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16. 1. 2022
10:00 DK Zrkadlový háj / DK Lúky 15:00

TESLA  A PRIATELIA   Divadlo SpozaVoza
Inscenácia o fyzike, tvorbe elektrickej energie a o živote 

slávneho vynálezcu a fyzika Nikola Teslu. Predstavenie je 
vhodné pre deti od 8 rokov. Detský divák sa zoznámi aj s inými 

osobnosťami - Thomas Alva Edison, Mark Twain a ďalšími.                                                                                                                       

23. 1. 2022
10:00 DK Zrkadlový háj 
DÚHOVÝ AUTOBUS   Divadlo Agapé 
S autobusárom Hugom deti zažijú radostnú cestu okolo sveta. 
Spoznajú nové krajiny a nových kamarátov a zistia, že svet je 
pestrofarebný ako dúha. Deti sa počas predstavenia aktívne 
zapájajú a sú súčasťou príbehu. 
DK Lúky 15:00
KAPITÁN KOTVIČKA   Divadlo Agapé 
Kapitán Kotvička chytá na svojej lodi ryby a uloví starú fľašku, 
v ktorej sa skrýva správa o tom, že môže nájsť najväčší poklad 
sveta. Vydáva na dobrodružnú plavbu spoločne s deťmi, ktoré 
sa stávajú jeho námorníkmi. Plavia sa po ostrovoch, kde musia 
spĺňať rôzne úlohy, až nakoniec nájdu najväčší poklad. 

30. 1. 2022
10:00 DK Zrkadlový háj / DK Lúky 15:00 
SMIECH JE NAJ LIEK   Divadlo ZáBaVKa 
Autorská divadelná rozprávka s novými pesničkami pre deti  
a pre celé rodiny z cyklu „Z rozprávky do zábavky“!  
Divadlo o šašovi, ktorý zachráni princeznú a s jej rukou aj 
celé kráľovstvo. Diváci sa stávajú hýbateľmi aj ohýbateľmi 
stredovekého deja vymyslenej originálnej rozprávky a spolu 
môžu hrať za bábky v predstavení.

Vstup na podujatie v režime: OP. Pri detských podujatiach sa za kompletne očkovanú osobu 
považuje osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Vstupné 3 € Predaj lístkov: www.ticketportal.sk a hodinu pred predstavením
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6. 2. 2022
10:00 DK Zrkadlový háj 
MRAVOUČNÉ PRÍBEHY TETKY BETKY   Teátro Neline 
Kde bolo, tam bolo, v jednom meste bývala staršia osoba, ktorá sa 
volala Alžbeta Tajničková. Deti ju priam zbožňovali a ich rodičia si ju 
nesmierne vážili, pretože vedela nájsť liek na všetky detské choroby na 
celom svete. A pretože všetko vedela, tak ju volali tetka Betka Vševedka. 
DK Lúky 15:00
O LÚKE, MOTÝĽOVI A KVETINOVEJ VÍLE   Teátro Neline 
Na zakvitnutej lúke majú domov víla Papavera, pani Rosnička, 
včielka medonosná a svätojánska muška. Raz priletí na ich lúku nový 
nájomca, krásny motýľ Eumedon. Pod krásnou tvárou sa skrýva veľký 
namyslenec a egoista, ktorý nie je ochotný myslieť na nikoho iného, 
okrem seba. Začína sa výprava na jeho záchranu!

13. 2. 2022
10:00 DK Zrkadlový háj / DK Lúky 15:00 
O LENIVOM LIŠIAKOVI   Divadlo Agapé
Do škôlky pri lese chodia zvieratká. Medvedík, prasiatko, zajačik a 
lišiačik. Ale lišiak je veľmi lenivý, nechce sa mu nič robiť a neposlúcha 
pani učiteľku. Keď príde búrka, ostane ležať na daždi a prechladne. Deti 
pomáhajú doktorovi liečiť ho a učia, že lenivosť sa v živote nevypláca.

20. 2. 2022
10:00 DK Zrkadlový háj / DK Lúky 15:00 
NEBOJSA   Bábkové divadlo UŽ 
Kedysi - kdesi mal jeden otec jedného syna, ktorý sa nebál, a tak sa 
vybral do sveta... Či sa na svojej ceste naučil báť, kto všetko sa mu 
priplietol do cesty a či okrem strachu aj lásku stretol, to rozpovie naše 
bábkové predstavenie na motívy rozprávky Pavla Dobšinského.

27. 2. 2022
10:00 DK Zrkadlový háj / DK Lúky 15:00 

MEDOVÁ ROZPRÁVKA    SpozaVoza
Hlavným hrdinom príbehu je ježko Jožko, ktorý žije sám v pustom lese, 
nemá kamarátov. Jedného dňa sa vyberie do sveta. Cestu mu však skríži 

záhadný roj včiel. Ježko sa s nimi skamaráti a dozvie sa o nich veľa 
zaujímavostí. Predstavenie vzniklo na motívy knihy  

Simony Čechovej: Včelár Jožko


