
 

 Vánoční festival v divadlech ABC a Rokoko 3.prosince 

 
Divadlo rozmanitosti Most 

Vánoční přání  

Termín: 3.12. od 13:15 v Divadle Rokoko 

Cena za vstupenku: 100Kč/80Kč 

Nová autorská vánoční pohádka Divadla rozmanitostí. Už od podzimu mají rodiče plno práce s 

přípravou letošních Vánoc. Na nic se nesmí zapomenout a hlavně je potřeba si pospíšit, protože 

obchody už jsou plné lidí. V tom předvánočním shonu si dospělí ani nestihli všimnout, že pro ně 

děti chystají velké štědrovečerní překvapení, s jehož přípravou jim pomáhá také Dobrý duch 

Vánoc. 

Hrají: J. Raková, P. Rak, K. Čondlová, P. Zikmund, T.Karásková, P. Čulík, E.Preisler, 

P.Kociánová 

Režie: Jiří Ondra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divadlo Lampion Kladno 

České Vánoce Josefa Lady 

Termín: 3.12. od 17:00 v Divadle Rokoko 

Cena za vstupenku: 100Kč/80Kč 

Byla tuhá zima a mrzlo, až šindele na střechách praskaly. Lidé byli rádi, že sedí u teplých kamen, 

a kdo nemusil, ani nevytáhl ze stavení paty. Po zasněžené cestičce spěchali dva lidé, aby ještě za 

světla došli do nejbližší vesnice a tam si vyprosili teplý koutek k přenocování... Vánoční pohádka 

plná koled, ve které se vypravíme do idylické středočeské zimní krajiny Josefa Lady a světa jeho 

populárních vánočních obrázků.Režie a scénář: Filip Huml, dramaturgie: Dominika Špalková, 

výprava: Robert Smolík  

Hrají: E. Burešová, W. Ritterová, K. Sitková, F. Čáchotský, J.Hajdyla, P. Neškudla, J. Šponar 

Režie: Braňo Mazúch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



České Vánoce 

Termín: 3.12. od 19:00 v Divadle ABC 

Cena za vstupenku: 100Kč/800Kč 

České Vánoce nejsou vánoční hrou v klasickém slova smyslu, ale velmi svéráznou 

adaptací starého známého příběhu, která je inspirována lidovým barokním 

divadlem, ladovskými jesličkami a také dnešní většinově ateistickou společností, 

která Vánoce již dávno nevnímá jen jako svátky slavící Boží narození. Vše se nese 

v duchu velké nadsázky a příběh přináší nečekané a paradoxní situace. 

Hrají: Hanuš Bor, Vasil Fridrich, Dana Batulková / Eva Nádaždyová, Zdeněk Velen, Veronika 

Janků, Jaroslav Slánský, Kateřina Lojdová, Svatava Milková / Lucie Pernetová, Lenka 

Zbranková, Lukáš Jurek, Martin Písařík, Jiří Hána.  

Režie: Petr Svojtka, dramaturg: Jiří Janků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pro návštěvníky festivalu čeká i bohatý doprovodný program, který bude probíhat od 16:00 do 

19:00! Návštěva doprovodného programu je možná po předložení platné vstupenky z jakéhokoliv 

festivalového představení. A na co se můžete těšit? 

 

Mikulášská besídka  
v Divadle ABC od 16:00 do 17: 00 h a od 18 do19 hodin. Děti, které našemu Mikuláši přednesou 

hezkou básničku, říkanku či zazpívají písničku, budou odměněny něčím dobrým na zub.  
 

Pošta pro Ježíška  
Z Divadla ABC půjde pošta přímo Ježíškovi. Děti mohou napsat Ježíškovi dopis, zapečetit ho 

vlastnoručně vyrobenou pečetí a odeslat ho naší Andělskou poštou, do Ježíškových rukou.  
 

Výtvarná dílnička  
Pro všechny tvořivé bude určena naše dílnička, letos bude inspirována tradičními vánočními 

ozdobami z přírodních materiálů. Také si budete moci vyzkoušet staré české vánoční obyčeje jako 

házení střevícem, lití olova a další.  
 

Vánoční trhy  
Jako každý rok jsme ke spolupráci na Vánočních trzích přizvali neziskové organizace, které 

budou nabízet své výrobky z chráněných dílen. Mezi jejich produkty se dají nakoupit i velmi milé 

vánoční dárky. Mezi jejich produkty se dají nakoupit i velmi milé vánoční dárky. Budou zde 

například ShineBean, Nová škola, Bona o. p. s. a další. Pro všechny naše diváky budeme mít na 

našich trzích připraveno i drobné vánoční pohoštění – cukroví, vánočky, horký čaj a pro 

dospěláky i něco ostřejšího.  

 

Děkuji a budeme se na Vás těšit.  

 

S pozdravem  

Filip Schauer 


