
Loutkové divadlo Střediska volného času Opava

NABÍDKA PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ a ZŠ
na školní rok 2022 - 23 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
již tradičně Vám zasílám nabídku divadelních představení pro zpestření a doplnění

výukového programu Vaší školy. Jednotlivé pořady vybíráme tak, aby byly přínosem
jak pro děti, tak i pedagogy – aby nejen pobavily, ale i kultivovaly a zároveň ukázaly
loutkové divadlo nejen v jeho klasické podobě, ale i v jeho alternativních formách.

Programy, které připravuje Loutkové divadlo Střediska volného času Opava s
vybranými dětskými a mládežnickými kolektivy Vám upřesníme v průběhu školního

roku (Divadelní lízátko, Opavská rolnička, Dětský den v divadle).
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a přejeme Vám hodně uměleckých zážitků.

PO 24. 10. 2022 HRA NA HLEDANOU – Teatr Pavla Šmída
v 9.00 pro předem „Láska si ráda hraje na schovávanou, protože jí nejvíc ze všeho baví, 
přihlášené MŠ, ZŠ když ji lidé hledají.“ Budu vám vyprávět jakou hru na hledanou jsem si 

jako malý kluk hrál. Je to neuvěřitelný příběh, ale mě můžete věřit.  
Když jsem byl malý kluk, tak jsem moc rád hledal a moc rád jsem se 
schovával, pak jsem vyrostl a na tu krásnou hru jsem trochu pozapomněl. 
Jsem rád, že vám mohu ten příběh vyprávět. Mám díky tomu zase velkou 
chuť si hrát, zase mě baví hledat.
Délka představení  45 min., pro děti od 3 let, vstupné 70 Kč.

PO 21. 11. 2022 VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA – Divadlo Koňmo
v 9.00 pro předem Bylo jednou jedno venkovské děvčátko. Maminka dívenku nade vše 
přihlášené MŠ, ZŠ milovala a což teprve babička! Ta dobrá duše jí ušila červený čepeček,

který jí tak hezky slušel a že dívenka nechtěla nosit jiný, začali jí všichni 
  podle něho říkat Červená Karkulka. A toto si děti dobře zapamatujte, je 

to v mém vyprávění velmi důležité. Karkulka se jmenovala právě podle 
téhle čepičky. Nebyla tedy čepička podle holčičky, ale holčička, podle 
čepičky, milé dětičky…“ Jsou tedy vlci opravdu kanibalové ? Kdo vlastně
co sežral a kdo je skutečný hrdina ? A není nakonec notoricky známá 
verze pohádky pouhou bulvární pomluvou ? 
Délka představení 50 min., pro děti od 4 let, vstupné 80 Kč.

PO 12. 12. 2022 VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ 
v 9.00 pro předem Teatr Pavla Šmída a Kejklířské divadlo Vojty Vrtka
přihlášené MŠ a ZŠ Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla
  andělovi ANO, tak by teď asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom

neslavili vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. 
Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým panem učitelem u 
betléma. Po letech si ten prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně.
Délka představení 45 min., pro děti od 4 let, vstupné 80 Kč.

PO 23. 1. 2023 NEUVĚŘITELNÁ CESTA LEVÉ PONOŽKY 
v 9.00 pro předem  Divadlo Bajka Český Těšín
přihlášené MŠ a ZŠ Stalo se vám někdy, že se vám ztratila jedna ponožka? Kam ty ponožky

mizí? A proč? Naše levá ponožka na svém putování za dobrodružstvím 
najde dobrého kamaráda medvídka. Oba touží dělat velké věci, 
pomáhat druhým a být užiteční.
Délka představení 50 min., pro děti od 3 let, vstupné 80 Kč.



PO 13. 2. 2023 TAJEMNÁ ZAHRADA
v 9.00 pro předem Divadlo U staré herečky Hradec Králové
přihlášené MŠ a ZŠ Trpaslík s láskou pečuje o svou květinovou zahradu společně s 

Čmelákem. Ten každé ráno svojí písní rozezní zvonky a přivolá další 
den. Zahrada krásně kvete a voní a všechno je, jak má být. Až jednou 
se ranní píseň neozve a zvonky se nerozezní. V zahradě vyrostla 
květina, kterou nikdo nezná a na rostlinu vypadá až moc hladově. 
Podaří se Trpaslíkovi zjistit, kam se poděl Čmelák? Vyhraje souboj s 
neznámou bylinou? Co když se k zahradě pomalu plíží další nebezpečí?
Délka představení 35 min., pro děti od 3 let, vstupné 70 Kč.

PO 13. 3. 2023 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ - Divadlo Víti Marčíka
v 9.00 pro předem Toto loutkové představení se odehrává na komediantském voze, který
přihlášené MŠ a ZŠ se na chvíli stane královskou komnatou, pak hustým černým lesem 

 a nakonec i chaloupkou se sedmi malými postýlkami, stolem a lavicí 
pro trpaslíky. Hru oživí rytmické písničky, jejichž snadno zapamatovatelný 
refrén zpívají děti společně s herci. Samozřejmě nechybí ani humor a 
hlavně láska, která i smrt překoná. Dva Moraváci hrají českou loutkovou 
pohádku plnou černošských spirituálů a "anglického" humoru.
Délka představení 50 min., pro děti od 4 let, vstupné 80 Kč.

PO 27. 3. 2023 BROUČEK – Divadelní seskupení Lokvar Praha    
v 9.00 pro předem  Pohádka na motivy známé dětské knihy Jana Karafiáta. 
přihlášené MŠ a ZŠ Brouček, náš velký malý hrdina zažívá největší dobrodružství 

svého broučího života. Má už lucerničku a tak se vydává poznávat svět.
Délka představení 40 min., pro děti od 3 let, vstupné 80 Kč.

PO 24. 4. 2023 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE - Divadlo Na cestě Liberec
v 9.00 pro předem Napínavé, ale i veselé bloudění Jeníčka a Mařenky hlubokým lesem
přihlášené MŠ a ZŠ s perníkovou chaloupkou.

Délka představení 45 min., pro děti od 3 let, vstupné 70 Kč.

ČT  1. 6. 2023 DĚTSKÝ DEN V DIVADLE
PÁ  2. 6. 2023 v rámci oslav MDD představení dětských divadelních souborů LD SVČ
vždy 8.30 – 12.00 Opava  pro předem přihlášené MŠ a ZŠ. Součástí programu jsou i hry a 

atrakce na zahradě u loutkového divadla a návštěva Minizoo.
Upřesnění programu vám bude zasláno začátkem května 2023.

Soutěžní přehlídky
estetických aktivit dětí a mládeže

PÁ 10. 3. 2023 DĚTSKÁ SCÉNA  2023
9.00 okrskové kolo soutěže dětských recitátorů – přihlášky zasílají ZŠ 

na základě výsledků školních kol., (prezence od 8.00 hod.).
Termín přihlášek: 6. 3. 2023.

PÁ 24. 3. 2023 DĚTSKÁ SCÉNA  2023
9.00 okresní kolo soutěže dětských recitátorů, účast - vítězové jednotlivých 

okrskových kol. Prezence od 8.00 hod..

ST 29. 3. 2023 DIVADELNÍ LÍZÁTKO - DĚTSKÁ SCÉNA  2023
ČT 30. 3. 2023 Okresní kolo postupové přehlídky dětských divadelních, loutkářských 

a recitačních kolektivů.Program po obdržení závazných přihlášek. 
Termín přihlášek 6. 3. 2023.



SO 15. 4. 2023 OPAVSKÁ ROLNIČKA 2023
vstupné 50,- Kč Regionální přehlídka amatérských loutkářských souborů.

Program po obdržení závazných přihlášek. 
Termín přihlášek: 3. 3. 2023

SO 15. 4. 2023 SETKÁNÍ LOUTKÁŘŮ
19.00 Setkání amatérských loutkářů a jejich hostů – Loutkové divadlo
NE 16. 4. 2023 OPAVSKÁ ROLNIČKA 2023
vstupné 50,- Kč Regionální přehlídka amatérských loutkářských souborů – pokračování 

v přehlídce, vyhodnocení, postupy na 72. Loutkářskou Chrudim.

Výše vstupného je určena na základě předpokládaných výdajů (cena představení, 
cestovní náklady, technické náklady). Kapacita divadla je pouze 150 míst, takže opravdu 
není možné cenu vstupného snížit. Pokud za těchto podmínek nebudete mít 

o nabízená představení zájem, je nám moc líto, ale budeme je muset zrušit.
Upozorňujeme Vás, že objednaná místa jsou závazná. V případě, že se na sjednané

představení nedostavíte, bude Vám zaslána faktura k úhradě objednaných míst.

Děkujeme za pochopení.
Objednávky na pořady zasílejte písemn  ě na Loutkové divadlo 

k rukám Jany Vondálové.

Loutkové divadlo Střediska volného času Opava
Tel.: 604 558 428

 www.loutkovedivadlo.svcopava.cz, loutkovedivadlo@svcopava.cz


