
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 

Dětská scéna Svitavy 2017 
 
46. celostátní přehlídka dětského divadla a 46. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 
proběhne ve dnech 9. -15. června již posedmé ve Svitavách.  
 
9. - 11. června bude přednášet 92 nejlepších recitátorů v kině Vesmír. Dílny pro recitátory a diskusní 
kluby pro doprovod recitátorů proběhnou ve zdravotnické škole, v městském muzeu a v areálu kina 
Vesmír bude besedovat lektorský sbor s recitátory a jejich doprovodem. Je skvělá zpráva, že naše 
město a Pardubický kraj budou reprezentovat děti ze svitavské Dramatické školičky. Ráchel 
Kellerová a Mikuláš Ingr! 
  
10. - 14. června ve Fabrice, v divadle Trám a v klubu Tyjátr bude hrát patnáct nejlepších dětských 
divadelních souborů z celé republiky. Na Dětskou scénu do našeho města přijede celkem 290 dětí ve 
věku do patnácti let a s nimi 34 obětavých učitelů a vedoucích souborů. Divadla se budou hrát vždy 
dopoledne a odpoledne. Mám velkou radost, že na letošní Dětské scéně budou opět hrát děti z naší 
Dramatické školičky! 
 

 
 
Soubory, které vystoupí na Dětské scéně 2017:  

… a bolelo nebe, Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2 (ved. Jana Franková)  
Deset tisíc mil pod mořem, Dramatická ondatra, ZUŠ Jihlava (ved. Martin Kolář)  
Jak daleko je daleko – Léto Ludvíčka Adlera, Záludňáci, ZUŠ Litoměřice (ved. Lenka Pařízková)  
Méďa spěchá domů, Pískající vršky, ZUŠ Mohelnice (ved. Martina Kolářová)  



Medvěd, který nebyl, Dětský dramatický soubor divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. Míša 
Homolová)  
Milá Anno, Jsme, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště (ved. Veronika Svojanovská)  
O bílé kočičí princezně, BUBU, klub dětské kultury , Vsetín (ved. Barbora Dohnálková)  
Oskar a Růžová paní, PiŠkvorky, ZUŠ Roberta Schumanna, Aš (ved. Pavla Hošková)  
Otík aneb co se skrývá v kolébce, JOJO, ZUŠ Horažďovice (ved. Tomáš Machek)  
Pac a pusu aneb něco z Broučků, Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov (ved. Lucie Veličková)  
Psi, neztrácejte naději, Modročky, Dramatická školička při SKS města Svitavy (ved. Jana 
Mandlová) 
Strašidelná pohádka, ZŠ Rousínov (ved. Michaela Kyjovská)  
Střípky z putování Pitrýska, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5 (ved. Lenka 
Tretiagová)  
Zlozvykárium aneb Pohádky pro zlobivé děti a jejich starostlivé rodiče, Smršť, GFK Plzeň (ved. 
František Kaska)  
Zvědavá káčátka aneb Putování Prahou, Ejchuchú, MŠ a ZŠ Sofie, Říčany (ved. Vítězslav Březka) 
  
Děti z hrajících souborů se setkají s malířem a sochařem Jindřichem Pevným v Pomezí, spisovatelem 
a grafikem Martinem Sodomkou, navštíví svitavský discgolf, zajedou do Vendolí na statek 
Bonanzy… 

170 seminaristů - studentů škol, 
zabývajících se dramatickou 
výchovou a dětským divadlem - se 
bude vzdělávat po celou dobu 
přehlídky v pěti seminářích ve 
všech koutech Fabriky, divadla 
Trám a v klubu Tyjátr, kina 
Vesmír. 
Přehlídka má také svůj doprovodný 
program: divadla a muziky a 
večery ve Farní stodole… 
Tak taková bude Dětská scéna 
2017 v našem městě. Tato 

celostátní divadelní a recitační přehlídka je již sedmým rokem jednou z nejvýznamnějších kulturních 
a společenských událostí v našem městě a v celém Pardubickém kraji!                                                                                                  
 

Petr Mohr 
 

 
 
 


