


Vážení pedagogové, milé děti,
na 2. polovinu školního roku 2022/2023 jsme pro vás opět připravili nabídku pořadů pro 
děti a mládež. Účast vaší školy na vybraném představení si zajistíte vyplněním přiložené 
objednávky a zasláním na naši adresu: MKS Třebíč, Národní dům, Karlovo nám. 58/47, 
674 01 Třebíč, e-mail: j.kutilkova@mkstrebic.cz

NEJPOZDĚJI DO 12. LEDNA 2023! 

INFORMACE

- nepřehlédněte místo konání (Národní dům, divadlo Pasáž)

- bližší informace o místě konání, začátcích představení a výši vstupného vám včas
  písemně sdělíme

- po obdržení letáčků vás prosíme o zpětné potvrzení účasti vaší školy na představení
                            
- jestliže se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit pořadu, na který jste se přihlásili     
  (onemocnění, nepředvídané události), oznamte nám tuto změnu v co nejkratší době

- před vstupem do sálu MKS každá škola nahlásí pořadatelské službě počet
  přítomných dětí

- v případě zájmu o uspořádání představení pouze pro vaši školu pište na:
  j.kutilkova@mkstrebic.cz

- podrobnější informace k naší nabídce získáte na tel. č. 568 610 032, 
  e-mail: j.kutilkova@mkstrebic.cz

- změna programu vyhrazena

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám a dětem pěkné kulturní zážitky!

      Jana Kutílková    
            MKS Třebíč
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Úterý 31. ledna 2023
pro žáky 2. stupně ZŠ (divadlo Pasáž)
TRAVELLERS
PÍSNĚ, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT
Téma: Vývoj hudebního žánru, atmosféra
60 - tých let, zneužívání drog.
Výchovné téma vystihuje citát Jimiho Hendrixe: 
„Hudba je bezpečná droga. Působí víceméně tak, 
jak se dá čekat. Myslím, že ten báječný pocit z ní přichází na každého. Je to jenom rytmus 
a pohyb.“ Citát je použit v rámci doprovodného mluveného slova.
Tento koncert pro školy se silným emotivním zážitkem, jaký přináší pouze živá hudba, 
a také informacemi o životních osudech „rockových hvězd“ v poněkud širším kontextu 
„zlatých šedesátých let“, vznikl před lety jako původní projekt kytaristy Ivana Němečka 
za účasti zkušených hudebníků a pedagogů. Záměrem bylo přiblížit školákům vznik svě-
tové rockové hudby a zneužívání drog. V programu zazní písně Chucka Berryho, Beatles, 
Rolling Stones, Kinks, Jimiho Hendrixe. Led Zeppelin a dalších.
Koncert se k dnešnímu dni dočkal mnoha repríz a těší se velké oblibě.
Účinkuje hudební skupina TRAVELLERS v obsazení:
Jiří Štěpánek – sólový zpěv a kytara, Ivan Němeček – zpěv a kytara
Petr Vyňuchal – zpěv a baskytara, Radek Hrůza – bicí
Koncert trvá 60 minut.

Úterý 28. února 2023
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ (divadlo Pasáž)
DIVADLO KRAPET     
KOCOUR MODROOČKO
Pojďte s kocourkem Modroočkem poznávat svět! 
Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve 
učí pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodcem je 
učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. 
Postupně zjišťujeme, jak dovede být ten „opravdo-
vý“ kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale především krásný. Na svém prvním vý-
letě potkává různá zvířátka – křečka, krtka, králíka, psa, myši a různé kočičí kamarády. On 
i děti tak mohou poznávat nejen jejich zvyky, chování, místa, kde žijí, čím se živí, ale také 
jak se k nim chová člověk. Během představení zazní písničky: Blues kočky Zelenoočky, 
Tlapky klást potichu, Polštářky tvých tlapek, Kočičí jazz a další.
Délka představení: 60 minut      
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Úterý 21. března 2023
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ (divadlo Pasáž)
PAT A MAT jedou na dovolenou
Představení vzniklo jako autorské dílo skupiny 
zabývající se výrobou těchto celosvětově známých 
animovaných pohádek. V představení se prolínají 
živé herecké akce s animovanými postavičkami ve 
velkoplošné televizi, která vytváří jakási okna do 
dalšího prostoru, do zahrady, do krajiny z jedoucí-
ho vlaku, na nádraží, pohled z letadla, pohled do 
vesmíru, z kajuty lodě, na mořské dno, a výhled na 
moře z hotelového pokoje. Marek Beneš napsal 
scénář plný jedinečných peripetií obou nešiků, Petr Skoumal vytvořil pro toto předsta-
vení podbízivou hudbu založenou na známých hudebních motivech filmového Pata a 
Mata a Martin Zoubek tyto prvky svázal do jednoho představení plného gagů a zázraků, 
které prolínání živých herců a animovaných postaviček přináší. Pro herecké představi-
tele Pata a Mata byli vybráni jedni z nejlepších pantomimů u nás, protože šíře a rozsah 
jejich výkonů je nejen velmi náročný, ale také je svázán televizní technologií, kdy jsou 
jednotlivé akce na sobě časově navázány, a herec musí tato časová omezení dodržet. 
Hlavní hereckou dvojicí je tak Michal Dufek a Zdeněk Tomeš. Oběma pak zajišťuje al-
ternaci Martin Sochor.
Délka představení: 60 minut

Středa 19. dubna 2023
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ (Národní dům)
DIVADLO EMILLION
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
V dopravním provozu jsou stanovena pravidla 
hry – dopravní značky, které nám radí a pomá-
hají. Říkají, co smíme, co můžeme a co musíme. 
Proto je dobré těm značkám rozumět. A aby to 
pro děti bylo i zábavné, může k tomu pomoci 
naše představení, ve kterém se dozvědí, jak se 
správně chovat na silnici i na chodníku, proč jsou 
na silnici dopravní značky a co znamenají.
Délka představení: 50 minut   
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Pátek 3. března 2023
pro děti od 8 let (divadlo Pasáž)
DIVADLO AHA
ZÁHADA HLAVOLAMU
Kultovní klukovský napínavý román převedený na divadelní prkna.
Chtěli byste se vznést do nebe na létajícím kole? Není nic snazšího. Stačí se jen odvážit 
vkročit do temných, úzkých a křivolakých uliček Stínadel, čtvrti se špatnou pověstí. Ně-
kde tam by totiž měl být skryt legendární hlavolam „ježek v kleci“ mladého vynálezce 
Jana Tleskače, který do jeho kovového srdce vložil plánek na létající velocipéd. Jenže ve 
Stínadlech není pro žádného chlapce ani dívku dvakrát bezpečno, vládnou jim totiž par-
ty divokých kluků, kteří se hrdě nazývají Vontové.
Divadelníci ze souboru AHA! na tento dnes již klasický příběh nahlížejí s laskavou nad-
sázkou i humorem a vhodně jej přibližují současným divákům.
Délka představení: 65 minut

Pondělí 15. května 2023
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ (divadlo Pasáž) 
HUDEBNÍ AGENTURA MARBO
PÍSNIČKY A JEJICH ÚKOLY
Tak jako každý z nás má své úkoly a povinnosti, 
také hudba a písničky na tom nejsou jinak. 
A jaké to ty úkoly a povinnosti písniček jsou? 
Například ukolébavka má za úkol uspat dě-
ťátko, svatební pochod zase musí navodit slav-
nostní atmosféru a pro změnu rokenrol nás vy-
zývá k tanci. Samozřejmě, že úkolů písniček je 
ještě mnohem víc, a právě o nich si budeme 
s dětmi v tomto hudebním pořadu povídat. 
Ovšem děti nebudou pouhými pasivními posluchači, ale aktivními účastníky koncertu, 
ve kterém si s dětmi za pomocí písniček různé úkoly ukážeme a vyzkoušíme, aby je děti 
co nejlépe pochopily. Stalo se již pravidlem, že do koncertů zařazujeme vždy i několik 
vlastních písniček. Součástí této nabídky je notový záznam nové písničky, která na kon-
certě zazní. Můžete se ji s dětmi předem naučit a těšíme se, že si ji všichni společně na 
koncertě zazpíváme.
Písničku najdete na webových stránkách www.hudebniskupinamarbo.cz.
Délka představení: 50 minut

KVĚTEN
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Pátek 2. června 2023
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ (divadlo Pasáž)
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JUIŠTOVÉ
STRAŠIDELNÝMLÝN
Strašidelný mlýn je původní česká pohádka s písničkami, ve které se setkáte s legračními 
strašidly Bubulisem a Bobolisem, a také s čertem Vilibaldem. Ve strašidelném mlýně se 
dějí prapodivné věci. Ze sousední vesnice sem zabloudí Matěj a Bětuška, kteří se pokusí 
strašidla vysvobodit ze zakletí. Nečekaně se objeví i zlá a chamtivá selka Klotylda, která 
chce vše překazit. Podaří se Matějovi a Bětušce strašidla vysvobodit?
Délka představení: 60 minut

ČERVEN
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PŘEHLED POŘADŮ PRO ŠKOLY  LEDEN – ČERVEN 2023
 

• Úterý 31. ledna 2023
pro žáky 2. stupně ZŠ (divadlo Pasáž)
PÍSNĚ, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT
Výchovný koncert hudební skupiny TRAVELLERS.

• Úterý 28. února 2023
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ (divadlo Pasáž)
KOCOUR MODROOČKO
Příběh podle literární předlohy Josefa Koláře s písněmi Marka Ebena
v podání herců Divadla Krapet.
 

• Pátek 3. března 2023
pro děti od 8 let (divadlo Pasáž)
ZÁHADA HLAVOLAMU
Dnes již klasický napínavý příběh přiblíží mladým divákům herci Divadla AHA

• Úterý 21. března 2023
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ (divadlo Pasáž)
PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU
Představení doplněné animovaným filmem se známými pohádkovými postavičkami 
tvůrců Vladimíra Jiránka a Lubomíra Beneše.

• Středa 19. dubna 2023
pro děti MŠ a žáky 1. – 3. tříd ZŠ (Národní dům)
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Interaktivní představení Divadla eMILLIon.

• Pondělí 15. května 2023
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ (divadlo Pasáž)
PÍSNIČKY A JEJICH ÚKOLY
Hudebně vzdělávací pořad Hudební skupiny Marbo. 

• Pátek 2. června 2023
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ a studenty SŠ (divadlo Pasáž)
STRAŠIDELNÝ MLÝN
Pohádka s písničkami v podání herců Divadelní společnosti Julie Jurištové.




