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Budete se smát popletenému broukovi s neu-
věřitelně dlouhým jménem, který na louku zabloudil
z daleké ciziny, se zatajeným dechem budete
čekat, zdali Pepa unikne zlému sršni Edovi. A jak
dopadne setkání s potrhlým datlem, kterému
všichni říkají Růžena? 

Velká dobrodružství malého brouka
29. 1. 2022 - 15:00

Střevlík Pepa žije na louce u Černého lesa. Se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem Jardou
se jednoho dne vydají hledat to pravé štěstí. V tu chvíli se stanete svědky vzrušujícího putování.

Ptáte-li se,  jestli štěstí najde, přijďte se podívat 
na naši novou výpravnou pohádku s krásnými
písničkami, kterou pro vás připravil Libor Jeník.



Když se mu tak sen vyplní, ani netuší, co se tu noc má stát. Kouzelná víla loutku
oživí a ta se vydá za dobrodružstvím, ale už za rohem na Pinocchia čeká zlý lišák
Gideon, který loutku tajně prodá řediteli kočovného divadla, který plánuje
Pinocchia odvést daleko od domova. Poutavý příběh dřevěného chlapce nakonec
dopadne dobře a ten se vrátí k Geppettovi a jeho věnému psíkovi Figarovi.

Pinocchio
19. 2. 2022 - 15:00

Řezbář Geppetto už leta touží po synkovi.
Jednoho dne si proto vyřeže loutku, které
dá jméno Pinocchio. 



V chaloupce bydlí panímáma s líným synkem Honzou. Honza nejraději
ze všeho spí na peci a nechce s ničím pomáhat. Naštěstí chodí za paní-
mámou na návštěvy šikovná Kačenka od sousedů, ráda se pořád učí
něco nového, a ještě k tomu se jí Honza moc líbí. Prožijete s nimi tři
příběhy o staročeských lidových zvycích. Co myslíte, podaří se nako-
nec Kačence líného Honzu probudit?

Veselé Velikonoce 
26. 3. 2022 - 15:00

Víte, podle čeho se pozná nejlepší koledník?
Dozvíte se to v pohádce s velikonoční
tématikou a známými lidovými písničkami.



Informace pro rodiče:
Rezervaci míst lze provést:

telefonicky na 607 015 300
e-mailem na divadlo@klubmh.cz
osobně v kanceláři divadla (KLUB Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo nám. 1142).

Dokoupení abonentky:
Pro tuto sezónu je možné si dokoupit abonentku za cenu sníženou o již odehranou zářijovou hru, tedy za 470 Kč. Pokud
máte o dokoupení abonentky zájem, volejte/pište na kontakty uvedené výše.

Abonentní kartička bude stejně jako u "dospěláckého" předplatného přenosná. Je tedy možné jí propůjčit někomu
jinému, pokud se Vám termín některé pohádky nebude hodit.

Vstupenky na jednotlivá představení jsou již v prodeji.



Minulý rok nám situace moc nepřála a do divadla jsme se téměř nepodívali. Abyste o pohádky nepřišli,
přesunuli jsme je na sezónu 2021/2022. Začneme tam, kde jsme skončili: v říjnu pohádkou Zvířátka       
 a loupežníci a dále budeme pokračovat tak, jak bylo původně v plánu. Čekají Vás Pohádky pana
Pohádky, Dva sněhuláci o Vánocích, Velká dobrodružství malého brouka, Pinocchio a Veselé
Velikonoce.

Navíc máme dobrou zprávu pro ty, kdo snad litují, že si v loňském roce abonentku nezakoupili: dokoupení
abonentky je možné za zvýhodněnou cenu o již odehranou zářijovou pohádku. Více informací se dozvíte
v kanceláři divadla.

Milé děti, milí rodiče!

Věříme, že se Vám budou pohádky líbit a už se na Vás všechny těšíme! Vaše



O křišťálovém srdci
26. 9. 2020 - 15:00
Dobrosrdečná Alžbětka má moc ráda svoji starší sestru
Agátu. Ta ji však stále sekýruje a ponižuje. Bětuška se tomu
neumí bránit a trvá to tak dlouho, dokud se nerozhodne
změnit svůj osud k lepšímu. Naštěstí má dobrého přítele,
lesního mužíčka Otakárka, který jí pomáhá. A tak se z bojá-
cné Alžbětky stává statečné děvče, a dokonce
se jí podaří otevřít oči a srdce své sestře Agátě.

Pohádka je nejen veselá a plná vtipných
situací, převleků, písniček, bohatých kostýmů,
scény a rekvizit, ale zároveň obsahuje mravní
ponaučení a nutí nás k zamyšlení.

O D E H R Á N O



Jedna z nejznámějších pohádek bratří
Grimmů, o tom jak si kozlík, čuník               
 a kočička hledali nový domov, když je
jejich staří pánové vyhnali. Při svém
putování narazí v černém lese na kohouta,
který hledá pomoc pro Kordulku. Té se
loupežníci usadili v její chaloupce a ona jim
musí sloužit.Když se ovšem ke zvířátkům
přidá toulavý Janek, mají se loupežníci nač
těšit. Veselá a svižná pohádka plná
písničekpobaví malé i velké diváky.

Zvířátka a loupežníci 
23. 10. 2021 - 15:00



Karkulce zkušeného autora Jiřího Středy. Výpravu, kostýmy a loutky
navrhla a realizovala Dana Zimová, hudbu složil Richard Mlynář. Rozuzlení
děje napomáhají také děti, které se aktivně zapojí do příběhu...

Vtipné zpracování známých pohádek O Budulínkovi a O Červené

Pohádky pana Pohádky
13. 11. 2021 - 15:00



Dva sněhuláci o Vánocích
18. 12. 2021 - 15:00
Klasická pohádka s řadou vánočních koled. Dva sněhuláci se objeví u chaloupky na kraji
lesa. Na chaloupku si dělá zálusk zlobivý čertík, který by rád v chaloupce pokazil Vánoce.

To naši sněhuláci nedovolí a začnou chaloupku
bránit. Čertík se nestačí divit, a nakonec odtáhne
s nepořízenou. Vánoce v chaloupce se vydaří, oba
sněhuláci dostanou od pantáty dokonce
nádherný dárek. Pohádku doplňuje lidová hudba.


