
 

NABÍDKA PŘEDSTAVENÍ PRO JEVIŠTĚ A SÁLY    1     DIVADLO KUKADLO 
 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? 

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

 
 
 
 
 
 
 

Josefína,  
hlas želvy a matky 
Šárka Polcarová 

Cyprián, hlas velryby,  
text písně, 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 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

PRINCEZNA
 

princezna Johanka 
Rozita Erbanová,  
Kvítko, vypravěč, 

kostýmy 
Šárka Polcarová 

Kaňka, princ Cecil, král, čaroděj, drak, 
texty písní, scéna, scénář, režie 

Jeremiáš Polcar 
zvuková spolupráce   

Martin Krištof 

PRO DRAKA
Pohádka o tom, jak skřítkové Kvítko a Kaňka pomáhali princezně Johance, 
o princi, kterému se zdálo, že stromy v lese jsou příliš blízko sebe a o 
drakovi, který vůbec nebyl zlý. 

rodinná pohádka 
 

prostor min. 6x3 m, zásuvka 220 V 
1,5 hod. před začátkem představení 

pohádka  
pro celou rodinu 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O VÍLE 
Hudební pohádka s písničkami o tom, jak Brouk a Brouček pomáhají kopretinám 
a broučkům na louce, zraněným koly auta. Ostatní obyvatelé louky se přidávají 
ale někteří dělají, jako že se jich to netýká. Například mrzutý krtek, který ale 
s novými brýlemi  pozná, že pomáhat druhým je víc než potřebné. 

prostor min. 6x3 m, zásuvka 220 V 
1,5 hod. 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 
 

ZVÍŘÁTKA 
Z KOUZELNÉHO LESA

Zvířátka a kouzelné lesní bytosti prožívají své příběhy v lese kolem staletého 
dubu. Jejich bezstarostnost končí s příchodem člověka. Bezohledný architekt se 
svou svéráznou pomocnicí chtějí v lese vybudovat hotel.  
Jejich plány však naruší lesní tajemství...

prostor min. 6x4 m, zásuvka 220 V 
2 hod. před začátkem představení 

rodinná pohádka 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hrají, vodí loutky a zpívají 
Šárka Polcarová 
Jeremiáš Polcar 

Alexander Odarčenko 
Hudba 

Luboš Krtička 
Texty písní 

Zdeněk Škroup 
Scéna, scénář, režie 

Jeremiáš Polcar 
své hlasy propůjčili 

Rozita Erbanová 
Johana Moštíková 

Markéta Kutnohorská 
Libor Jeník, Kryštof Nohýnek 

Vojtěch Štěpánek, Zdeněk Grečnár 
a lesní zvířata   

zvuková spolupráce  
 Pavel Špatný 

výpravná hudební pohádka 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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


