
 

NABÍDKA PŘEDSTAVENÍ                        PRO ŠKOLY  
 
 
 
 
 
 

STARÉSKŘÍNĚ
TAJEMSTVÍ 

malíř Barvínek 
výprava 

scénář a režie 
Jeremiáš Polcar 

zvuková spolupráce 
Studio Palouček 

vhodné
do MŠ a ZŠ 

prostor min. 4x3 m, zásuvka 220 V
1 hodinu před začátkem představení 

Výpravná pohádka o tom, co všechno pamatuje stará skříň. Malíř Barvínek a myšák 
Kvído vyprávějí příběh od dob knížete pána až po současnost. 
Po představení dostanou děti v MŠ a ZŠ sadu obrázků. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ZASPAT VÁNOCE
Proč se skřítek Grumla netěšil na vánoce a jak to víla Sněženka zařídila, že si 
společně zazpívali vánoční koledy, zahráli pohádku o dvou sněhulácích a nakonec 
se dočkali i vánočního stromečku. 

JAK CHTĚL SKŘÍTEK

malíř Barvínek 
scéna 

scénář a režie 
Jeremiáš Polcar 

čarodějnice Pupalka 
Šárka Polcarová 

nebo Rozita Erbanová 
 

vhodné
do MŠ a ZŠ 

prostor min. 3x2 m
30 minut před začátkem představení 

POHÁDKOVÁ 
VZDUCHOLOĎ

Malíř Barvínek a malá čarodějnice Pupalka zachraňují pomotané pohádky.  
Nakonec zahrají pohádku O Červené Karkulce s vylepšeným koncem. 
Obrázky vzniklé během představení zůstanou v MŠ a ZŠ pro děti. 

skřítek Grumla 
scéna,  

scénář a režie 
Jeremiáš Polcar 

víla Sněženka 
kostýmy 

Šárka Polcarová 

prostor min. 5x3 m, zásuvka 220 V
1 hodinu před začátkem představení 

vhodné
do MŠ a ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VELIKONOČNÍ
RADOVÁNKY

Jakou barvu mají dny pašijového týdne, co zpívají koledníci a jak je to s velikonoční 
pomlázkou? O tom vypráví a zpívají Janek s Káčou. Nakonec zahrají veselou 
pohádku o vlku, který dostal místo kůzlátek velikonočního beránka.  

 
Janek ( také jako vlk ) 

scéna 
scénář a režie 

Jeremiáš Polcar 
Káča ( také jako koza a kůzlátka ) 

Rozita Erbanová 
 

prostor min. 5x3 m, zásuvka 220 V
1 hodinu před začátkem představení 

vhodné
do MŠ a ZŠ 

prostor min. 5x3 m, zásuvka 220 V
1 hodinu před začátkem představení 

RAJSKÝ
OSTROV

Josefíně se zdá sen o plavbě na Rajský ostrov. Spolu s námořníkem Cypriánem 
potkávají želvu, velrybu a opici a zjišťují, že všechno je jinak. Na ostrově se stane 
to, čeho se obávají ale potom… Jak to vlastně všechno dopadne? 

produkce:   Jeremiáš Polcar   
  K Ovčínu 36, Praha 8, 182 00 
mob. :      603 526 824   
e-mail :   divadlokukadlo@seznam.cz  
web :  www.divadlokukadlo.cz   

Josefína, hlas želvy a matky 
Šárka Polcarová 

Cyprián, hlas velryby, texty písní, scéna, scénář 
Jeremiáš Polcar 

hlas opice 
Michaela Doubravová 

výkřik paní Jiráskové 
Rozita Erbanová 

hlas z amplionu, hlas otce, režie 
Otta Tesař 

hudba   
Jan Střížovský  

zvuková spolupráce   
Martin Krištof 

představení z prvky 
ekologické výchovy 

O VÍLE 
Hudební pohádka o tom, co se stalo na louce a kterak všichni broučci kopretinám 
pomáhali. 
 

prostor min. 5x3 m, zásuvka 220 V
1 hodinu před začátkem představení 

představení zaměřené 
na pomoc handicapovaným KVĚTINCE

hrají, vodí loutky a zpívají 
Šárka Polcarová 
Jeremiáš Polcar 

Hudba 
Luboš Krtička 

Texty písní 
Zdeněk Škroup 

Scéna, scénář, režie 
Jeremiáš Polcar 

své hlasy propůjčili 
    Luboš Krtička, Štěpán Krtička  

Hana Ktičková, Johanka Krtičková  
Máša Weigrichtová, Eliška Weigrichtová 

Anna Marie Chytilová, Marianna Chytilová 
Miriam Chytilová, Hannah Holubcová  

Judita Zelbová, Rozita Erbanová 
zvuková spolupráce  

 Martin Krištof 
 

vhodné
do MŠ a ZŠ 

vhodné
do MŠ a ZŠ 


