
Vánoční pohádková crazy-komedie 
pro malé diváky o lásce k jídlu, sportu  
a nakonec i k bližním, ve které zaruče-
ně uvidíte i zlatá prasátka.

Program pro MŠ  
a 1. stupeň ZŠ 

Divadlo Lampion
Leden již v prodeji Únor již v prodeji

5 / Po / 9:30 Slůně aneb Proč 
  mají sloni...

6 / Út / 9:30 O Nosáčovi

7 / St / 9:30 O Nosáčovi

8 / Čt / 9:30 O holce zubaté

14 / St / 9:30 Trampoty brouka
  Pytlíka

15 / Čt / 9:30 Smolíček
  Pacholíček

16 / Pá / 9:30 Hobit

19 / Po / 9:30 O holce zubaté

21 / St / 9:30 Pejsek a kočička

22 / Čt / 9:30 O dvanácti 
  měsíčkách

28 / St / 9:30 Mach a Šebestová

2 / Po / 9:30 Slůně aneb Proč 
  mají sloni...

9 / Po / 9:30 O dvanácti 
  měsíčkách

16 / Po / 9:30 Mach a Šebestová

17 / Út / 9:30 Smolíček
  Pacholíček

19 / Čt / 9:30 O Nosáčovi

20 / Pá / 9:30 O holce zubaté

23 / Po / 9:30 Hobit

24 / Út / 9:30 O holce zubaté

•   •   •

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

 
 
Hobit

 
 
Vánoce ve Špekově

 
 
Zlatovláska

 
 
O holce zubaté

Pan Bilbo Pytlík byl vždy považován za 
ctihodného hobita, který tráví svůj po-
klidný život ve své hobití noře a kterého 
nezajímají žádná dobrodružství. To už 
ale neplatí! Vydejte se s Bilbem na vý-
pravu za pokladem draka Šmaka!

Putování Jiříka za štěstím a láskou. 
Kdo má dobré srdce, dočká se pomoci, 
i když v ni nedoufá. Volně vyprávěno 
třemi herci a loutkami podle literární-
ho zpracování Josefa Kainara.

Veselá pohádka o věcech vážných, 
napsaná na motivy pohádek Karla 
Jaromíra Erbena a bratří Grimmů.

55'

ZŠ 55'6+ 55'4+

ZŠ 60'6+ZŠ6+
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O dvanácti měsíčkách

 
 
O Nosáčovi

 
Trampoty brouka 
Pytlíka

 
 
Smolíček Pacholíček

 
 
Mach a Šebestová

 
 
Pejsek a kočička

 
Slůně aneb Proč mají 
sloni dlouhé choboty

 
Klaun Bruno a čarovný 
klíč

Klasický příběh Boženy Němcové o hodné 
Marušce, kterou krutá macecha a zákeřná 
sestra Holena vyženou do mrazu najít fial-
ky, jahody a jablka a jíž nečekaně pomůže 
dvanáct tajemných postav sedících upro-
střed lesa u zářícího ohně… 

Pohádka o pyšném princi s obrovským fr-
ňákem a hodné princezně s nosíkem jako 
knoflík. Pochopí princ, že nezáleží na ve-
likosti nosu, ale na tom, jaké má srdce?

Brouk Pytlík všechno ví, všechno zná  
a ničeho se nebojí! Úsměvné i napínavé 
příhody doprovázené tanečně pohybovými 
kreacemi a písničkami. 

Muzikál s písničkami o tom, že jeleni se 
mají poslouchat a dveře cizím lidem ne-
otvírat.

Kouzelné sluchátko funguje i v divadle! 
Scéna podle Adolfa Borna připomene zná-
mou atmosféru nejen školy, ale například  
i doby ledové, ve které se Mach a Šebestová 
ocitnou.

Zábavné maňáskové divadlo s příbě-
hy pejska a kočičky podle Josefa Čapka. 
Vyprávění o tom, jak spolu tihle čtyřnozí 
věrní kamarádi hospodařili, jak uklízeli  
i jak vařili dort.

Odkdy mají sloni choboty? A k čemu se 
může takový chobot hodit? Pohádka  
o zvědavém slůněti, které strkalo nos, kam 
nemělo.

Pátraní po cirkusovém klíči ke štěstí. Podaří 
se popletenému detektivovi a krásné ar-
tistce klíč znovu nalézt? Uvidíte krotitel-
ku pudlů, provazochodkyni, bleší cirkus, 
tříhlavou ženu a mnohá další neuvěřitelná 
čísla.
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