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si Vám dovoluje nabídnout: 
 

hranou pohádku Josefa Čapka se zpěvy – Povídání o pejskovi a kočičce  
 

Anotace: Josef Čapek stojí sice ve stínu svého slavnějšího bratra, 

ale jeho ilustrace a spisovatelská tvorba pro děti patří k vrcholům 

literárních děl pro nejmenší již téměř jedno století. S odstupem 

času lze toto dílo vnímat jako ideální produkt pro rozvoj malého 

človíčka. Oproštěno násilí překonává třídní rozdíly, závist i další 

nepěkné lidské vlastnosti a snaží se působit ve vzoru slušnosti a 

respektu k ostatním lidem ve společnosti. Co více od těchto 

milých příběhů můžeme chtít? 

Veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech „Povídání o 

pejskovi a kočičce“ již natrvalo patří mezi klasická díla dětské literatury. Kdo by neznal příběhy o tom, 

jak pejsek s kočičkou pekli dort, jak drhli podlahu nebo jak kočička pejskovi zašívala kaťata dešťovkou. 

Když přední český umělec Josef Čapek tyto příběhy ve dvacátých letech minulého století vyprávěl své 

dceři Alence, jistě netušil, jak si je oblíbí i děti dalších generací. 

Autorův laskavý humor, kterým si bere na mušku drobné dětské 

nectnosti, jeho vcítění do dětského myšlení a krásný vroucný jazyk 

tvoří toto dílo nesmrtelným. 

Do podoby hravého divadelního představení s živými herci toto 

literární dílo převedla 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 Povídání o pejskovi a kočičce je složena ze dvou částí  

a) Umělecké honoráře 7 500,- 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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