
 

 

Dobrý den, milí pedagogové, děti a žáci, 

 

letošní ročník festivalu pro děti a jejich dospělé Dítě v Dlouhé se bude 

vzhledem k situaci konat pouze on-line.  

 

Vedle hlavního programu, v němž přineseme záznamy či živá vysílání 

představení tří renomovaných mimopražských divadel a premiéru 

pohádky divadelního spolku LokVar, vám nabídneme také bohatý     

on-line doprovodný program. 

 

Více informací o festivalu a program naleznete zde. 

 

Vaše Divadlo v Dlouhé  

 

Pozor, Zorro! (Divadlo Alfa, Plzeň) 

Maskovaný předchůdce dnešních superhrdinů, Zorro mstitel, poprvé 

v loutkové akci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prapředek maskovaných superhrdinů, Zorro mstitel, znovu v akci! 

Ochrání muž s černou maskou vesničany před útiskem padoušského 

mocipána? Získá si přitom srdce spanilé Lolity? A kdo se vlastně skrývá 

pod maskou Zorra?  
 

Dobrodružná loutková komedie s minimem slov, ale zato spoustou 

akce a živé muziky. Tvůrci inscenace – liberecký dramaturg a dramatik 

Vít Peřina a režisér Divadla Alfa Tomáš Dvořák – se volně inspirovali 

knihou Johnstona Mc Culleyho The Mark of Zorro a jejími filmovými 

zpracováními, především stejnojmenným filmem z roku 1920 

s Douglasem Fairbanksem v hlavní roli. 

 

Termín uvedení:  středa 21. 4. 2021 od 10:00 
Délka představení: 50 minut 
 
Inscenace je určena divákům od 6 let. 

https://www.divadlovdlouhe.cz/festivaly/dite-v-dlouhe-2021-on-line/
http://www.divadloalfa.cz/index.php/cz/repertoar/item/880-pozor-zorro
https://www.youtube.com/watch?v=1C4iSvmZflA
https://www.divadlovdlouhe.cz/festivaly/dite-v-dlouhe-2021-on-line/
http://www.divadloalfa.cz/index.php/cz/repertoar/item/880-pozor-zorro


 

Pohádka o Raškovi (Naivní divadlo Liberec) 

Bez velikých zázraků dosáhl až do mraků… 

Inscenace na motivy slavné Pohádky o Raškovi z pera Oty Pavla se 

odehrává v neobvyklém prostoru malé nezastřešené arény. Hory a 

skokanské můstky vytvářejí hlavní kulisy zasněžené pohádky o malém 

klukovi, který chtěl vylézt na vysoký kopec a potom ještě výš a ještě dál… 

 

Ota Pavel – věren své reportérské zkušenosti – se při psaní životního 

příběhu Jiřího Rašky držel doložených fakt, ale příběh chudého chlapce, 

který ke štěstí přišel a pro Čechy první zlatou zimní olympijskou medaili 

vybojoval, vykazuje zjevné pohádkové rysy. I proto je tato inscenace 

optimálním představením pro celou rodinu. 

 

Termín uvedení:  čtvrtek 22. 4. 2021 od 10:00 

Délka představení: 55 minut 
 
Inscenace je určena divákům od 5 let. 

 

Slon a mravenec (Divadlo Polárka, Brno) 

Byla jedna veverka a ta bydlela v lese společně se slonem a 

s mravencem. Se slonem a mravencem? Ano, se slonem a mravencem.  

Tři přátelé. Každý jinak velký. Slon vidí ze své výšky úplně jiný svět než 

mravenec. Z toho, co je pro jednoho hora dobrého jídla, se druhý ani za 

mák nenají. Pro jednoho jsou hvězdy dávno okoukané a druhý se trápí, 

že k nim nikdy nedohlédne. Zdánlivě jednoduché věci se při společném 

soužití stávají nepřekonatelnými problémy.. 

 

Jednoho dne ale veverku unese Cizí lovec. A vlastnosti, které se mohly 

zdát nevýhodami, se promění v superschopnosti. A to, co bylo dosud 

zdrojem dohadů a třenic, se stane tou nejlepší věcí na světě. 

 

 

Termín uvedení:  pátek 23. 4. 2021 od 10:00 
Délka představení: 50 minut 
 
Inscenace je určena divákům od 3 let. 

http://www.naivnidivadlo.cz/cs/pohadka-o-raskovi
https://divadlopolarka.cz/inscenace/slon-a-mravenec/
https://divadlopolarka.cz/akce/snek-side-story/
http://www.naivnidivadlo.cz/cs/pohadka-o-raskovi
https://divadlopolarka.cz/inscenace/slon-a-mravenec/


 

Kašpárek domek staví (Divadelní spolek Lokvar) 

Dvě loutkové pohádky o Kašpárkovi, touze po domově, jednom domečku 

a jednom paloučku. Co vše se může stát, když se Kašpárek rozhodne 

usadit a Čertovi se Smrťolou to moc nevodní. Padne kosa na kámen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hraje se s písničkami v bohaté výpravě, každá pohádka jiným typem 

loutek. První pohádka se hraje dřevěnými maňásky za klasickým 

jarmarečním paravánem. Kašpárek se hodlá usadit a na paloučku si 

postavit domek. Čert se mu to snaží zhatit ale ani s pomocí kolegyně 

Smrťoly se mu to nepovede. Pak se scéna jako kouzlem změní a uvidíme 

marionety. Kašpárek očekává narození prvního potomka a návrat své 

ženy Kalupinky z porodnice. Ale naši staří známí se mu chtějí pomstít.  

 

Termín uvedení:  sobota 24. 4. 2021 od 18:00 
Délka představení: 50 minut 
 
Inscenace je určena divákům od 3 let. 

BONUS KE VSTUPENCE! 
 
 
V rámci doprovodného programu letošního on-line ročníku festivalu Dítě 

v Dlouhé jsme pro vás připravili i JARMARK ON-LINE. Aktivity si 

můžete oproti běžnému ročníku užít po dobu celého festivalu, ale i po 

jeho skončení.  

Na stránce jarmarku on-line najdete spoustu aktivit, kterým se děti mohou 

věnovat dle libosti: on-line kreativní workshopy, zpívánky, pohybovky, 

cestovní pohádku s omalovánkami, prohlídku zákulisí a další! Navíc na 

vás na stránce jarmarku čeká i soutěž.  

Odkaz na webový jarmark vám zašleme před konáním představení spolu 

s odkazem na vysílání.  

https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/hoste/kasparek-domek-stavi/
https://www.divadlovdlouhe.cz/festivaly/dite-v-dlouhe-2021-on-line/
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/hoste/kasparek-domek-stavi/

