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si Vám dovoluje nabídnout: 
 

hranou interaktivní pohádku se zpěvy – Pohádky z Popletené Lhoty  
 

Anotace: V Pohádkách z Popletené Lhoty najdeme sice princeznu, pohádkového dědečka, čerty, 

Honzu i paní královnu, ale vše je tak trochu naruby. Když místo lakotného sedláka Hrabala odnese čert 

do pekla poctivého Honzu Bártů, nemůže jej vysvobodit nikdo jiný než odvážná princezna Máňa, která 

jezdí autem, od malička leze po stromech, pere se jako kluk a pro strach má uděláno. Zvládne pro 

vysvobození Honzy splnit tři těžké úkoly, které pro ni peklo vymyslelo? V druhé pohádce líný Honza, 

který si usmyslel, že z vyhřáté pece za nic na světě nesleze, musí dle předpovědi sudičky zabít draka, 

aby za to dostal půl království a princeznu k tomu. Ale jak vyplnit sudbu, když z pece dolů slézt nechce? 

To i mnoho jiného se dozvíte v našich pohádkách z Popletené Lhoty. Přijďte všichni, peklo bude 

potřebovat nové posily.   

 

Hravé divadelní představení s živými herci si pro Vás připravila Marešova divadelní společnost. Pestrá 

scéna, veselé kostýmy, líbivé písničky a spolupráce s dětským divákem jsou zárukou kvalitního 

představení. 

 

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 Popletené Lhoty  

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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