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si Vám dovoluje nabídnout: 
 

hranou interaktivní pohádku se zpěvy – Pohádky z kufru  
 

Anotace: Pohádky z kufru to je pohádková taškařice plná veselých písniček a barevných kostýmů. 

Tušíte, jaká překvapení se ukrývají v čarovném kufru, a která pohádka je vlastně ta nejlepší? Když nám 

děti pomohou hrát pohádky, tak se mohou těšit na povídání o tom, jak se tahá veliká řepa, co musela 

udělat slepička, aby zachránila svého kohoutka, jak dopadnul zatoulaný koblížek nebo jak kůzlátka 

vyzrála nad vlkem – to vše a mnoho dalšího se dozvíte v pohádkách nejen pro nejmenší, které si pro 

vás připravila Marešova divadelní společnost.  

 

Technické podmínky pro realizaci představení 
Pro realizaci představení v plenéru je zapotřebí rovná, zpevněná či travnatá plochu o velikosti cca. 10 

x 10 m. Pro postavení scény je zapotřebí prostor o velikosti 4x4 m, výška scény – 2,30 m. Připojení na 

220 V. Dále je zapotřebí zajištění sezení pro diváky. Na základě domluvy může zajistit za úplatu 

MAREDIV s.r.o. V případě uvádění pohádky ve větším prostoru např. v rámci městských slavností na 

velkém pódiu je zapotřebí zajistit ozvučení pro 5 herců, včetně odposlechů.   

Délka představení je cca. 55 minut bez přestávky. Čas potřebný na postavení scény - 1 hod. před 

začátkem představení. Čas potřebný na uklizení scény je 0,5 hod. po skončení představení. Pro potřeby 

stavby scény je nutné umožnit příjezd 2 osobních vozů.    

Cena  
Kompletní cena divadelního představení Pohádky z kufru je složena ze dvou částí  

a) Umělecké honoráře 6 500,- Kč.   
b) Cestovní náklady 2x osobní auto á,- 6,-Kč/km počítáno z Českých Budějovic 

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. Rádi zahrajeme představení právě u Vás.  

Miroslav Mareš – principál – Marešova divadelní společnost 
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