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Pořady SK Rabštejn pro MŠ, ZŠ na 1. pololetí šk. roku 2018/19 
 

Na první pololetí šk. roku 2018/19 jsme pro Vás na Rabštejně připravili tato představení: 

- Říjen – Pohádky z Pařezové chaloupky –    Divadlo Scéna Zlín 
- Listopad – hudební pořad MARBO 
- Prosinec – promítání vánoční pohádky 
- Únor 2019 – Čert a káča –    Divadlo DAP Praha 

 

Pohádky z Pařezové chaloupky 
Středa 10. října 2018 (8.15, 10.00) 

Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod mechem a kapradím stojí pařezová chaloupka. A 
kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek 
a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří. Společně prožívají spoustu veselých a hravých 
příhod.  

A... slyšíte? Z chaloupky se ozývá: "Vochomůrko vstávej!" 

Veselá pohádka, plná hravosti, humoru a písniček. 

    

 

Vhodné pro MŠ a 1. st. ZŠ, délka vystoupení 50 – 60 minut. 

Vstupné 45 Kč na dítě. 

 

 

 Sdružený Klub Rabštejn 
Palackého náměstí 36 
Kostelec nad Orlicí 
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Výchovný koncert skupiny MARBO 
Pondělí 5. listopadu 2018 (8.15, 10.00) 

Po loňském úspěšném vystoupení připravujeme pro Vás nové vystoupení profesionální 
hudební skupiny MARBO, která uvede dva hudební programy. 
 
8.15 h  pro MŠ a 1. stupeň ZŠ:  Tajemství písniček 
10.00 h  pro MŠ a 1. stupeň ZŠ:  Tajemství písniček  

 
 
 
 
 

 

 

 
8.15 hod a 10 hod - Výchovný koncert pro I. stupeň ZŠ a MŠ na téma:  

„Tajemství písniček“  
Jak název napovídá, v našem novém hudebním pořadu se pokusíme odkrývat tajemství 

písniček. 
Budeme společně s dětmi pátrat po tom, co v sobě písničky skrývají a z čeho se skládají. 
A protože se jedná o pořad hudební, tak to nebude nic jiného, než základy hudební 

teorie, které najdeme opravdu v každé písničce. Zajímavou a zábavnou formou, kdy se děti 
rozhodně nebudou nudit, dětem vysvětlíme řadu hudebních pojmů jako např. noty, rytmus, 
tempo, pomlka a názorně jim předvedeme, jak se používají v praxi. To znamená přímo na 
písničkách, které dětem zahrajeme a které si s námi samozřejmě i zazpívají. 

 
Novou písničku, kterou si na koncertě zazpíváme, dostanete zdarma v „karaoke“ verzi 

na koncertě. 
 

Vhodné pro MŠ a 1. st. ZŠ, délka vystoupení 50 – 60 minut. 

Vstupné 50 Kč na dítě. 

 

 

Vánoční promítání pro školy a MŠ 
Pátek 21. prosince 2018 v 8.00 h a 10.00 h 

(příp. termín dle osobní dohody s pedagogy) 

Vánoční pohádka  

bude upřesněno dle nabídky filmových distributorů 
 

Vstupné 40 Kč na žáka/studenta 
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Čert a Káča 
Středa 13. února 2019 (8.15, 10.00) 

Krásná pohádka na motivy Boženy Němcové. 

Kdo by neznal pohádkovou Káču, v českých pohádkách 
má mnoho podob, ale vždy je to řízná, rázovitá lidová postava. 

Káča v  naší pohádce je mladé, energické děvče, které slouží u panovačné a sobecké kněžny. 

S ovčákem Jirkou se mají rádi a chtějí se vzít, ale k tomu potřebují 
povolení od  kněžny. Ta jim ho již  čtvrtý rok slibuje, ale stále to 
odkládá a odkládá... Závidí Káče její mládí a lásku a vymýšlí 
nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit a sekýrovat. Ví, že Káča 
moc ráda tancuje a celý rok se těší na posvícenskou tancovačku. 
Schválně ji v ten den zavalí prací, aby jí pokazila jí radost a 
znemožnila jít k muzice. To je poslední kapka a temperamentní 
Káča v spravedlivém hněvu poví kněžně od plic, co si o ní myslí. 
Ta v záchvatu zlosti vyhodí Káču ze služby.   

Jak si naše Káča poradí s čertem? Jakou roli sehraje v našem příběhu Jirka, odhodlaný se 
postavit za svoji Káču a jak to dopadne s vytouženou svatbou? To se dozvíte v našem 
představení. 

Potěší vás řadou písniček, zasmějete se veselým scénám, například s čertovským 
vrátným u pekelné brány, pobaví vás i další čertův převlek, budete fandit rázné, ale upřímné 
Káče a překvapí vás, jak to dopadne se závistivou a domýšlivou kněžnou. 

   

   

 

Vhodné pro MŠ a 1. st. ZŠ, délka vystoupení 50 – 60 minut. 

Vstupné 45 Kč na dítě 


