
    

 
 
 
 
 

 
26. sezóna 2021 – 2022 

 
 

 ŘÍJEN 2021 
 
 

so 2. 10. 16:00  LOUPEŽNÍK RUMCAJS 
Slavnou pohádku Václava Čtvrtka o jičínském ševci a jeho přátelích pro 
Docela velké divadlo zdramatizovala Jana Galinová, hudba a texty písní 
Jan Turek. V režii Jurije Galina a výpravě Sylvy Prchlíkové hraje Docela 
velké divadlo.  /vstupné 100 Kč/ 
 

so 9. 10. 16:00 LABUTÍ PRINCEZNA 
Slavná pohádka na jejíž motivy skladatel Petr Iljič Čajkovskij napsal 
světoznámý balet Labutí jezero, který znají lidé na celém světě. Příběh           
o princezně Odettě, kterou zlý čaroděj zaklel do labutí podoby, a o princi, 
který by ji mohl vysvobodit, kdyby si ji nespletl s jinou dívkou. Hraje 
Docela velké divadlo. /vstupné 100 Kč/ 
 

pá 15. 10. 19:00 FOLKOVÁ KAVÁRNA S KVINTOU 
Říjnové setkání s litvínovskou folkovou skupinou opět v pěti a jejím 
hostem skupinou NAPLECH z Klášterce nad Ohří. /vstupné 130 Kč/    
 

so 16. 10. 16:00 KOCOUR V BOTÁCH 
Pohádkový muzikál autorů Jany Galinové a Jana Turka o lásce, přátelství 
a odvaze. Příběh neposlušného kocoura, který dostane opravdové boty         
a vydá se do světa dělat dobré skutky. Díky setkání s odvážným rytířem 
pochopí, že slabým je třeba pomáhat a společně vysvobodí krásnou 
princeznu a vyzrají na zlého čaroděje. Hraje Docela velké divadlo.                      
 /vstupné 100 Kč/ 
 

pá 22. 10. 19:00 ZÁSKOK 
Divadelní hra Járy Cimrmana. Představení je jedinečné tím, že sestává ze 
tří částí: obvyklého odborného semináře, předehry a samotné hry Vlasta, 
v níž zaskakuje za nepřítomného herce proslulý Karel Infeld Prácheňský.       
V roce 1994 získal Cenu Alfréda Radoka za hru roku. Hraje Divadlo Járy 
Cimrmana. /vstupné 350, 400 a 450 Kč/ 
 

so 23. 10. 16:00 ZAČAROVANÝ LES 
Pohádka plná písniček a legrace o tom, že na světě nejsme sami. Do lesa, 
ve kterém bydlí lesní zvířátka, se nastěhují dva draci, kteří nikdy neslyšeli 
slovo pořádek. Naštěstí se zničehonic v lese objeví pandí mládě, které 
uteklo ze ZOO a ukáže zvířátkům i drakům, co s nepořádkem udělat.            
V režii Lenky Lavičkové a Jurije Galina hraje Docela velké divadlo. 
   /vstupné 100 Kč/ 
 

so 30. 10. 16:00 POHÁDKY PRO UPLAKÁNKA 
Tatínek s kočárkem, herec a muzikant by si rádi povídali, ale mimino            
v kočárku řve jako když ho na nože bere. Nic nepomáhá, a tak to ti tři 
mladí muži zkusí s pohádkou. V kočárku jsou totiž hračky, herec má 
spoustu nápadů a muzikant umí zahrát pěkné písničky. Napsala                        
J. Galinová. Hudba a texty písní Jan Turek, výprava Ivana Líbalová.          
V režii Jurije Galina hraje Docela velké divadlo. /vstupné 100 Kč/ 

 

 

Předprodej vstupenek DOCELA VELKÉ DIVADLO 
tel. +420 777 000 933 nebo e-mailem: manager@docelavelkedivadlo.cz 

 

Generálními partnery Docela velkého divadla 
jsou Ústecký kraj a město Litvínov 
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