
Vážení pořadatelé, pedagogové či vyznavači divadelní produkce, 

dovolte mi, abych Vám nabídla didakticky zpracovaný autorský 

repertoár divadla JEDEME K VÁM:  
 

 

 Program  od února do dubna: 

 1 - Masopust a Velikonoce: „TRADICE, ČEPICE, TRUHLICE “  
Představení plné písní, masek, kostýmů, rekvizit a dekorací týkajících se nejznámějších  

a přesto tak opomíjených tradic, zvyků a obyčejů naší země. Kromě nového poznání scénář 

nezapomíná ani na konfrontaci pohádkového dobra a zla. Prolne se zde současný svět 

s hodnotami již dávno uplynulých časů. 

• Video ukázka na webových stránkách: jedemekvam.eu 

• Délka představení cca 55 minut, vhodné pro děti od 6 let. 

 

 

 Program  na měsíc říjen: 

 2 - „KOČKY NAŠLY DÝNI V SÍNÍ…“  
Pohádka pro nejmenší, která je odnaučí bát se duchů. Děj dětem srozumitelně vysvětluje,  

jak je to s Dušičkami, co je Halloween a jak je důležité umět si vzpomenout na své blízké.  

• Délka představení cca 45 minut, vhodné pro děti od 4 let. 

 

 

 Adventní čas:   
 3 - „JAK NÁS VIDÍ ANDĚLÉ“   
Vánoční představení „Jak nás vidí andělé“ přibližuje především zvyky Vánoc  

a přináší mnoho vánočních motivů, autorských písní na dané téma a také řadu koled.  

 

 

 4 - „VÁNOCE S VÍLOU HANIČKOU“  
Představení plné písniček – jak známých, tak i neznámých.  

Chybět nebude ani betlém a písně s vánoční tematikou. 
• Délka představení cca 40 minut, vhodné pro děti od 4 let. 

 

 

 Celoroční nadčasová témata :  

 5 - „VÉVÉVÉ.ČESKOSLOVENSKO.CS“   
Hudební představení jako průřez stoletím od vzniku Československa aneb dějepis může  

být i zábava. Představení vrcholí sametovou revolucí, ke které se divák postupně přenese 

pomocí historických událostí – od rozpadu Rakousko-Uherské monarchie přes obě světové 

války až do současnosti. Větší část hry je zaměřena na období padesátých let, normalizaci  

a socialismus. Zábavnou formou tak připomínáme tyto události a zároveň vzpomínáme  

i na historické osobnosti - Franz Josef, T.G. Masaryk, Milada Horáková, Václav Havel  

a mnoho dalších.  

• Délka představení cca 60 minut, vhodné pro děti od 10 let.  

Variantu pro dospělé s přestávkou cca 90 minut. 

 

 



 Pro nejmenší:  

 6 - „OBRÁZKY A PÍSNIČKY VÍLY HANIČKY“  
Hudební pořad s živým doprovodem zahrnuje písně lidové, pohádkové i autorské. Interaktivní 

pořad, ve kterém děti tancují, zpívají, mění se v různé bytosti a plní jednoduché úkoly. 
• Délka představení cca 45 minut, vhodné pro děti od 2 do 8 let.  

 

 

 Česká klasika:  

 7 - „NEVĚSTA PRODANÁ, CO JI SLOŽIL SMETANA“   
Naše zpracování klasické předlohy se hodí pro první a částečně i druhý stupeň ZŠ,  

vzhledem k silnému námětu. Pro každý věk je představení něčím zajímavé a je vhodné pro 

podporu výuky, zvláště pak hudební výchovy. Příběh Jeníka a Mařenky ze slavné opery 

Bedřicha Smetany je upraven a zjednodušen téměř pohádkově. Tak, aby byl srozumitelný pro 

děti na základní škole. V roce 2017 jsme s tímto představením uspěli na prestižním festivalu 

Smetanova Litomyšl. 
• Délka představení cca 50 minut, vhodné pro děti od 6 let. 

 

 

 8 - „POŠTÁCKÁ POHÁDKA“, Karel Čapek  
Známá pohádka o nejobětavějším pošťákovi na světě. O panu Kolbabovi, který se rozhodl 

doručit psaníčko bez adresy do správné schránky. Dozvíte se také něco o tajemství pošty,  

o přátelství, čestnosti...  

• Délka představení cca 50 minut, vhodné pro děti od 3 let. 

 

 

 Hudební osobnost :  

 9 - „O.M.G. MOZART …“  
…důležité životní události - talent, hudba, láska, atmosféra umělcovy doby, tanec,  

kostýmy, prolínání minulosti se současností, konfrontace kladných a záporných vlastností.  
Nejenom Mozartův osud, ale i pestrost scén a hlavně pro mnohé nový hudební zážitek, 

přivádí i mladší diváky k respektování vážné hudby. 

• Délka představení cca 60 minut, vhodné pro 2. stupeň ZŠ, střední školy i pro dospělé. 

 

 

 Silný lidský příběh:  

 10 - „DÍKY, RUDOLFE…“  
Životní příběh profesora MUDr. Rudolfa Jedličky tak, jak jej neznáme. Hra zprostředkovává 

osud, práci a zejména vizionářství člověka, který neváhal spojit svůj život s osudem mnoha 

lidí, kteří byli zdravotně poznamenáni nejen následky války. Jeho nezištná pomoc nemocným 

dala vzniknout ústavu pro fyzicky omezené, slabé a nemocné a nabízí zamyšlení nad tématem 

lidské vzájemnosti, přátelství a lásky. 
• Délka představení cca 60 minut, vhodné pro 2. stupeň ZŠ, střední školy i pro dospělé. 

 

www.jedemekvam.eu 


