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NABÍZÍME
ZÁBAVNÉ AUTORSKÉ
LOUTKOVÉ DIVADLO
TVOŘIVÉ DÍLNY
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
ZAJÍMAVÉ BESEDY
TÉMATA NA PŘÁNÍ

SE VŠEMI UVEDENÝMI PROGRAMY MŮŽEME PŘIJET ZA VÁMI!
PROGRAMY LZE I KOMBINOVAT.

ZÁBAVNÉ
AUTORSKÉ
LOUTKOVÉ
DIVADLO

Nabízíme několik tematicky zaměřených, vesele
ztřeštěných představení s originálními loutkami
Strašfuňákem a Funilkou, kteří mají nejen u dětí velký
úspěch.

STRAŠFUŇÁKOVY POHÁDKY
(interaktivní představení)
Zábavné vyprávění Strašfuňákových pohádek
plné legrace zakončené pohádkou
O Šípkové Růžence v netradičním pojetí.
Určeno pro děti od 3 (program lze situačně
upravit i pro starší publikum)
Po dohodě pro Vás můžeme vytvořit také program na míru, který doplní Vaše osnovy.

www.loutkovysvet.cz
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NEJEN LOUTKOVÉ DIVADLO

STRAŠFUŇÁKOVA MŇAMKA
(interaktivní představení)
Strašfuňák je velký milovník nejen spánku, ale
také jídla a hlad je jeho největší nepřítel.
Společně s Funilkou se snaží hlad zahnat a
nakonec si zahrají pohádku Hrnečku vař!
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

STRAŠFUŇÁKOVO (VY)LÉČENÍ
(interaktivní představení)
Strašfuňák náhle onemocní a Funilka se
rozhodne, že ho vyléčí, aby spolu mohli večer na
operu. Nebude to ale vůbec jednoduché, ale zato
velmi veselé. Společně si na závěr zahrají
pohádku O princezně Solimánské.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

STRAŠFUŇÁKOVO CESTOVÁNÍ
(interaktivní představení)
Strašfuňák s Funilkou se vydají do světa hledat
tajemného korespondenta, který poslal
Strašfuňákovi dopis a nepodepsal se. Veselé
cestování kolem světa plné písniček může začít.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

STRAŠFUŇÁK A VODA
(interaktivní představení)
Strašfuňák chce udělat Funilce radost a tak ji
koupí kytku v květináči... bohužel ji ale nezalévá
a tak kytička uvadne. Funilka Strašfuňákovi
vysvětlí, jak je voda pro život důležitá.
Zakončeno pohádkou O rybáři a jeho ženě.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

STRAŠFUŇÁKOVO EKOHRANÍ
(interaktivní představení)
Funilka se snaží naučit Strašfuňáka správně třídit
odpadky a společně si zahrají ekologickou
pohádku O čaroději Odpadkomilovi, kterého si
vyrobí pomocí starých věcí a odpadků.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

www.loutkovysvet.cz
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STRAŠFUŇÁKOVO ČTENÍ
(interaktivní představení)
Funilka zjistí, že se Strašfuňákovi nechce číst a
dívá se jen na obrázky... nebo to snad ani neumí?
Veselé představení o písmenkách a knížkách
zakončené pohádkou O perníkové chaloupce.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

SPORTOVÁNÍ SE STRAŠFUŇÁKEM
(interaktivní představení)
Ve zdravém těle zdravý duch! Totéž platí i o
Strašfuňákovi a Funilce. I oni musí sportovat.
O zábavu a unavené svaly rozhodně nebude
nouze! Stane se ze Strašfuňáka sportovec a zjeví
se mu bájná bohyně VítezSláva?
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

DUŠIČKY SE STRAŠFUŇÁKEM
(interaktivní představení)
Povídání k dušičkovým tradicím, Strašfuňákovo
strašení Funilky či vaření lektvaru trvalého štěstí.
Přijďte se přesvědčit za nimi na půdu! Na závěr
pohádka O statečné Andělce.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

PODZIMNÍ PŘÍBĚH
(interaktivní představení)
Funilka popletenému Strašfuňákovi vysvětlí, jak
se příroda chová na podzim a jak se zvířátka
připravují na zimu. Závěr patří pohádce
O Jeníčkovi a Mařence v podání Strašfuňáka
a Funilky.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

VÁNOČNÍ PŘÍHODA
(interaktivní představení)
Hurá! Jsou tady Vánoce! Strašfuňák a Funilka se
jako každý rok už nemohou dočkat! Ale než přijde
Ježíšek, musí toho ještě moc stihnout, nazdobit
stromeček, napéct cukroví a zazpívat si koledy.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.
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JARNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE
(interaktivní představení)
Pro některé je období jara přívalem nové energie
a života, pro Strašfuňáka je to však čas jarní
únavy... Funilka na to půjde ale chytře a
Strašfuňáka z postele nakonec vytáhne.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

VELIKONOCE V LOUTKOVÉM SVĚTĚ
(interaktivní představení)
"Hody, hody, doprovody... Dej sem malovaný
vajíčko, Fůňo!" Aneb tradiční oslavy jarních
svátků v netradičním podání Strašfuňáka a
Funilky.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

STRAŠFUŇÁK ZÁLESÁKEM
(interaktivní představení)
Strašfuňáka a Funilku divoká příroda prostě
nevyděsí! Hravě si poradí se stopami, táborákem
nebo přespáním pod širým nebem. Ukážou Vám,
jak být správným zálesákem a kamarádem
přírody. Určeno pro děti od 3 do 10 let.

LÁSKY ČAS
(interaktivní představení)
Lásky nikdy není dost! Jak je důležité říct, že
máme někoho rádi a co všechno láska dokáže?
Představení završí pohádka O Sněhurce v podání
Strašfuňáka, Funilky a sedmi trpaslíků.
Určeno pro děti od 3 do 10 let.

+ OSTATNÍ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU
Máme připraveno také několik tematicky zaměřených maškarních plesů a zábavných pořadů pro děti
plné zábavy a her (Halooween, pohádkové karnevaly, plesy, pasování prvňáčků,
zahájení školního roku atd.)

Máte vlastní nápad?
Děláme také pořady NA MÍRU dle vašich požadavků :)

www.loutkovysvet.cz
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STRAŠFUŇÁK & FUNILKA

ˇ
V RÍŠI

ˇ
CESKÝCH

ˇ
DEJIN

V říši českých dějin, 1. díl - Literatura
Kdo byla Božena Němcová, František Hrubín či Karel Jaromír Erben? Co měli
společného? Kdy vznikla kniha a kdo byl vynálezcem knihtisku? Nový edukativní
loutkový pořad se Strašfuňákem a Funilkou, ve kterém se děti zábavnou formou doví
odpovědi nejen na tyto otázky.

V říši českých dějin, 2. díl - Hudba
Kdo byl nejvýraznějším českým hudebním skladatelem? Dvořák, Smetana nebo
Janáček? Jaká jsou jejich nejúspěšnější díla? Co mají společného Rusalka, Dalibor
nebo Liška Bystrouška? Nový edukativní loutkový pořad se Strašfuňákem a Funilkou,
ve kterém se děti zábavnou formou doví odpovědi nejen na tyto otázky.

V říši českých dějin, 3. díl - Výtvarné umění
Co mají společného Josef Lada, Mikoláš Aleš a Adolf Born? Dají se rozpoznat jejich
díla? V čem je unikátní jejich "rukopis"? Nový edukativní loutkový pořad se
Strašfuňákem a Funilkou, ve kterém se děti zábavnou formou doví odpovědi nejen na
tyto otázky.

V říši českých dějin, 4. díl - Historie
Proč byl Karel IV. pro naši zemi důležitý? Proč je nazýván otcem vlasti? Co se stalo
Janu Husovi? Kdo zavedl školu hrou? Nový edukativní loutkový pořad se Strašfuňákem
a Funilkou, ve kterém se děti zábavnou formou doví odpovědi nejen na tyto otázky.

www.loutkovysvet.cz
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TVOŘIVÉ
DÍLNY

Rádi tvoříme a fantazie je pro nás krůček k realitě. Vytvoříme takřka
cokoliv! Celoroční tematika tvořivých dílen je tady pro vás!
Zajistíme veškerý potřebný materiál k výrobě.
Určeno pro děti od 3 do 10 let

Můžeme pro vás vytvořit pravidelné konání tvořivých dílen
a představení dle vašeho přání. Například kurzy o loutkovém

divadle pro děti a rodiče či pravidelná představení.
Určeno pro děti od 3 do 10 let

ZAJÍMAVÉ
BESEDY

PRAVIDELNÉ
PROGRAMY

Poutavé besedy o loutkách a loutkovém divadle.
Jak loutky fungují? Jaké jsou typy a druhy loutek?
Jak se vyrábějí kostýmy a kulisy?
To vše se dozvíte zábavnou formou pomocí našich besed
a přednášek.
Určeno pro děti od 6 + (do 99 let)

Chtěli byste něčím ozvláštnit svou výuku?
Zkuste to třeba právě s loutkou!
Připravíme pro vás originální pořad - kombinaci pohádky, zpívání
a hravého tvoření.
Fantazii se přeci meze nekladou :)

TÉMATA
NA PŘÁNÍ

Určeno pro děti od 3 do 10 let

Všechna představení se odehrávají v dekoracích staré tajemné půdy, kde v kufru žije popleta
Strašfuňák. Společně se svou chytrou kamarádkou Funilkou probírají různá témata
a společně si jako děti hrají pohádky, ve kterých využívají staré rekvizity a převleky
nalezené na půdě.
Většina programů má edukační charakter, všechny jsou doplněny o vlastní autorské
písně/doprovody. Délky programů dle dohody 30-60 minut
(v závislosti na věkovém složení diváků).

MŮŽEME PŘIJET PRÁVĚ K VÁM!
DEJTE NÁM VĚDĚT JEŠTĚ DNES :)
loutkovysvet@gmail.com
+420 739 171 998

www.loutkovysvet.cz

O NÁS

NEJEN LOUTKOVÉ DIVADLO

Naším největším cílem je nejen rozdávat radost prostřednictvím loutek,
ale také diváka nenásilnou formou vzdělávat a motivovat. Pomocí loutek se snažíme
předat nejen poučení, ale také poznatky. Nejdůležitějším nástrojem k tomuto jsou
postavy Strašfuňáka a Funilky (loutky typu muppet), kterými se snažíme vytvořit
zábavné a kvalitní divadlo pro všechny věkové kategorie.
Divadlo Loutkový svět založili dva milovníci divadelního světa, kteří se rozhodli odevzdat
svou tvůrčí práci a životní energii zejména dětskému publiku.
David Velčovský - výtvarník a divadelník. Vystudoval SŠPU (Střední uměleckoprůmyslovou školu) v Opavě obor Tvorba hraček a dekorativních předmětů
a JAMU obor Jevištní technologie. Loutkám se věnuje od svých 10 let a své první
divadélko založil v 15 letech. V roce 2007 získal od statutárního města Havířova ocenění
TALENT za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti. Od roku 2007 je také
hlavním organizátorem divadelního festivalu pro děti MINITEATRO Havířov.
Kateřina Svobodová vystudovala Obchodní akademii v Opavě a na Ostravské univerzitě
obor sólový koncertní a operní zpěv. Hraje na několik hudebních nástrojů a má
sedmiletou praxi na divadelním jevišti. Od narození svých dětí se pracovně věnovala
zejména produkční činnosti (produkční spolupráce s Hudebním festivalem Znojmo,
Českým svazem biatlonu, Národním divadlem moravskoslezkým, Festivalem Ostrava v
Praze aj.)
Divadlo Loutkový svět - postavy Strašfuňáka a Funilky získaly
na 26. ročníku festivalu Miniteatro Jiřího Tibitanzla
cenu dětské poroty za nejlepší divadlo.
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