž-
ství, netuší v tu chvíli nejspíš ani on sám.  
 
„Mám rád modrou barvu. Uklidňuje mě. Dává mi pocit jistoty. 
Modrý svět je svět, který je v pořádku. Klidný, vyrovnaný, bez-
pečný. Modrá je dokonalá barva. Má tolik podob, tolik odstínů, 
k čemu bych vůbec potřeboval jiné? Tak například radost má 
barvu světle modrou jako obloha, smutek je tmavě modrý jako 
měsíční svit. Ale ne ten zlý, znepokojující smutek, který se zalyká. 
Modrý smutek je klidný, smířený. Vyvěrá z hloubek a v těch 
hloubkách zase mizí. A modrá radost zní tiše, nekřičí rušivými 
tóny, nedere se neurvale na povrch, netřeští, nejuchá. Drží se 
pěkně uvnitř a jemně se chvěje. Můj svět je modrý, protože je 
jenom můj. A je jenom můj, protože je modrý.“ 

Scénář: Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček
Režie: Jakub Vašíček
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
Výprava: Tereza Venclová
Hudba: Daniel Čamský
Hrají: Dominik Linka, Luděk Smadiš, Petra Cicáková,  
Pavla Lustyková, Filip Huml

Pro děti od 6 let 
Délka představení: 45 minut

Jednotné vstupné: 100 Kč

MIMOŇ
20. 10. v 17:00 h



FysioArt
Interaktivní divadelní představení vypráví o síle přátelství  
a touze najít své místo na zemi. 
„Co si přeješ, když vidíš spadnout hvězdu? Abychom ji šli 
společně hledat.“ 
Dobrodružný příběh pro všechny malé i velké děti a jejich 
(pra)rodiče o nelehké cestě za sny. Poutníky po hvězdách jsou 
všichni ti, kdo našli odvahu a nebojí se putovat i navzdory 
překážkám vstříc přáním.
„Kde je tvé nejoblíbenější místo na Zemi? Vydej se s námi na 
tajuplnou cestu, na níž nikdo není sám. Představ si lesní pěšin-
ku, skalní stezku, chodník zapadaný podzimním listím nebo 
mořský útes i tůňku v kapradí, městskou ulici, pak náves, také 
rozbouřený oceán a nekonečnou poušť, ale i ranní rozbřesk na 
vyhlídce, či ztichlou noční krajinu. Máš sen a neznáš k němu 
cestu? Poutníci možná vědí. Obuj boty, přišel čas.“

Koncept, režie: Hana Strejčková
Hudba, zvuk: živě Michal Müller
Výtvarný koncept: Hana Strejčková a Heda Bayer
Projekce: Michaela Režová, Filip Novák, Eliška Vojtková,  
Marek Volf
Loutka: Sota Sakuma
Kostýmy: Eva Matkuliaková a Poutníci
Scénografická spolupráce: Honza Tomšů
Světla: L´Non – Niels Doucet, Jiří Maleňák
Hrají: Eva Stará, Karolína Křížková, Andrea Benková,  
Anna Strejčková, Andrej Lyga, Filip Novák

Před představením se uskuteční workshop – výtvarná dílna na 
téma S PASTELKAMI SE VYDÁME NA MÍSTO SVÝCH SNŮ.

Pro děti od 3 let
Délka výtvarné dílny: cca 30 minut, délka představení: 50 minut

Jednotné vstupné: 100 Kč

POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH
10. 11. v 15:30 h výtvarný workshop,  

v 16:00 h představení



Studio DAMÚZA
Něžná trashpunková inscenace pro batolata a jejich rodiče.
Stačí malý moment a obyčejné předměty ožívají.  
Skříp – Písk – Vrz – Rachtata! Přicházejí plechoví hrdinové  
od popelnic. Nenechte se zmást jejich možná trochu drsným 
zevnějškem, skrývá se za ním něžná duše. Vydejte se  
s nimi do světa, kde i rezavé plechovky vyprávějí fascinující 
příběhy...
                 
Koncept, režie: Richard Fiala, Pavol Smolárik,  
Marek Doubrava, František Antonín Skála
Hudba: Marek Doubrava
Režijní spolupráce: Jiří Ondra
Scénografie: František Antonín Skála
Hrají: Pavol Smolárik a Richard Fiala

Pro děti od 10 měsíců do 3 let
Délka představení: 40 minut

Vstupné: děti do 3 let zdarma, ostatní 120 Kč

MOMENT!
24. 11. v 15:00 a 16:30 h



Divadlo NAVĚTVI
Veselá vánoční pohádka vypráví tradiční příběh z netra-
dičního pohledu – očima Oslíka a Volka. Prohlídka slavné 
betlémské maštale pro nejmenší.
Slyšte, slyšte, pastuškové!
Snad každý slyšel ten známý příběh o narození Ježíška, 
jak si ho už od nepaměti lidé vyprávějí. Jenomže lidé toho 
napovídají…
O tom, co se přihodilo ve městě Betlémě, tentokrát vyprávějí 
zvířátka, která u toho skutečně byla. A to dokonce i ve 
chvílích, kdy se Josef s Marií nekoukali… Narození malého 
spasitele byla veliká sláva, ze všech koutů se do Betléma 
hrnuly zástupy lidí, kteří se chtěli poklonit, přinést dárky  
a hlavně to pořádně oslavit!
Oslík s Volkem mají důležitý úkol: zůstat u jesliček a Ježíška 
svým dechem zahřívat, kdyby mu začala být zima. Co se ale 
stalo, zatímco ho naši hrdinové hlídali, zatím žádný příběh 
nevyprávěl!

Režie a scénografie: Jakub Baran
Hudba: Pavla Bečková
Texty písní: Matěj Kroupa a Marcela Laurinová
Hrají: Jakub Baran, Matěj Kroupa, Marcela Laurinová

Pro děti od 3 let a všechny, kdo ještě věří na Ježíška!
Délka představení: cca 50 minut

Jednotné vstupné: 90 Kč

HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA
15. 12. v 15:00 a 17:00 h



Krutý krtek  
(společensky užitečné divadlo)

Červená Karkulka, Šípková Růženka, Bajaja... Kdo by neznal 
aspoň jednu českou pohádku. Ale kolik znáte pohádek rom-
ských? Jsou v mnohém odlišné, ale společné mají dobrodruž-
ství, vtip a hlavně dobrý konec.

Romské pohádky, které vám nabídneme, kombinují krátká 
vtipná vyprávění pherasuňi paramisi a hrdinské pohádky 
viteziko paramisi. 
Svině nevěsta vypráví o Romovi, který si díky své chytrosti 
vzal nejkrásnější nevěstu široko daleko, zatímco jeho soused 
ostrouhal. Hlavní postavou v pohádce O Preparúdovi je 
„největší ze všech čarodějů“, na kterého však vyzraje mladá 
Verunka. Mazaná Romčina hádanka pomůže k osvobození je-
jího muže z vězení. Typickým příkladem hrdinského vyprávění 
je pohádka o tom, Jak žil Rom s čarodějčinou dcerou.  
A pětici vyprávění uzavírá historka o tom, Co se Romovi zdálo 
a jak se mu sen nenadále splnil.

Součástí divadelního představení jsou také tradiční romské 
písničky, které účinkující hrají a zpívají živě. Romské melodie 
jsou rytmické a chytlavé. Kdo chce, může si jednoduché 
romské písničky zazpívat s účinkujícími – ti nejšikovnější si je 
snadno zapamatují a naučí. Z tradičních romských melodií 
zazní například Andro verdan, Duj duj nebo Odi kaľi mačkica. 

Námět: Milena Hübschmannová
Koncept a režie: Krutý krtek
Hrají: Anna Schmidtmajerová, Karel Kratochvíl

Pro děti od 4 let
Délka představení: 50 minut

Jednotné vstupné: 80 Kč

ROMSKÉ POHÁDKY
26. 1. v 15:00 h



Divadlo U Staré herečky
Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné nástrah a nebezpečí. 
Co si dítě, které ani pořádně nemluví, má počít ve světě vlků, 
hadů, tygrů a jiných obrovských zvířat, s nimiž si i dospělý 
poradí jen stěží. Dokáže uprostřed divočiny přežít malý kluk? 
Jenže příroda je mnohem pestřejší a zajímavější, než se nám 
na první pohled zdá!
Mauglího v džungli najde vlk. Ten pochopí, že se o Mauglího 
někdo musí postarat. Má hlad? Že by měl chuť na kostičku?  
Ne, med bude lepší. Do věci se vloží medvěd, který se stane 
Mauglího opatrovníkem. Mauglí se však musí naučit přežít 
sám, a tak se vydává na výpravy do džungle. Postupně pocho-
pí, že život v divočině vyžaduje moudrost a bystrost, i když 
zpočátku ho z prekérních situací zachraňuje medvěd, který 
skrytě hlídá Mauglího na každém kroku. Vypadalo by to jako 
ráj, kdyby v okolí nekroužil zlý tygr…
Příběh o odvaze a přátelství se neobejde bez napětí a trošky 
nebezpečí, ale určitě se obejde bez zbytečných slov. 

Účast na festivalech: Loutky v Celetné 2018, Divadlo Evrop-
ských regionů Hradec Králové 2018,  Loutkářská Chrudim 2018 
(inspirativní představení), Sampo 2018 Helsinky, Letní Letná 
2018, Vyšehrádky 2018, Loutky dětem 2018 Český Těšín,  Přelet 
nad loutkářským hnízdem 2018, Praha.
Na mezinárodním festivalu 40. Puppen Tage Mistelbach 2018 
(Rakousko) inscenace získala Cenu publika.

Režie a hudba: Jiří Vyšohlíd 
Dramaturgie: Marta Ljubková 
Výprava a loutky: Luděk Joska
Hraje: Jana Vyšohlídová

Pro děti od 3 do 10 let
Délka představení: 35-40 minut

Jednotné vstupné: 80 Kč

MAUGLÍ
16. 2. v 15:00 a 17:00 h



Divadlo DRAK
Příběh o malé holčičce, která ráda skákala a tančila.

Autorská inscenace o nezdolné touze tančit a hýbat se.  
Malá holčička Jazmína nejraději ze všeho skáče a tančí.  
Jednoho dne se však něco přihodí a ona najednou tančit 
nemůže. Začne si všímat, co se hýbe a tančí kolem ní. 
Dobrodružství imaginace a radosti ze hry, ve které se prolíná 
fantazie s realitou, může začít!
Něžně dravý a skutečný příběh o radosti z pohybu pro děti  
a děti v nás.

Koncept a režie: Dominika Špalková
Scénografie a výtvarná akce: Jana Bačová Kroftová
Hudba: DVA
Hraje: Jazmína Piktorová

Pro děti od 4 let
Délka představení: 40 minut

Jednotné vstupné: 90 Kč

A NA NOZE PEVNINA
1. 3. v 15:00 a 17:00 h



Divadlo Polárka, Brno
V jako Vznešený
I jako Indián
N jako Neporazitelný
N jako Neohrožený
E jako Energický
T jako Tajemný
O jako Old Shatterhand
U jako Udatný

Výjimečně hravá imaginace režiséra Jiřího Jelínka přetavila 
letitou literární legendu jménem Vinnetou do plnokrevných 
divadelních hrátek, v nichž je ukryta přemíra prvotřídní 
pastvy k potěše dětí, rodičů, dědků i bab.

Autor: Karel May
Režie: Jiří Jelínek
Hudba: David Smečka
Scénografie: Bára Čechová
Dramaturgie: Monika Jelínková j. h.
Projekce: Matěj Pospíšil
Hrají: Jaroslav Tomáš, David Smečka, Táňa Hlostová,  
Monika Jelínková j. h., Tereza Lexová, Kateřina Veselá,  
Kateřina Francová  
Kapela Oldies: Jáchym Panáček, Adam Hlavatý,  
Ondřej Hudeček

Pro děti od 6 let
Délka představení: 55 minut

Jednotné vstupné: 120 Kč

VINNETOU
15. 3. v 15:00 h



Taneční divadlo Honzy Pokusila
Toto divadlo založili v roce 2005 tanečníci Štěpán Mach  
a Barbora Machová Křováčková. Divadlo vytváří autorské 
projekty pro dětské i dospělé publikum na pomezí současné-
ho tanečního umění, fyzického a hudebního divadla.  
Spolupracuje s významnými herci a hudebníky české 
i zahraniční umělecké scény. Dále pořádá pravidelné kurzy 
současného tance, neo-baletu a akrobacie pro děti a dospělé, 
pohybové a hudební workshopy a vzdělávací programy pro 
školy i širokou veřejnost.

Představení inspirované klasickou ruskou pohádkou 
o odvážné Vasilise, která je nucena jít do služby k Babě Jaze, 
aby získala zpět oheň pro svou rodinu. 
Součástí představení je krátká pohybová dílna pro děti.

Režie: Miroslav Zavičár
Choreografie: Honza Pokusil 
Živá hudba: Jitka Jägerová
Kostýmy: Tereza Dvořáčková a Radka Janů
Tančí a hrají: Barbora Machová Křováčková  
a Veronika Špačková

Pro děti od 3 let
Délka představení: 40 minut, délka pohybové dílny: 15 minut

Jednotné vstupné: 80 Kč

O PŘEKRÁSNÉ VASILISE
5. 4. v 15:00 h



Divadlo Spejbla a Hurvínka
Kam se to ti dva zase dostali?! Stačilo jen, aby se Hurvínek 
trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky,  
a už to celé začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, 
kde vládla protivná princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili 
rozkoukat a už jim uvěznila Žeryka.
Jak si s tím oba poradili? To uvidíte...

Autoři: Martin Klásek a Denisa Kirschnerová
Režie: Martin Klásek
Výprava: Miki Kirschner a Ivan Moravec
Hudba: Jiří Toufar

Pro děti od 4 let
Délka představení: cca 90 minut včetně přestávky

Jednotné vstupné: 190 Kč

HURVÍNKOVA CESTA 
DO TRAMTÁRIE

26. 4. v 15:00 a 17:00 h



· ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
· Věkové doporučení najdete v anotaci každého představení.
· Vstupenky si kupujte včas v předprodeji v Inforecepci UFFO, 
  příp. on-line. Nákup se slevou však lze uplatnit pouze 
  v Inforecepci UFFO.
· Při předložení slevové karty získáváte 
  20% slevu ze vstupného na Rodinné UFFOkousky. 
  Sleva platí maximálně pro 4 osoby a pouze 
  do vyprodání kapacity sálu. 
· Slevová karta v ceně 90 Kč je v prodeji od 2. 9. 
  pouze v Inforecepci UFFO.
· Aktuální informace o Rodinných UFFOkouscích 
  naleznete na www.uffo.cz


