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TISKOVÁ ZPRÁVA

S Ondrášem do Světa hraček
Vojenský umělecký soubor Ondráš představuje svým divákům tradiční folklor nejen domácích
regionů Čech, Moravy a Slezska, ale i Slovenska či příbuzných středoevropských regionů. Možná
však nevíte, že v programové nabídce tohoto souboru naleznete i pořady pro děti a mládež. K
současným Přízrakům ulice a Zatoulaným pohádkám letos přibude další pořad pro dětské diváky
s názvem Svět hraček.
Příběh vypráví o malém chlapci jménem Rudolf, který žije ve „svém“ světě, tráví hodiny na tabletu,
nechce si s nikým hrát a nikoho poslouchat. Jednoho dne narazí na oživlou panenku Káťu, která se
rozhodne Rudolfovi otevřít oči a provést ho světem hraček. Po cestě se setkává s roboty,
pastelkami, včelkami, vojáčkem nebo koníkem. Postupně zjišťuje, že se hračky, podobně jako děti,
nechovají vždy správně. Společně se s panenkou Káťou snaží hračky napravit a uvědomuje si, že
by i své chování mohl vylepšit. Poučí se z chyb druhých a napraví i sám sebe?
Autorem námětu připravovaného pořadu Svět hraček je dramaturg souboru Rudolf Danajovič,
který ve spolupráci s režisérem Davidem Vackem uvádí již druhý pořad pro děti s edukační
tematikou. „Toto představení rozšiřuje programovou nabídku Ondráše pro organizátory akcí

a festivalů. A navíc je zpestřením i pro samotné tanečníky, protože jim umožňuje kombinovat
v projevu dětskou hravost s profesionálním výkonem,“ uvedl autor námětu Rudolf Danajovič.
Choreografie tanečních čísel tvoří například Lenka Fučíková, Jan Kysučan, herečka Slováckého
divadla Jitka Hlaváčová nebo bývalý člen souboru a známý herec Ondřej Studénka.

„Taneční divadlo je žánr, se kterým se děti nesetkávají běžně. Vnímat příběh vyprávěný pohybem
a tancem je možná v něčem náročnější, ale zároveň jde o zážitek emočně velmi pestrý a vzácný.
Ověřili jsme si to již u Zatoulaných pohádek, a věřím, že podobně vřelých reakcí se dočká i Svět
hraček, a že také zaujme nejen děti, ale i jejich rodiče,“ uvedl režisér pořadu David Vacke.
Celý program chce svojí moderní a zábavnou formou poukázat na mravní, společenské
a socializační dovednosti dítěte. Je určen především pro děti mateřských škol a žáky 1. stupně
základních škol. Letos v květnu by měl být pořad premiérově uveden v Divadle Bolka Polívky
v Brně. Premiéra bude zároveň benefičním představením, přičemž zakoupením vstupenek
přispějete na Vojenský fond solidarity, který VUS Ondráš dlouhodobě podporuje.
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