
 

Soutěžní přehlídka ZUŠ LDO 2016 – kolektivní projev 
dramatický, recitační, loutkářský a pantomimický  
 
Základní umělecká škola Biskupská 12, Praha 1                      7.- 9. dubna 2016 
Čtvrtek 7.4.2016              10:00 -12:00   

Zahájení přehlídky                 sál  

sál (45 minut) 
Maria Semple, dramatizace Eva Hodinová: Bernardetta zmizela...       

SOUBOR : JEDNABÁSEŇ! - ZUŠ Jižní Město, Křtinská  673, Praha 4 (pobočka- Jana Růžičky 1179, Praha 4) 

PEDAGOG: Eva Hodinová  

LITERÁRNÍ PŘEDLOHA:  Kde se touláš, Bernardetto  

PŘEKLAD : Olga Bártová            

Příběh svérázné americké rodiny, ze které jednoho dne beze stopy zmizí matka! Příčinou jejího zmizení je  jednak celá 

velká a mrazivá Antarktida, ale i její hrůza z lidí a z prostoru, a taky spousta nešťastných nedorozu- mění a zlých úmyslů... 

no a samozřejmě také ostružiní, jehož dlouhé šlahouny se proplétají celým příběhem. Máme tu ale Bee, která se rozhodne 

svojí mámu najít, ať je kdekoli. 

                                                                                             třída (20 minut) 
Ivana Sobková a soubor s použitím básní Shela Silversteina  : Tak tady mě máte... 

SOUBOR:  KUK-átko -  ZUŠ Štítného 5, Praha 3 

PEDAGOG: Ivana Sobková 

PŘEKLAD: Stanislav Rubáš           

Divadlo poezie - rozehrané básně amerického spisovatele S.Silversteina v překladu S.Rubáše.    

sál (15 minut) 
Antoine de Saint Exupéry, dramatizace Irena Hanáková: Malý princ 

SOUBOR: SPECTACLE – ZUŠ Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1, Praha 6  

PEDAGOG: Irena Hanáková - Hrubá 

PŘEKLAD: Zdeňka Stavinohová 

"Nikdo není planetou sám pro sebe" 

Dramatizace známé knihy Antoine de Saint Exupéryho pro skupinu dětí od 13 do 18 let. 
 

Porada poroty , přestávka               (12:00 - 12:30 hod.) 

Povídání s porotou o dopoledních  představeních          (12:30 do 13:00 hod.)  

Pauza na oběd                (13:00 – 14:00 hod.) 
 

 

Čtvrtek 7.4.2016               14:00-17:10  

sál (15 minut) 
Hana Doskočilová/ Mirek Slavík, úprava Jana Štíplová: Narcis a víla Echó                    

SOUBOR : ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8 

PEDAGOG:  Jana Štíplová, Dis.  

 

Příběh o Narcisovi a víle Echó je inspirovaný starověkými bájemi a pověstmi. V našem podání uvidíte krátké představení o přátelství, 

zamilovanosti a síle i účincích lásky v nadpřirozeném světě víl a elfů. Echó přivede do problémů její upovídanost a Narcis se líbí všem 

vílám v lese. A překvapivě nejrozumnějším se nakonec ukáže ten nejmenší - Elf. 

 

třída (20 min) 
Hana Trázníková s použitím básní Václava Fischera, Oldřicha Syrovátky: Cirkus, cirkus, cirkus!         

SOUBOR: BaF - ZUŠ Biskupská 12, Praha 1 

PEDAGOG: Hana Trázníková 

Cirkusové pásmo z dětské poezie. 

   sál (30minut) 
Lewis Carrol, dramatizace V. Čermáková, úprava Nikola Bartošová  a soubor: Alenka!!!      

SOUBOR:  Soubor 3.- I. ročníku ZUŠ K Brance 72, Praha 5 Stodůlky 

PEDAGOG: BcA. Kateřina Šírková, MgA. 

LITERÁRNÍ PŘEDLOHA: Alenka v říši divů 



PŘEKLAD: Alois a Hana Skoumalovi 

SCÉNOGRAFIE: N. Bartošová, J. Peštová 

Inscenace Alenka!!! vzniká na motivy knížky L. Carolla Alenka v říši divů. Jedná se o společný projekt ZUŠ Praha 5 - 

Stodůlky ve šk. roce 2015/2016 literárně-dramatického, výtvarného a tanečního oboru. Všechny tři obory spojuje stejný 

inspirační zdroj. Své počiny odprezentují na závěrečném vystoupení LDO 16.6. 2016. Inscenace vzniká velmi volně na 

motivy knihy. Společně hledáme, jaká témata jsou nám blízká a jaké možnosti zpracování nabízí. Alenka se ocitá na hraně 

dětství a dospělosti. Rapujeme, tančíme, hrajeme. 
 

Přestávka, porada poroty                    (30 minut) 

třída (15 minut) 
Josef Lada, dramatizace Věra Dřevíkovská: O statečné princezně               

SOUBOR:  ZUŠ  Trhanovské náměstí 8, Praha 10, Hostivař 

PEDAGOG:  Věra Dřevíkovská  

SCÉNOGRAFIE:  Věra Dřevíkovská 

I v pekle může dojít k omylu a mezi čerty se octne Honza - nejčistší duše na světě. Statečná princezna Máňa se rozhodne, že 

to tak nenechá a Honzu z pekla vysvobodí. Loutková pohádka je určena dětem z mateřských škol. 
 

sál (10 minut) 
Josef Mlejnek, úprava N. Bartošová a žáci: Datel a bubeníček          

SOUBOR:  Soubor 2. a 3. ročníku ZUŠ K Brance 72, Praha 5 Stodůlky 

PEDAGOG:  BcA. Kateřina Šírková, MgA. 

HUDBA:  Petr Balhar 

Datel a bubeníček je inscenace opřená o stejnojmenný scénář J. Mlejna (z knihy "Dětská tvořivá hra"). V inscenaci je 

podpořena práce žáků s rytmem. Hlavním tématem je vytvoření přátelství mezi zdánlivě rozdílnými jedinci datlem a 

bubeníčkem, které však spojuje společná láska k hudbě, konkrétně pak k bubnování. Jedná se o společnou práci žáků 2. a 3. 

ročníku. Žáci se na této práci (mimo jiného) učili střídání dvou herních plánů, vzájemné předávání pozornosti 

(upřednostnění a upozadění v rámci dané situace). 

třída (40 minut) 
Nepochopení s použitím básní Jacquese Préverta: Jacques Prévert 

SOUBOR:  Nepochopení - ZUŠ I. Hurníka, Slezská 21, Praha 2 

PEDAGOG: Petr Pochop 

Předloha: Trojhvězdí 

Překlad: Skarlant a J. Žáček 

Hudba: Noemi Jonssonová, Jacques Brell 
 

Scénická koláž sestavená z básní Jacquese Préverta i vlastních textů inspirovaných touto osobností, plná obrazů a názorů jejich 

interpretů. 

 

Přestávka, porada poroty  

Povídání s porotou o odpoledních  představeních          (18:00 do 19:00 hod.)  
 

 

Pátek 12.4.2016                     9:00-12:00 

třída (25 minut) 
Soubor s použitím básní Jiřího Weinbergera: Povídá pondělí úterku     

  

SOUBOR: ZUŠ Lounských 4/l29, Praha 4 - Nusle 

PEDAGOG: Mgr. Yvona Jelénková 

Povídá pondělí úterku je textově pohybová koláž s použitím veršů Jiřího Weinbergra. Na začátku bylo lano jako rekvizita a 

stejnojmenná knížka. Co nám z toho vzniklo, uvidíte sami. 

sál (30 minut) 
Pierre Gripari, dramatizace Hana Trázníková: Když v kumbálu straší...              

  

SOUBOR: BaF – ZUŠ Biskupská 12, Praha 1 

PEDAGOG: Hana Trázníková 

LITERÁRNÍ PŘEDLOHA: Čarodějnice z kumbálu 

PŘEKLAD: R. Steklačová 

Příliš levný nákup může přinést nečekaná překvapení. 
 

Přestávka, porada poroty             (30 minut) 

třída (30minut) 



Martina Drijverová, dramatizace Jitka Morávková: Domov pro Marťany     

SOUBOR: ZUŠ U Prosecké školy 92, Praha 9 

PEDAGOG: Jitka Morávková 

Příběh desetileté dívky Michaly, která je šťastna v kruhu své rodiny i přesto, že její mladší bratr je nevyléčitelně nemocný. 

Rodina se stěhuje do vlastního domku a Michala brzy najde novou kamarádku Lucii, kterou vzápětí ztrácí, protože Lucie je 

šokovaná jejím bratrem Martinem s Downovým syndromem. Většina spolužáků se jí vysmívá a Michala se začne za bratra 

stydět. Ale brzy pozná nové přátele, kteří berou Martina takového, jaký je. 

       sál (10 minut) 
Jindra Brendlová s použitím českých lidových textů: Masopust       

SOUBOR: Medvíďata – ZUŠ Klapkova 25, Praha 8 - Kobylisy 

PEDAGOG: Jitka Brendlová  

 

Lidové vystoupení. 

třída (15 min) 
Astrid Lindgrenová, dramatizace  Yvona Jelénková a kol.: Ollovi se viklá zub     

SOUBOR: ZUŠ Lounských 4/l29, Praha 4 - Nusle 

PEDAGOG: Mgr. Yvona Jelénková 

                 

Neměli jsme ambice dělat představení, jen jsme se zapojili do projektu Čtenář na jevišti. 

 

Porada poroty                (12:00 - 12:30 hod.) 

Pauza na oběd                (12:00 – 13:30 hod.) 
 

 

Pátek 12.4.2016            13:30 – 16:15  

sál (30 minut) 
Soňa Motyčková s použitím textů Jeana de La Fontaina a Karla Čapka: Bajky                    

SOUBOR : ZUŠ Taussigova 1150, Praha 8 

PEDAGOG:  Mgr. Soňa Motyčková  

Hudba: V+W 

Pásmo bajek a písniček je složeno z textů, jejichž autory jsou J. de La Fontaine, K. Čapek a písní Voskovce a Wericha. 

Převažují bajky K. Čapka  - je to kaleidoskop myšlenek, nápadů a postřehů, jež jsou stejně vtipné, bezprostředně působivé, 

útočné a výchovné, ať se obírají člověkem, zvířetem, přírodou, věcmi, dějinami, literaturou, anebo reagují na politické dění 

a mobilizují lidi i svět proti válce. 

třída (30 minut) 
Lois Lowryová, dramatizace Pátečníci: Spočítej hvězdy        

SOUBOR: Pátečníci – ZUŠ Šimáčkova 16, Praha 7 

PEDAGOG: Radka Tesárková 

PŘEKLAD: Dominika Křesťanová 

 

Přestávka, porada poroty             (30 minut) 

sál (20 minut) 
Oldřich Dudek, upravila Hana Krobotová: Rozvod         

SOUBOR :  HELE - ZUŠ I. Hurníka, Slezská 21, Praha 2 

PEDAGOG:  Hana Krobotová 

Manželská etuda o vztahu muže a ženy 

třída (40 minut) 
Roark Bradford, dramatizace KUK-u-řice : Černošský Pán Bůh 

SOUBOR: KUK-u-řice – ZUŠ Štítného 5, Praha 3 

PEDAGOG: Ivana Sobková 

Překlad: Josef Mach 

HUDBA: Jana Štrbová 

Dramatizace knihy R.Bradforda Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti vychází z humorného nadhledu, který předloha nabízí - 

"tvořivá fantazie amerických černochů přetvářela po svém biblické příběhy, zbavovala svaté gloriol a umísťovala děje do 

podmínek, které černoši znali... černochům jsou vzdálené věci nadpřirozené a mystické, přisuzují biblickým postavám stejné 

pohnutky, slabosti a zájmy, jaké mají sami... spojení lidských vlastností starozákonních hrdinů s reáliemi civilizovaného 

světa je zdrojem paradoxní komiky." 
 

Přestávka, porada poroty                    (30 minut) 

Povídání s porotou o odehraných představeních              (17:30-19:00 hod.)  



 

 

Sobota  9.4.2016               9:15- 11:50 

sál (30 minut) 
Zdeněk Svěrák: Kolo se zlatými ráfky 

SOUBOR : ZUŠ Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4-Modřany  

PEDAGOG: Kristýna Klinecká 

HUDBA: Jaroslav Uhlíř 

Moderní pohádka o království, kde král nesnáší hluk, elektrikář Karel se zakouká do princezny Bohunky a spřátelí se s 

druhákem Bíškem. Podlý rádce Špicl nechá postupně všechny zavřít do vězení, a ještě umožní nesympatickému princi 

Ruprechtovi unést princeznu. Elektrikář Karel se však nevzdá ani Bohunky, ani snahy o prostředí, kde každý může zpívat a 

radovat se. S pomocí poštmistra a učitelky zpěvu vysvobodí princeznu Bohunku a stane se králem. 

 

třída (20 minut) 
Pavel Šrut, dramatizace Kateřina Mikanová a soubor: Chytré obryně 

SOUBOR :  VŠIchni. - ZUŠ Na Popelce 18, Praha 5 - Košíře 

PEDAGOG: MgA. Kateřina Mikanová 

HUDBA: Asonance 

V Irsku žijí lidé, ale i obři a jsou dobří. Jen si rádi měří svoje síly. A když se jeden rozhodne porazit toho druhého, nic ho 

nezastaví. Snad jen chytré hlavy chytrých obryň. 

Inscenace inspirovaná irskou pohádkou Chytrá obryně podle Pavla Šruta. 
 

sál (40 minut) 
John Patrick, upravila K. Klinecká: Podivná paní Savageová 

SOUBOR :  ZUŠ  Adolfa Voborského, Botevova 3114, Praha 4-Modřany  

PEDAGOG:  Kristýna Klinecká 

 PŘEKLAD: Josef Novotný a Jan Procházka 

Komedie z prostředí sanatoria pro duševně nemocné. Paní Savageovou sem nechaly nedobrovolně odvézt nevlastní děti 

toužící po majetku. Paní Savageová zde však nalézá vztah k "bláznům dobrého srdce" a doufá, že setkání s nimi promění i 

její nemoudré děti, které chtějí zneužít majetek paní Savageové ve vlastní sobecký prospěch. 

Jedná se o úryvek z posledního dějství stejnojmenné hry J. Patricka. 
 

Přestávka, porada poroty             (30 minut) 

sál (20 minut) 
René Goscinny,dramatizace Kateřina Mikanová a soubor: Oslava narozenin Marie Hedviky 

SOUBOR:  Do kopce. - ZUŠ Na Popelce 18, Praha 5 - Košíře 

PEDAGOG: MgA. Kateřina Mikanová 

HUDBA:  Katy Perry 

Marie Hedvika slaví své desáté narozeniny a pozvala si všechny své nejlepší přátele. Co všechno prožijí? A budou 

oslavovat jen oslavence? Inscenace inspirovaná povídkou „Oslava narozenin Marie Hedviky od Reného Goscinny“. 
 

Přestávka na oběd, porada poroty        

Povídání s porotou o odehraných představeních              (13:00-14:00 hod.)  

Vyhlášení výsledků           14:00  

 

KONEC 

 

 

Povídání s porotou je určeno pouze vedoucím souborů. Pevně stanovené časy jsou jen začátky 

jednotlivých bloků (dopolední, odpolední). Pořadí souborů v rámci jednotlivých bloků a čas Povídání 

s porotou o představeních se může změnit, odpadne-li některé představení. 


