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Vážení přátelé,

dovoluji si Vám představit a zároveň nabídnout pohádková představení třemošenského loutkové-
ho divadla, které je 2. nejstarším amatérským loutkovým divadlem v celých západních Čechách, 
divadlo vzniklo již v roce 1921. 

LD Třemošná v roce 2006 oslavilo svoje 85. narozeniny velkolepým Dnem s loutkami, kterého 
se zúčastnilo okolo 400 diváků, příznivců a bývalých členů souboru jsme sehráli 5 pohádkových 
představení, vyhodnotili celoroční dětskou výtvarnou soutěž a uspořádali výstavu našich loutek. 

Během roku třemošenští loutkáři sehrájí kolem 30 pohádkových představení jak na domovské 
scéně v Třemošné, tak na zájezdových představeních po celé ČR. Namátkou bych uvedl - Den lidí 
dobré vůle na Velehradě, Jindřichovice pod Smrkem, Prahu, Strakonice, Písek, Stříbro, klášter v 
Kladrubech, hrad ve Velharticích a Horšovském Týně, dále představení v Holýšově, Plzni, Železné 
Rudě či třeba v Horní Bříze, Kaznějově nebo Mariánské Týnici.  

Soubor tvoří 15 stálých a 5 „občasných“ členů ve věku od 9 do 43 let. Pohádková představení 
hrajeme o víkendech, neboť jsme souborem ryze amatérským. 

V tomto přehledu jsou abecedně uvedeny jednotlivé pohádky hrané od roku 2001 do současnosti 
s uvedením krátkého obsahu, věkové vhodnosti, doby trvání, technických podmínek pro zájezdo-
vá představení. 

Cena za kompletní představení se pohybuje od 2500,- do 3500,- Kč - dle náročnosti představení. 
Cena neobsahuje dopravu a autorské honoráře. Přesnou cenu získáte telefonickým nebo mailo-
vým dotazem.

Pro vaši představu jsou v závěru ještě přehledně zobrazeny konstrukce scén, na nichž hrajeme 
svá loutková představení.

Věřím, že se vám z naší nabídky nějaká inscenace zalíbila a doufám, že se při pohádkách  
pro dětské publikum uvidíme.

Radek Koňařík
principál LD Třemošná



Soupis pohádkových představení, 
které má soubor na repertoáru v současné době:

Aladinova kouzelná lampa (premiéra v roce 2006)

Čert a Káča (I. premiéra v roce 1980)

Červená Karkulka (I. premiéra v roce 1950)

Červený kvíteček (premiéra v roce 1998)

Honza u krále (I. premiéra v roce 1947)

Hrátky s čertem (premiéra v roce 2001)

Jak Honza vyzrál na princeznu (premiéra v roce 1961)

Kašpárek vaří živou vodu (I. premiéra v roce 1952)

Kašpárek v pekle (I. premiéra v roce 1982)

Kouzelná galoše (I. premiéra v roce 1970)

Krakonoš (premiéra v roce 1996)

Není nad Ferdu (I. premiéra v roce 1971)

O pyšné base (I. premiéra v roce 1949)

O Smolíčkovi (I. premiéra v roce 1973)

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku (premiéra v roce 2006)

O statečné princezně Máně (premiéra v roce 2004)

Ostrov splněných přání (premiéra v roce 1994)

Perníková chaloupka (I. premiéra v roce 1949)

Pohádka o slunci (premiéra v roce 1988)

Pták Ohnivák a liška Ryška (premiéra v roce 2003)

Šípková Růženka (I. premiéra v roce 1947)

Štika patří na pekáč (I. premiéra v roce 1976)

Vodníkova Hanička (I. premiéra v roce 1948)

Zlatovláska (premiéra v roce 2002)

Zvířátka a loupežníci (I. premiéra v roce 1975)



Aladinova kouzelná
lampa
Pohádkový příběh nás všechny 
zavede do Orientu - do města 
Samarkand, kde bydlí v nuzné 
chalupě Aladin se svojí starou 
maminkou.  Aladin velice rád 
čte pohádky, takže nestíhá dě-
lat nic jiného. Jednou, když jde  
s oslem Džafárem na bazar, se 
setká s princeznou Fátimou, 
která od něj  oslíka získá. Peníze 
nemá a osla také ne. Situace vy-
užije zlý čaroděj, který Aladino-
vi  namluví, že mu zaplatí, když 
vleze do pohádkové jeskyně  
a přinese mu starou lampu. Dů-
věřivý Aladin pro lampu vleze, 
ale v jeskyni si uvědomí, že je 
to léčka a tak zjistí, že lampa je 
kouzelná. Vyvolá z lampy Džina, 
který Aladinovi splní 3 přání. Vy-
dává se do paláce, aby  získal 
princeznu fatimu. V patách je 
mu čaroděj. A tak spolu v palá-
ci soupeří kouzly o princezninu 
přízeň. Samozřejmě, že vše dob-
ře dopadne a zlo je potrestáno  
a dobro odměněno.

Loutky: javajky 
Délka: cca 55 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- nutné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Čert a Káča

Loutky: marionety 
Délka: cca 55 minut 
Vhodnost: od 5 let

Klasická pohádka o vesnické 
dívce Káče, která kvůli probu-
zení lásky k muzikantovi Jan-
kovi je schopna vzít si na truc  
za muže i čerta.

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium, pro 
menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Červená Karkulka 

Loutky: javajky 
Délka: cca 30 minut 
Vhodnost: od 4 let

Při představení hrána společně 
s pohádkou Šípková Růženka.

Klasická pohádka o holčičce Kar-
kulce, kterou ale potrápí místo 
vlka zlý dědek Všechnosněd. 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 3,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Červený kvíteček

Pohádka o kupci, který na své 
obchodní cestě zabloudí a do-
stane se do hlubokého lesa, 
kde uprostřed stojí krásný keř  
s květy. Kupec přes varování 
zvláštních hlasů nedbá a utrhne 
jeden květ. Objeví se netvor, 
který chce aby mu kupec přivedl 
jednu ze svých dcer. Uvolí se nej-
milejší dcera Maruška a odejde  
za netvorem, kterého však svojí 
láskou vysvobodí ze zakletí.

Loutky: marionety 
Délka: cca 30 minut 
Vhodnost: od 6 let 
 
Při představení hrána společně  
s Vodníkovou Haničkou. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium, pro 
menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- nutné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Honza u krále

Pohádka o hloupém Honzovi, 
kterému se kouzelnou píšťal-
kou podaří vysvobodit prin-
ceznu z dračího uvěznění a 
zároveň zachránit celé království  
před zlým drakem.

Loutky: marionety 
Délka: cca 35 minut 
Vhodnost: od 5 let 
 
Při představení hrána společně 
s pohádkou Kašpárek v pekle. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium, pro 
menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Hrátky s čertem

Výpravná pohádka o Martinu 
Kabátovi, Káče, loupežníku Sar-
-ka-Farkovi, poustevníku Ško-
lastykovi, princezně Dišperandě, 
čertu Luciovi, andělu Teofilovi,
doktoru pekelném Solfernovi a 
samotném Belzebubovi. Martin 
Kabát se snaží s pomocí anděla 
zachránit ze spárů pekelné moci 
duše princezny Dišperandy a její 
služky Káči. To se mu nakonec 
podaří a ještě zachrání i loupež-
níka z pekelného lože a poustev-
níka od trestu božího.

Loutky: javajky 
Délka: cca 105 minut 
Vhodnost: od 6 let 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- nutné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Jak Honza vyzrál  
na princeznu
Nejúspěšnější pohádka v na-
šem repertoáru. Od roku 1946 
do března 2004 byla sehrána již 
53x. Pohádka z Chodska. Hloupý 
Hon-za, kterého máma vyhnala z 
do-mu, jde vyléčit rozmazlenou 
princeznu. K vyléčení mu pomá-
há hodná babička, koza a osika.  
Tak samozřejmě všechno dobře 
dopadne a Honza se s vyléčenou 
princeznou nakonec ožení.

Loutky: marionety 
Délka: cca 60 minut 
Vhodnost: od 5 let 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu, není 
nutné
- přípojka 380V v dosahu 10m



Kašpárek vaří 
živou vodu
Pohádka o Kašpárkovi, který 
jako učeň u dobrého čaroděje 
zachrání živou vodu před čaro-
dějnicí Mrákavou a jejím manže-
lem, zlým čarodějem Halibukem. 
Za odměnu dostane od svého 
mistra lahvičku s touto vzácnou 
tekutinou.

Loutky: marionety 
Délka: cca 25 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 
Při představení hrána společně  
s pohádkou O pyšné base 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Kašpárek v pekle

Pohádka o tom, jak Kašpárek 
přelstí čerty a přivede z pekla 
napravenou princeznu, kterou 
do pekla čerti odnesli, protože 
byla zlá a panovačná.

Loutky: marionety 
Délka: cca 20 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 
Při představení hrána společně  
s pohádkou Honza u krále. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Kouzelná galoše

Bajka o zvířátkách. Dva malé za-
jíčky přechytračí ježčí rodinka. 
Zajíčci si myslí, potom co snědli 
darovaný kousek galoše, že jsou 
nejsilnější v lese a jdou vyhnat 
lišku z jejich bývalého domeč-
ku. Cestou zaženou i sovu, vlka 
a nakonec i bez kouzelné galoše 
vyženou i lišku z domu.

Loutky: maňásky 
Délka: cca 40 minut 
Vhodnost: od 3 let 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- sál i venkovní prostor
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 3,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- přípojka 220V venku nebo 
380V uvnitř v dosahu 10m



Krakonoš

Výpravná pohádka o vládci 
Krkonoš - Krakonošovi, který 
vždy pomáhá poctivým a dob-
rým lidem. V pohádce navští-
víme s Kordulou a sklínkařem 
Matějem, jeho nepoctivými ka-
marády - Pobertou, Tlučhubou  
a Darmojedem - Krkonoše, ale  
i tajnou jeskyni se skřítky.  
Ti vždy dávají člověku po právu 
to, co si zaslouží. Nakonec za-
sáhne Krakonoš, který nepoctivé 
Matějovi kamarády potrestá.

Loutky: javajky 
Délka: cca 60 minut 
Vhodnost: od 5 let 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- nutné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Není nad Ferdu

Bajka o zvířátkách. Na dvorku 
žijí spolu dobrý pejsek Ferda, 
neposedné a zlobivé  prasátko  
s maminkou, nadutý a nafou-
kaný kohout se slepičkami. 
Jednoho dne všichni odejdou  
a prasátko hlídá Ferda. Prasátko 
je zlobivé a pejska nenechá na-
pokoji. Přichází liška a chce si od-
nést prasátko. Ferda se ho snaží 
zachránit, ale čuník ho zavře  
do chlívku a liška prasátko od-
nese. Na dvorek přibíhají ostat-
ní zvířátka a chtějí jít prasátko  
do liščí nory vysvobodit. Kohout 
však odmítá Ferdu a nechává ho 
na dvorku. Liška však do nory 
chytí i kohouta. Ale Ferda při-
běhne a oba zachrání.

Loutky: maňásky 
Délka: cca 30 minut 
Vhodnost: od 3 let 

Při představení hrána společně  
s pohádkou Zvířátka a loupež-
níci. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- sál i venkovní prostor
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 3,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- přípojka 220V venku, 380 
uvnitř, v dosahu 10m



O pyšné base

Kašpárek se vrací od čaroděje, 
kde se učil, s lahvičkou živé vody. 
Cestou potká basistu, který svo-
jí neopatrností vylije živou vodu  
na svoji basu, která oživne. Té  
se nelíbí hrát při muzice s ostat-
ními nástroji a proto basistovi 
uteče. Myslivec ji postřelí, proto-
že mu ničí lesní školku a nakonec 
ji rozdrtí medvěd, jemuž se basa 
vysmívala, jak hrozně bručí.

Loutky: marionety 
Délka: cca 30 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 
Při představení hrána společně  
s pohádkou Kašpárek vaří živou 
vodu. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



O Slunečníku, 
Měsíčníku a Větrníku
Princ Vladan a jeho 3 sestry Karolína, 
Evelína a Pavlína jsou už dost velcí, aby 
mohli pomoci svým královským rodičům 
s vládnutím, ale místo toho si jen hra-
jí a tropí samé hlouposti. Jednou se má 
Vladan o sestry večer postarat a on se 
postará po svém - provdá je těm prvním, 
kdo si o ně řekne - přichází Měsíčník, Slu-
nečník a Větrník a odvádějí si jeho sestry. 
Pan král ho druhý den hned posílá sestry 
hledat. Vladan musí projít mnohými útra-
pami, až dojde k zakleté ledové princez-
ně Mileně. Musí s ní bojovat, aby ji vy-
svobodil. Nesplní však slib, který jí dá a 
vysvobodí z 13. komnaty krále Ohně. Ten 
Milenu unese k sobě do zámku. Vladan s 
pomocí svých švagrů jde k zlé ježibabě 
do služby, protože od ní potřebuje léta-
jícího koně, který bude rychlejší než kůň 
krále Ohně. Úkoly splní a švagři navíc je-
žibabu zničí. Na koni letí do zámku krále 
Ohně, kde vysvobozuje princeznu Mile-
nu. Ohnivý král však za nimi letí na hrad 
pana krále, kde dochází k poslední bitvě, 
v níž Měsíčník, Slunečník a Větrník krále 
Ohně porazí a vše dobře dopadne.

Loutky: javajky
Délka: cca 65 minut
Vhodnost: od 5 let



O Smolíčkovi

Klasická pohádka o chlapci Smo-
líčkovi, jelenu se zlatými parohy 
a samozřejmě také o zlých jes-
kyňkách.

Loutky: javajky 
Délka: cca 30 minut 
Vhodnost: od 4 let 

Při představení hrána společně  
s pohádkou Perníková chaloup-
ka. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 3,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



O statečné princezně  
Máně
Pohádka naruby o tom, jak ne-
spravedlivě do pekla odnesené-
ho Tondu Bártů jde vysvobodit 
rázná princezna Máňa. Ta ho 
nakonec s pomocí kouzelného 
dědečka Habaděje a jeho sestry 
ježibaby Kanimůry po splnění tří 
úkolů z pekelných spárů vysvo-
bodí.

Loutky: javajky 
Délka: cca 55 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- nutné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Ostrov splněných přání

Výpravná pohádka o tom, jak se 
na tajemný ostrov pro modrou 
perlu, která splní každé přání, 
vydává hned několik zájemců  
o ni - zlá a vychytralá ježibaba, bo-
jovní piráti a také chytrý Kašpárek  
s kamarádem Pedrem. Ti ji najdou  
a s její pomocí napraví mnoho věcí 
k lepšímu.

Loutky: marionety 
Délka: cca 60 minut 
Vhodnost: od 6 let 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Perníková chaloupka

Klasická pohádka o Jeníčkovi  
a Mařence, které neuposlechnou 
tatínkův příkaz a jdou hluboko 
do lesa, kde zabloudí. Dojdou  
až k chaloupce, jež je celá z per-
níku, ale zjistí, že v ní žije ježiba-
ba a ta si je chce upéct k večeři. 
S pomocí sousedky ale najdou 
cestu k rodičům a všechno dob-
ře dopadne.

Loutky: javajky 
Délka: cca 30 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 
Při představení hrána společně  
s pohádkou O Smolíčkovi. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 3,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Pohádka o slunci

Pohádka o princi, který z nudy 
proklel Sluníčko. To uvěznil zlý 
čaroděj a na Zemi nastala tma. 
Princ jej s kamarádem Kašpár-
kem jde vysvobodit. Pomůže jim 
kouzelná babička a dobrý čaro-
děj a tak princ Sluníčko z vězení 
vysvobodí.

Loutky: marionety 
Délka: cca 35 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 
Při představení hrána společně  
s pohádkou Štika patří na 
pekáč. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Pták Ohnivák  
a liška Ryška
Pohádka o dobru a zlu. Starý 
král vyšle své tři syny hledat 
ptáka Ohniváka, protože mu 
krade zlatá jablka z jeho jab-
loně. 2 starší bratři ale svému 
nejmladšímu bratrovi Miroslavo-
vi utečou. Tomu za jeho dobrotu 
však pomůže liška Ryška. Pře-
nese ho  za ptákem Ohnivákem,  
ale také za koněm Zlatohřívá-
kem a zlatovlasou pannou. Mi-
roslav vysvobodí i své nehodné 
bratry z vězení, ale ti ho v lese 
zabijí a ukradnou vše, co cestou 
dostal. Zachrání ho liška Ryška  
s ptákem Ohnivákem a tatínek 
král jeho nehodné syny vyžene 
ze zámku. 

Loutky: javajky 
Délka: cca 65 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 5,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 2,5m
- nutné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Šípková Růženka

Loutky: javajky 
Délka: cca 30 minut 
Vhodnost: od 3 let 
 
Hrána společně s pohádkou  
Červená Karkulka 
 

Klasická česká pohádka.

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 3,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Vodníkova Hanička

Pohádka o malé holčičce Ha-
ničce, která neposlechne svo-
ji maminku a jde se koupat  
k rybníku, kde ji ale k sobě  
do vody stáhne vodník. Haničce  
se podaří vodníka přelstít a vrátí  
se k mamince. Vodník se ale 
nevzdává a spěchá pro Haničku. 
Jen s pomocí chytrého Kašpár-
ka, se podaří vodníka zahnat 
zpět do rybníka.

Loutky: marionety 
Délka: cca 30 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 
Při představení hrána společně  
s pohádkou Červený Kvíteček. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Štika patří na pekáč

Pohádka o peciválovi Ivanovi, 
který díky kouzelné štice si plní 
všechna svá přání, až se z toho 
nakonec roznemůže, protože je 
tak tlustý, že už ani nemůže dý-
chat, neboť jen jí a spí. Pomůže 
mu dřevorubec, jenž ho prací 
v lese z tloušťky vyléčí a Ivan 
skoncuje se štičími kouzly.

Loutky: marionety 
Délka: cca 35 minut 
Vhodnost: od 4 let 
 
Při představení hrána společně  
s Pohádkou o slunci

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- ideální vyvýšené pódium,  
pro menší prostory není nutné
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 4,5m 
- hloubka: 2,5m - výška: 2,8m
- vhodné zatemnění sálu
- přípojka 380V v dosahu 10m



Zlatovláska

Klasická česká pohádka. Hodný 
kuchař Jiřík má svému krutému 
králi připravit k jídlu zvláštní 
rybu, ale nesmí ani kousek 
ochutnat. Jiřík ale ochutná a 
král to zjistí a chce jej nechat 
popravit. zachrání ho pouze, 
když přivede králi zlatovlasou 
pannu. Jiřík se vydává na dale-
kou cestu. Zachrání mravence, 
krkavce, rybu a ti mu všichni 
pomáhají při plnění úkolů, kte-
ré dostal od otce Zlatovlásky. 
Zachrání živou vodou, kterou 

Loutky: marionety 
Délka: cca 50 minut 

Vhodnost: od 4 let 
 

mu přinesla krkavčátka i mušku. Ta mu prozradí 
ukrytou Zlatovlásku mezi jejími sestrami a tak se 
vydávají ke svému králi. Ten ale Jiříkovi připravil 
popravu. Zlatovláska ho ale pokropí živou vo-
dou a Jiřík ožije. Když to vidí král, nechá se také 
stít, ale živá vodu už není. Zůstane mrtvý a Jiřík  
se Zlatovláskou odcházejí vstříc společnému žití.

Technické 
podmínky:

- ideální vyvý-
šené pódium,  
pro menší 
prostory není 
nutné
- rozměry 
pro umístě-
ní divadelní 
konstrukce: 
šířka: 4,5m - 
hloubka: 2,5m 
- výška: 2,8m
- vhodné za-
temnění sálu
- přípojka 
380V do 10m



Zvířátka a loupežníci

Pohádka o tom, jak se domácím 
zvířátkům - kozlíkovi, kočičce a 
kohoutkovi nelíbilo na dvorečku 
s dědečkem a proto utekla. Ne-
měla ale kam jít, tak v lese našla 
jeskyni, kde ovšem bydleli lou-
pežníci, kteří plánovali, jak pře-
padnout domeček s dědečkem. 
Zvířátka se ale vrátila rychle zpět 
k dědečkovi a zahnala loupežní-
ky.

Loutky: javajky 
Délka: cca 30 minut 
Vhodnost: od 4 let 

Při představení hrána společně  
s pohádkou Není nad Ferdu. 
 

Technické podmínky pro zájez-
dová představení:

- sál i venkovní prostor
- rozměry pro umístění diva-
delní konstrukce: šířka: 3,0m 
- hloubka: 3,0m - výška: 3,3m
- přípojka 220V venku, 380 
uvnitř, v dosahu 10m



Konstrukce jednotlivých druhů
scén pro loutková představení 

Marionetová scéna

Máňásková a javajková scéna

Javajková dvojscéna  
Krakonoš, O statečné princezně 

Máně, Aladinova kouzelná lampa, 
Hrátky s čertem

Javajková scéna  
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku



Zřizovatel:

DDM KAMARÁD Třemošná, příspěvková organizace 
Tyršova 916, 330 11 Třemošná, IČO: 60610654 
tel.: 377 953 651, e-mail: info@ddmkamarad.cz 

www.ddmkamarad.cz

Přímý kontakt na soubor:

Radek Koňařík - vedoucí souboru,  mobil: 608 855 141
e-mail: radek.k@email.cz,  www.ldtremosna.wz.cz

Kontakty na soubor


