Obvodní knihovna Skvrňany - M-klub
Macháčkova 28, 318 00 Plzeň

NABÍDKA POŘADŮ
PRO MŠ, ZŠ A SŠ

2019 / 2020
www.m-klub-plzen.webnode.cz
1

OBSAH
Jiří Bílý str. 3
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila str.5
Divadlo Andromeda str.7
Malé divadélko Praha str. 10
Divadlo Matěje Kopeckého Praha str. 11
Divadlo Kapsa str. 13
Recitátor Miroslav Kovářík str. 15
Tyfloservis Plzeň str. 16
Plzeňská škola tance a etikety str. 17
Městská policie str. 18
Kontakt str. 19

2

JIŘÍ BÍLÝ
Autorem představení a všech skladeb je písničkář Jiří Bílý (CD Neptej se (2000), Na
tělech ryb (2007), Projdeme se po ZOO (2009), Až bude po boji (2014)) , absolvent
Střední pedagogické školy v Litomyšli a pražské Konzervatoře J. Ježka - obory zpěv
(u prof. Pařízkové) a textař -scenárista (u pana Z. Borovce). V Praze také Jiří Bílý
trvale žije a tvoří.
Pro mateřské školy a první třídy ZŠ nabízíme tři pořady:

PROJDEME SE PO ZOO
pro MŠ, 1.třída ZŠ

max. 60 dětí

délka pořadu: 45 minut

Dovolujeme si Vám nabídnout hudebně komponovaný písničkový pořad s živým
kytarovým doprovodem o zvířátkách, určený dětem MŠ a mladšího školního věku.
Děti se dozví o jeho dobrodružství a putování se zvířecími kamarády, které potkal
na výletní lodi.
Hravou formou se po celou dobu aktivně zapojují, naučí se spolu s autorem zpívat
nové písničky o zvířátkách, zatančí si, zkouší hádat zvířátka podle fotografií a po
hmatu, jsou pro ně připraveny omalovánky k programu a dozví se také zajímavosti
ze života zvířat. Jazyk písniček je dětem blízký a snadno zapamatovatelný, přesto
inteligentní, s přiměřenou dávkou humoru, nenápadně vypointovaný v poučení či
příměr.

Jiří Bílý s pořadem Projdeme se po ZOO vM-klubu – 3.3.2010.
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LETEM SVĚTEM
pro MŠ, 1. Třída ZŠ

max. 60 dětí

Délka pořadu: 45 minut

Dovolujeme si Vám nabídnout nový hudebně komponovaný písničkový pořad Jiřího
Bílého,
s živým kytarovým doprovodem, který volně navazuje na oblíbený
program "Projdeme se po ZOO".
Děti s autorem tentokrát procestují různé kouty světa a potkají na své cestě
kamarády z cizích zemí, procvičí si své znalosti při poznávání nahraných zvuků
zajímavých zvířat nebo se na chvíli stanou eskymákem či indiánem a po celou dobu
se do programu aktivně zapojují.
V tomto projektu se autor zaměřuje na multikulturní výchovu a seznamuje děti
interaktivní formous jinými kulturami a jejich zvyklostmi, je tedy i vhodným
doplňkem rámcových vzdělávacích programů. Hudba i texty, stejně jako námět a
scénář, pochází opět z autorovy dílny a skladby v sobě nesou nezaměnitelnou
melodiku, inteligentní humor, nenápadnou pointu i zasněnou poezii, tolik typické
atributy v tvorbě Jiřího Bílého.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
pro MŠ, 1. Třída ZŠ

max. 60 dětí

Délka pořadu: 45 minut

Hudebně komponovaný pořad plný písniček, příběhů a postaviček z pohádek, které
děti důvěrně znají. Děti jsou do představení celou dobu aktivně zapojeny. Hudba i
texty, stejně jako námět a scénář, pochází opět z autorovy dílny a skladby v sobě
nesou nezaměnitelnou melodiku, inteligentní humor, nenápadnou pointu i zasněnou
poezii, tolik typické atributy v tvorbě Jiřího Bílého.

Všechny pořady Jiřího Bílého probíhají vklubovně M-klubu,
proto maximální počet dětí je omezen na 60.
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DIVADLO EVY HRUŠKOVÉ A JANA
PŘEUČILA
POVĚSTI ČESKÉ
pro ZŠ
Cena 60,- Kč
Muzikálové zpracování českých pověstí z dílny renomovaných autorů - Zdeňka
Bartáka a Jiřího Chalupy! Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil.

PRAŽSKÉ POVĚSTI
pro děti 5-12 let
Cena 60,- Kč
Druhý díl úspěšného představení na motivy našich dějin. Tentokrát potkáte
Horymíra, Golema, čerta z Faustova domu a další slavné postavy české historie.
Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil

APRÍLOVÁ ŠKOLA
pro děti 4-10 let
Cena 60,- Kč
Je poctou básníku JIŘÍMU ŽÁČKOVI. Seznamuje nejmenší děti a malé čtenáře s tímto
českým básníkem. Hrají Eva Hrušková a Kateřina Hovorková

LEGENDA O HVĚZDĚ
pro MŠ, ZŠ
Cena 60,- Kč
Vánoční povídání o Ježíškovi, kde si děti zahrají pasáčky i tři krále a zazpívají si
mnoho koled. LEGENDA O HVĚZDĚ je líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a
o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy. Diváci by si s sebou měli přinést
malé zvonečky nebo rolničky, kterými dokreslí vánoční atmosféru. Hrají Eva
Hrušková a Kateřina Hovorková nebo Zdeněk Rohlíček nebo Vladislav Rotta.

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU
pro MŠ, 1.st. ZŠ
Cena 60,- Kč
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU je adaptací klasické pohádkové předlohy, jak ji
pro EVU HRUŠKOVOU napsala známá česká spisovatelka MARTINA DRIJVEROVÁ. Na
jevišti ožívají loutky - Princezna Lada, Král, Kuchtík a samozřejmě nesmí chybět
Princ. Loutky a herečka se stávají součástí podivuhodné hry, do které se zapojují
tradičně i malí diváci. Představení má poetický charakter a aktivně pracuje s
dětským publikem a jeho touhou zasahovat do děje.
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O POPELCE
pro MŠ, 1 st. ZŠ
Cena 60 Kč
Pohádka Miroslava Vildmana s mnoha písničkami pro Evu Hruškovou, několik loutek
a nejmenší děti. Představení s mnoha krásnými písničkami JOSEFA ZÁMEČNÍKA má
příjemnou atmosféru, děti vidí, že zlo je potrestáno, a že na tom měly také svůj
podíl.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
pro MŠ, 1.st. ZŠ
Cena 60,- Kč
Rodinná pohádka Jiřího Chalupy a Jaromíra Klempíře pro nejmenší děti s mnoha
písničkami
a krásnými loutkami. Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil.

O ŘECKÝCH BÁJÍCH A POVĚSTECH
pro děti 5-13 let
Cena 60,- Kč
Seznámení se starověkým Řeckem a jeho bájemi a pověstmi zábavnou formou.
Scénář Jiří Chalupa, hudba Zdeněk Barták, loutky Jaroslav Doležal, hrají Eva
Hrušková a Jan Přeučil.

ČERT A KÁČA
pro MŠ, 1.STUPEŇ ZŠ Cena 60,- Kč
Oblíbený tým MARTINA DRIJVEROVÁ, ZDENĚK BARTÁK a JAROSLAV DOLEŽAL
vytvořil veselé
i poučné kontaktní představení. děti jen nesedí v hledišti, ale
spolupracují s herci, zamýšlí se
s nimi a dokonce i vstanou ze sedadel a stávají se
součástí pohádky. Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil.

ČESKÝ ROK
(pro MŠ, 1.STUPEŇ ZŠ)) Cena 60,- Kč
Lidové písničky, říkadla, pranostiky a pohádky - Eva a Katka provedou děti českým
rokem, zazpívají si písničky, které znají, poslechnou si i písničky méně známé,
zahrají si hry, které znali jejich dědečkové a babičky. Hlavní role v pohádkách hrají
samozřejmě samy děti. Hrají Eva Hrušková a Kateřina Hovorková.

Z archivu E. Hruškové aj. Přeučila

Na pořady DIVADLA EVY HRUŠKOVÉ objednávky min. pro 100 dětí.
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DIVADLO ANDROMEDA
Divadlo Andromeda je profesionální autorský soubor: Andrea Sousedíková a J.Dodo
Slávik. Režii pohádek a texty písniček má na svědomí Irena Lahodná, písničky
J.Dodo Slávik a scénáře A.Sousedíková. Pohádky Divadla Andromeda jsou činoherní,
veselé a plné písniček.

z archivu Divadla Andromeda

PRO MŠ a I. STUPEŇ ZŠ:
O strašně líném Honzovi
Doba trvání: 50 minut
Vstup: 60,- Kč
V českých pohádkách vystupuje mnoho Honzů. Jsou hloupí i chytří, stateční i
zbabělí. No a ten náš je líný jako stará čepice. Je tak líný, že za žádných okolností
nechce slézt z pece. Přestože mu sudička předpověděla, že zabije draka a dostane
princeznu za ženu, nechce se z pece hnout. A tak musí král přitáhnout draka až do
chalupy, aby ho Honza zabil. Pak už zbývá ho jenom přemluvit, aby šel na námluvy.

O čarodějné krčmě
Doba trvání: 50 minut
Vstup: 60,- Kč
Komu se podaří zachránit zámeckou dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy
čarodějnice Maggi? Bude to silák Divobij či starostův syn Chytrolín, kterým jde
jenom o peníze? Nebo to dokáže drvoštěp Kuba, který má Lesněnku doopravdy rád?
Kouzla, čáry, víly, ale také spousta písniček čeká děti v naší hudební pohádce.
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O chytré kmotře lišce
Doba trvání: 50 minut
Vstup: 60,- Kč
Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou
pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. Dokáže
ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru a své chyby napravit.
Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou.

Veselé Ladovy pohádky:
O červené Karkulce / O neposlušných kůzlátkách
Doba trvání: 45 minut
Vstup: 60,- Kč
V první pohádce se děti setkají s Karkulkou, Kmotrou Liškou a dobráckým Strýčkem
Vlkem, který je schopen z hladu sníst i gramofonové desky, ale babičky nebo
Karkulky by se ani nedotkl.Neposlušná kůzlátka v druhé pohádce dělají své hodné
babičce samou starost. Dokonce se rozhodnou jít na nepřístupný Strašidelný film o
Pirátu černém vlku a pak se bojí jít sama přes les domů. Ale i s nimi to nakonec
dobře dopadne.

Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
Doba trvání: 50 minut
Vstup: 60,- Kč
Kouzelná babička přičaruje princezně Safiře za její uličnictví kravský roh. Když se
princezna polepší pošle za ní hodného i když trochu líného a mlsného Tondu, aby ji
léčil. Veselé zápletky, legrace, vůně orientu,písničky – to vše děti uvidí v naší
pohádce.

Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla
Doba trvání: 50 minut
Vstup: 60,- Kč
Hloupý čert Haramáš sebere místo lakomce Hrabala hodného Bártovic Martina do
pekla.
A jelikož co peklo jednou schvátí, již nikdy nevrátí, musí Martina
osvobodit statečná princezna Máňa. Jestli se jí to povede, uvidí děti v naší veselé
pohádce plné písniček.

„Hurá, jaro je tady !" aneb Velikonoce jsou za dveřmi.
Doba trvání: 50 minut
Vstup: 60,- Kč
pořad pro děti od 3 do 10 let. Zábavný pořad pro děti, ve kterém se dozvědí něco o
starých zvycích jara, ale také o velikonočních svátcích a tradicích. V pořadu je
samozřejmě hodně písniček a nebude chybět ani velikonoční soutěž.

Mikulášská a vánoční merenda
Doba trvání: 50 minut
Vstup: 60,- Kč
Čertovské tancování, ďábelské soutěže a andělské zpívání. ( pro děti od 3 do 12
let. ) Zveme děti na merendu,na které zažijí plnou nůši legrace a her v předvánoční
sváteční atmosféře. Připravili jsme pro ně 1-2 hodiny plné vedené zábavy:(výuka
tanců,písničky o adventních strašidlech a zvycích, soutěže s vánoční tematikou a ve
zpívání koled.) Nudit se nebudou ani rodiče.
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PRO II. STUPEŇ ZŠ:
Smím prosit?
Doba trvání: 55 minut
Vstup: 60,- Kč
Hrají: Dodo Slávik – zpěvák ( učitel ), Andrea Sousedíková – tanečnice ( Vonásková ),
Viktor Janč – tanečník ( Oříšek )
V pořadu Smím prosit? se žáci humornou formou seznámí s vývojem tance a hudby
od začátku 20. století do současnosti.
V programu jsou použity tyto taneční a hudebně-pěvecké ukázky: step,G. Miller –
latinsko-americká směs, Chubby Checker – Twist again,Bill Halley – Rock around the
clock, The Beatles, E. Presley, Boney M, Kaoma – Lambada, Break Dance, Rap,
Techno, L. Armstrong – Hello Dolly. Tance jsou předváděny ve stylových kostýmech.
Tento pořad kromě poučení přináší žákům
i vyučujícím dobrou zábavu.

* Na pořady DIVADLA ANDROMEDA objednávky min. pro 100 dětí.
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MALÉ DIVADÉLKO PRAHA:
Loutkové divadlo, které má pouze dva členy souboru. Anna a Rostislav Novákovi
jsou manželé od roku 1977 a od roku 1980 se společně věnují divadelní tvorbě pro
děti. Jejich repertoár je zaměřen především na klasické loutkové pohádky pro
nejmenší diváky. Oba jsou absolventi DAMU. Rostislav vystudoval herectví.
Byl 22 let členem hereckého souboru Pražského divadla Studio Y. Anna vystudovala
loutkoherectví. Za svobodna byla Kopecká, je pokračovatelkou loutkářské dynastie
Matěje Kopeckého (sedmá generace).

O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
pro děti 4 -10 let
60 min
Cena 60.- Kč
Výpravná pohádka je kombinací hry živých herců a výrazných řezaných loutek.
Příběh oživují písničky doprovázené kytarou.

O SNĚHURCE
pro děti 3-9 let
45 min
Cena 60,-Kč
Loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících.

O PALEČKOVI
pro děti 3-9 let
45 min
Cena 60,- Kč
Kombinace živého herce a loutek. Pohádka je doprovázena písničkami a hrou na
kytaru a zobcovou flétnu.

BRANKA ZAMČENÁ NA KNOFLÍK
pro děti 4-10 let 50 min
Cena 60,- Kč
Pohádka na motivy Jiřího Trnky – ZAHRADA. Doprovázeno živou hudbou.
Před návštěvou pořadu je dobré seznámit děti s touto knihou.

Na pořady Malého divadélka Praha objednávky min. pro 100 dětí.
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DIVADLO
PRAHA:

MATĚJE

KOPECKÉHO

Vladimíra a Matěj Kopečtí od revoluce provozují své vlastní divadlo - Divadlo Matěje
Kopeckého Praha. Kromě toho že sami Mirka a Matěj Kopečtí jsou loutkoherečtí
profesionálové
s mnohaletou praxí, stejně tak odpovědně přistupují i k
výběru spolupracovníků při přípravě pohádek. V posledních letech spolupracují se
svým synem, scénografem Jakubem Kopeckým, autorem textů písní Rostislavem
Novákem, který mj. působí i v současnosti populárním souboru Cirkus La Putyka,
hudebně jsou pak propojeni s muzikantem Janem Křížkem (Blue Effect).

Na pořady DIVADLA Matěje Kopeckého Praha
objednávky min. pro 100 dětí.

Malostranská zimní pohádka
50 min, určeno pro MŠ a nižší ročníky ZŠ, Cena 50,- Kč
Co se stane se sněhuláky, když v předjaří začne hřát sluníčko a sníh se začne
rozpouštět?
Ve výpravné pohádce manželů Kopeckých uvidíte poetický příběh o
přátelství a uslyšíte i spoustu pěkných písniček. O půlnoci ožijí tři sněhuláci, kteří se
snaží vybojovat si mezi sebou místo na ulici. Nakonec je spřátelí zaběhnutý pejsek,
kterému
umetli
košťaty
cestu
domů.
Pohádka o tom, že vše jednou končí a něco nového zase začíná. Děti však nebudou
odcházet smutní - i zde vše nakonec dobře dopadne. Sněhuláci se promění
v obláčky a budou se radovat na nebi.

Pohádka ze staré knihy
50 min, Určeno pro MŠ a nižší ročníky ZŠ, Cena 50,- Kč
Příběh staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové postavy se ocitnou ve velkém
nebezpečí. Chystá se na ně zlá krysa. Král svolá všechny obyvatele knihy a hledají
hrdinu, který by se nebál kryse postavit. Kdo je strašpytel a kdo hrdina dětem
poutavou formou zahrají, zazpívají a zatančí manželé Kopečtí a jejich loutky.
Nakonec se hrdina najde a jako vždy vše v pohádce dobře dopadne.
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Půvabnou formou vyjadřuje hra myšlenku, že i ti nejmenší mohou být velmi odvážní
a že
v knihách je možné objevit celý svět a přátelství.

Jak pejsek Ferda potkal sluníčko
45 min, Určeno pro MŠ, Cena 50,- Kč
Povídání o sluníčku je jednoduchý příběh s písničkami o příhodě nebeského tělesa,
které nedopatřením spadne na zem. Sluníčko prožije mnoho příjemných i méně
příjemných situací. Setká se s jezevčíkem Ferdou, se smutným zajícem Ušákem,
koníčkem z dětského kolotoče, květinou Jiřinou a s jedním hodným pánem. Ale
protože pohádky pro děti končívají dobře, můžeme si být jistí, že pomocí svého
přítele obláčku se sluníčko znova dostane zpátky
na oblohu a…
….a zase je všechno jak má být,
když umíme si poradit,
podat si ruce, pomáhat,
a vrátit slunce do zahrad….

Medvídek a pejsek
45 min, Určeno pro MŠ, Cena 50,- Kč
Hra vypráví s jemným humorem o příhodách medvídka, jeho přátelství
s opuštěným Pejskem a o marné snaze ubytovat Pejska v medvědí chaloupce.
Teprve když Pejsek prokáže svou odvahu a statečnost v boji se lstivou Liškou, získá
si sympatie medvědího táty a tím i domov a velkého kamaráda. Pohádka nenásilně
a poutavě zdůrazňuje cenu upřímného přátelství a důležitost laskavého vztahu ke
zvířecím kamarádům.

Nápad myšky Terezky aneb o zlé koze
45 min., Určeno pro MŠ a nižší ročníky ZŠ, Cena 50,- Kč
Pohádka o přátelství lesních zvířátek a o tom, jak jejich poklidný život změní příchod
zlé a marnivé kozy Rozalindy. Ta léčkou vyláká zajíčka Jakuba z jeho chaloupky.
Ostatní kamarádi, veverka Tonička, žabák Matyáš a myška Terezka, se snaží
Jakubovi pomoci. Každý má svůj plán, ale na kozu vyzraje chytrá myška. Od duhy
vyprosí krásnou stuhu, na kterou vylákají zvířátka fintivou kozu z chaloupky, a ta se
jde prohlížet do vodního zrcadla. Voda kozu chytne a pustí ji až po slibu, že nechá
žít zvířátka opět tak hezky jako dříve.
V této výpravné inscenaci je použito prostředků alternativního divadla. (loutky, herci
a hlavně mnoho písniček)
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DIVADLO KAPSA:
Zvířátka a loupežníci aneb o Jankovi a jeho zvířátkách
(Pro MŠ, a 1. Stupeň ZŠ) Cena 50,- Kč
Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů, o tom jak si kozlík, čuník a kočička
hledali nový domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Při svém putování narazí
v černém lese na kohouta, který hledá pomoc pro Kordulku. Té se loupežníci usadili
v její chaloupce a ona jim musí sloužit. Když se ovšem ke zvířátkům přidá toulavý
Janek, mají se loupežníci nač těšit. Veselá a svižná pohádka plná písniček pobaví
malé i velké diváky.
Hrají: Š.Klečková nebo Lenka Winkelhöferová, V.Fischer

Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla
(pro děti od 3 let do 9 let, cena 50,-kč)
Veselá hudební činoherní pohádka s lehce detektivní zápletkou o hledání ztracené
tečky.
Berušce se ztratí tečka a brouk Ouk se ji vydává hledat po louce, lese a nakonec
zajde
i k potoku.
Ale protože jsme v pohádce, všechno dobře dopadne.

O Budulínkovi
(pro děti od 3 let do 9 let, cena 50,-kč)
Klasická pohádka na známé téma J. V. Plevy, o tom jak se nevyplácí neposlouchat
činoherní pohádka plná lidových písniček v novém kabátě.

Masopustní pohádka, aneb jak skřivánek musel vrznout
(pro děti od 3 let do 9 let, cena 50,-kč)
Veselá hudební pohádka o masopustních tradicích, o veselí a také o čekání na jaro.

Putování ztracené kapky, aneb cesta tam a zase zpátky
(pro děti 1.-5 . tříd ZŠ, cena 60 kč ,-)
Činoherní
výpravný
dobrodružný
muzikál,
který
je
vhodný
jako environmentální inscenace ke školní výuce o koloběhu vody v přírodě. Děti se
v pohádce společně s malým Vlastíkem vydají z louky za ztracenou kapkou, aby jí
pomohli vrátit se zpět. Za pomoci kouzelného hrnce budou muset překonávat
několik nástrah a úskalí. Setkají se s Polární září, Sluníčkem, ale také zažijí mořskou
bouři a nakonec se zdárně i s kapkou vrátí zpět na louku.
(školy toto představení velmi často využívají jako doplňkový program ke Dni Země )
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O SNĚHURCE - činoherní muzikálek
(PRO DĚTI OD 3 DO 11 LET, délka 55 minut, cena 60,- Kč)
Jedna z nejstarších německých renesančních pohádek nás zavede do smutného
království. Budeme vám povídat o zlé královně i o Sněhurce, také o jednom
užvaněném zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně o sedmi malých
mužíčcích.
Ocenění : Cena za nejlepší herecký výkon Šárka Klečková-Pohádkový festival 2009 ,
Hlavní cena za inscenaci pro děti - Český pohádkový festival 2009

O CHALOUPCE Z PERNÍKU
(premiéra říjen 2019)
(Pro děti od 2 let, délka 45 minut, cena 60,- Kč)
Žili byli máma s tátou a ti měli dvě děti. Jeníčka a Mařenku.Táta pracoval v lese a
maminka doma vařila. Jednou se děti vypravily do lesa na jahody. Každé malé dítě
přece ví, že nejsladší jahody musíte nasbírat v lese. V hlubokém lese ! Ale pozor,
nechoďte tam sami. Vezměte s sebou pro jistotu mladšího brášku, co umí vylézt na
strom, nebo starší sestřičku, která na vás dohlédne. Ovšem dokud není tma.
Pokud je v lese tma , můžete se ztratit a narazit třeba na kouzelnou chaloupku.
Proč kouzelnou? Je totiž celá z perníku ! A kdo v takové chaloupce bydlí víme
všichni. Zlá ježibaba.

Scénář a Texty písní : Patrik Rybář
Hudba : Ruda Přibil
Scéna : ŠaVla
Kostýmy : Šavla
Loutky : Šárka Klečková
Režie : Vlasta Fischer
Na pořady DIVADLA KAPSA objednávky min. pro 100 dětí.
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RECITÁTOR MIROSLAV KOVÁŘÍK
Vstupné na všechny pořady M. Kováříka je 50,- Kč.

HLEDÁM TĚ V TOMTO MĚSTĚ
/ Vladimír Holan, Jiří Orten, Josef Kainar, Václav Hrabě /
básnické typy tří generací nejvýznamnějšího půlstoletí české poezie

TÍHA LET
/ Jan Zahradníček, Ivan Diviš, Ivan Blatný, Zbyněk Havlíček, Václav Hrabě /
- ineditní a exilová poezie 1948 - 1989, poctivý životopis svědomí české poezie

BEAT GENERATION
/ALEN GINSBERG, LAWRENCE FERLINGHETTI, GREGORY CORSO, VÁCLAV HRABĚ,
SVATAVA ANTOŠOVÁ /
- svědectví o velké literární revoluci, která prošla světem a má své významné české
představitele, /osobní zážitky z beatnických produkcí
/

MÁCHA BLUES
/KAREL HYNEK MÁCHA ve světle moderní české poezie jako ten, který stál na
počátku a nikdy nepřestal inspirovat /
- populární rozbor jednoho zpěvu Máje se souvislostmi současného poetického světa

24 A PŮL
/ K. H. Mácha , Karel Hlaváček, Jiří Wolker, Jiří Orten, Karel Hynek, Václav Hrabě /
- magická cesta české poezie v dílech autorů, kteří stačili říci vše

VELKÉ ŠUBY DUBY
/ ALEXANDRA BERKOVÁ /
- možnosti moderní prózy, kaleidoskop objevných postupů v povídkách známé české
spisovatelky a scénáristky

OTEVŘÍT PO MÉ SMRTI
/ ZBYNĚK HAVLÍČEK, KAREL HYNEK /
- český surrealismus v 50. a 60. letech, svědectví básníků, kteří nemlčeli, i když
nesměli tisknout.../spoluúčinkuje Radek Bláha/ doplnění obrazu 50. a 60. let v české
poezii
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TYFLOSERVIS:
Jak se žije potmě
Zprostředkujeme seznámení se službami Tyfloservisu, o.p.s, organizace pro
nevidomé a slabozraké, jako je například výuka čtení a psaní Braillova bodového
písma, výuka prostorové orientace a samostatného pohybu či nácvik psaní
vlastnoručního podpisu.
Žáci budou mít možnost si prohlédnout a vyzkoušet některé ze speciálně
upravených pomůcek pro nevidomé a slabozraké, dozví se mnoho užitečných
informací od pracovníků Tyfloservisu.

PLZEŇSKÁ ŠKOLA TANCE A
ETIKETY
NÁCVIK SPOLEČENSKÉ INTERAKCE
Plzeňská škola tance a etikety připravila pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ
netradiční seminář
s názvem "Nácvik společenské interakce".
Posluchači si vyzkouší týmovou práci, dozví se základní pravidla společenského
chování a získají informace o předních osobnostech, které se zabývají etiketou.
Součástí semináře je ukázka standardních a latinskoamerických tanců.
Seminář připravil Mgr. Zdeněk Janda.

ETIKETA
Pořad o společenském chování a etiketě pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ
připravil
Mgr. Zdeněk Janda
V případě zájmu kontaktujte M-klub nebo Plzeňskou školu tance a etikety:
Mgr. Zdeněk Janda, tel: 724 027 197, e-mail: tanecni@email.cz , www.tanecplzen.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE
Mateřské školy:

Pes a pravidla
- odchyty zvířat, útulky, bezpečný kontakt se psem, jak předejít útoku, želví pozice,
tísňové linky

Bezpečný kontakt s cizím člověkem pro MŠ
- bezpečný kontakt s cizí osobou, modelové situace formou hry

Bezpečně v dopravě
- správné chování v dopravním provozu jako chodec, cyklista, spolujezdec, dopravní
značky

1.stupeň ZŠ

Listina základních práv a svobod
- historické uvedení do problematiky, "Listina" jako součást ústavního pořádku ČR,
důraz kladen na práva dětí, spojeno s Úmluvou o právech dítěte

Bezpečně po městě
- krátká prezentace, beseda formou otázek a odpovědí na téma, které děti nejvíc
zajímá - děti si otázky připraví předem

Zábavní pyrotechnika
- nákup, uskladnění, manipulace, klasifikace, hašení požáru, možné následky
neodborné manipulace, obrázky (tato beseda je krátká a vzhledem k tomu, že je
nejvíce žádána v předvánočním čase, spojujeme ji s bezpečným pohybem po
zamrzlé ledové ploše a poučením, jak se zachovat při proboření)
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Setkání s cizí osobou
- bezpečný kontakt s cizí osobou, předcházení nebezpečným situacím, jak správně
reagovat v rizikové situaci, modelové situace, bezpečně po internetu

Pes a pravidla
- vyhlášky města Plzně, odchyty zvířat, útulky, bezpečný kontakt se psem, jak
předejít útoku, želví pozice, ošetření zranění, tísňové linky

Bezpečně v dopravě
správné
chování
v dopravním
spolujezdec, dopravní značky

provozu

jako

chodec,

cyklista,

Témata pro druhý stupeň ZŠ a pro SŠ:

Šikana
- definice, oběť a agresor, prevence, praktické příklady, právní, sociální a zdravotní
důsledky, kam pro pomoc

Kyberšikana
- definice, oběť a agresor, prevence, praktické příklady, právní, sociální a zdravotní
důsledky, kam pro pomoc

Domácí násilí
- definice, oběť a agresor, prevence, praktické příklady, právní, sociální a zdravotní
důsledky, kam pro pomoc

Tabákové výrobky
- druhy, účinky, popis jednání vykazující znaky přestupku, řešení a možné sankce ve
vztahu k trestní odpovědnosti

Legální drogy
- definice, pojmy, účinky, praktické příklady, popis jednání vykazující znaky
přestupku, řešení a možné sankce ve vztahu k trestní odpovědnosti
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Ilegální drogy
- definice, pojmy, účinky, praktické příklady, popis jednání vykazující znaky
přestupku, řešení a možné sankce ve vztahu k trestní odpovědnosti

Zábavní pyrotechnika
- nákup, uskladnění, manipulace, klasifikace, hašení požáru, možné následky
neodborné manipulace, obrázky (tato beseda je krátká a vzhledem k tomu, že je
nejvíce žádána v předvánočním čase, spojujeme ji s bezpečným pohybem po
zamrzlé ledové ploše a poučením, jak se zachovat při proboření)

Prevence v silniční dopravě
- toto téma je zaměřené především pro střední školy

Prezentace MP Plzeň a Trestní odpovědnost
- Téma určeno pro žáky ZŠ a studenty

KONTAKT
POZOR: Všechny pořady probíhají vM-Klubu
Vpřípadě zájmu o některý z těchto uvedenýchpořadů, případně
zbrožury Škola Plus, zašlete objednávku na naši adresu:
Knihovna města Plzně, p.o.
Obvodní knihovna Skvrňany, M-Klub
Macháčkova 28
318 00 Plzeň
Podrobnější informace na tel. 378 038 261, 724602 897
nebo e-mail skvrnany@plzen.eu, mklub.plzen@seznam.cz
Kontaktní osoba: Bc. Jan Albrecht
Naše webové stránky: www.m-klub-plzen.webnode.cz
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