
DÍTĚ V DLOUHÉ 18. ročník, 1. - 5. 6. 2016 

Pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové 

ST 1. 6. 10.00 velký sál  

Divadlo Drak, Hradec Králové 

Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček Princezna Turandot 

Na motivy staré perské pohádky a divadelní hry Carla Gozziho 

Režie Jakub Vašíček Dramaturgie Tomáš Jarkovský Scénografie Tereza Venclová Hudba Jiří Vyšohlíd 

Hrají Jan Popela, Jiří Vyšohlíd, Johana Vaňousová, Luděk Smadiš, Radomil Vávra 

Princezna Turandot – dcera čínského císaře – neví, co je láska, a za žádnou cenu se nechce vdávat. 

Vymíní si proto na otci, aby uzákonil krutou podmínku pro všechny její nápadníky. Kdo chce 

princezninu ruku, ten musí uhodnout tři její hádanky, jinak bude o hlavu kratší. A hlavy padají a 

padají, protože Turandot je zatraceně chytrá. Je však také moudrá? A co může vzejít z jejího setkání 

s českým Honzou, který se také zařadil do zástupu nápadníků a tím i čekatelů na (téměř) jistou smrt? 

Pro děti od 6 let, délka představení 55 minut bez přestávky 

ST 1. 6. 19.00 velký sál- ZRUŠENO PRO NEMOC V SOUBORU 

Klicperovo divadlo, Hradec Králové 

Simona Petrů Medvědi 

Příběh českého folkového dua. „Všichni lidé jsou bratři.“ 

Režie Anna Petrželková Scénář Simona Petrů Dramaturgie Jana Slouková Scéna Lucie 

Labajová Kostýmy Lenka Odvárková Hudba Jakub Kudláč 

Hrají Jan Sklenář, Jan Vápeník, Jakub Tvrdík, Zora Valchařová-Poulová, Marta Zaoralová, Vojtěch 

Dvořák, Lubor Novotný, Lenka Loubalová, Mikoláš Ridl / Mikuláš Vohlídka, Vendelín Vávra / Jan 

Vápeník ml. 

Příběh dvou bratrů, nápadně připomínající osud jednoho nesmrtelného českého folkového dua. Na 

příběhu slavné dvojice však sledujeme nejen fenomén trampské písně a trampingu jako takového, ale 

i postupnou proměnu naší společnosti, vzývání idolů a jejich opouštění, cesty na vrchol i pád. Přijďte 

se s námi podívat na inscenaci o tom, zda nebe modrý ještě smysl má! 

Pro všechny od 10 let, délka představení 1.40 h bez přestávky 

 

ČT 2. 6. 10.00 velký sál 

Divadlo rozmanitostí, Most 

Jiří Jelínek na motivy klasické pohádky Kocour v botách  

Náš Kocour se umí do života obout. Na problémy si došlápne. Umí to pořádně nakopnout. 

Režie Jiří Jelínek Dramaturgie Jiří Ondra Scéna, loutky, kostýmy Bára Čechová Hudba Tomáš Alferi 
Hrají Tereza Karásková, Petr Čulík, Anne-Francoise Joseph, Jitka Raková, Ivana Čurdová, Pavel 
Zikmund, Tomáš Alferi, Pavel Hendrych 
Taky vás rozčilují Honzové, co nevědí kudy kam? Staňte se kocoury vašeho vlastního příběhu. 
Pohádka o kocourovi, který se jmenuje Terezka, a kde o osudech hrdinů můžete rozhodnout i vy, vás 
čeká u nás v divadle. Představení, po kterém koupíte svým domácím mazlíčkům obuv! Koťata, těšte 
se. MŇAU.  
Pro děti od 5 let, délka představení 50 minut bez přestávky 

 

ČT 2. 6. 19.00 velký sál 

Jihočeské divadlo, České Budějovice 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/festivaly/dite-v-dlouhe-2016/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/princezna-turandot/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/medvedi/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/kocour-v-botach/


Janek Lesák a kol. Filmmakeři 

Film na divadle 

Režie Janek Lesák Scéna Kamil Bělohlávek Hudba Petr Hubík Animace Tomsa Legierski Dramaturgie 

Petr Hašek 

Hrají Denisa Posekaná, Lucie Škodová, Jan Hönig, Petr Hubík, Jan Vejražka, Bartoloměj Veselý  

Ve spolupráci s profesionálním animátorem a maličkým živým filmovým orchestrem vzniklo na jevišti 

dokonale vybavené filmové studio. Příběh fenoménu, který má po celém světě miliony fanoušků. 

Nejslavnější filmové hvězdy, zrod fantastických filmových efektů i konečný souboj filmu a divadla o 

místo nejzábavnějšího média všech dob. 

Pro všechny od 10 let, délka představení 1.15 h bez přestávky 

 

PÁ 3. 6. 10.00 velký sál  

Naivní divadlo Liberec 

Vít Peřina Kapela jede! aneb Není pecka jako pecka 

Hudební představení, které si hraje s českým jazykem 
Režie Michaela Homolová Výprava Robert Smolík Hudba Vratislav Šrámek 
Hrají Diana Čičmanová, Barbora Kubátová, Filip Homola, Adam Kubišta, Dominik Linka, Miroslav  

Ošanec  
Jsou myši, které i ženy ochotně berou co chvíli do rukou – ty počítačové. Kohoutek může kapat od 

večera do rána, ale to ještě neznamená, že vám po nocích v kurníku slintá drůbež. A když máte kliku, 

tak máte prostě štěstí. Tedy pokud zrovna nelomcujete zamčenými dveřmi. Čeština oplývá 

nepřeberným množstvím krás a ještě větším množstvím záhad. K těm nejkrásnějším záhadám - s 

tajuplným názvem - se řadí homonyma. Slova souzvučná, neboli slova, která stejně znějí, ale mají 

odlišný význam.  

Pro děti od 5 let, délka představení 65 min bez přestávky 

 

PÁ 3. 6. 19.00 forbína 

Divadlo Alfa, Plzeň 

Tomáš Jarkovský – Jakub Vašíček Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska  

Svérázná pocta fenoménu detektivky 

Režie Jakub Vašíček Výprava Kamil Bělohlávek a Tereza Venclová Dramaturgie Pavel Vašíček Hudba 

Daniel Čámský 

Hrají Milan Hajn, Blanka Josephová-Luňáková, Petr Borovský, René Kroupar  

Retro výlet do doby, kdy se po ulicích českých měst proháněly žluté žigulíky s písmeny VB aneb 

Z plzeňského pitavalu 70. let minulého století. Vzhledem k tomu, že jde o detektivku, víme, že 

„nesmíme ani naznačovat“. Prozradíme jen, že jde o čirou fikci, navíc díky zvolené formě divadla na 

divadle, tak trochu i o mystifikaci. Přesto si první případ podporučíka Vitáska můžete prožít jako 

každou jinou „kriminálku“. 

Pro všechny od 10 let, délka představení 65 min bez přestávky 

 

SO 4. 6. 11.00 foyer  

Divadlo U staré herečky, Hradec Králové 

Tomáš Jarkovský na motivy H. Ch. Andersena Ošklivé káčátko 

Je jinakost prokletí, nebo dar? Nebo obojí? 

Režie a hudba Jiří Vyšohlíd Výprava a loutky Luděk Joska 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/filmmakeri/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/kapela-jede-aneb-neni-pecka-jako-pecka/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/spadla-klec-aneb-prvni-pripad-podporucika-vitaska/


Hraje Jana Vyšohlídová 

S příchodem jara se všechno probouzí k životu a na svět přicházejí mláďata. Rodí se, klubou, líhnou. 

Čtveřici vajec každou chvílí začnou praskat skořápky. Jedno z nich je ale zvláštní. Odchylka? Chyba? 

Omyl?  

Pro děti od 3 let, délka představení 40 min bez přestávky 

 

SO 4. 6. 15.00 velký sál  

Divadlo Lampion, Kladno  

Michael Ende Nekonečný příběh 

Celosvětově známá dětská kniha poprvé v divadelní verzi 

Režie Braňo Mazúch Scénář a dramaturgie Helena Kebrtová Výprava Tereza Bartůňková Hudba Jan 

Čtvrtník  

Hrají Kristina Sitková, Marie Štípková, Marie Švestková, Petra Tenorová, František Čachotský, Jiří 

Hajdyla, Jakub Hubert, Pavel Neškudla, Václav Rašilov, Jiří Šponar  

Bastián, ustrašený kluk, objeví v zapadlém antikvariátu tajemnou knihu. Zamčený na půdě školy hltá 

stránku po stránce vyprávění o chlapci Átrejovi, který za pomoci šťastného draka Falka hledá lék pro 

skomírající říši Fantázii a její vládkyni. Jaké je však Bastiánovo překvapení, když zjistí, že Fantázii může 

pomoci právě a jedině on sám! Bastián musí projít mnohými dobrodružstvími a postupně při nich 

ztratit vše, co měl, aby mohl znovu nalézt sebe sama a vrátit se domů… 

Pro děti od 6 let a jejich dospělé, délka představení 1.40 h s přestávkou 

 

NE 5. 6. 11.00 foyer  

Studio Damúza, Praha 

Z tajného deníku Smolíčka Pé 

Svět je jako gramofonová deska a otázkou je, do jaké dráhy se jehla zarazí. Když k Jeskyňkám, tak jste 

Smolíček… 

Režie Jakub Vašíček Scénografie Kamil Bělohlávek, Tereza Vašíčková  

Hrají Johana Vaňousová, Dominik Linka, Jakub Vašíček / Jakub Skála  

Však to znáte, poslouchat rodiče je někdy těžké, zvlášť když je táta jelen. Ke všemu trochu 

staromódní, který neumí připravit pořádnou oslavu s tancem a dortem. Koho by bavilo být na své 

narozeniny sám? A Jeskyňky jsou tak dobré tanečnice, ach… 

Pro děti od 6 let a jejich dospělé, délka představení 45 min bez přestávky 

 

NE 5. 6. 15.00 velký sál 

Východočeské divadlo, Pardubice 

Ulrich Hub Tučňáci na arše 

Úsměvný biblický příběh aneb Kterak si tři tučňáci poradí s velkou potopou světa 

Překlad Michal Kotrouš Režie a výprava Marián Pecko Dramaturgie Zdeněk Janál Hudba Róbert 

Mankovecký 

Hrají Petr Borovec, Veronika Macková, Jana Ondrušková, Ladislav Špiner 

Tři tučňáci jsou velcí kamarádi, i když se mezi sebou trochu perou. Do jejich poklidného života vtrhne 

nečekaná událost – blíží se potopa a s ní konec světa. Praotec Noe nabízí vstup na archu pouze 

jednomu páru od každého zvířecího druhu, avšak tučňáci jsou tři! Sledujte, jak si s touto situací 

poradí, a fanděte jim až do cíle. 

Pro děti od 3 let a jejich dospělé, délka představení 70 min bez přestávky 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/nekonecny-pribeh/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/z-tajneho-deniku-smolicka-pe/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tucnaci-na-arse/

