
ZŠ V. Kl. Klicpery Vás zve na POHÁDKOVOU AKADEMII  

do Jiráskova divadla v Novém Bydžově. 

 

KDY HRAJEME? 
STŘEDA 18. PROSINCE 2013 - v 8.00 hod. a v 10.00 hod. (pro školy) v 

16.00 hod. (pro veřejnost) 

ČTVRTEK 19. PROSINCE 2013 – v 9.00 hod. (pro MŠ) v 16.00 hod. a 

v 18.00 hod. (pro veřejnost) 

 
Účinkují žáci 1. stupně, pěvecký sbor Radostný Plecháček a hosté. 

Vstupné: 60 Kč 

 

PODROBNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY ÚČINKUJÍCÍ: 

ÚTERÝ 17. PROSINCE – generální zkouška v Jiráskově divadle od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

(1. stupeň Klicperky, po té teprve konec výuky), odpoledne ÚSP Chotělice a Radostný 

Plecháček, 

STŘEDA 18. PROSINCE – Účinkující děti sraz  v 7.30 hod. (1. a 2. ročníky ve svých třídách, 3. A 

v Jiráskově divadle v horní šatně s kobercem, 4. A horní šatna, 5. ročníky v suterénu divadla 

ve zkušebně divadelního spolku. Děti, které se častěji převlékají, jsou v šatně u jeviště a 

zpěváci Malého radostného Plecháčku budou v 1. B na vedlejší budově.) S sebou přinést 

svačinu, pití, něco pro volnou zábavu (hry, knížku, apod.) Rekvizity a kostýmy budou 

připravené již z generálky. Žáci v divadle do 12.00 hodin. Po té konec výuky (oběd a pauza 

s odpočinkem). Kdo nejde domů, je ve ŠD nebo ŠK. Sraz v divadle v 15.30 hod. Dříve ne!! 

Konec nejpozději v 18.00 hod. Děti odpoledne dostanou svačinu a pití. 

V divadle a šatnách se chováme slušně a dodržujeme bezpečnost a pořádek!!  

ČTVRTEK 19. PROSINCE – Účinkující děti sraz  až v 8.30 hod. na stejném místě jako předchozí 

den. (Kdo dříve je ve ŠK nebo ŠD.) Žáci v divadle do 11.00 hodin. Po té konec výuky (oběd a 

pauza s odpočinkem). Kdo nejde domů, je ve ŠD nebo ŠK. Sraz v divadle v 15.30 hod. Dříve 

ne!! Konec nejpozději ve 20.00 hod. (po ukončení představení a úklidu) Děti odpoledne 

dostanou větší svačinu a pití. 

Jiné informace u svého třídního učitele nebo na tel. 775 860 713. S pozdravem Pavlína Strnková. 


