
PROGRAM 
Prosinec 2015 / Leden 2016 

 

Měřičkova 18  •  Brno – Řečkovice  •  tel.: 541 211 890 
PO-PÁ  9:00 – 19:00 hod.  •  SO-NE  13:00 – 19:00 hod. 

 
Datum a čas  Popis akce  
  

Sobota 
5. 12. 2015 
17:00 hod. 
AKCE 

 Putování za Mikulášem 
Kratší divadelní představení, doprovázené písničkami a básničkami, na které navazuje 
mikulášská nadílka. V adventním čase přichází Mikuláš společně s andílkem a čertem mezi 
děti. Dárkový balíček pro děti je zahrnut v ceně vstupného. Divadlo Kača a Kača 
Vstupné na tuto akci je 150,- Kč pro děti i dospělé! 

 

  

Sobota 
12. 12. 2015 
10:00 hod. 
DIVADLO 

 Cukrářka Barborka  
Sváteční pohádka o všech vánočních zvycích. Cukrářka Barborka, Mikuláš, nezbedný 
čertík, koledy, cukroví - zkrátka Vánoce. 
Divadlo Úsměv 

 

  

Sobota 
9. 1. 2016 
10:00 hod. 
DIVADLO 

 Zimní pohádka 
Černoušek Bumti se vypraví z Afriky do Grónska, protože chce vidět sníh. Koho tam potká? 
Co tam zažije? Přijďte prožít s černouškem Bumtim velké zimní dobrodružství. 
Divadlo Sandry Riedlové 

 

  

Sobota 
16. 1. 2016 
10:00 hod. 
AKCE 

 Karneval s Myš a Maš Praha
MYŠ a MAŠ je název hudební skupiny pro děti, zpívající nové autorské písničky v 
moderním pojetí. Za cíl si dávají být dětem srozumitelní, ale zároveň je nepodceňovat. 
Tvorba obsahuje žánry od mazurky po Rock ´n´ Roll, nechybí jazzové melodie, Samba, 
Reggae a další. Vystoupení trvá cca hodinu a je vhodné pro děti od 1 roku do 10 let. Děti 
budou v průběhu vystoupení spolu se skupinou tancovat, tleskat, pochodovat, zpívat a 
mohou také soutěžit. 
Myš a Maš Praha

 
Vstupné na akce ve Veselé kavárně: 95,- Kč dospělák /55,- Kč dítě. Dospělí mají místo (židli) u stolu, děti sedí na malých polstrovaných 

kostkách nebo židličkách v herním koutku (v hledišti). Více informací o systému předprodeje i aktuální program najdete na: 
http://www.veselakavarna.cz/program-detske-kavarny/   

 
Změna programu vyhrazena! 

 

VESELÁ KAVÁRNA - NEJVESELEJŠÍ DĚTSKÁ KAVÁRNA V BRNĚ! 

PROGRAM 
/ Leden 2016 

 

Měřičkova 18  •  Brno – Řečkovice  •  tel.: 541 211 890 
PO-PÁ  9:00 – 19:00 hod.  •  SO-NE  13:00 – 19:00 hod. 

 
Datum a čas  Popis akce  
 

Sobota 
23. 1. 2016 
17:00 hod. 
AKCE 

 Veselý karneval
Veselý pohádkový karneval s Divadlem Koráb. Čeká na vás dopoledne plné her a soutěží 
jako například soutěže s nafukovacími balonky, přetahování lanem. Divadlo Koráb pak 
přiveze loutky se kterými zažijeme Krmení draka, Taneček s Obrem, Mrštné vochomůrky. 
Soutěže střídají taneční písničky! Masky a převleky jsou vítány, ne však podmínkou. 
Divadlo Koráb

 

 

Sobota 
6. 2. 2016 
10:00 hod. 
DIVADLO 

 Kocour v botách
Kocour v Botách je klasická pohádka zpracovaná pro jednoho herce. Stačí jen otevřít knihu 
a kocour v botách (mapetová loutka) Vás provede pohádkou. 
Divadlo Koráb 

 

 

Sobota 
13. 2. 2016 
10:00 hod. 
AKCE 

 Masopustní rej
Tradiční masopust, který dětem zábavnou formou přiblíží původní lidovou veselici. 
Programem provází kominík a Kubíček. Doba programu 75 minut. 
Divadlo Kača a Kača 

 

 

Sobota 
20. 2. 2016 
10:00 hod. 
DIVADLO 

 Červená karkulka a Perníková chaloupka
Kdo by neznal tyto dvě pohádky, které nám připomínají naše dětství. Pro loutkové divadlo 
jsou vždy vděčným a velmi lákavým námětem. Naše inscenace navíc počítá s přímou 
spoluprací dětí, s jejich aktivním podílem při posouvání děje, takže děti nebudou jen 
pasivními diváky.  
Loutkové divadlo Vratislava Schildera

 
 

Vstupné na akce ve Veselé kavárně: 95,- Kč dospělák /55,- Kč dítě. Dospělí mají místo (židli) u stolu, děti sedí na malých polstrovaných 
kostkách nebo židličkách v herním koutku (v hledišti). Více informací o systému předprodeje i aktuální program najdete na: 

http://www.veselakavarna.cz/program-detske-kavarny/   
 

Změna programu vyhrazena!  
 

VESELÁ KAVÁRNA - NEJVESELEJŠÍ DĚTSKÁ KAVÁRNA V BRNĚ! 


