
 Tisková zpráva:  
 

Loutková premiéra 
v Lampionu 
V Kladně, dne 24. března 2015. 
 
Marionety se vrací do Divadla Lampion. Po 
mnoha letech čeká kladenskou dětskou scénu 
premiéra ryze loutkové inscenace. Bude jí 
Čertovská pohádka v režii Vlado Štancela, 
kterou pro Divadlo Lampion napsala Zuzana 
Štanclová na motivy pohádek Josefa Štefana 
Kubína. Premiéra se bude konat v sobotu 
28. března v 15 hodin. 

Čertovská pohádka 

Marionetová pohádka o tom, kterak se Husar pokouší ze 
spárů pekelných vyrvat krásnou princeznu a ouplně ji 
zachránit. Jenže není princezna jako princezna. Co 
s takovou, která zlobí a neposlouchá? Král si s ní neví 
rady, čerti se o ni chodí ucházet. A jaképak je to 
doopravdy v pekle? Je tam horko? Je tam tma? A najde 
se vůbec někdo, kdo má dost odvahy, aby se tam dolů 
vydal? Kašpárek pomůže všechno vyřešit! 

Vlado Štancel (*1964) vystupuje již léta především 
jako publicista. Pro Českou televizi moderuje pořad 
Černé ovce, je redaktorem magazínu ČT Gejzír a působí 
jako pedagog na Katedře mediální tvorby Literární 
akademie. V minulosti se autorsky i herecky podílel na 
pořadu Česká soda, napsal několik televizních scénářů, 
jako autor také spolupracoval s Miloslavem Šimkem 
v Divadle Jiřího Grossmana. Divadlu se věnoval po 
studiích loutkoherectví na pražské DAMU – kromě 
autorských projektů působil na počátku devadesátých 
let jako herec a režisér v Divadle Minor a v letech 1997-
1999 zde působil i ve funkci uměleckého šéfa. 
K loutkovému divadlu se jako ke své dávné lásce vrací 
po delší odmlce.   

Ke spolupráci na výtvarné podobě inscenace přizval 
Vlado Štancel svoji manželku, Zuzanu Štancelovou, 
která je zároveň i autorkou scénáře. Zuzana Štancelová 
vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou 
v Praze a scénografii na pražské DAMU. Jako výtvarnice 
na volné noze se věnuje nejen divadelní scénografii, ale 
i knižní ilustraci a malbě (získala několik cen odborné 
poroty na mezinárodních výstavách umění v Itálii). 

Režie: Vlado Štancel; 
scénář a výprava: Zuzana Štancelová; 
dramaturgická spolupráce: Helena Kebrtová; 
hudba: Martin Hybler; 
řezba a technologie loutek: Petr Kameníček, 
hrají: Eva Burešová, Waldtraut Ritterová a Jakub 
Hubert. 
 

Další informace a fotografie v tiskové kvalitě jsou 
k dispozici na požádání na e-mailové adrese: 
lohinova@divadlodkladno.cz. 
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Výtvarné dílny 

Divadlo Lampion oživuje lidové tradice. Po oslavách 
masopustu a vynášení Morany přijdou na řadu 
velikonoční zvyky. V neděli 29. března proběhne 
kreativní dílna pro děti, při které budou zasívat osení. 
O velikonočním víkendu 4. a 5. dubna pak proběhnou 
výtvarné dílny na pletení pomlázky a zdobení vajíček.  

Velikonoční dílny: 

neděle 29. 3. od 13:30 
sobota 4. 4. od 11:30 
neděle 5. 4. od 13:30 

Oblíbené výtvarné dílny budou od dubna probíhat 
pravidelně každou neděli před představením. Dílny 
začínají vždy ve 13:30 a vstup je zdarma. Jedinou 
výjimkou, kdy se dílna neuskuteční,  bude víkend během 
Festivalu amatérského divadla. 

Oslava 150. reprízy 

Mach a Šebestová budou v dubnu slavit 150. reprízu.  
Premiéra pohádky se uskutečnila v dubnu roku 2008, 
což znamená, že je na repertoáru již osmou sezonu. A to 
je důvod k oslavě. Kromě samotné pohádky bude 
připraven doprovodný program. 

Oslava se koná v sobotu 11. dubna od 10 hodin. 

Příští premiéra 

Jubilejní 65. sezonu Divadla Lampion zakončí společný 
projekt Divadla Lampion se souborem Městského 
divadla Kladno. Bude jím světová premiéra dramatizace 
Nekonečného příběhu celosvětově oblíbené knihy 
Michaela Endeho, podle které vznikl i stejnojmenný 
film. Příběh Bastiána a říše Fantázie v režii Braňo 
Mazúcha bude mít premiéru 13. června.  

V následující sezoně by měla být dokončena 
rekonstrukce historické budovy Městského divadla 
Kladno a Divadlo Lampion by tak mělo opět získat své 
prostory pouze pro dětské diváky. Kromě řady premiér 
a pravidelných pohádkových představení Lampion 
nabídne i oblíbené výtvarné dílničky a dokonce novou 
hernu.  

 

 

 
Tiskovou zprávu vypracovala Helena Kebrtová 
a Stanislava Lohinová. 

	  

 


