
NABÍDKA  
PŘEDSTAVENÍ 
pro sezónu 2023/24

Dovolujeme si Vám nabídnout představení z našeho repertoáru, která 

hrajeme nebo uvedeme v průběhu sezóny 2023/2024. Pro lepší orientaci 

jsme tento dokument provázali odkazy, takže můžete využívat přehledný 

OBSAH či tlačítko šipky, které Vás vrátí na přehled představení. Můžete 

také přejít rovnou na KONTAKT nebo navštívit naše WEBOVÉ STRÁNKY. 

Kliknutí na název představení na každé stránce v dokumentu Vás odkáže 

přímo na webovou stránku s dalšími informacemi o daném představení…

Přejeme příjemné prohlížení!

https://divadlonavetvi.cz/
https://divadlonavetvi.cz/
https://divadlonavetvi.cz/
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Kouzla skřítků

Min. prostor 6 x 4 x 3 m, vykryté jeviště; příprava 2 hodiny.

Veselá pohádka o dvou malých 

domácích skřítcích a jejich velkém 

dobrodružství ve světě lidí. Zvídavý 

skřítek Peříčko přesvědčí svého 

mrzutého brášku Hadráska, 

aby spolu podnikli tajnou 

objevitelskou výpravu…

Od 3 let, 55 minut.

HRAJEME OD ČERVNA 2016.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/kouzla-skritku/


KnihoMOLI

Min. prostor 6 x 5 x 3 m, úplné zatemnění v sále; příprava 3 hodiny.

Kdo nikdy nenašel v knize 

vytrženou a napůl snědenou 

stránku, o nich asi ještě neslyšel. My 

ostatní ale dobře víme, že v našich 

knihovničkách se prohánějí malí 

broučci, kteří do slova a do pís-

mene hltají příběhy v knihách…

Od 5 let, 65 minut.

HRAJEME OD LISTOPADU 2019.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/knihomoli/


Pověsti staré a české

Min. prostor 6 x 4 x 3 m, vykryté jeviště; příprava 2,5 hodiny.

Pojďte s námi nahlédnout za mlhu 

dějin a poodkrýt bájnou minulost 

našeho národa. Lípa a myš 

netrpělivě očekávají příchod 

Slovanů na horu Říp. Věštecky na-

hlížejí příběhy o Čechovi, Bivojovi, 

Libuši, Přemyslovi a dalších…

Od 8 let, 65 minut.

HRAJEME OD ÚNORA 2018.

František Zborník:

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/povesti-stare-ceske/


Hlídali jsme Ježíška

Min. prostor 6 x 4 x 2,5 m, vykryté jeviště; příprava 2 hodiny.

Tradiční vánoční příběh netradičním 

pohledem – očima Oslíka a Volka. 

O tom, co se tentokrát přihodilo 

v městě Betlémě, vyprávějí zvířát-

ka, která u toho skutečně byla. 

A to dokonce i ve chvílích, kdy se Josef 

s Marií nekoukali…

Od 3 let, 65 minut.

HRAJEME OD LISTOPADU 2016.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/hlidali-jsme-jeziska/


Bajaja!

Min. prostor 5 x 3 m; příprava 2 hodiny.

Klasická pohádka Boženy Němcové, 

ve které se objeví princ, princezna, 

král, drak, kůň, meč a květina.  O tom, 

že v životě je vždycky potřeba troška 

nadhledu a dobré nálady. A kouzelný meč 

taky není k zahození…

Od 3 let, 55-65 minut.

HRAJEME OD DUBNA 2018.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/bajaja/


Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Min. prostor 5 x 3 m; příprava 2 hodiny.

Klasika podle pohádky Karla Jaromíra 

Erbena. O tajemném obrazu za závěsem, 

o princově zvědavosti, o zakleté 

krásce, o zlobě černokněžníka, o odva-

ze a odhodlání, o lásce na první pohled 

a o přátelství, které žádná překážka ne-

ohrozí…

Od 3 let, 55-65 minut.

HRAJEME OD DUBNA 2017.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/dsb/


Brémští muzikanti

Min. prostor 6 x 3 m; příprava 2 hodiny.

Klasická pohádka bratří Grimmů. 

Zvířátka osel, pes, kočka a kohout 

už nemají pro lidi užitek, a tak se 

vydají do světa, aby našla svoje mís-

to. Rozhodnou se vypravit do Brém, stát 

se muzikanty a dobýt svět. Netuší ještě, 

že pěkné místo na ně čeká mnohem 

blíž, než si myslela…

Od 3 let, 55 minut.

HRAJEME OD DUBNA 2019.

aneb po dobrém do Brém…

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/bremsti-muzikanti/


Zvěřinec pana Ezopa

Min. prostor 5 x 3 m; příprava 1 hodina.

Tisíciletími prověřené bajky v cestovním 

balení. Představení plné písniček, 

moudrosti a ponaučení, ale hlav-

ně příběhů. 

Dva študáci a jejich 

kufry plné zvířátek už se 

těší, až předají odvěkou moudrost dál… 

Od 3 let, variabilní délka.

HRAJEME OD ZÁŘÍ 2021.

(40-90 minut, možné rozdělit na 2 části)

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/zverinec/


Z půdy Haram pádí

Min. prostor 5 x 3 m, koncipované jako jarmareční vystoupení.

Pokud si myslíte, že staré 

krámy nejsou jen na vyhoze-

ní, určitě vás tohle představení 

potěší. Je jedinečné především 

tím, že pokaždé bude úplně jiné. 

Jsou to totiž sami diváci, kdo určuje směr 

a vývoj pohádek, ba dokonce i jejich po-

vahu (když už ne podobu)!

Od 4 let, 30-60 minut.

HRAJEME OD ČERVNA 2022.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/haram-padi/


1000 a jedna noc

Jak dlouho vydržíte nespat? 

Krásná a chytrá Šeherezáda probděla celých tisíc nocí při svitu sta-

rodávné lampy. Ve stínech tančících po zdi sultánovy ložnice ožívají 

nádherné a barvité příběhy orientu… 

Okouzlující představení s prvky stínového a černého divadla plné 

tajuplných obrazů a vůní!

Od 5 let, cca 55-65 minut.

DOSTUPNÉ OD KVĚTNA 2023.

PREMIÉRA 2023

Min. prostor 6 x 4 x 3,5 m, úplné zatemnění v sále; příprava 3 hodiny.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/1000-a-jedna-noc/


Vejce vejci 
Od 3 let, 55 minut.

aneb Jurodiví dinosauři

PREMIÉRA 2023

Min. prostor 6 x 4 m, vykryté jeviště; příprava 2 hodiny.

Na svět se právě vyklubali dinosauří bráška a sestřička. Bráška  

Kubiceraptor je o trošku starší, a tak si myslí, že mu právem patří 

celý svět. Taky si svou mladší sestřičku Denisauru jaksepatří dobírá… 

Jenže na světě nejsou sami. A co když za nejbližší sopkou číhá někdo 

úplně jiný než dinomamka?

Pohádka o sourozencích z dob dávno minulých, která ale v mno-

hém může být aktuální i dnes…

DOSTUPNÉ OD ČERVNA 2023.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/vejce-vejci/


Malá vánoční taškařice

Netradiční vánoční legrácka, která by moc ráda upozornila na hod-

noty, jež se penězi vyčíslit nedají. Ale nejdřív je potřeba nakoupit! 

O jednom takovém obyčejném předvánočním shonu vypráví kapr 

a sněhulák, které si nikdo koupit nechce… 

A je lepší dárek dát nebo se sám dárkem stát?

Pohádkový příběh pro děti a horor pro jejich rodiče!

Od 4 let, cca 55-65 minut.

DOSTUPNÉ OD PROSINCE 2023.

aneb Kapr v AKCI!

PREMIÉRA 2023

Min. prostor 6 x 4 x 3 m, vykryté jeviště; příprava 2 hodiny.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/mala-vanocni-taskarice/


Ospalá Růženka

Min. prostor 6 x 4 x 2,5 m, vykryté jeviště; příprava 2 hodiny.

Něco se zvrtlo… Růženka je líná a ospalá a rozhodně nevyšívá! 

Takže se nemůže ani píchnout zlatou jehlou a usnout, jak se slu-

ší a patří! Všichni jsou zoufalí a pohádkový konec v nedohlednu.  

Nezbývá než počkat, jak se tahle zamotaná situace rozmotá…

Ale než se tak stane, čeká na všechny spousta práce, nečekaných 

dobrodružství a veselých piškuntálií. Takže se kluci a holčičky, táto-

vé, maminky, dědečkové a babičky budou náramně bavit od začát-

ku až do pohádkového konce.

Od 3 let, cca 55-65 minut.

aneb Kdo probudí princeznu?

PŘIPRAVUJEMEMiroslav Pokorný:

PODZIM 2023

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/ospala-ruzenka/


Najděte JEDNOROŽCE!

Zatrolené lesní dobrodružství pro nejmenší děti a největší snílky 

o tom, kterak kamarádi trollové zkoušeli vypátrat jednorožce. Ale 

pozor! Ono to s jednorožci není jen tak… Potřebujete čisté ponožky 

a popletenou pannu. Nebo to bylo obráceně?

Od 3 let, cca 55-65 minut.

PREMIÉRA 2024

PŘIPRAVUJEME

Min. prostor 5 x 4 m, vykryté jeviště; příprava 2 hodiny.

https://divadlonavetvi.cz/hrajeme/najdete-jednorozce/


KONTAKT
OBECNÉ DOTAZY

info@divadlonavetvi.cz

PRODUKČNÍ

Denisa sobolová

termíny, rezervace, cenové nabídky

+420 771 183 838

nabidka@divadlonavetvi.cz

PRINCIPÁL

Matěj Kroupa

fakturace, technické dotazy, spolupráce

+420 721 214 827

produkce@divadlonavetvi.cz

UMĚLECKÝ ŠÉF

jaKub baran

dramaturgie, výtvarné řešení

+420 734 741 356

ZPĚT NA OBSAH
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