
 
PROGRAM 

Říjen 2016 

 

Měřičkova 20  •  Brno – Řečkovice  •  tel.: 541 211 890 
PO-PÁ  8:00 – 19:00 hod.  •  SO-NE  13:00 – 19:00 hod. 

 
Datum a čas  Popis akce  
  

Sobota 
8. 10. 2016 
10:00 hod. 
DIVADLO 

 O neposlušných kůzlátkách 
 
"... zamykáme, zamykáme, dáme zámek na vrátka. Zamykáme zamykáme - neukradnou 
kůzlátka!" Ale ukradnou, vlk je přelstí a uteče i s nimi. Všechno dobře dopadne, maminka 
je zachrání.  
Divadlo Úsměv

 

  

Sobota 
15. 10. 2016 
10:00 hod. 
DIVADLO 

 S tetinama zpívání lepší je než zívání (podzim) 
 
Hudebně zábavný pořad pro děti s písničkami, soutěžemi a pohádkami O drakovi a O 
ztraceném jablíčku. 
Brněnské písničkové tetiny 

 

  
  

Sobota 
22. 10. 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! 

 

 
PROGRAM 

Listopad 2016 

 

Měřičkova 20  •  Brno – Řečkovice  •  tel.: 541 211 890 
PO-PÁ  8:00 – 19:00 hod.  •  SO-NE  13:00 – 19:00 hod. 

 
Datum a čas  Popis akce  
 

Sobota 
5. 11. 2016 
10:00 hod. 
DIVADLO 

 Dračí zpívání
 
- 
Divadlo Kača a Kača 

 

 

Sobota 
12. 11. 2016 
10:00 hod. 
DIVADLO 

 O Kůzlátkách 
 
Klasická pohádka o kůzlátkách, která neposlechla maminku a otevřela vlkovi, je jednou z 
nejznámějších a nejoblíbenějších krátkých pohádek pro nejmenší. 
Divadlo Kejkle 

 

 
 

Sobota 
26. 11. 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 

 
 
 

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! 


