Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ČTĚTE:
pro školní rok 2019/2020 vám Knihovna města Plzně předkládá opět nový katalog kulturních a vzdělávacích
pořadů a doufá, že si z pestré nabídky vyberete.
     
JAK SI VYBÍRAT?
Katalog je pro lepší orientaci rozdělen do jednotlivých skupin – stupňů a ročníků. Doporučení pro jednotli
vé ročníky je pouze orientační, vybírat lze napříč spektrem nabídky.
JAK OBJEDNÁVAT?
Buď zasláním písemné objednávky (vyplněný přiložený blanket) na adresu:
Knihovna města Plzně
B. Smetany 13
301 00 Plzeň
nebo e-mailem na konkrétního pořadatele:
Polanova síň: Mgr. Jana Horáková, tel. 378 038 206, e-mail: horakovaj@plzen.eu
L-klub: Bc. Dana Brychová , tel. 378 038 231, e-mail: lochotin@plzen.eu
M-klub: Bc. Jan Albrecht, tel. 724 602 897, e-mail: mklub.plzen@seznam.cz
nebo lekce informační výchovy na jednotlivých knihovnách telefonicky
CO JE NUTNÉ V OBJEDNÁVCE UVÉST?
Číslo a název pořadu, objednávajícího – školu, jméno odpovědného pracovníka, kontakt (adresu, e-mail,
telefon či mobil), počet dětí v jednotlivých skupinách-třídách (skupiny je třeba slučovat podle kapacity
sálů), zvolený sál, preferovaný termín nebo naopak omezení  (měsíc, den v týdnu, kdy nelze!).
DO KDY OBJEDNÁVKU DORUČIT?
Do pondělí 17. září 2019.
Pozdější objednávky lze přijmout kdykoliv jen s ohledem na volné kapacity a možnosti (např. malé skupiny
je nutné přiřazovat). Po termínu uzávěrky záleží přijetí objednávky pouze na možnostech organizátora.
Pořady lze realizovat až pro skupiny nad celkem 25 diváků.
DALŠÍ INFORMACE
Programy uvádíme v Polanově síni Knihovny města Plzně (B. Smetany 13, II. patro, kapacita do 60 míst),
v M-klubu (Macháčkova 28, I. patro, kapacita cca 120 míst) a v L-klubu (Studentská 22, přízemí, kapacita
cca 75 míst), všechny prostory mají bezbariérový přístup. Vyberte si sál vám nejlépe dostupný, v případě, že
program nelze uvést ve vámi zvoleném sále, hledáme možnost uvedení, s vaším souhlasem, v sále náhradním.
U každého programu je uvedena cena vstupného na jednoho žáka.
Programy jsou v rozsahu 40-55 minut.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Vaše objednávka je závazná a jste za ni finančně spoluodpovědni.  Smlouvy uzavřené na základě
vašich objednávek nelze rušit bez předchozí vzájemné dohody!
Programy pro školy jsou v Knihovně města Plzně cenově zvýhodněné.
V rámci našich možností a okolností se snažíme splnit vaše požadavky na časové zařazení pořadu tak, jak to
vyhovuje vašemu vyučovacímu plánu, a dohodnout i případné změny.
Pokud se škola nedostaví na pořad bez dohody, bude požadována úhrada v plné výši ztráty!
V sálech není možné svačit a je nepřípustné používat při představeních mobily!
K odkládání slouží určené prostory.
Děkujeme za váš zájem i spolupráci a těšíme se s vámi a vašimi žáky na shledanou

Pořady pro mateřské školy
A1.
BUDULÍNEK MANDELINKA
40,- Kč
Pohádková komedie s písničkami. Budulínek není žádný hodný chlapeček, ale pořádné kvítko.
Neposlouchá dědečka a zlobí. Když si ho liška odveze, netuší chudák, jakou veš si nasadila do
kožichu a že její liščata dostanou školu největšího lumpa z okolí. A nakonec jí nezbyde, než
žebrat u dědečka, aby toho nezvedeného Budulínka odvedl domů. Dědeček by ale raději liščata.
Jak to dopadne? S loutkami hrají Šimon Pečenka a Josef Hejcman.
A2.
CO SE DĚJE V TRÁVĚ
40,- Kč
Pásmo pohádek a písniček pro menší děti, které spojuje téma života na louce: krtek staví pro
všechny metro, žížaly se nemohou dohodnout, která je nejdelší, šneci si s sebou nosí domeček
a k tomu všemu hraje broučí kapela. Hrají Šimon Pečenka a Josef Hejcman.
A3.
ČERT A KÁČA
40,- Kč
Muzikálek na motivy jedné z nejznámějších pohádek Boženy Němcové – s trochou veselé nadsázky hrají a zpívají Milan B. Karpíšek, Jitka Kubištová a Kateřina Kubištová.
A4.
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
40,- Kč
Dvě veselé pohádky – Jak čert hloupému Honzovi nadělil rozum a O pyšné princezně, kterou
čert potrestal a napravil. Účinkují: Přemysl Kubišta, Romana Neumannová a Jitka Kubištová
nebo Taťána Krchovová.
A5.
ČERVENÁ KARKULKA
40,- Kč
Netradiční zpracování klasické pohádky – svěží a vtipné představení, které je kombinací živých
herců a loutek, vypráví známý příběh holčičky s červeným čepcem, babičky, vlka a myslivce.
Hrají herečky pražských divadel Markéta Burešová a Marcela Magdová.
A6.
DOKTORSKÁ POHÁDKA
40,- Kč
Pohádková komedie na motivy Karla Čapka. V lese bydlí zlý čaroděj Magiáš. Nemá rád lidi a nej
víc doktora z Kostelce, který pomáhá lidem i pohádkovým bytostem. Nakonec sám čaroděj
bude jeho pomoc potřebovat. Můžete se těšit i na hejkala, vodníka, ohnivého muže a dokonce
i na papouška. Účinkují Šimon Pečenka a Josef Hejcman.
A7.
JAK ČOCHTÁNEK A LESNĚNKA CHRÁNILI PŘÍRODU
30,- Kč
Interaktivní ekologická pohádka s písničkami o tom, jak vodník a lesní víla se starají o les
i rybníček. Hrají a zpívají Romana Neumannová a Přemysl Kubišta.
A8.
LETEM SVĚTEM
40,- Kč
Hudebně komponovaný písničkový pořad Jiřího Bílého. Děti s autorem procestují různé kouty
světa a potkají kamarády z cizích zemí, procvičí si znalosti nahraných zvuků zajímavých zvířat
nebo se na chvíli stanou Eskymákem či indiánem. Autor seznamuje děti interaktivní formou
s jinými kulturami a jejich zvyklostmi.
A9.
MUZIKANTSKÁ CESTA KOLEM SVĚTA
25,- Kč
Malý Míša se vydává na cestu kolem světa, aby poznal, kde na jaké hudební nástroje hrají.
Navštíví Ameriku, Indii, Havaj, Mexiko, Čínu a během své cesty pozná (stejně jako děti) desítky
exotických hudebních nástrojů. Svou cestu zakončí spolu s Milanem B. Karpíškem na Chodsku.

A10. NA TOM NAŠEM DVOREČKU
35,- Kč
Na venkovském dvorečku se sešla pestrá společnost – hejno slepic s kohoutem Pepíkem,
kočka Micinka s myškou, pejsek Voříšek, čuník, dupající králíci, kozička i kravička. To všechno
jsou hrdinové kolekce žertovných písniček Milana B. Karpíška, který hraje a zpívá spolu s Jitkou
Kubištovou.
A11. O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
35,- Kč
Klasická pohádka o starostlivé a obětavé slepičce a mlsném kohoutkovi. Slepička pro záchranu
svého kohoutka navštíví mnohé řemeslníky – hrnčíře, kováře, švadlenku, pekaře. Příběh zároveň
seznamuje děti s polozapomenutými řemesly. Hrají Jitka a Přemysl Kubištovi.
A12. O NENASYTNÉM HLTOUNOVI aneb KOBLÍŽKU, JÁ TĚ SNÍM
40,- Kč
Pohádka, která s vtipem a humorem vypráví příběh pracovité babičky, která se stará o celou
domácnost: zametání chaloupky, vaření, praní… a o hladového dědečka, který si rád zalenoší
– nejenže nepomůže, ale ještě práci přidělává. A navíc chce k obědu usmažit koblížek! Ten se
ale ve spěchu babičce nepovede, a tak vznikne malý, rozmazlený a panovačný koblih. Co bude
dál a koho sní, to se dozvíte v představení Divadla Kolem v podání Karly Vovsové a Tomáše
Stolaříka.
A13. O TŘECH PRASÁTKÁCH aneb VŠUDE ČÍHÁ VLK
40,- Kč
Pohádka Divadla Kolem s Karlou Vovsovou a Tomášem Stolaříkem, která veselou formou vypráví
o všudypřítomném nebezpečí a o tom, že je třeba vše řádně promyslet a nepodceňovat rady
moudřejších a zkušenějších – maminek, tatínků a paní učitelky. A také o tom, že ve světě může
na každém kroku číhat nebezpečí a že ne každý, koho potkáme, je kamarád.
A14. PETŘÍK V POHÁDCE
40,- Kč
Vyprávění pro menší děti o malém klaunovi, který se dostane do pohádkové země, kde je
vše dovoleno a všechno se může. Představení spolu s loutkami hrají pražské herečky Markéta
Burešová a Marcela Magdová.
A15. POHÁDKA O VÁNOCÍCH
40,- Kč
Začíná tím, jak se pejsek a kočička těšili na Vánoce a jak se jim o nich zdálo. A pak se odvíjí ten
nejkouzelnější vánoční příběh narození Ježíška, ve kterém děti účinkují – v kostýmech Josefa,
Marie, králů, pastýřů a koledníků vytvoří veliký živý betlém. Spolu s nimi účinkují Romana Neumannová, Přemysl Kubišta a Pavla Bečková.
A16. POHÁDKOVÁ FARMA
40,- Kč
Když skončí zima, je na farmě hromada práce. Přijde nečekaná návštěva a farmář Šimon se musí
postarat nejen o farmu, ale také o návštěvu. Děti se stávají aktivními účastníky představení –
pomáhají s úklidem, sázejí s farmářem řepu… Pro děti již od tří let. Hrají Šimon Pečenka a Josef
Hejcman.
A17. PROJDEME SE PO ZOO
35,- Kč
Hudebně komponovaný písničkový pořad s kytarovým doprovodem Jiřího Bílého.
Průvodcem programu je papoušek Alexandr. Děti se dozví o jeho dobrodružství a putování
za zvířecími kamarády. Hravou formou se aktivně zapojují, naučí se zpívat nové písničky,
zacvičí si, zkouší hádat zvířátka a dozví se o nich různé zajímavosti. Jazyk je humorný, vypointovaný v poučení či příměr. K pořadu je natočeno CD, které je možno zakoupit a využít
v práci MŠ.

A18. ŘEMESLNICKÉ PÍSNIČKY
35,- Kč
Kovář, švec, bednář, krejčí, to jsou řemesla našich pradědů, kteří ctili fortel a uměli vzít za práci,
jejíž výsledky mnohdy užíváme dosud (na rozdíl od produktů současné velkovýroby). A právě
o těchto málem zapomenutých řemeslech a zlatých českých ručičkách se naučíte zcela nové
písničky! Průvodci vám budou Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek.
A19. VÁNOČNÍ HRÁTKY A ZPÍVÁNKY
35,- Kč
K Ježíškovi do Betléma vyrazila spousta zvířátek. Spolu s nimi si zaštěkáme, zamňoukáme,
Ježíškovi dárky dáme, vesele si zazpíváme, různé zvyky vyzkoušíme a trochu se i poučíme.
Pro nejmenší děti hrají Milan Benedikt Karpíšek a Jitka Kubištová.
A20. VESELÁ ZVÍŘÁTKA
40,- Kč
Pohádka o pejskovi, kočičce a mazané lišce, kteří se přes všechno škádlení nakonec skamarádí.
Aneb jak je důležité mít kamarády. Hrají Pavla Bečková, Romana Neumannová a Přemysl
Kubišta.
A21. VESELÉ PÍSNIČKY PRO NEJMENŠÍ DĚTIČKY
35,- Kč
Děti si spolu s Jitkou Kubištovou a Milanem B. Karpíškem zazpívají jednoduché a líbivé popěvky
o světě kolem nás – o sluníčku, o dešti, o rozkvetlé kytičce i o kočičce a pejskovi.
A22. VESELÉ PÍSNIČKY PRO PEJSKY A KOČIČKY
35,- Kč
V písničkách Milana B. Karpíška a Jitky Kubištové, které s nimi děti zpívají, hafají i mňoukají,
ožívají zvířátka z obrázků: kocouři Mates a Bonifác, basetice Bettyna, kočička Kate, kokršpaněl
Dino a jiní chlupatí kamarádi. Vůbec neuškodí vědět, jak se k zvířátkům chovat.
A23. Z POHÁDKY DO POHÁDKY
40,- Kč
Hudebně komponovaný pořad plný písniček, příběhů a postaviček z pohádek, které děti
důvěrně znají. Děti jsou do představení celou dobu aktivně – slovem i pohybem – zapojeny.
Hraje a zpívá Jiří Bílý.
A24. ZLOBIVÁ POHÁDKA
30,- Kč
Veselá pohádka o dětských zlozvycích, ve které navštívíte s Romanou Neumannovou a Pře
myslem Kubištou vesničky: Loudálkov, Šťouronosy, Špindírov či Neposluchy.

Pořady pro I. stupeň základních škol
1. ročníky:
B1.
JAK HONZA KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL
40,- Kč
Vtipná pohádka s lidovými písničkami, kde nechybí kamarádství ani láska. Honza a Kašpárek
poškádlí Šafářovic Andulku a pak si ji udobřují třeba pohádkou o Karkulce, kterou ale úplně
popletou. Hrají a zpívají: Romana Neumannová, Pavla Bečková a Přemysl Kubišta.
B2.
MÍČEK FLÍČEK
40,- Kč
Pohádka o neposedném a neposlušném míčku, kterého unesl zlý drak. Dědeček s babičkou
ho za pomoci nových přátel – strážníka na křižovatce, strašáka na poli a ptáčka v lese najdou
a zachrání. Účinkují: Jitka a Přemysl Kubištovi a Romana Neumannová.

B3.
NA ČERVENOU STÁT!
40,- Kč
Pohádkové představení s prvky dopravní výchovy a s aktivním zapojením dětských diváků.
V příběhu prvňáčka Pepína, který se poprvé vydává na cestu do školy úplně sám, se dozvíme,
že za každým rohem číhá nějaké dobrodružství a nebezpečí. Cestou potkáme línou zebru Miladu, malý domek, kde žijí dva úplně rozdílní sousedi – rozverný sportovec pan Zelený a starý
bručoun pan Červený. Za křižovatkou číhá pirát silnic Václav, který nedává pozor na nic a je
nebezpečný pro všechny. Hrají Šimon Pečenka a Josef Hejcman.
B4.
O PEJSKOVI A KOČIČCE
40,- Kč
Pohádkový příběh na motivy knížky Josefa Čapka s vyprávěním – Jak psali dopis, O kničavé
holčičce, O panence, která tence plakala a s písničkami – v podání Jitky a Přemysla Kubištových
a Romany Neumannové.
B5.
O HLOUPÉM HONZOVI
40,- Kč
Veselá pohádka o Honzovi, o kterém je známo, že je nejhloupější hlupákem z celého kraje. Je
diný, kdo nad ním ještě nezlomil hůl, je táta, ale i jemu jednou dojde trpělivost. Pošle Honzu do
světa, aby našel alespoň tři hloupější lidi, než je on sám. Podaří se mu to? Hrají Šimon Pečenka
a Josef Hejcman.
B6.
O POLEPŠENÉM ČERTOVI
35,- Kč
Veselá hudební pohádka o čertovi, který byl špindíra, nechtěl se mýt ani poslouchat Mikuláše.
Ten si ovšem s nezbedníkem snadno poradí, zvláště když mu pomohou děti. Nové nebeské
a pekelnické písničky, které si děti spolu s Milanem B. Karpíškem a Jitkou Kubištovou zazpívají,
je možno spojit i s mikulášskou nadílkou.
B7.
PAN POZDRAVENÍČKO
40,- Kč
Veselá veršovaná pohádka o slušném vychování. Během představení děti učí drzou a nevychovanou slečnu Lízu všechna „kouzelná slovíčka“. Vyučují, hrají a zpívají: Jitka a Přemysl Kubištovi
a Romana Neumannová.
B8.
POJĎTE S NÁMI DO ZOO
40,- Kč
Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek vás veselými písničkami pozvou do Hudební ZOO, kde každé
zvířátko má svoji písničku. Opice, klokani, žirafy, medvědi, všichni ožijí ve snadno zapamatovatelných refrénech. Děti si zazpívají nové „hitovky“ a báječně se pobaví.
B9.
POVOLÁNÍ V PÍSNIČKÁCH
35,- Kč
Kominík, hasič, popelář, řidič sanitky… i další povolání oblíbená u malých posluchačů ve vese
lém hudebním zpracování Milana B. Karpíška a Jitky Kubištové.
B10. PRINCEZNY JSOU NA DRAKA
40,- Kč
Klasická pohádka z repertoáru Divadla Kolem (Tomáš Stolařík a Karla Vovsová) o hledání pravé
lásky a o tom, že není všechno zlato, co se třpytí. Že v životě je nejdůležitější láska a upřímná
povaha, která vítězí nad bohatstvím a pýchou.
B11. U PANA JOSEFA LADY
40,- Kč
Na návštěvě v Hrusicích se povídá o dětství Josefa Lady a zvycích na venkově od jara až do zimy,
ale také se hraje a zpívá. A což teprve ty hádanky a pohádky! Hrají: Antonín Kaška, Josef Nechutný a Miloslav Krejsa, s klavírním doprovodem Ivo Pavelky.

B12. VESELÉ PÍSNIČKY PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY
35,- Kč
Morče, králíček, rybičky, had, leguán a další domácí mazlíčci zpodobnění ve veselých písničkách
se těší na vaši návštěvu! Stejně tak i Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek – s mnohými mazlíčky
mají i osobní zkušenosti.

2. ročníky:
B13. K JEŽÍŠKOVI DO BETLÉMA PŮJDEME
35,- Kč
Proč máme na Vánoce doma stromeček? Odkdy jíme kapra? Co je advent? Co dělají Lucky?
A proč se zpívaly koledy? – společné zpívání, hraní na historické nástroje i drobné vánoční
perličky nabízejí Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek.
B14. KOUZELNÁ LUCERNA
40,- Kč
Hudební pohádková komedie plná písniček – na motivy H. Ch. Andersena. Příběh prince
Jonatána, který se vrací domů ze světa. V začarovaném lese potká zákeřnou čarodějnici. Její
studna ukrývá kouzelnou lucernu plnící přání. Čarodějnice nachystá princi mnoho nástrah…
Účinkují Šimon Pečenka a Josef Hejcman.
B15. MŮJ RODNÝ KRAJ
40,- Kč
Vydejte se s námi na výlet po Plzeňském kraji! Rozhlédneme se z plzeňské věže, navštívíme
Radyni, Chlum a Krkavec, kde se seznámíme s pověstmi o těchto místech, budeme se trošku
bát v klatovských katakombách, zahrajeme si pohádku v chodštině a zažijeme mnohá další
dobrodružství. Účinkují: Jitka a Přemysl Kubištovi a Romana Neumannová.
B16. O PLZEŇSKÉM ZNAKU
40,- Kč
Víte, jak vypadá strašidelná škola? Co jedí strašidla? Jaké je nejkouzelnější číslo? A jak se zpívá
strašidlácká hymna? Tohle všechno dětem ochotně prozradí člověk nejpovolanější – principál
plzeňských strašidel Zdeněk Zajíček. A ještě stačí dětem povídat o plzeňském znaku. Za zády
mu k tomu kreslí ilustrace výtvarník Vhrsti. Všechny obrázky si pak děti odnesou do školy jako
velký suvenýr.
B17. O HLOUPÉM HONZOVI aneb CO JE PRAVDA A CO LEŽ
40,- Kč
Pohádka na motivy klasického příběhu o tom, jak se Honza učil latinsky. V ní se děti dozví, co
je správné a co ne, a připomenou si, že lež má krátké nohy. Uvádí Divadlo Kolem – hrají Tomáš
Stolařík a Karla Vovsová.
B18. O LÍNÉM MATĚJOVI A O HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ
35,- Kč
Poučné pohádky o tom, že se lenost nevyplácí a že štěstí nemusíme hledat až na konci světa.
Hrají a zpívají Romana Neumannová a Přemysl Kubišta.
B19. O PLZEŇSKÝCH ČERTECH
35,- Kč
Znáte pověsti o plzeňských čertech, o Ostrém kameni nebo o Čertově mlýně? Jestliže ne, pak
přijměte pozvání k vyprávění pověstí, ve kterých dobro bojuje se zlem a sedlák Blahoš s pekelnými mocnostmi. Ale jak je dobrým zvykem, naučí se obecenstvo zase novou (a pěkně chytlavou) písničku. Účinkují Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek.
B20. POJĎTE S NÁMI DO CIRKUSU
35,- Kč
Víte, proč mají sloni dlouhé choboty? Umíte krotit šelmy? Chcete si společně zazpívat nové

písničky o slonech, o šelmách i o koních s vnukem nefalšovaného cirkusáckého muzikanta Milanem B. Karpíškem a také s Jitkou Kubištovou? Pak přijďte do našeho šapitó.
B21. SŮL NAD ZLATO
35,- Kč
Veselá hudební pohádka na motivy Boženy Němcové v podání Jitky Kubištové a Milana B.
Karpíška. Nové písničky, které si děti tradičně zazpívají, i netradiční pojetí zpracování námětu
základních lidských hodnot.
B22. VESELÁ ČEŠTINA
40,- Kč
Za lepší poznání bohatosti českého jazyka! Děti uslyší pohádku v chodském nářečí, zazní brněnský
hantec, pohrají si s čísly a vyzkouší různé jazykolamy. A nakonec je česká pohádka o špatně na
psaných písmenkách. Vyučují a hrají Jitka a Přemysl Kubištovi a Romana Neumannová.

3. ročníky:
B23. BRATŘI ČAPKOVÉ DĚTEM
35,- Kč
Procházka tvorbou bratří Čapků. Budeme si společně povídat na motivy knížky Josefa Čapka
Povídejme si, děti, upečeme s pejskem a kočičkou dort, povyprávíme pohádku nezbednému
štěněti Dášeňce a nakonec sehrajeme tři doktorské případy z Velké pohádky doktorské Karla
Čapka. Účinkují Jitka a Přemysl Kubištovi.
B24. ČESKÝ ROK V TRADICÍCH
30,- Kč
Osvěžení českých tradic od Tří králů až po Vánoce a oslavu Nového roku – vše za doprovodu
českých lidových písní a s použitím obrázků Josefa Lady. Účinkují Jitka a Přemysl Kubištovi.
B25. NÁŘEČÍ V POHÁDKÁCH, PÍSNIČKÁCH A ŘÍKADLECH
35,- Kč
Malá procházka českými a moravskými nářečími. Navštívíme Chodsko, Krkonoše, jižní Čechy,
Moravu a zasmějeme se i při pohádce v brněnském hantecu. Pořadem provází Jitka a Přemysl
Kubištovi.
B26. JAK SE KRESLÍ VEČERNÍČEK
40,- Kč
Výtvarník oblíbeného večerníčku Bílá paní na hlídání, ilustrátor a spisovatel Vhrsti, vypráví
dětem, jak takový seriál vzniká, kdo všechno na něm pracuje a jak dlouho to trvá. Názorně
přitom dětem ukáže, jak se kreslí oblíbené animované postavičky – Bílá paní, čtyřčata, pirát
nebo drak. A samozřejmě si některé díly promítneme.
B27. PLZEŇSKÁ STRAŠIDLA
35,- Kč
Bezhlavý rytíř z plzeňského náměstí, hastrman z Roudné, hejkal z Jíkalky i další tajemné bytosti
se těší na malé posluchače dychtící po dobrodružných výpravách do dávných staletí. Zavedou
je tam Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek svým vyprávěním a písničkami.
B28. POHÁDKA O RADOUŠOVI
40,- Kč
Pohádkový minimuzikál o založení hradu Radyně a o životě nešťastného Radouše – krutého
pána hradu. V kulisách obrazů Vladimíra Havlice, v dobových kostýmech a s historickými nástroji účinkují Jitka a Přemysl Kubištovi a Milan B. Karpíšek.
B29. POVĚSTI A BÁJE Z PLZEŇSKÉHO KRAJE
35,- Kč
O plzeňské madoně a O pokladu na Věžce jsou dvě nejkrásnější pověsti z Plzeňska. K dětem se

dostanou v netradičním hudebním zpracování – spolu s potulnými muzikanty si je zpívají i ony.
A nechybí ani oblíbená soutěž a obrázky Milana B. Karpíška, se kterým účinkuje i Jitka Kubištová.
B30. POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH
40,- Kč
Proč slavíme Vánoce, proč máme dárky pod stromečkem, kde se vzala kometa a proč se Ježíšek
narodil v Betlémě? Vánoční povídání s živým betlémem a nejkrásnějšími českými koledami.
Hrají a zpívají: Romana Neumannová a Přemysl Kubišta.
B31. PREVENCE KRIMINALITY – NÁSTRAHY INTERNETU
40,- Kč
Interaktivní program, který hravou formou učí, jak se zachovat v krizových situacích. Účinkující
– pražští animátoři Šimon Pečenka a Josef Hejcman – zapojují diváky do děje a nechávají je řešit
modelové situace.
B32. ZVĚSTI A POVĚSTI O MĚSTĚ PLZNI
40,- Kč
Povídání o plzeňském znaku a nejen o něm – o založení města Václavem II., o knihtisku, o vaření
piva, o pověsti na Chlumu i o… Účinkují: Jitka a Přemysl Kubištovi a Romana Neumannová.

4. ročníky:
B33. DĚSNÉ HISTORKY PLZEŇSKÉ
35,- Kč
Zdalipak víte, jak to bylo s plzeňským katem? Kdo byla Bláznivá Bábina? A kdo straší U Všech
svatých? To vše a ještě mnohem více se lze dozvědět při výletu do tajuplných míst Plzně.
S písničkami jimi děti provedou Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek.
B34. DVA JANOVÉ – HUS A ŽIŽKA
35,- Kč
Dva pilíře českých dějin a s nimi související bouřlivé události 15. století slovem i hudbou přiblíží
Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek. Nejen slavný chorál Ktož sú boží bojovníci, ale i další dobové
písně přenesou posluchače o šest století nazpět. Upalovat se ale nebude, zato soutěžit ano!
B35. GOLEM, RUDOLF II. A JEHO ALCHYMISTÉ
35,- Kč
Setkejte se s Jeho císařskou Milostí Rudolfem II. v tajuplné Praze i u nás v Plzni. A možná poznáte
i Golema. Samozřejmostí jsou i dobové kostýmy, hudební nástroje, renesanční písně i soutěž
o Golemův šém. Účinkují Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek.
B36. CHRÁNÍME PŘÍRODU
35,- Kč
Ekologický interaktivní pořad o tom, jak a proč chránit přírodu, jaký smysl má recyklace a co
všechno a kolikrát se dá recyklovat. Jako Čochtánek a Lesněnka hrají a zpívají Romana Neumannová a Přemysl Kubišta.
B37. KAREL IV. A JEHO MOST
35,- Kč
Šest a půl století uplynulo od doby, kdy císař Karel IV. poklepal na základní kámen nového kamenného mostu, dnes národní památky, která v sobě skrývá nejen pověstná vajíčka, ale i mnohá tajemství. Odkrývají je a hity gotických hitparád hrají a zpívají Jitka Kubištová a Milan B.
Karpíšek. Zvou vás na společnou cestu i na soutěž.
B38. LONDÝN – VYSTUPOVAT!
25,- Kč
Pojeďte s námi na malý výlet do Londýna v pořadu plném zajímavostí a písniček o tomto
městě. Navštívíte Westminster i Tower, uslyšíte Big Ben, sveze vás London Bus, naučíte se píseň

o hořícím Londýně a další songy. Pořad je určený nejen milovníkům Anglie, ale hlavně těm,
kteří se potýkají s prvními úskalími angličtiny. Vaším průvodcem po Londýně i učitelem písniček
bude Milan B. Karpíšek.
B39. NÁSTRAHY VŠEDNÍCH DNŮ
35,- Kč
„Ta tvá mikina je vážně nemožná!“, „Ty fakt neslavíš narozky v Mekáči?“,„Ty si nedáš colu ani
energeťák?, „Co je to za vykopávku ten tvůj mobil?“, „Už jsi zkoušel hulit?“, „Jestli nám nekoupíš
chipsy, dostaneš nakládačku!“, „Pojď, já tě svezu.“ – Naučte se čelit podobným větám, naučte se
stát si za svým názorem, nebuďte jednou z ovcí ve stádě! Nenechte se zlákat. K tomu vás nabádá
pořad Jitky Kubištové a Milana B. Karpíška, doplněný písničkami a na zvláštní přání i povídáním
preventisty Městské policie.
B40. O PLZEŇSKÉ VĚŽI
35,- Kč
Nabízíme důvěrné seznámení se všemi plzeňskými zvony a povídání a zpívání o tom, že plzeňská
věž vskutku převyšuje kopce. Jak je dobrým zvykem, děti se naučí nové písničky – to vše spolu
s potulnými muzikanty Jitkou Kubištovou a Milanem B. Karpíškem.
B41. O DRAKOVI, KTERÝ BYL PŘÍLIŠ VYBÍRAVÝ
40,- Kč
Známý ilustrátor a spisovatel Vhrsti vypráví dětem originální moderní pohádku o vybíravém
drakovi a mnoha podivných princeznách a rovnou k tomu kreslí velké ilustrace. Děti tak vidí, jak
taková ilustrace vzniká, a dokonce můžou kreslíři radit, co na obrázcích bude a kudy se bude děj
pohádky ubírat. Všechny kresby si pak odnesou do školy jako velký suvenýr.
B42. PÍSNĚ HRADŮ A PODHRADÍ
35,- Kč
Niněra, fidula, psaltérium, trumšajt – na to vše se hrávalo ve středověku. V rukou Jitky Kubištové
a Milana B. Karpíška, kteří přicházejí v dobových kostýmech s repertoárem potulných pěvců
a vagantů, ožívají i další nástroje. Děti se octnou v hradní síni, na královské svatbě i v krčmě.
Nástroje si můžou vyzkoušet a naučit se i gotický taneček.
B43. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
35,- Kč
Česká klasika, ovšem podaná novým neotřelým způsobem Jitkou Kubištovou a Milanem B.
Karpíškem. Nové písničky, legrace, soutěž – to jsou hlavní klady představení, které si klade za cíl
přiblížit naše nejstarší dějiny dětem zvyklým na styl jedenadvacátého století.
B44. VESELÉ VELIKONOCE VINŠUJEME
35,- Kč
Víte, kdo byl Bakus? Proč se říká Popeleční středa či Kýchavná neděle?Proč je vajíčko symbolem
Velikonoc a co je to družbanec? Odpověď poskytne pořad, ve kterém jeho protagonisté Milan
B. Karpíšek a Jitka Kubištová procházejí časem masopustním až po Velikonoce a povídají o dobových tradicích a zvycích. A hlavně hrají a zpívají.

5. ročníky:
B45. BLÁZNIVÉ 20. STOLETÍ aneb JAK TO VLASTNĚ BYLO?
35,- Kč
Jako mávnutím kouzelného proutku se ocitáme před sto lety – rukujeme do světové války,
setkáme se s T. G. Masarykem, zažijeme vyhlášení samostatného Československa. Ale pak
přichází Mnichov, II. světová válka, pak osvobození – v Plzni americkou armádou. To vše
prožijeme v dějinné zkratce spolu s Jitkou Kubištovou a Milanem B. Karpíškem.

B46. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
35,- Kč
Vyprávění o počátcích našeho národního uvědomění – o Josefu Jungmannovi, o českém vlasteneckém divadle i o Josefu Kajetánu Tylovi, o Boženě Němcové, Karlu Jaromíru Erbenovi i o mnohých dalších. Zazní dobové vlastenecké písně i prazvláštní slůvka z doby obrozenecké. Hrají
Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek.
B47. HALLOWEEN – SAMHAIN – DUŠIČKY
35,- Kč
O původu a podstatě těchto svátků, o zvycích, písních i hrách – děti si v praxi vyzkouší skutečné
haloweenské zábavy svých anglických a amerických kamarádů, zazpívají si jejich písničky, s Milanem B. Karpíškem a Jitkou Kubištovou si zařádí i zasoutěží.
B48. HRADY A ZÁMKY V PLZEŇSKÉM KRAJI
30,- Kč
Hrad Radyně a zámek Kozel – historické putování i po dalších dominantách a šlechtických sídlech našeho kraje. Stručnou historií i pověstmi vás provedou postavy bájné i skutečné – Jitka
a Přemysl Kubištovi.
B49. HUDBA A MÓDA STALETÍ
30,- Kč
Procházka slohy – románským, gotickým, renesančním a barokním. Pomocí historické módní
přehlídky, hudebních ukázek a názorných obrázků architektury vás staletími provedou Jitka
a Přemysl Kubištovi.
B50. O PRINCEZNĚ, KTERÁ SKÁKALA O TYČI
40,- Kč
Známý ilustrátor a spisovatel Vhrsti vypráví dětem originální moderní pohádku o princezně,
která ráda sportuje, o jejích urozených nápadnících a starém drakovi, který naštěstí už dávno
žádné princezny nežere. K pohádce rovnou kreslí velké ilustrace a děti mu můžou radit, co
přesně na obrázcích bude. Všechny kresby si pak odnesou do školy jako velký suvenýr.
B51. PÁNŮ DVOŘÁKA A SMETANY SE NEMUSÍTE BÁT
35,- Kč
Nejen vyprávění o našich slavných skladatelích a o jejich dětství, ale také mnohé drobné klavírní
hudební ukázky z jejich děl. V dobových kostýmech účinkují Jitka Kubištová a Romana Neumannová.
B52. POVĚSTI Z OLYMPU
35,- Kč
Zeus a Héra, Athéna, Afrodita a další slavné postavy řecké mytologie v hudebně podmalovaném
vyprávění Milana B. Karpíška, který spolu s Jitkou Kubištovou zve na výlet do antických časů.
Zavazadla: písničky, legrace, soutěž – s sebou. Děti totiž samy sehrají „divadelní kus“ o Trojské
válce.
B53. PREVENCE KRIMINALITY – ŠIKANA A KYBERŠIKANA
40,- Kč
Interaktivní program, který hravou formou učí, jak se zachovat v krizových situacích. Účinkující
– Šimon Pečenka a Josef Hejcman – jako animátoři zapojují diváky do děje a nechávají je řešit
modelové situace.
B54. VÁNOCE V ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH
35,- Kč
Kančí hlava na stole, pravý anglický puding, práskací bonbony, polibek pod snítkou jmelí.
Dozvíte se také, proč Santa Claus leze komínem, kde vzal svůj kožich, jak je tomu s jeho soby.
Uslyšíte koledy z Anglie, USA i z Austrálie – možná přijdou i klokani. Určitě ale přijdou Jitka
Kubištová a Milan B. Karpíšek – s povídáním i muzikou.

B55. VELIKONOCE V ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH
35,- Kč
Easter Bonnets neboli anglické velikonoční klobouky, Pancake Day Race čili palačinkový závod
v přímém přenosu i velikonoční hry amerických školáků a nové velikonoční songy – samozřejmě
v angličtině. Přijměte pozvání na velikonoční výlet do cizích končin spolu s Jitkou Kubištovou
a Milanem B. Karpíškem.

Pořady pro II. stupeň základních škol:
6. ročníky:
C1.
ČESKÉ KLENOTY
30,- Kč
Korunovační klenoty, relikviář sv. Maura, Věstonická venuše, Růžencová slavnost… a další
skvosty a pamětihodnosti, které by měl znát každý Čech. Vašimi průvodci českými poklady budou Romana Neumannová a Přemysl Kubišta.
C2.
ČEŠTINA – MŮJ RODNÝ JAZYK
40,- Kč
Česky hezky – ukázky češtiny staro-dávné, staro-pražské, ale i současné a „jiné“, např.
brněnského hantecu. A také toho, jak nám pochopení „komplikují“ synonyma a homonyma,
nač jsou jazykolamy. Zábavný pořad, který také prostřednictvím ukázek krásného písemnictví
– Vančurovy Josefíny a Werichova Čochtana podporuje vztah k naší rodné mluvě. Účinkují Jitka
a Přemysl Kubištovi a Romana Neumannová.
C3.
STAROČESKÉ VÁNOCE
35,- Kč
Od svaté Kateřiny přes svátek sv. Ondřeje, Barbory, Mikuláše, Lucie až ke staročeským adventním a vánočním zvykům. Historické nástroje, dobové kostýmy a krásná předvánoční pohoda,
kterou přinášejí Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek.
C4.
VE STOPÁCH KELTŮ
35,- Kč
O Keltech, jejich žití, válčení i vynálezech, o jejich mystických zvycích a svátcích, o přínosu Keltů
evropské kultuře a vzdělanosti – pořad plný hudebních ukázek na historické nástroje zavede
posluchače do světa dávných obyvatel Bretaně, Irska a Walesu, ale i do země Bójů (Boiohaemum), tedy do Čech. Průvodci jsou Milan B. Karpíšek a Petra Brabcová.
C5.
VYNÁLEZY PRO VŠEDNÍ DEN
35,- Kč
Telefon, vysavač, zubní kartáček, toaletní papír, automobil – kdo a kdy tyhle věci vynalezl a co
tomu předcházelo? Odpovědi, a to i formou písniček, najdete v pořadu Milana B. Karpíška
a Jitky Kubištové.
C6.
ZEMĚPIS KŘÍŽEM KRÁŽEM
40,- Kč
Pořad, který formou interaktivní hry rozšiřuje obzory žáků nejen v oblasti zeměpisných znalostí,
ale také komunikace a vyjadřování – na základě televizního pořadu TV R1 Na špacíru, který mapuje zajímavá místa Evropy, řemesla a osobnosti. Provázejí Šimon Pečenka a Josef Hejcman.

7. ročníky:
C7.
KDE SE VZALO DIVADLO
30,- Kč
Stručný přehled vývoje divadla od antiky přes divadlo v dobách Shakespearových, v časech

českého národního obrození a také divadla současného – ukázky činohry, pantomimy, baletu, ope
ry a operety a přiblížení těchto žánrů mladým divákům v podání Jitky a Přemysla Kubištových.
C8.
KULTURNÍ MÍSTOPIS – PLZEŇSKÝ KRAJ
35,- Kč
Putování po městech plzeňského kraje – Plzeň, Přeštice, Domažlice, Nepomuk. Slavné osobnosti literatury, hudby, divadla i malířství, které jsou svázány s působením v Plzeňském kraji jako
např. J. J. Ryba, J. Š. Baar, B. Němcová, B. Smetana, A. Němejc, J. Trnka, J. Skupa, K. Klostermann,
J. Kožíšek a J. K. Tyl defilují před vámi v interpretaci Jitky Kubištové a Milan B. Karpíška.
C9.
PREVENCE KRIMINALITY – DROGY A NÁVYKOVÉ LÁTKY
40,- Kč
Interaktivní program, který hravou formou učí, jak se zachovat v krizových situacích. Pražští
animátoři Šimon Pečenka a Josef Hejcman zapojují diváky do děje a nechávají je řešit modelové
situace. Projekt vznikal za podpory odborníků.
C10. PUTOVÁNÍ SE STŘEDOVĚKÝMI STUDENTY
35,-Kč
Kdo byli vaganti a proč putovali Evropou za vzděláním? A byli dobrými studenty? V dobových
kostýmech a za doprovodu historických hudebních nástrojů hrají a zpívají Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek, zazní ukázky středověké studentské poezie a samozřejmě i trocha latiny.
C11. SVÁTKY V ANGLII A USA
25,- Kč
Den díkůvzdání, St. Patrick´s Day, Den nezávislosti, Mother´s Day, Father´s Day, anglické Velikonoce, Guy Fawkes´ Night – svátky, které v našich končinách moc neznáme, ale naši kamarádi
v anglicky mluvícím světě je slaví velice rádi. Blíže vám o tom poví i zazpívá Milan B. Karpíšek.
C12. UMÍME SE CHOVAT?
30,- Kč
Zábavný pořad o společenském chování a etiketě. Jak se chovat ve společnosti, v restauraci, v divadle, či jak se vzájemně chovat sami k sobě. Účinkují: Romana Neumannová a Přemysl Kubišta.
C13. VÁCLAV II. A NEJSTARŠÍ DĚJINY PLZEŇSKÉ
35,- Kč
O založení Plzně, Václavu II. a dalších Přemyslovcích – exkurse do historie s dobovými kostýmy, písně
mi i povídáním o středověkém životě na Plzeňsku – s Milanem B. Karpíškem a Jitkou Kubištovou.
C14. ZAJÍMAVOSTI ZE STARÉ PLZNĚ
35,- Kč
Proč se třeba Peklu říká Peklo? A bylo v Plzni i Nebe? V čem kdy Plzeň byla první? Pořadem
plným kuriozit, stavebních i jiných zajímavostí i nezvyklých lidských osudů v historii našeho
města provázejí Romana Neumannová a Přemysl Kubišta.
C15. ZA KAMEROU
40,- Kč
Interaktivní animační program, vhodný jako podpora mediální výchovy. Žáci si názornou ukázkou
– pod vedením profesionálního štábu TV R1 vyzkouší práci mediálního zaměření. Pořad probíhá
formou soutěžní hry dvou na místě vybraných týmů za aktivní podpory publika. Účinkují Šimon
Pečenka a Josef Hejcman.

8. ročníky:
C16. ANGLIČTINA S HVĚZDIČKOU aneb CO VÁS VE ŠKOLE NEUČÍ
25,- Kč
Jak říci anglicky – To je kočka! To je kus! Ta je ale má! Tu sbalím a další podobné fráze z mluvy
teenagerů doplněné chytlavými písničkami. Vyučuje Milan B. Karpíšek.

C17. CESTA STALETÍMI A SLOHY
30,- Kč
Sloh románský, gotický, renesance, baroko – v názorných ukázkách typických znaků architektury. Součástí je i módní přehlídka dobových kostýmů a přehled vývoje hudby. Uvádějí Jitka
a Přemysl Kubištovi.
C18. CO DALI ČEŠI SVĚTU
30,- Kč
Pořad o vynálezech, které vymyslely české hlavy a které dnes používá celý svět – např. kontaktní
čočky, lodní šroub, pluh aj. Kdo objevil genetiku či léky na opar? Nesnadnými životy českých
vynálezců a objevitelů vás provedou Romana Neumannová a Přemysl Kubišta.
C19. NÁRODNÍ OBROZENÍ A MY
35,- Kč
V. M. Kramerius, J. Jungmann, F. Palacký, J. K. Tyl, B. Němcová, K. J. Erben, B. Smetana, ale též
Národní divadlo a vlastenecké písně plné lásky k rodné zemi i prazvláštní slůvka z doby obrozenecké – to vše defiluje před vámi v pestrém sledu scének a písniček. A možná přijde i chvilka
tělocviku s dr. Miroslavem Tyršem! Účinkují Jitka Kubištová a M. B. Karpíšek.
C20. NÁŘEČÍ A SLANG
30,- Kč
Je to ještě vůbec česky? Pořad o různých podobách našeho mateřského jazyka. Procházka
mapou českých a moravských nářečí v mnoha praktických ukázkách. A nejen to – Jitka a Přemysl
Kubištovi přidají i příklady slangu a argotu.
C21. NEJ PLZEŇSKÉHO KRAJE
30,- Kč
Víte, které místo je v našem kraji nejvyšší, nejnižší či nejhlubší? Znáte nejstarší nálezy v našem
regionu? A co nějaké kuriozity? Na cestě za rekordy a zajímavostmi našeho kraje vás provedou
Romana Neumannová a Přemysl Kubišta.
C22. OSOBNOSTI PLZNĚ 19. STOLETÍ
30,- Kč
Osobní setkání s významnými osobnostmi spjatými s naším městem – Bedřichem Smetanou,
Emilem Škodou, Františkem Křižíkem a Josefem Kajetánem Tylem. Hrají Přemysl Kubišta a Romana Neumannová.
C23. PÍSMO – ZÁKLADNÍ VÝRAZOVÝ PROSTŘEDEK
20,- Kč
S nástupem techniky se dostává písemný projev do pozadí, a přesto platí, že umění vyjádřit
se písmem patří k základní gramotnosti člověka, společnosti, národa. Prostřednictvím písma
máme možnost uchopit své nitro – momentální náladu, schopnosti i emoce. Jaké informace
může získat z písma každý z nás? Neztrácíme kontakt sami se sebou? Přednáška grafoložky
Ivany Šmucrové s praktickými ukázkami.
C24. ROK NA HAVAJI
30,- Kč
Tři cesty spisovatele a cestovatele Petra Nazarova. Ve svém audiovizuálním pořadu přibližuje
nejen zdejší flóru a faunu, ale i místní kulturu včetně tance Hula Hula, havajských zvyků i exo
tických tradic.
C25. STOLETÍ VYNÁLEZŮ
35,- Kč
Století páry, pradědeček automobil, báječní muži na létajících strojích, vynálezci Thomas Alva
Edison, František Křižík – netradiční pohled na technický pokrok 19. století v pořadu dýchajícím
kouzelnou atmosférou zašlých časů s využitím dobových kostýmů, písní i soutěže nabízejí Milan B. Karpíšek a Jitka Kubištová.

9. ročníky:
C26. CESTA STALETÍMI, SLOHY, STYLY
30,- Kč
Rokoko, klasicismus, romantismus, secese až po paneláky. Móda, hudba i architektura – to vše
v názorných ukázkách a s módní přehlídkou dobových kostýmů v uvedení Jitky a Přemysla
Kubištových.
C27. DVACÁTÉ STOLETÍ V KOSTCE
35,-Kč
Otočíme kalendář o více než sto let, na zdi visí obraz stařičkého mocnáře, po mobilizaci rukujeme do války, setkáme se s T. G. Masarykem, zažijeme vyhlášení samostatného Československa.
Ale přichází Mnichov, II. světová válka a konečně i osvobození Plzně americkou armádou. A budování socialismu a listopad 1989. Stručnou rekapitulaci 20. století prožijeme s J. Kubištovou
a M. B. Karpíškem.
C28. KAREL ČAPEK aneb jak se co dělá
40,- Kč
Zábavné vyprávění o životě a díle Karla Čapka, divadelní ukázka ze hry Ze života hmyzu a dra
matizace Jak vzniká divadelní hra. Hrají Romana Neumannová a Jitka a Přemysl Kubištovi.
C29. KONEC VÁLKY NA ČESKÉM ZÁPADĚ
35,- Kč
Poslední dny druhé světové války v západních Čechách! Američané se blíží! Generál Patton v Plzni! Demarkační čára – ani o krok dál! Ať žije boogie-woogie! Do radostných okamžiků osvobození
západního konce naší země se přeneseme s Jitkou Kubištovou a Milanem B. Karpíškem.
C30. NA SKOK DO PRVNÍ REPUBLIKY
30,- Kč
O soudobé literatuře, divadle, filmu, módě, hudbě i politice… A také trochu o charlestonu!
Účinkují Markéta Čekanová a Dušan Rada.
C31. O RADOUŠOVĚ ŽITÍ a přežalostném konci
40,- Kč
Folkový minimuzikál o pohanském knížeti Radoušovi, vládci hradu Radyně, kterého Osud
obdařil oslíma ušima, kančími tesáky a kozí bradou. Pohádkový příběh lidské krutosti i křehké
lásky s nečekaným rozuzlením. S obrazy Vladimíra Havlice uvádějí Milan B. Karpíšek a Jitka
a Přemysl Kubištovi.
C32. TO JE DÁMA, VOLE!
30,- Kč
Proč byl valčík považovaný za nemravný tanec? Jakou roli sehrál v etiketě zahradník a v tanci kráva přešlapující v hnoji? Tohle, a nejen to, prozrazuje nový pořad Markéty Čekanové.
Spoluúčinkuje Michal Plzák.
C33. VÁLKA ZVANÁ SVĚTOVÁ
35,- Kč
Jako mávnutím kouzelného proutku se ocitáme na prahu 20. století, stáváme se svědky sarajevského atentátu, rukujeme do války, zpíváme si spolu s vojáky v zákopech, až je konečně mír
a dočkáváme se samostatného Československa. To vše spolu s Jitkou Kubištovou a Milanem B.
Karpíškem.
C34. VÝZNAMNÉ PLZEŇSKÉ OSOBNOSTI – 20. STOLETÍ
30,- Kč
Nejen v hádankách seznamují Přemysl Kubišta a Romana Neumannova posluchače s osobnostmi Josefa Skupy, Jiřího Trnky, Miroslava Horníčka a Jiřího Suchého.

Pořady pro střední školy:
D1.
BÁSNÍKŮV HLAS
40,- Kč
Pořad o Karlu Havlíčkovi Borovském zachycuje jeho životní osud i dílo na pozadí cesty do Bri
xenu – v dialogu s policejním komisařem Dederou. Do děje jsou vkomponovány i Havlíčkovy
články, korespondence, epigramy a úryvky básnických skladeb. Účinkují Antonín Kaška, Josef
Nechutný a Martina Samková.
D2.
JAK JSEM POTKAL RYBY
30,- Kč
Divadlo jednoho herce je formou zpracování známého díla Oty Pavla. Přináší divákovi také
uvědomění, co pro svobodu člověka znamenají vzpomínky a trpělivost. Za klavírního doprovodu Ivo Pavelky účinkuje Josef Nechutný.
D3.
JAN WERICH – HALÓ, KLAUN!
30,- Kč
Setkání s velkým umělcem (v podání Přemysla Kubišty), který vypráví, jak se seznámili s Jiřím
Voskovcem, jak napsali svoji první hru, proč začali s politickou satirou, jak těžké to bylo v emigraci za 2. světové války a jak to s nimi bylo po válce. Nejen v ukázce Čochtana spoluúčinkuje
Jitka Kubištová.
D4.
JAROSLAV SEIFERT – BÁSNÍK ŽIVOTA
35,- Kč
Životem a dílem i zajímavými okamžiky nositele Nobelovy ceny vás provedou a k tomu zazpívají Romana Neumannová a Antonín Kaška.
D5.
LISTÁŘ BOŽENY NĚMCOVÉ
40,- Kč
Retrospektiva osobního života Boženy Němcové a vztahů k mužům, kteří se v jejím životě
vyskytovali – k manželovi Josefu Němcovi, ale i k Hanuši Jurenkovi, Janu Helceletovi, Dušanu
Lamblovi a Václavu Bolemíru Nebeskému. Mozaiku jejich života dramaticky vytváří jejich dopi
sy – v interpretaci Martiny Samkové, Josefa Nechutného a Antonína Kašky za hudebního doprovodu Ivo Pavelky.
D6.
REVIZOR
30,- Kč
Zpracování klasického Gogolova díla v monodramatu Josefa Nechutného (s klavírním doprovodem Ivo Pavelky).
D7.
ROZMARNÉ LÉTO
30,- Kč
Zpracování slavné novely Vladislava Vančury jako divadlo jednoho herce. Za kolegiální výpomoci Ivo Pavelky nabízí Josef Nechutný potěšení z krásného jazyka – pasáže, které filmový
střih v dialozích vypouští – i vyjádření prostého lidského člověčenství, ke kterému stejně jako
Vančura tíhne.
D8.
SVOU VINOU KLETBU NESU
30,- Kč
Nejdůležitější mezníky života Karla Hynka Máchy – podle deníkových záznamů, osobní kores
pondence a Máchových skladeb. Vedle Máje zazní i ukázky z básní Svatý Ivan a Noc. Protagonisty pořadu jsou Antonín Kaška a Miloslav Krejsa.
D9.
UCTIVÁ POKLONA, PANE HAŠKU!
40,- Kč
Ústřední postavou je Josef Švejk a jeho prostřednictvím se posluchači dozví mnohá fakta o Jaroslavu Haškovi a zároveň uslyší písničky, pořekadla a parodie z doby Františka Josefa I. a z první
světové války. Účinkují Jitka a Přemysl Kubištovi a Milan B. Karpíšek.

Pořady pro školní družiny, školská zařízení
a zájmové kluby:
Programy je možno uvádět pouze v odpoledních hodinách!
(od 13.30 hod.)
E1.
ČERVENÁ KARKULKA
40,- Kč
Klasická pohádka s nečekaně dobrým koncem pro vlka a s mnohými ponaučeními. Například, že
je nutné poslouchat maminku nebo nemluvit s cizími lidmi. Účinkují: Jitka a Přemysl Kubištovi
a Romana Neumannová.
E2.
CHLUPATÍ KAMARÁDI V PÍSNIČKÁCH
35,- Kč
V pořadu z oblíbených hudebních cyklů o zvířátkách navštívíte náš „hudební útulek“, kde
se sešla vskutku veselá společnost – plameňák, tři chlupaté šeltie, rozpustilý kocour Honzík,
půlbaset Ben i mlsný pavián Pepa. S novými songy i obrázky se na vás těší Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek. S nimi si děti – jako vždy – s chutí také zazpívají!
E3.
JÁ, PÍŠŤALKA
35,- Kč
Tenorová, altová, sopránová, sopraninová i diskantová zobcová flétna, příčná flétna i pikola – to
vše v rukou flétnistky Petry Brabcové s hudebním doprovodem Milana B. Karpíška. Děti nahlédnou do historie dechových nástrojů.
E4.
O FABIÁNOVI A MEDULÍNĚ – POHÁDKY Z BRDSKÝCH LESŮ
35,-Kč
Jako Krkonoše mají svého Krakonoše, mají Brdy zase svého Fabiána – strážce a dobrého ducha.
O něm, o jeho milé Medulíně, o uhlíři Matějovi a dalších bytostech z brdských lesů vám budou
vyprávět, hrát a zpívat Milan B. Karpíšek a Jitka Kubištová.
E5.
O HANDULÉNCE
40,- Kč
Pohádka o pilné a laskavé Handulénce, která pomáhá všem, kdo pomoc potřebují a o líném
Handulákovi, který se ale nakonec polepší. Účinkují: Jitka a Přemysl Kubištovi a Romana Neumannová.
E6.
PEKLO aneb KDYŽ SE ČERTI ŽENILI
40,- Kč
Co je vlastně peklo? To je společenství čertů malých, velkých, hodných, zlých, hezkých, ošklivých.
Kde je takové peklo, jak vůbec vzniklo a co čerti dělají, když se nudí? Kdo jim vládne a jak to vypadá v takové čertovské škole? O tom všem je naše další pohádka. V ní zazní čertovské písně
a vy si připravte šikovné ruce a nohy, protože budete nejenom pracovat, ale i tancovat a trochu
i čarovat. Hrají Jitka Barvířová, Dana Štěpánová a Lucie Kotasová.
E7.
POHÁDKY A POVĚSTI ŠUMAVSKÝCH HVOZDŮ
35,- Kč
Velhartický čert i Bílá paní na Kašperku už netrpělivě čekají na své diváky! Průvodci tajuplnými
šumavskými končinami budou Jitka Kubištová a Milan B. Karpíšek se svými hudebními nástroji,
obrázky i dobrou náladou.
E8.
POHÁDKY PRO NEPOSLUŠNÉ DĚTI
30,- Kč
Milé děti, pokud budete neposlušné a budete se dloubat v nose, tak ho budete mít velký jako
okurku. Přesně to se stalo i Věrce v pohádce Divadla Jitule a Dadule (Jitka Barvířová a Dana
Štěpánová). A kdo žaluje, tomu zase zdřevění jazyk – to se zase přihodilo užalované Lidce. Dobrá rada zní: nedloubat se a nežalovat! Přijďte se podívat, jak to s holkami dopadlo!

E9.
POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
30,- Kč
Paní Kolbabová pracuje na poště, ale zdaleka tam není sama. Na poště se skrývají skřítkové
a provádějí všelijaké lumpárny. Díky jejich kouzelné moci číst zavřené dopisy objeví jeden
nešťastný a zamilovaný příběh. Snad nedoručený dopis najde svou majitelku a vše dobře dopadne. Účinkují Jitka Barvířová a Lucie Kotasová.
E10. TLUČE BUBENÍČEK
25,- Kč
Šamani, bubeníci, kouzelníci. Tolik bicích nástrojů děti ještě neviděly ani o nich neslyšely! Natož
aby si na ně mohly bubnovat! Darbuka, tabla, bodhrán, šamanské bubny, vojenský buben,
djembé, maracasy. Milan B. Karpíšek vše předvede, o všech toho totiž hodně ví a zná.
E11. VESELÉ PÍSNIČKY KAPITÁNA KOTVIČKY
35,- Kč
Představuje se námořní kapitán Kotvička s veselými songy o obyvatelích mořských hlubin
– o chobotnici, plejtvákovi, delfínovi, mořském koníkovi i ježkovi. Přijďte si zacachtat ve slané
vodě. Hrají Milan B. Karpíšek a Jitka Kubištová.
E12. VODNICKÁ ŠKOLA
40,- Kč
Jak to chodí v takové vodnické škole? Učí se vodníci také matematiku, prvouku nebo snad
i hudební výchovu? Naše malá vodňata jsou trochu neposlušná a jejich vodní znalosti nejsou
bohužel moc velké. Chudák pan učitel, jak si s tím asi poradí? Naštěstí je trpělivý a své žáky naučí
třeba chytat dušičky, plavat jako kámen a zpívat píseň Žabky z naší školky. Hrají Jitka Barvířová,
Dana Štěpánová a Lucie Kotasová.
E13. VÝLET DO INDIE
35,- Kč
Do exotických končin se přesuneme s Jitkou Kubištovou a Milanem B. Karpíškem za poznáním
vzdálené země i za jejími pohádkami plnými mystiky. Pojďte se s námi vydat na cestu, poodhalit
oponu světa odlišných kultur, slyšet písničky hrané na pravé indické nástroje, zatančit si indické
tance a naučit se třeba, jak naši indičtí kamarádi říkají „ahoj“ a „děkuji“.

Knihovna města Plzně, p. o.,
nabízí zdarma:
Lekce knihovnické a informační výchovy
Základní nabídka je určena dětem a mládeži od mateřských až po střední školy. Lekce jsou
přizpůsobeny znalostem i zájmu posluchačů a jejich témata se dají podle potřeby upravovat.
Do knihovny za pohádkou
ABC začínajícího čtenáře
V knihovně jsme jako doma
Hledám knížku nejen na neděli
Knihovna – brána k informacím
Vhodnou formou se účastníci seznámí s fungováním knihovny, procesem vzniku knihy,
s knížkami, jejich autory, s literárními žánry, naučí se orientovat v knihovním fondu, vyhledávat
potřebné a pracovat s informacemi z knih i dalších zdrojů.
Návštěvy v knihovnách je možno objednávat po celý školní rok telefonicky, osobně, písemně
nebo e-mailem:
Ústřední knihovna pro děti a mládež
B. Smetany 13, tel.: 378 038 207, e-mail: ukdm@plzen.eu, Mgr. Petra Pekárková
Obvodní knihovna Lochotín
Studentská 22, tel.: 378 038 231, e-mail: lochotin@plzen.eu, Mgr. Dagmar Khasová
Obvodní knihovna Slovany
Táborská 24, tel.: 378 038 235, e-mail: slovany@plzen.eu, paní Eva Zahradníková
Obvodní knihovna Bory
Klatovská 109, tel.: 378 038 251, e-mail: bory@plzen.eu, Mgr. Kateřina Smílková
Obvodní knihovna Doubravka
Masarykova 75, tel.: 378 038 256, e-mail: doubravka@plzen.eu, Mgr. Lenka Kotroušová
Obvodní knihovna Skvrňany
Macháčkova 28, tel.: 378 038 261, e-mail: skvrnany@plzen.eu, Mgr. Alena Sobotová
Knihovna Bolevec
Západní 18, tel.: 378 038 247, e-mail: bolevec@plzen.eu, Mgr. Eva Procházková
Knihovna Vinice
Hodonínská 55, tel.: 378 038 266, e-mail: vinice@plzen.eu, Bc. Lenka Ťoupalová
Knihovna Lobzy
Rodinná 39, tel.: 378 028 871, e-mail: lobzy@plzen.eu, paní Zuzana Mišterová
Hudební a internetová knihovna
Táborská 22, tel.: 378 038 241, e-mail: hudebni@plzen.eu, Bc. Zbyněk Topinka

Obvodní knihovna Bory

nabízí programy na podporu čtenářské
a informační gramotnosti – zdarma

Termíny ani časy nejsou určeny, stanoví se na základě domluvy – od úterý do čtvrtka
od 8:30 do 16:00. Kapacita cca 30 účastníků.

Mateřské školy
KOUŠE LEPORELO?
První seznámení s knihovnou. Zacílení na budování předčtenářské gramotnosti a čtenářských
strategií – prohlížení knížek pro nejmenší a čtení krátkých příběhů.

Základní školy, střední školy, školní družiny
KOUŠOU KNIHOVNY?
Náplně lekcí jsou přizpůsobené věku účastníků. Žáci (studenti) se dozví, co jsou informace, proč
lidstvo informace shromažďuje a kde a co nabízejí informační instituce a jak v nich najít, co
potřebují. Procvičí si práci s elektronickým katalogem a vyhledávání knih v regálech. Představení
zajímavých knih pro danou věkovou kategorii a v případě prvního stupně předčítání.
Vzdělávací oblast
Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět
Průřezové téma
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
výchova demokratického občana, mediální výchova
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení, k řešení problémů, občanské kompetence

Základní školy, střední školy, družiny, čtenářské kluby
CO SI PŘEČÍST…?
Představení autorů a knížek, které by účastníky v příslušném věku mohly zaujmout. Po domluvě
je možné zvolit formu čtenářské dílny.
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence sociální a personální

Základní školy – 1. ročníky – cyklus 3 návštěv
POPRVÉ SE ŠKOLOU V KNIHOVNĚ
Při první návštěvě se děti seznámí s fungováním a nabídkou knihovny zacílenou na raný školní
věk.
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk
a svět práce
Průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní

JAK VZNIKÁ KNÍŽKA?
Náplní druhé návštěvy je vyprávění o tom, co vše je potřeba udělat, než se narodí knížka.
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět,
Člověk a svět práce
Průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
První rok ve škole je završen slavnostním pasováním dětí na čtenáře, které probíhá koncem
školního roku.
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence sociální a personální

Základní školy – 2. ročníky – cyklus 2 návštěv
ČTENÁŘSKÉ PASY, CESTY ZA KNIHOU I.
Na začátku školního roku se v knihovně vydávají čtenářské pasy (čtenářské deníčky), následuje
povídání si o knížkách, které děti přečetly přes léto, a navazují i další tituly. Cena pasu je 10,- Kč.
ČTENÁŘSKÉ PASY, CESTY ZA KNIHOU II.
Setkání na konci školního roku, vyhodnocení a sečtení zápisů ve čtenářských pasech a předsta
vení 2-3 současných spisovatelů pro děti a mládež.
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní

Základní školy – 3. ročníky
REFERÁT O KNÍŽCE, KTEROU JSEM PŘEČETL
Na začátku školního roku knihovnice představí zajímavou knížku vhodnou pro daný věk. Beseda probíhá formou referátu, děti na závěr pro inspiraci dostanou vypracovanou osnovu.
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení
BEZPEČNÝ INTERNET
Na druhé pololetí je připravena beseda, v níž je dětem vysvětleno, jak internet funguje, a jsou
upozorněny na bezpečné chování na internetu.
Vzdělávací oblast
Informační a komunikační technologie
Průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní, Kompetence sociální
a personální

Základní školy – 4. – 9. ročník
Střední školy
OD KAMENE K ELEKTRONICKÉ KNIZE
Společně s účastníky sestaví knihovnice příběh zaznamenávání informací. Povídání o písmu,
o vývoji psacích látek a potřeb, o knize a jejích předchůdcích (papyrus a čtečka elektronických
knih).
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Průřezové téma
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní

Základní školy – 1. – 5. ročník
PLZEŇ V POVĚSTECH A LEGENDÁCH
Při besedě se účastníci dozvědí zajímavosti o Plzni a okolí, jak byly zaznamenané v krásné
literatuře.
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní
VÁNOCE
České vánoční tradice.
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Průřezové téma
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní
VELIKONOCE
České velikonoční tradice.
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět
Průřezové téma
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Rozvoj klíčových kompetencí Kompetence komunikativní
Objednávky: bory@plzen.eu , 378 038 251

