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AKTUÁLNĚ:

URŠULOVINY – pro rok 2020 jen 30 představení!
Zábavný celovečerní pořad nejen ve stylu stand   up jehož hlavní

protagonistkou
 je první dáma humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu na světě

URŠULA KLUKOVÁ.
Diváci se mohou těšit na historky o rodině, vzpomínky na Miloslava Šimka,
ale také na scénky, kde se Uršula Kluková představuje jako první majitelka

veřejného domu nebo naopak velmi stydlivá dáma na návštěvě u sexuologa.
Celý večer je propojen řadou evergreenů v podání Šimona Pečenky ,
který statuje na jevišti po boku hlavní dámy celého večera, ale pozor

zazpívá i Uršula Kluková !

 Účinkují: Uršula Kluková a Šimon Pečenka
Délka programu: cca.  90 minut bez přestávky

FILMOVÉ STŘÍPKY – Pro rok 2020 jen 30 představení!
Obnovená premiéra oblíbeného komponovaného pořadu složeného z hudby 
stříbrného plátna a televizní obrazovky.
Písničky z filmů, seriálů a pohádek zazpívá Šimon Pečenka. V roli průvodce 
celého pořadu, který zaujme diváky zajímavostmi autorech písniček, o filmech i
hercích se střídají a také zazpívají JIŘÍ KRAMPOL nebo JAN ROSÁK.
Součástí pořadu může být i projekce (Platí v případě, že to technické možnosti 
sálu umožňují - projektor, PC, projekční plocha).

V pořadu zazní mj. tyto filmové písničky:
1/  Směs písní Oldřicha Nového
2/  Směs písní Karla Hašlera 
3/  Přednosta stanice
4/  Hříšní lidé města pražského
5/  Směs písní z pohádek
6/  Když máš v chalupě orchestrion
7/ Tenkrát na západě
8/ Krev toulavá  
a další

Účinkují: Šimon Pečenka, Jiří Krampol nebo Jan Rosák
Délka programu: cca. 90 minut bez přestávky



PRO DĚTI:

LUČNÍ HITY  ( www.lucnihity.cz )
Nový hudebně - animační program pro děti vhodný nejen do sálu, ale také pro 
slavnosti a další open air akce.
Program sestává z autorských písniček pro děti od mateřské školy až po školu 
základní. Všechny písničky i soutěže, které je propojují mají společné téma - 
"Život na louce". Děti tak dostanou příležitost formou hry, soutěžení a dovádění
se také mnohému naučit.
Hudbu k písničkám napsal zkušený David Freedom, který léta spolupracoval 
např. s Maxim Turbolenc, Lucií Vondráčkovou ad.
Texty písniček a dramaturgii animačního programu připravil Šimon Pečenka. 
Zkušený herec a zpěvák, který se práci s dětmi věnuje již téměř 24 let.

Základní údaje:
Účinkují: Šimon Pečenka, Josef Hejcman a 2 další animátoři
Délka pořadu: cca. 90. minut bez přestávky 
(Pro MŠ a ZŠ délka pořadu cca. 60. minut )
Technické podmínky:
2x mikrofon, připojení notebook, 1x stůl nebo je možné zajistit vlastním 
ozvučením po dohodě

KARNEVALY /  DĚTSKÉ DNY / MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY

Zajistíme pro Vás karneval včt. kompletního animačního programu. Máme
bohaté zkušenosti s přípravou tématických karnevalů pro děti. Aktuálně

nabízíme tyto tématické programy, které spojují hudbu – tanec – soutěže pro
děti:

1/Večerníčkový karneval
2/Eskymácký karneval

3/Mexický karneval 
4/Safari karneval 

Karnevalem provází 2 – 4 zkušení animátoři.
Délka karnevalu: 90 – 120 minut

Technické podmínky:
2x mikrofon, připojení notebook, 1x stůl nebo je možné zajistit vlastním

ozvučením po dohodě



POHÁDKY:

BUDULÍNEK MANDELINKA
(fotogalerie: https://shimon77.rajce.idnes.cz/BUDULINEK_MANDELINKA )
- komediální pohádka volně podle Josefa Lady v úpravě pro žáky 1 stupně ZŠ.
- netradiční formou ukazuje dětem kam až může zajít neposlušnost a nesprávné 
chování.
- V představení živí herci + loutky velikost 70. cm
Délka představení: cca. 50 minut

NA ČERVENOU STÁT!
- interaktivní divadelní představení pro žáky 1 - 3 tříd.

- divadelní představení, které zábavnou formou představuje nástrahy silničního
provozu po cestě do školy. Vysvětlíme si, co je přechod a proč se mu říká zebra.

Skamarádíme pány Zeleného a Červeného a nakonec pomůžeme policii
dostihnout piráta silnic.

Délka představení: cca. 50 minut

KOUZELNÁ LUCERNA
Hudební pohádková komedie plná písniček napsaná volně na motivy pohádky 
H. Ch. Andersena "Křesadlo" vypráví příběh prince Jonatána, který se vrací ze 
světa domů. V začarovaném lese potká zákeřnou čarodějnici. Její studna ukrývá
kouzelnou lucernu plnící všechna přání. Čarodějnice nachystá princi mnoho 
překážek a nástrah. Dokonce potkáme i lidožravého obra.... A jak to dopadne? 
Přijďte se podívat do divadla. Hrají živí herci.

Scéna je tvořena  paravánem o velikosti 3 x 2 metry, který ve třech změnách 
znázorňuje perníkovou chaloupku, louku s domkem báby bylinkářky a 
diamantovou horu.

Délka představení: cca. 45.minut  Technické podmínky: Hrací prostor  min. 4 x 
3 metry, 220V

DOKTORSKÁ POHÁDKA
Pohádková komedie vznikla volně na motivy stejnojmenné pohádky Karla

Čapka. V lese na kopci Hejšovina bydlí nedobrý čaroděj Magiáš. Ten nemá rád
lidi a nejvíc hodného doktora z Kostelce, který pomáhá nejen lidem, ale také
pohádkovým bytostem z Hejšoviny. Nakonec sám čaroděj bude jeho pomoc

https://shimon77.rajce.idnes.cz/BUDULINEK_MANDELINKA


potřebovat. V pohádce se můžete těšit také na hejkala,vodníka, ohnivého muže
a dokonce i na papouška.

Scéna je tvořena  paravánem o velikosti 3 x 2 metry, který ve dvou změnách
znázorňuje čarodějovo doupě na Hejšovině a lékařskou ordinaci v Kostelci.

Délka představení: cca. 45.minut

Technické podmínky: Hrací prostor  min. 4 x 3 metry, 220V

HLOUPÝ HONZA
Veselá pohádka pro všechny děti.

O našem Honzovi je známo, že je nejhloupějších hlupákem z celého kraje. 
Jediný, kdo nad ním ještě nezlomil hůl je jeho táta, ale i jemu jednoho dojde 
trpělivost. Pak pošle Honzu do světa, aby našel alespoň tři hloupější než je on 
sám. Jestli se mu to podaří a nebo ne se dozvíte v představení pohádkové 
komedie "Hloupý Honza".

Scéna je tvořena  paravánem o velikosti 3 x 2 metry, který ve několika změnách
mapuje Honzovu cestu do světa i jeho rodný domek.

Délka představení: cca. 45.minut

Technické podmínky: Hrací prostor  min. 4 x 3 metry, 220V

KAPSÁŘ PLNÝ POHÁDEK
Interaktivní představení pro děti. Hlavním dramaturgem a hnacím motorem

představení jsou právě dětští diváci, kteří plně a aktivně ovlivňují dění na jevišti
po celou dobu představení. Práv děti rozhodují jakým směrem se bude

představení ubírat, co bude jeho součástí. Vše samozřejmě pod vedením
profesionálních herců a animátorů.

Scéna je tvořena jednodílným paravánem o velikosti 3 x 2 metry, který
znázorňuje obří kapsář ukrývající rekvizity a možné součásti pohádkového

představení. Délka představení: cca. 45.minut 

Technické podmínky: Hrací prostor  min. 4 x 3 metry, 220V



PRO DOSPĚLÉ:

HEZKY OD PODLAHY
Písničky, které jsou nám blízké. Lidové a zlidovělé a úpravách pro žestě a 
perkuse. 
Celý program je složený ze slavných hitů české dechovky. Zazní mimo jiných 
"Šumařinka", "Cikánka", "Zbraslavská", "Kdyby ty muziky nebyly", "Přes dvě 
vesnice" a ještě mnoho dalších.
Jak už se v našich hudebních pořadech stalo zvykem vše je spojeno mluveným 
slovem. Zajímavostmi, které jste o dechovce, o její historii a jejích známých 
protagonistech možná ani nevěděli.
Pořadem provází a zpívá váš starý známý Šimon Pečenka.
Délka programu cca. 70. minut 
Technické podmínky: 

1x mikrofon, odposlech, připojení notebook / po dohodě vlastní ozvučení

VZPOMÍNKY NA KOVBOJE
Vzpomínky na kovboje patří zpěváku, herci a hráči na benjo o kterém kritici

říkali, že má hlas jemuž uvěříte. Hity Waldemara Matušky a k tomu vyprávění
veselé a zajímavé.

Zazní také Růže z Texasu, Jo třešně zrály, Tereza a další.

Délka pořadu cca. 70.minut

Technické podmínky: 

1x mikrofon, odposlech, připojení notebook / po dohodě vlastní ozvučení

DÁTE SI HAŠLERKU?
Hudební komponovaný pořad věnovaný králi české písničky Karlu Hašlerovi. 
Celým pořadem se prolínají veselé i smutné zajímavosti ze života Karla 
Hašlera. Dozvíte se, co ho přivedlo k písničkám, jak vznikly bonbóny 
"Hašlerky" nebo kolik písniček mistr napsal.

Část písniček je připravena podle originálních not z nakladatelství Karla 
Hašlera a Mojmíra Urbánka bez úprav.



Zazpívat si můžete mimo jiné písničky: Po starých zámeckých schodech, Kluci 
plešatí, Ručičky nebojte se, Za strahovskou bránou, Staré topoly či Písničku 
českou.

Délka pořadu cca. 70.minut

Technické podmínky: 

1x mikrofon, odposlech, připojení notebook / po dohodě vlastní ozvučení

ŽIVOT JE JEN PÍSNIČKA
Dvě divadla, která mají mhoho společného. Obě divadla, přestože jejich data

založení od sebe dělí 33. let, mají mnoho společného. Originální smysl pro
humor, přízeň diváků, ale také nezapomenutelné písničky.

Tentokrát se budeme věnovat písničkám Osvobozeného divadla a Divadla
Semafor. Možná Vás překvapí kolik mají společného.

V pořadu zazní mnoho známých melodií od Davida a Goliáše přes Život je jen
náhoda až po semaforský hit Babetta. Navíc přidáme mnoho zajímavých

informací o obou divadlech.

Délka pořadu cca. 70.minut

Technické podmínky: 

1x mikrofon, odposlech, připojení notebook / po dohodě vlastní ozvučení

ZA ROK SE VRÁTÍM
Populární baryton Milan Chladil. Vyprávění o člověku s velkým srdcem, který 
žil víc než na 150% procent. Byl sólistou orchestru Karla Vlacha a mužkou 
polovinou známého pěveckého dua Chladil a Simonová.

V pořadu zazní Borůvkový vrch, Jak je krásné lásku dát, Za rok se vrátím, 
Granada, Děti z Pyrea....

Délka pořadu cca. 70.minut

Technické podmínky: 

1x mikrofon, odposlech, připojení notebook / po dohodě vlastní ozvučení



VÁNOČNÍ KONCERT
Kouzlo nejkrásnější svátků roku přináší slavnostní atmosféru, ke které patří

vůně cukroví, vůně kadidla a jímavé melodie. 

Klasické skladby "Ave Maria", "Panis Angelicus", "Adeste Fideles" a mnoho
dalších v podání uhrančivého barytonu Šimona Pečenky.

Celý koncert je plný zajímavostí o Vánocích, oslavách těchto svátků v Evropě.
O zvycích , typických jídlech i nadělování.

Délka pořadu: cca. 70 minut

Technické podmínky: 

1x mikrofon, odposlech, připojení notebook / po dohodě vlastní ozvučení

OD OPERY K MUZIKÁLU – TROCHA KLASIKY
Opera, klasický muzikál a opereta - to je pojítko pořadu "Trocha klasiky". 
Známé střípky z klasických děl obohacené o zajímavosti o autorech, 
interpretech i předlohách.

V pořadu zazní například La Donna Mobile, Nessun Dorma, En Aranjuez Con 
Tu Amor, Granada, Funiculi Funicula, Les Miserables, Jesus Christ Superstar, 
Hello Dolly a další...

Délka pořadu cca. 70. minut

Technické podmínky: 

1x mikrofon, odposlech, připojení notebook / po dohodě vlastní ozvučení

CESTA VLAKEM S URŠULOU A MARTINÁKEM!
Zbrusu nový zábavný pořad, který bude opravdu velká jízda. Volně navazuje na 
úspěšné představení "Uršuloviny", které se za 3 roky 
dočkalo více než 170 repríz po většině krajů České republiky.
Můžete se těšit na nové historky o cestování a to nejen vlakem. Uršula Kluková
vám poradí, co si zabalit na cestu a jak zvítězit v boji o místo 
v obsazeném vlaku.
Petr Martinák je mistr imitátor a díky tomu spolu s ním na jevišti přivítáme 
hromady herců, politiků a dalších celebrit. Věřte, že rozhodně neodstaví vaše 
bránice na vedlejší kolej. O cestování ví své.



Třetím do party je zpěvák a moderátor Šimon Pečenka, který pro tentokrát bude
v roli průvodčího a ve vlaku si udrží pořádek. Zazpívá slavné písničky, které 
ani po letech nevyženete z hlavy a možná se i přidáte.
V programu samozřejmě nemohou chybět ani společná vystoupení všech tři 
protagonistů. Například ve slavné scénce "Na nádraží", ale to ještě není 
všechno.
 
Základní údaje:
Účinkují: Uršula Kluková, Petr Martinák, Šimon Pečenka
Délka pořadu: cca. 100. minut bez přestávky
Technické podmínky:
3x mikrofon, připojení notebook, 2x stůl, 3x židle 

BÁBOVKA U URŠULY
Zábavný program nejen pro pamětníky, který spojuje vzpomínky královny
smíchu URŠULY KLUKOVÉ  a jejího dlouholetého jevištního partnera a

kamaráda JIŘÍHO KRAMPOLA.
Veselé historky z doby spolupráce se Slávkem Šimkem, povídky, vyprávění o 
cestování i o soukromí.

Samozřejmě nechybí ani písničky ze Semaforu, Osvobozeného divadla a další
oblíbené hity.

Účinkují: Uršula Kluková, Jiří Krampol, Šimon Pečenka
Délka pořadu: cca. 90 minut bez přestávky

Technické podmínky: 3x mikrofon, odposlech, 2x stůl, 3x židle / po dohodě
vlastní ozvučení.

KAM LETÍ TEN TÓN
Tento nový, hudební projekt Pavlíny Filipovské a Šimona Pečenky, je 
důkazem, že hudba spojuje nejen národy, ale také generace.

V rámci tohoto celovečerního koncertu zazní věčně zelené melodie v podání 
obou interpretů a také několik duetů.

Diváci a posluchači se mohou těšit na evergreeny z období posledních 50 let 
nejen z divadla Semafor. A samozřejmě nechybí vyprávění legendární 
moderátorky a zpěvačky Pavlíny Filipovské. 

Délka koncertu: 90. minut  bez přestávky

Technické podmínky: 2x mikrofon, odposlech, 1x stůl, 2x židle / Po dohodě 
vlastní ozvučení



PÍSEŇ PRO KRISTÝNKU
Zábavný pořad besedního typu s hercem, dabérem a zpěvákem Ladislavem

Županičem , který původně divadlo hrát nechtěl. Vyprávění se nese v
pohodové atmosféře vzpomínek na slavná představení (My Fair Lady, Hello

Dolly …), na zpívání, cesty do zahraničí a mnoho dalšího.
Celým pořadem se prolíná směs známých melodií - živý zpěv.

Délka koncertu: 80. minut  bez přestávky
Technické podmínky: 2x mikrofon, odposlech, 1x stůl, 2x židle / Po dohodě

vlastní ozvučení

PROSTĚ - VLASTIMIL
Zábavný pořad besedního typu s baletním mistrem, choreografem, hercem, 
zpěvákem... zkrátka mužem mnoha uměleckých dovedností Vlastimilem 
Harapesem , který vzpomíná na svou cestu k baletu, nejkrásnější filmové role, 
ale také zazpívá!
Celým pořadem se prolíná směs známých melodií - živý zpěv.
Délka koncertu: 80. minut  bez přestávky

Technické podmínky: 2x mikrofon, odposlech, 1x stůl, 2x židle / Po dohodě 
vlastní ozvučení

DNES VEČER ALEXANDR HEMALA
Zábavný pořad besedního typu s moderátorem, hercem a dnes již legendárním

televizním hlasatelem Alexandrem Hemalou . Vyprávění o dětství v hereckém
domě, o dopisech diváků i o příhodách z televizní hlasatelny.

Celým pořadem se prolíná směs známých melodií - živý zpěv.
Délka koncertu: 80. minut  bez přestávky

Technické podmínky: 2x mikrofon, odposlech, 1x stůl, 2x židle / Po dohodě
vlastní ozvučení

DVOJKONCERT H + P
Když se na jevišti potkají první dáma popové scény Marcela Holanová a 
zpěvák klasické hudby Šimon Pečenka můžete se těšit na hudebně velmi 
zajímavý večer , který provází také spousta legrace a živého povídání obou 
protagonistů.
Délka koncertu: cca 100 minut  bez přestávky

Technické podmínky: 2x mikrofon, odposlech, 1x stůl, 2x židle / Po dohodě 
vlastní ozvučení



DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

Kompletní produkční zajištění vašich akcí:
- scénáře akcí

- tématické akce dle vašeho přání
- moderování akcí

- zajištění osobností pro vaše akce
( herci, zpěváci, baviči, varietní umělci...)

- pódia
- ozvučení

- zdravotní dozory na akcích
-  grafické a reklamní zajištění akcí                  


