
 

Miki Kirschner, Robin Král, Jan Lstibůrek, Jana Kubíčková 

Představení pro dospělé (12+) S+H nás v tomto 
novém představení pro dospělé seznámí s podivnými 
„nocležníky“ tohoto hotelu. Provedou nás spletitými 
zákoutími lidské duše a v duchu „omnia vincit amor“ 
přinesou i potřebnou naději. Na představení spolupracují 
light-designéři i umělci věnující se sound-animaci. 
Hra vychází z původního projektu Robina Krále a 
Jana Lstibůrka Blázinec, na němž se hudebně podíleli 
osobnosti, jakými jsou - Jiří Suchý, Marek Eben, Tomáš 
Hanák, Ewa Farna, Iva Pazderková ad. Propojení tradice 
a současné řeči divadla.

Hotel Spejbl

S+H - „Ve dvou se to lépe …“ 

Martin Klásek 

Představení pro dospělé (12+) V duchu slavné 
československé tradice hovorů mezi V+W, H+W, S+Š, 
Š+G, L+S i S+H s nadhledem jim vlastním, glosují zásadní 
otázky mimo jiné – Kdo mě vede? Kam mě vede? Co 
ho k tomu vede? Kdo je,  šmankote, navedl!!! Během 
zcela originálních, myšlenkových ekvilibristik Spejbla a 
Hurvínka, divák zjistí, že ani život této dvojice nejde jako 
po drátkách, resp. po nitkách. Martin Klásek pokračuje v 
autorském dialogu S+H v duchu Miloše Kirschnera, Heleny 
Štáchové a rozvíjí tak dál tuto tradici.

 

Miki Kirschner, Robin Král, Jan Lstibůrek 

Představení pro dospělé (12+) Tvůrčí tým Miki Kirschner 
– Robin Král – Jan Lstibůrek vás zvou na netradiční 
muzikál pro dospělé. Spejbl a Hurvínek poprvé v duchu 
noir! Temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé 
zpěvy a tance, při kterých by se i v loutkách krve dořezal. 
Po městě obchází vrah a Spejbl by měl být jedním z těch, 
kdo ho ještě dnes chytnou, jenže, kam se to vlastně poděl 
Hurvínek? Jaký hřích tíží Josefa Spejbla a jaké záhady 
a tajemství ukrývá Hurvínek? Autoři nabízejí odpověď 
utkanou z přediva groteskně cynických černobílých 
detektivek čtyřicátých let dvacátého století. 

Spejbl a město 
hříchu 

To nejlepší se Spejblem  
a Hurvínkem 

Helena Štáchová a kolektiv autorů 

Představení pro dospělé (12+) Toto reminiscenční 
představení vzniklo jako dárek pro nestárnoucího uličníka 
Hurvínka. Diváci si mohou připomenout ty nejslavnější 
loutkové scénky a dialogy, které za dobu existence D S+H 
vznikly. 

 

Augustin Kneifel, Helena Štáchová / Zlatý fond D S+H 

Představení pro dospělé (12+) Prostřednictvím Spejbla 
a Hurvínka, díky jejich humoru a typickému vidění 
světa, se seznámíme se skvělými objevy, které vznikly 
se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly proti 
nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického 
syna o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží 
se poukázat na lepší stránku lidstva – má však mocného 
“protivníka” - dějiny. 

Dějiny kontra 
Spejbl

Spejbl versus Drákula 

Helena Philippová, Helena Štáchová, Ivan Štědrý 

Představení pro dospělé (12+) Swingový horor muzikál 
pro dospělé je již druhým titulem z řady „Zlatý fond 
D S+H“, ve které uvádíme ty nejlepší inscenace, které 
za dobu profesionální činnosti D S+H vznikly. Autorkou 
textu i písní byla rozhlasová režisérka a autorka (jedna 
z iniciátorů vzniku Járy Cimrmana) Helena Philippová. Její 
dialogy jsou svěží, jemně sarkastické a stejně kvalitní jsou 
i písňové texty. Představení skvělou hudbou à la Broadway 
opatřil Ivan Štědrý a nahrál ji velký orchestr Václava 
Zahradníka. Pan Spejbl se - stejně jako před čtyřiceti lety - 
opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů.  
 
V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je 
svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec 
Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervillský 
alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu 
přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou  
chansonů Poulet. 



Informace o vstupenkách 
Telefon pokladna: 224 316 784, 607 911 458 
E-mail: pokladna@spejbl-hurvinek.cz 
 
Otevírací časy pokladny 
po 13.00 – 18.00  
út – pá 9.00 – 14.00 a 15.00 – 18.00 
ve středu a v pátek otevřeno do 19.00 / pokud večer hrajeme 
so – ne 9.30 – 11.30 a 12.00 – 17.00 / pokud hrajeme 
 
Vstupenky je možno rezervovat také v út – pá 9.00 – 13.00  
na telefonním čísle 224 316 186. 
 
Upozorňujeme, že rezervace vstupenek je zrušena 30 minut 
před začátkem představení.

Změna programu vyhrazena. 
 
 
Kontakt 
Dejvická 38, Praha 6 

 DivadloSH 
 HurvinekSpejbl 

www.spejbl-hurvinek.cz

Zřizovatelem Divadla Spejbla a Hurvínka je hl. m. Praha.

Hurvínek a nezvaný host 

Miki Kirschner a Jana Kubíčková                                                  

Dětské představení Představte si, že u vás jednoho dne 
zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale navíc je 
úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte. A to se přesně 
stane u Spejblů. Z ničeho nic u nich bydlí Člunozobec 
a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve 
vlastním bytě. Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé 
potřeby a rituály, není možné s ním společný prostor 
sdílet. Jenže Člunozubec všechno ví,  všude byl a neplatí 
na něj žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl 
vyrukuje. Za to Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj je 
i Člunozobec krátký anebo je to naopak?

Hurvínek a Golem 

Ondřej Lážnovský                                                

Dětské představení Hurvínek při útěku před chuligánem, 
Rudlou Mlátičkou, objeví cestu časem do doby krále 
Rudolfa II. Než se zorientuje v jiné době, potká ve staré 
Praze bájného Golema, který pro změnu prchá před 
královskými vojáky. A co se stane, když si Hurvínek 
přivede na návštěvu domů mohutného Golema, který 
nejraději pojídá hlínu a narcisy z okrasné zahrady 
pana Spejbla? Spoušť kterou způsobí, taťuldu opravdu 
nenadchne. Ale všechno zlé je k něčemu dobré a všechny 
Hurvínkovy lumpárny se nakonec v dobré obrátí.

Žeryčku, HOP! 

První divadelní zážitek, podívaná pro všechny smysly 
každého mimiňáka autorky a režisérky Janky Ryšánek 
Schmiedtové a výtvarníka Davida Janoška. Zcela nová 
kategorie programu pro děti od 1 do 3 let!  

Miminí divadlo Vydejte se spolu s pejskem Žerykem do 
snového světa nad zemí. Do světa těch, co umí lítat, ptáků 
i mraků, do světa planet, kouzelných vesmírných tvorů 
a zářících hvězd. Napočítejte s Žerykem do nekonečna, 
a pak se vraťte zpátky na zem!

Délka 30 minut, po skončení následuje herna.

www.spejbl-hurvinek.cz

Připravili jsme pro vás 
 
Klub “Hurvajz” – zážitkový klub pro fanoušky Divadla 
Spejbla a Hurvínka. Vytvořili jsme prostor, který by oslovil 
naše příznivce napříč generacemi. Součástí programu 
Klubu jsou tematická odpoledne, kdy je možné setkat se 
s našimi interprety, loutkoherci a především s našimi 
“dřevěnými” hrdiny.  
 
Člobrdění s Hurvínkem aneb zachraňme Máničku 
pátrací hra ulicemi Dejvic – Outdoorová hra “Člobrdění 
s Hurvínkem” je určena primárně pro děti předškolního 
věku a žákům prvního stupně základních škol za 
doprovodu rodičů nebo prarodičů. Avšak účastníky hry 
můžou být všichni ti, kdo si rádi hrají a mají zvídavou 
mysl bez rozdílu věku. Účastníci hry se hravou formou 
dozvědí něco zajímavého o historii Dejvic. Tedy čtvrti, kde 
sídlí domovská scéna Divadla Spejbla a Hurvínka, která 
stejně jako pan Spejbl oslavila 100. narozeniny. 
 
Víkendové a školní workshopy – navazují na dané 
představení a prohlubují zážitek z něj. Vedou je 
pedagogicky vzdělaní lektoři/lektorky. 
 
Abonentka S+H – předplatné se slevou až 90,-Kč! 
 
Dárkové vstupenky – věnujte vstupenky do našeho 
divadla jako dárek! Dárkové vstupenky lze kdykoliv 
během sezóny vyměnit za vstupenky skutečné a mají 
platnost až do konce sezóny 2022.

Kurz loutkového divadla pro děti – více informací 
najdete na www.facebook.com/KurzySH

Představení zájezdová, cizojazyčná  
a mimořádná dle dohody

Jak s Máničkou šili všichni čerti 
Hurvínkův popletený víkend 
Pohádky pro Hurvínka 
Hurvínkova cesta do Tramtárie 
Hurvínkova nebesíčka 
Past na Hurvínka 
Hurvínkovo přání

Past na Hurvínka 

Jana Kubíčková, Štěpán Gajdoš                                                  

Dětské představení Vydejte se s Hurvínkem hledat jeho 
ztracenou koloběžku!  V příběhu s detektivní zápletkou, 
který je určený i pro ty nejmenší diváky, se Hurvínek 
vydá pátrat po své koloběžce.  Není však sám, kdo ve 
městě něco hledá a podezřelý je Hurvínkovi už úplně 
každý - pošťáci, školník i policajt. Nebo že by za ztrátu 
koloběžky mohl taťulda, bábinka nebo dokonce Žeryk 
s Máničkou? Na půdě školy nakonec sklapne past a vy 
se přijďte podívat, kdo se do té pasti nakonec chytí.

2021 Program 
divadla
Představení pro dospělé 12+ 
Představení pro děti 
Miminí divadlo 1-3 roky 
Zážitkové workshopy  
Kurz loutkového divadla

Další představení pro naše 
dětské diváky, na která se 
můžete těšit:  


