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pondělí 19. října 2020 
O HONZOVI, Divadlo STF 
v 8.15 a v 10.00 hodin 
pro děti od 3 let 
Vstupné 50 Kč   
Tomu nejlínějšímu mládenci široko daleko předpověděla sudička, že to bude právě on, kdo 
zabije draka a dostane princeznu.  S Honzou to však ani nehne. Leží na peci, a jestli jej má 
štěstí potkat, tak ať přijde za ním.  
Představení je protknuto interaktivní komunikací s dětským publikem, které pomáhá 
pohádku vypravovat. Jak je v pohádkách SemTamFóru zvykem, pracuje se se znakovou 
scénou a vyprávění dotváříme dětskou fantazií. 
https://www.semtamfor.cz/repertoar/o-honzovi/detail 
 
 
pátek 23. října 
Filmová přehlídka ČESKÉ VIZE 
v 9.00 hodin / neomezená kapacita / 60‘ projekce s lektorským úvodem 
pro MŠ, I. st. ZŠ 
Vstup zdarma 
Pásmo animovaných filmů z FAMU 
Děti se mohou těšit na výběr těch nejlepších animovaných pohádek studentů animace 
z pražské FAMU. Jednotlivé filmy získaly ocenění na mnoha světových festivalech. Projekce 
bude uvedena hravým úvodem zkušené filmové lektorky. 
 
v 10.00 hodin / neomezená kapacita / 70‘ projekce s lektorským úvodem 
pro I. st., II. st. ZŠ 
Vstup zdarma 
Pásmo filmů dětí ze základních škol I. 
Desítky a stovky dětí na základních a základních uměleckých školách po celé republice 
propadly lásce k filmu. Každý rok tak se svými učitele věnují část výuky tvorbě animovaných, 
hraných, dokumentráních, a nebo experimentálních filmů. Filmová tvorba kloubí poučení i 
zábavu. Přijďte se do kina podívat na to nejlepší ze žákovské tvorby za poslední školní rok! 
Přesvěčte se o tom, že filmová výchova má skutečně smysl! Projekce bude uvedena hravým 
úvodem zkušené filmové lektorky. 
 
v 10.00 hodin / neomezená kapacita / 90‘ projekce s lektorským úvodem 
pro II. st. ZŠ, SŠ 
Vstup zdarma 
Pásmo studentských filmů ze středních a vysokých škol 
V dnešní době mohou filmoví nadšenci studovat filmové umění na pestré škále středních i 
vysokých filmových škol. Připravili jsme pro vás výběr filmů, které podají důkaz o pestrosti i 

https://www.semtamfor.cz/repertoar/o-honzovi/detail


vynalézavosti mladých filmových talentů. Návštěva této projekce může být pro Vaše 
studenty významnou inspirací pro jejich další studijní směřování. Projekce bude doplněna 
lektoským úvodem.  
 
v 11.30 hodin / neomezená kapacita / 70‘ projekce s lektorským úvodem 
pro MŠ, I. st., II. st. ZŠ 
Vstup zdarma 
Pásmo filmů dětí ze základních škol II. 
Desítky a stovky dětí na základních a základních uměleckých školách po celé republice 
propadly lásce k filmu. Každý rok tak se svými učitele věnují část výuky tvorbě animovaných, 
hraných, dokumentráních, a nebo experimentálních filmů. Filmová tvorba kloubí poučení i 
zábavu. Přijďte se do kina podívat na to nejlepší ze žákovské tvorby za poslední školní rok! 
Přesvěčte se o tom, že filmová výchova má skutečně smysl! Projekce bude uvedena hravým 
úvodem zkušené filmové lektorky. 
https://www.ceskevize.cz/  
 
 
pondělí 9. listopadu 2020 
MALÝ PRINC, Hudební divadlo dětem 
v 8.15 a v 10.00 hodin 
pro I. a II. st. ZŠ 
Vstupné 70 Kč 
Muzikálové představení Malý princ z autorské dílny Michaely Novozámské je inspirován 
literárním dílem francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. 
V našem hudebně divadelním zpracování naleznete všechny důležité obrazy tohoto 
nejznámějšího pohádkového příběhu. Obsahujícího mnoho metafor, přirovnání životních 
pravd ale i nadhledu, radosti a důvtipu. 
http://www.divadlodetem.cz/page/princ  
 
 
úterý 15. prosince 2020 
PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU, tentokrát o Davidu a Goliášovi, Martin Sochor 
v 8.15 a v 10.00 hodin 
pro děti od 3 do 12 let 
Vstupné 50 Kč 
Poučný příběh o tom, že se velcí nemají vytahovat na malé, silnější na slabší a úplně nejlepší 
je být kamarádi. Činoherně pantomimické představení, Interaktivní výchovný pantomimický 
koncert.  
http://old.divadloviola.cz/index.php?p=pred&ID=5&SID=18&d=109  
 
 
pátek 22. ledna  
PÍSNĚ, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT, Agentura Travellers 
v 8.15 hodin 
pro II. st. ZŠ a SŠ 
Vstupné 50 Kč 
Téma: Vývoj hudebního žánru, atmosféra 60. let, zneužívání drog. 

https://www.ceskevize.cz/
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Výchovné téma vystihuje citát Jimiho Hendrixe: „Hudba je bezpečná droga. Působí víceméně 
tak, jak se dá čekat. Myslím, že ten báječný pocit z ní přichází na každého. Je to jenom 
rytmus a pohyb.“ 
Citát je použit v rámci doprovodného mluveného slova. 
  
Tento první koncert pro školy se silným emotivním zážitkem, jaký přináší pouze živá hudba, a 
také informacemi o životních osudech „rockových hvězd“ v poněkud širším kontextu „zlatých 
šedesátých let“, vznikl v roce 2002 jako původní projekt kytaristy Ivana Němečka za účasti 
zkušených hudebníků a pedagogů. Záměrem bylo přiblížit školákům vznik světové rockové 
hudby a zneužívání drog. V programu zazní písně Chucka Berryho, Beatles, Rolling Stones, 
Kinks, Jimiho Hendrixe. Led Zeppelin a dalších. 
https://www.agenturatravellers.cz/pro-skoly  
 
 
Pátek 22. ledna  
HLEDÁ SE BAČKORKA, Agentura Travellers 
v 10.00 hodin 
pro MŠ a I. st. ZŠ  
Vstupné 50 Kč 
Členové skupiny TRAVELLERS hledají Lucinčinu ztracenou bačkorku a místo ní objevují 
ztracené písničky... 
Písně klasiků J. Suchého, J. Šlitra, J. Wericha a J. Ježka ve vlastním aranžmá skupiny 
TRAVELLERS střídají dialogy hudebníků a drobné scénky, které připravují malé diváky na 
každou následující píseň. Dějovou linkou se stane hledání ztracené Lucinčiny bačkorky 
(odkazem na známou písničku i zapojením skutečné Lucinky – vybrané holčičky z hlediště). 
V průběhu "hledání" jsou "objevovány" zapomenuté – ztracené písničky. Hledání bačkorky 
nepostrádá vtip a je ukončeno (v závěru koncertu) humornou pointou. Dětské publikum je 
aktivně zapojeno do zpívání, tleskání, a je seznámeno s hudebními nástroji. 
https://www.agenturatravellers.cz/pro-skoly  
 
 
Pondělí 25. ledna 
PRAVDA O 17/11, 11:55 
v 8.15 hodin 
pro SŠ (9. ročníky ZŠ) 
Vstupné 100 Kč 
Mladý generační soubor 11:55 se rozhodl otevřít téma, které je v české společnosti zdánlivě 
vyřešené, a tím uzavřít svou brakovou trilogii, která v průběhu let vznikla pod režijním 
vedením Petry Tejnorové. 
http://www.zapetdvanact.cz/predstaveni/8/pravda-o-17-11  
 
 
Středa 10. února  
RACE ACROSS AMERICA 
v dopoledních hodinách 
pro ZŠ 
Vstupné 50 Kč 

https://www.agenturatravellers.cz/pro-skoly
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Filmová projekce a přednáška o 5000 km dlouhém závodě napříč USA. 
https://danielpolman.com/ultra-projekty/2019-race-across-america-4960-km-10-d-19-h-49-m  

 
 
Pondělí 22. února 
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE 
Divadelní společnost Julie Jurištové 
v 8.15 a v 10.00 hodin 
pro MŠ a I. st. ZŠ 
Vstupné 50 Kč 
Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové. 
http://www.dediva.cz/?princezna-se-zlatou-hvezdou-na-cele  
 
 
Pátek 5. března 
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE, Divadlo Drak 
v 8.15 a v 10.00 hodin 
pro děti od 9 let 
Vstupné 70 Kč 
Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik! Divadelní představení, které je poctou 
světu kouzel, filmu a imaginace. 
https://draktheatre.cz/repertoar/posledni-trik-georgese-meliese/  
 
 
Čtvrtek 25. března 
EXPEDICE BORNEO, Kateřina Motani 
pro I st. ZŠ 
v 8.15 hodin 
Vstupné 50 Kč 
Jedinečný deštný prales plný vzácných zvířat a rostlin. Přepestrá kultura, zajímavé kmeny a 
velmi příjemní lidé. Jižní Thajsko, Malajsie a úchvatný ostrov Borneo. 
http://motani-photography.com/photo/diashow/expediceborneo.html  
 
 
Čtvrtek 25. března 
EXPEDICE BORNEO, Kateřina Motani 
pro II. st. ZŠ a SŠ 
v 10.15 hodin 
Vstupné 50 Kč 
Jedinečný deštný prales plný vzácných zvířat a rostlin. Přepestrá kultura, zajímavé kmeny a 
velmi příjemní lidé. Jižní Thajsko, Malajsie a úchvatný ostrov Borneo. 
http://motani-photography.com/photo/diashow/expediceborneo.html  
 
 
Čtvrtek 22. dubna – pondělí 26. dubna  
TANČÍME PRO RADOST, Taneční obor ZUŠ Jaroslava Kociana 
pro MŠ 45 minut  
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pro ZŠ 1. st. 60 minut  
pro ZŠ 2. st. 70 minut  
pro SŠ 80 minut  
v 8.30 nebo 10.15 hodin 
(konkrétní termíny a začátky představení budou upřesněny dle zájmu) 
Vstupné 40 Kč 
 
 
Pondělí 17. května 
MAXIPES FÍK, Divadlo Krapet 
pro MŠ a I. st. ZŠ 
v 8.15 a v 10.00 hodin 
Vstupné 50 Kč 
Činohra spojená s loutkou podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna. 
https://www.krapet.cz/clanky/maxipes-fik.html  
 
 
Pátek 28. června (park Kociánka) 
BUBENICKÁ DÍLNA – RYTMY SBĚRNÉHO DVORA, David Andršt 
pro MŠ a ZŠ 
od 8.15 hodin, skupiny do 40 žáků, délka programu cca 50 min. 
Vstupné 70 Kč 
 
 
Pátek 29. června (park Kociánka) 
BUBENICKÁ DÍLNA – RYTMY SBĚRNÉHO DVORA, David Andršt 
pro MŠ a ZŠ 
od 8.15 hodin, skupiny do 40 žáků, délka programu cca 50 min. 
Vstupné 70 Kč 

https://www.krapet.cz/clanky/maxipes-fik.html

