
SEZONA LOUTEK
nejen pro děti 2019—2020

po

út

st

čt

pá

1 2 3 65 7 84



Milé děti, přátelé loutkového divadla,
přehled loutkových představení Sezona loutek 2019/2020 vám přináší informace 
o pestrém programu pro děti i dospělé. Vybíráme pro vás inspirativní představení, 
sledujeme zajímavé absolventy, ale i dobře vyzrálé profesionály. Nabízíme předsta-
vení pro rodiče s dětmi, mateřské i základní školy, střední školy a dospělou veřejnost. 
Nově zařazujeme tanečně-pohybovou inscenaci pro batolata od 10 měsíců do 3 let 
v rámci Noci divadel 2019.

Loutkové divadlo bývá často láskou na celý život a Muzeum umění hodlá svým pro-
gramem tuto zálibu i nadále u diváků podporovat.

Divadelní představení pro všechny věkové kategorie se i v letošní sezoně odehrají 
v Mozarteu Arcidiecézního muzea na Václavském náměstí.

Zároveň pokračuje rekonstrukce bývalého kina Central a Divadla hudby v budově 
Muzea moderního umění v Denisově ulici, v nichž vznikne velká a malá scéna, určené 
k prezentaci středních, komorních i vysloveně malých jevištních forem. Do nově 
opravených prostor se nejen na loutková představení můžete těšit v lednu 2021.

Obě pokladny Muzea umění (v budově Arcidiecézního muzea na Václavském náměstí 
i v budově Muzea moderního umění v Denisově ulici) mají společný rezervační sys-
tém, takže vstupenky můžete zakoupit na obou místech.

Pokladny máme otevřeny vždy od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Rezervace na 
pokladna.amo@muo.cz nebo na tel. čísle 585 514 190.

Rezervované vstupenky si vyzvedněte nejpozději hodinu před začátkem představení.

Místa v sále nejsou číslována.

Rodičové, nemůžete-li přijít 
s dětmi na naši nedělní pohádku, 
přijďte některý jiný den.  
Od pondělí do středy (a někdy  
až do pátku) hrajeme v 8.30 
a 10.00 hodin pro mateřské 
a základní školy. Zavolejte do 
pokladny Arcidiecézního muzea 
a jsou-li volná místa, rádi prodáme 
vstupenky právě vám.

V roce 2019 vydalo Muzeum umění Olomouc / Denisova 47, 771 11 Olomouc, www.muo.cz 
Kontakt na produkci: Pavlína Wolfová, tel. 777 359 431, wolfova@muo.cz

Redakce Michaela Johnová Čapková / Design Vladimír Vaca / Foto na titulní straně Ondřej Littera  
Tisk EPAVA Olomouc, a.s., Chválkovická 5, 779 00 Olomouc / Náklad 2500 kusů

Všechna práva vyhrazena.
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Po každé nedělní pohádce čeká  
na děti od 3 let tvořivá POHÁDKOVÁ 
DÍLNA vycházející z tématu 
představení. Veškeré informace 
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* pro dospělé
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JabloňovÁ     pohÁdka
Loutky bez hranic (Praha)
mozarteum 
neděle 20. 10. 2019 v 16.00 hodin pro rodiče s dětmi 
pondělí až středa 21.–23. 10. 2019 vždy v 8.30 a 10.00 hodin  
pro mateřské školy a nižší ročníky základní školy 
i 4+ |  45 minut |  80 kč
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. čísle 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz 
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz
pohádková dílna po nedělním představení 45–60 minut,  
rezervace nutná: tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě svatby a jedno velké prokletí – dokáže 
statečný král zachránit svou jabloňovou lásku? Loutkový příběh na motivy pohádky 
Jabloňová panna od Karla Jaromíra Erbena.

Režie: Dora Bouzková a Marcela Máchová / Loutky a kostýmy: Radka Mizerová 
Hrají: Dora Bouzková a Marcela Máchová

Příběhy malé LUpitiny Gonzáles
Loutky bez hranic (Praha)
mozarteum  
čtvrtek a pátek 24. 10. a 25. 10. 2019 vždy v 8.30 a 10.00 hodin  
pro základní školy 
i 8+ |  50 minut |  100 kč
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Mexická oslava Dušiček je barevná, veselá a smrtečky i smrťáci se s radostí scházejí 
a společně vyprávějí své příběhy. Pojďme se podívat do rodiny malé Lupitiny 
González, kde právě začíná Día de los Muertos – mexický sváteční Den mrtvých. 
Bude se tančit, bude se zpívat a bude se vyprávět. I zde, v Zemi mrtvých, se všichni 
rádi od srdce zasmějí! Veselá loutková výprava do Mexika za tamní barevnou oslavou 
Dušiček.

Režie: Dora Bouzková / Loutky a kostýmy: Magdalena Prousková / Hrají: Dora Bouzková
Představení získalo ocenění například na Festival of Puppetry Art 2018 v Bielsko-Biała (Polsko) 
nebo na festivalu Skupova Plzeň 2016.
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Já, tY a to 
Abstraktní pojednání o kulatosti světa pro nejmenší
Damúza (Praha)
V rámci Olomoucké Noci divadel 2019

mozarteum 
sobota 16. 11. 2019 v 9.30 a 11.00 hodin 
i tanečně-pohybová inscenace pro batolata od 10 měsíců do 3 let 

 35 minut 
vstup zdarma, počet míst je omezen (25 dětí) a na představení je nutné se 
předem rezervovat tel. čísle 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz
Svět je kulatý, svět se točí. Pojďte se točit taky! Vydejte se společně s kosmonauty 
na dobrodružnou cestu galaxií, třeba na svítící planetu nebo planetu z heboučkého 
plyše! Tanečníci provedou nejmenší diváky světem kolem dokola. Představení nabízí 
dětem první kontakt s divadlem – respektuje jejich potřeby a citlivě je uvádí do světa 
pohybů, zvuků, dotyků. Už od 10 měsíců si totiž miminka začínají pamatovat věci 
kolem sebe a svět, který bezprostředně nevidí pro ně už začíná existovat.

Koncept a režie: Karolína Křížková / Hudba: Julie Lupáčová / Scénografie: Karolína Jansová 
Hrají: Andrej Lyga a Karolína Křížková

AerO
Odivo (Banská Bystrica, SK)
mozarteum 
neděle 17. 11. 2019 v 16.00 hod pro rodiče s dětmi 
pondělí až středa 18.–20. 11. 2019 vždy v 8.30 a 10.00 hodin  
pro mateřské školy a nižší ročníky základní školy 
i 1,5+ |  30 minut |  80 kč 
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz 
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz
pohádková dílna po nedělním představení 45–60 minut,  
rezervace nutná tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Inscenace Aero je o vztahu k létání, k pohybu ve vzduchu. Proudění rozhýbává různé 
materiály. Vzduchové vibrace tvoří hudbu. Vzdušná laboratoř pro děti i rodiče  
a pro všechny, kteří mají chuť si uletět.

Režie: Monika Kováčová / Dramaturgická spolupráce: Mária Danadová / Scéna a kostýmy:  
Ivana Macková / Hudba: Matej Háasz / Světelný design: Milan Slama / Hrají: Mária Danadová 
a Juraj Smutný / Z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia.
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ZpáTky do BeTléma
Teátr Pavla Šmída (Hosín)  
a kejklíř Vojta Vrtek z Doudleb
mozarteum  
neděle 15. 12. 2019 v 16.00 hodin pro rodiče s dětmi 
pondělí až pátek 16.–20. 12. 2019 vždy v 8.30 a 10.00 hodin  
pro mateřské školy a nižší ročníky základní školy 
i 4+ |  45 minut |  80 kč
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz 
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz
pohádková dílna po nedělním představení 45–60 minut,  
rezervace nutná: tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi ANO, tak by 
teď asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili vánoce, nestavěli bychom betlémy 
a dárky by nenosil Ježíšek. Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým panem 
učitelem u Betléma. Po letech si ten prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně.

Režie: Stanislava Kočvarová / Scéna: Simonetta Šmídová / Loutky: Jan Růžička  
Hrají: Pavel Šmíd, Vojta Vrtek 

ZimNí pohádka
Divadlo 100 opic (Praha)
mozarteum  
neděle 19. 1. 2020 v 16.00 hodin pro rodiče s dětmi 
pondělí až středa 20.–22. 1. 2020 vždy v 8.30 a 10.00 hodin  
pro mateřské školy a nižší ročníky základní školy 
i 4+ |  45 minut |  80 kč
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz 
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz
pohádková dílna po nedělním představení 45–60 minut, rezervace nutná:  
tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Sněhulákova tajná výprava. Autorská pohádka pojednává o přátelství svérázného 
sněhuláka a štěněte Alíka – pejska, kterého vyhnali z domu. Tito dva hrdinové se 
dostanou do víru dobrodružství a nečekaných zvratů, v nichž musí prokázat odvahu 
a vtip. Také se nebojí riskovat kůži jeden pro druhého, protože věrnost může být silnější 
než vlk, lidská hloupost i smutek. Pohádka plná legrace, hudby a loutkových gagů.

Scénář: Lenka Dombrovská / Režie: Růžena Pikotová / Hraje: Dominik Tesař
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Stará poVěst
Divadlo 100 opic (Praha)
mozarteum  
čtvrtek 23. 1. 2020 v 8.30 a 10.00 hodin pro základní školy  
i 8+ |  50 minut |  100 kč
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Chytej uŠima
Divadlo 100 opic (Praha)
Divadelní kapela pro děti
mozarteum  
pátek 24. 1. 2020 v 8.30 a 10.00 hodin pro nižší ročníky zš 
i 7+ |  60 minut |  100 kč
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Vystoupení hudební skupiny s texty pro děti, komponované do loutkového příběhu 
skřítka, který se vydal na cestu do světa. Tam potkává přátele a s nimi zažívá 
dobrodružství, která jsou obsahem textů písní. Ryby, které touží po výletu do města, 
moucha, která si myslí, že je slon, prasátko na útěku či zmatený medvěd, který nechal 
hlavu ve sklenici medu. Nakonec skřítek najde ve světě paní skřítkovou. Seznámení 
spolu oslaví šiškovou zmrzlinou. Dvanáct písní uzavírá uspávanka.

Komorní skladba pro jednoho herce, 
housle, píšťalu a několik loutek. Legenda 
z raného středověku, ve které loutky 
honí herce s mečem v ruce, hrají na 
housle a dokonce hoří. Je o rytíři, který 
byl krásný, silný a bohatý. Zkrátka 
měl všechno… a chtěl mnohem víc. 
A kupodivu, bylo to tak v pořádku. 
Protože si vzal si do hlavy, že chce umět 
létat. Zdálo se to být jednoduché, vždyť 
sama královna nebes našeho rytíře měla 
ráda. Ale... čeho všeho se musí člověk 
vzdát, než vzlétne vzhůru! A nemyslete 
si – krása, síla a bohatství jsou z toho to 
nejmenší.

Sólový projekt Dominika Tesaře
Inscenace získala cenu Festiwalu solistow 
lalkarskich v polské Łódźi.
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ZvíŘátka a loupežníci
Divadlo u staré herečky 
(Doubravice u České Skalice)
mozarteum  
neděle 23. 2. 2020 v 16.00 hodin pro rodiče s dětmi 
pondělí až čtvrtek 24.–27. 2. 2020 vždy v 8.30 a 10.00 hodin  
pro mateřské školy a nižší ročníky základní školy 
i 3+ |  40 minut |  80 kč
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz 
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz
pohádková dílna po nedělním představení 45–60 minut, rezervace nutná:  
tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Klasická pohádka o tom, že když kamarádi drží za všech okolností při sobě, tak jim 
to pak společně nejlépe ladí… Na malém statku žila kdysi stará a chudá statkářka 
a s ní koza, kočka a kohout. Jednoho dne se zvířata rozhodla vydat do světa a živit 
se zpěvem. Jenže ke společnému koncertnímu vystoupení vedla ještě pěkně dlouhá 
cesta. Na ní je čekala chatrč uprostřed lesů, ve které přebývala dvojice zlotřilých 
loupežníků!

Frutti Di mare
Anička a letadýlko (Praha)
mozarteum  
neděle 22. 3. 2020 v 16.00 hodin pro rodiče s dětmi 
pondělí až středa 23.–25. 3. 2020 vždy v 8.30 a 10.00 hodin 
pro mateřské školy a nižší ročníky základní školy 
i 4+ |  50 minut |  80 kč
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz 
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz
pohádková dílna po nedělním představení 45–60 min,  
rezervace nutná: tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Pohádka spletená z hlubokých mořských chvil, 
zelených řas a zpěvu vodních víl… 
Kdo sežral zlatou rybku, toho trest moře nemine.

Ovoce mořských příběhů, v hlubinách posbírané a nejjemnějším pískem posypané, 
vám budou servírovat Anička Duchaňová a Jana Kozubková

Scénář a režie: Anička Duchaňová / Dramaturgie: Petr Pola / Výprava: Marie Jirásková 
Písně: Anička Duchaňová / Hudební spolupráce: Michal Němec / Scénografická spolupráce: 
Radka Mizerová, Terka Klimovičová / Grafická spolupráce: Jana Matysíková 
Hrají: Anna Duchaňová, Jana Kozubková 
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Scénář: Vít Peřina  
Režie a hudba: Jiří Vyšohlíd  
Výprava a loutky: Luděk Joska  
Hraje: Jana Vyšohlídová
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KilL Will
Anička a letadýlko (Praha)
mozarteum  
čtvrtek a pátek 26. 3. a 27. 3. 2020 vždy v 8.30 a 10.00 hodin 
pro základní školy 
i 11+ |  45 minut |  100 kč
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Will zabil skoro všechny. Kdo zabil Willa? 
William S. je nejslavnější světový dramatik.  
Ale stal se mu malér! Ztratilo se mu jeho plnicí pero.  
Teď se pero toulá světem a vypráví příběhy dětem.

Režie: Anička Duchaňová / Dramaturgie: Petr Pola / Hudební spolupráce: Michal Ň. Jablkoň 
Hraje: Anička Duchaňová

Tři malá prasátka
Toy Machine (Pečky)
mozarteum 
neděle 19. 4. 2020 v 16.00 hod pro rodiče s dětmi 
pondělí až středa 20.–22. 4. 2020 vždy v 8.30 a 10.00 hodin 
pro mateřské školy a nižší ročníky základní školy 
i 4+ |  45 minut |  80 kč
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz 
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz
pohádková dílna s herci divadla toy machine po nedělním představení 
45–60 minut, rezervace nutná: tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Byli tři bratři… ale to je jiná pohádka. Vítejte v Prasíkově! Tady bydlí tři prasátka 
a každé úplně jiné. Jeden šampión v knedlíkožraní, druhý pěkný jako prase a třetí 
hlavička. Jenže kamarádství se může pokazit a někdy k tomu dojde úplně zbytečně 
a taky někdy v tom může mít prsty někdo třetí…

Loutková pohádka v režii Divadla Toy Machine / Loutky a výprava: Tomáš Běhal  
Hrají: Tomáš Podrazil, Tomáš Běhal
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SKříteK Buchty a loutky (Praha)
mozarteum  
neděle 17. 5. 2020 v 16.00 hodin pro rodiče s dětmi 
pondělí až čtvrtek 18.–21. 5. 2020 vždy v 8.30 a 10.00 hodin 
pro mateřské školy a nižší ročníky základní školy 
i 4+ |  50 minut |  80 kč
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz 
rezervace vstupenek pro školy tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz
pohádková dílna po nedělním představení 45–60 minut, 
rezervace nutná: tel. 777 359 431 | wolfova@muo.cz

Někde v lese nebo na louce, možná i kousek za vesnicí, prostě tam, kde si jich nikdy 
žádní lidé nevšimnou, žijí skřítci. A jedné skřítkové mamince a skřítkovému tatínkovi 
se zrovna narodil malý skřítek! Všichni mají radost, zvláště když zjistí, že malý 
skřítek, který roste jako z vody, dokáže každého zázračně uzdravit. Všichni ho mají 
rádi, hlavně jeho kamarádka, malá skřítková slečna. Malý skřítek si myslí, že doma je 
trochu nuda a jeho kamarádka je taková obyčejná. A tak se vydá do světa a…
Režie: Buchty a loutky pod vedením Marka Bečky / Výprava a loutky: Tereza Komárková 
Hrají: Zuzana Bruknerová, Marek Bečka, Vít Brukner 

EMil
Loutky bez hranic (Praha),  
Divadlo b (Praha), Divadlo T601 (Praha)
mozarteum  
čtvrtek 24. 10. 2019 v 19.00 hodin 
i pro dospělou veřejnost |  60 minut |  100 kč
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz

Obrazová loutkohra se zvířátky a kapkou krve.

Na motivy francouzských her, béčkových filmů a našich vnitřních představ. 
O tajemství idyly na samotě u lesa. O síle změnit rodové prokletí. O síle lásky. 
A hlavně o tom, jak kvičí prase v předsmrtné křeči. A co teprve šnek.

Režie: kolektiv (R. Beran, L. Bouzek, A. Kubištová) / Výprava: Marek Brožek / Kostýmy: kolektiv  
(R. Beran, L. Bouzek, A. Kubištová) / Hudba: kolektiv (R. Beran, L. Bouzek, A. Kubištová) 
Hrají: Lukáš Bouzek (Loutky bez hranic), Radek Beran (Divadlo b), Adriana Kubištová  
(Divadlo T601)

* pro dospělé
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Představení získalo 3 ocenění na festivalu Mateřinka 2015  
za loutky (Tereza Komárková), režii (Marek Bečka)  
a zvukově-hudební koncept (Vít Brukner).

3. 5.
4.–7. 5.
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P*čus není kret*n
Anička a letadýlko (Praha) 
mozarteum  
středa 25. 3. 2020 v 19.00 hod 
i pro dospělou veřejnost |  55 minut |  100 kč 
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. čísle 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz

Slavnost velké oběti začíná. Zahradní trpaslík ladí atmosféru a připravuje česnekové 
jednohubky. Maruška a Jaruška obcují s minulostí, sklerózou i ďáblem a nakonec 
v kostnatých dlaních drží srdce diváků. Je to příběh nesentimentálně dojemný. 
Groteska o dvou starých krávách a jednom zahradním trpaslíkovi. 

Koncept a scénář: Anička Duchaňová, Martina Krátká / Režie: Anička Duchaňová  
Dramaturgie: Petr Pola / Scénografická spolupráce: Lucie Labajová, Radka Mizerová  
Kostýmy: Lenka Odvárková / Písně: Anička Duchaňová / Hudební spolupráce: Michal Němec  
Hrají, zpívají a předvádí se: Martina Krátká, Anička Duchaňová, Štěpánka Pencová

* pro dospělé

Don ŠaJn 
Láska, vášeň, záhrobí
Buchty a loutky (Praha)
mozarteum  
čtvrtek 21. 5. 2020 v 19.00 hodin 
i pro dospělou veřejnost |  70 minut |  100 kč
rezervace vstupenek pro veřejnost tel. 585 514 190 | pokladna.amo@muo.cz

Jestli mně však don Lorenzo ruky mé drahé donny Anny odepře,  
pak ta hodina bude pro mne hodinou osudnou… Láska, vášeň, záhrobí.

Režie: Vít Brukner / Výprava: Buchty a loutky za pomoci Báry Čechové  
Kopie loutek: život a Miroslav Trejtnar / Hudba: Buchty a loutky  
Hrají: Vít Brukner, Marek Bečka, Radek Beran, Lukáš Valiska

* pro dospělé
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7. 5.


