
Program pro 
2. stupeň ZŠ

Městské divadlo 
Kladno v Divadle 
Lampion

Praktické informace

Leden již v prodeji

Únor již v prodeji

12 / Po / 10:00 Vražda na Nilu

19 / Po / 10:00 Vražda na Nilu

26 / Po / 10:00 Jentl

26 / Čt / 10:00 Vražda na Nilu

Leah Napolinová, 
Isaac Bashevis Singer

�   �   �

Objednávejte u Martiny Čacké na 
t: 724 502 103, e: cacka@divadloklad-
no.cz. Maximální kapacita sálu je 186 
míst a 24 přístavků (u představení 
Vražda na Nilu je max. 124 míst a 24 
přístavků). Platba probíhá v hotovos-
ti podle počtu dětí v den představení 
v pokladně divadla. 

Jentl

Městské divadlo Kladno uvede v exklu-
zivní české premiéře divadelní verzi 
povídky Isaaca Bashevise Singera, no-
sitele Nobelovy ceny za literaturu. 

Strhující příběh židovské dívky, 
která toužila po vzdělání natolik, že 
se odvážila v převlečení za chlapce 
studovat v době, kdy byly školy ženám 
zapovězeny. Hra o vzpouře proti tradi-
cím a jejich pravidlům, o strastiplných 
překážkách na cestě za naplněním ži-
votního snu, o věčném rozporu mezi 
rozumem a citem, o nevyzpytatelnosti 
lásky a přitažlivosti mezi pohlavími.

Jentl se poprvé objevila na jevišti 
před čtyřiceti lety



Agatha Christie Simon Stephens, Mark Haddon

Divadlo Lampion, Nám. Starosty Pavla č. 4 
Martina Čacká Spišiaková
t: 724 502 103, e: cacka@divadlokladno.cz

 
 
Vražda na Nilu

 
Podivný případ  
se psem

Všichni si chtějí užít příjemnou dovo-
lenou na luxusním výletním parníku, 
který se plaví po Nilu. Jenže pokojný 
výlet se změní v drama, když na palu-
bě dojde k vraždě. Pachatelem může 
být jen některý z cestujících. Ale kdo? 
Přehlídka podezřelých, mrazivé na-
pětí a opravdu nečekané rozuzlení! 
Exotické prostředí, vynikající vykres-
lení postav a skvělá zápletka - to vše 
učinilo z Vraždy na Nilu jednu z nej-
známějších a nejoblíbenějších knih 
Agathy Christie. K neutuchající oblibě 
přispěl i stejnojmenný oscarový film  
z roku 1978 s Peterem Ustinovem v roli 
Hercula Poirota. 

Nejmladší detektiv v historii! 
Matematický génius, který ale nero-
zumí lidským citům, najde za plotem 
zahrady vidlemi zapíchnutého psa  
a rozhodne se, že sám vypátrá pacha-
tele. Patnáctiletý Christopher, obdivo-
vatel Sherlocka Holmese, se rozhodne 
vést vlastní detektivní vyšetřování. Je 
neobyčejně nadaný, mimořádně vyniká 
v počtech, ale v každodenním světě je 
ztracený. Detektivní pátrání ho přivede 
na dobrodružnou cestu, která obrátí 
jeho svět vzhůru nohama. A během 
vyšetřování rozkryje nejednu záhadu, 
nejen kolem případu se psem, ale také 
kolem své rodiny...
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