
DIVADLO AHA!

DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA

Škola? Pche! To je přece ztráta času, když se zatím venku dají 
zažít velká dobrodružství. Tom je obyčejný kluk, který bydlí se 
svou svéráznou tetičkou Polly v malém městečku. Škola ho moc 
nebaví. O životě se toho přece může naučit mnohem víc od svého 
kamaráda Hucka Finna, zanedbaného syna místního opilce. 
Tuhle dvojku mají místní za známé firmy, klukům totiž netrvá 
nikdy dlouho vymyslet nějakou originální lotrovinu. Ztřeštěné 
nápady však Tomovi a Huckovi nejednou pořádně zkomplikují 
život. (Na motivy románu Marka Twaina.)

délka: 60 min. 
termín: od 14. do 17. února 2023

MLADÁ SCÉNA, ÚSTÍ NAD LABEM

V případě zájmu volejte na tel. číslo 515 224 324, Městské divadlo Znojmo,
Mgr. Anna Maixnerová nebo piště na e-mail maixnerova@znojemskabeseda.cz

NABÍDKOVÝ LIST

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2022/2023
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 2. STUPEŇ 



ZE ŽIVOTA HMYZU

Původní alegorické drama, společné dílo bratří Josefa a Karla 
Čapka, uplatňuje kritický pohled na tehdejší a bohužel 
i současnou společnost, kde všechny vztahy určují sobecké 
zájmy. Formou volně na sebe navazujících obrazů rozvíjí 
inscenace výjevy, v nichž vystupují jednotlivé hmyzí druhy, 
poukazuje na mravní pojmy, jako je lakota, hamižnost, sobectví. 
Místo tuláka provází diváka tímto světem mladý chlapec, 
který se ponoří do snu a stane se součástí života hmyzu. Tato 
férie je přizpůsobena dnešnímu mladému divákovi a místo 
moralistického biče nenásilnou formou naplňuje poselství 
spisovatelů.

délka: 60 min. 
termín: od 11. do 14. dubna 2023

NAIVNÍ DIVADLO, LIBEREC

HVĚZDNÝ POSEL

„Po staletí lidé věřili, že Země je pevným středem vesmíru. Věřili, 
že Slunce, Měsíc a ostatní planety obíhají kolem Země. Nikdo 
o tom nepochyboval, nikdo nezkoumal, jestli tomu tak  
skutečně je.“ 

Inscenace o životě slavného vědce, matematika, astronoma, 
filozofa a fyzika Galileo Galileiho je inspirována stejnojmennou 
knihou uznávaného autora a ilustrátora dětských knih Petra Síse. 
Je určena pro děti i dospělé a nabízí příběh o hledání pravdy, 
o lásce ke hvězdám, zvědavosti a vynalézavosti. 

délka: 50 min. 
termín: od 23. do 26. května 2023


