
Pozvánka na výlet! 

Sváťovo dividlo si Vás dovoluje pozvat na výlet do Litoměřic, do galerie loutek ve Hvězdárně.  

Galerie je výjimečná tím, že podněcuje děti zapojit více smyslů a do určité míry přetvářet výstavní 

prostor, čímž se umocňuje prožitek spojený s návštěvou Hvězdárny. Děti si mohou loutky pohladit, půjčit 

si je a vyzkoušet si, jaké to je být loutkoherec.  

Expozice v horním patře je uspořádána tak, že si dětští návštěvníci mohou připadat jako v 

pohádce, pohrají si s pejskem a kočičkou v postýlce, přemísťují sedm trpaslíků, jak se jim zlíbí, dají si 

perníček od Ježibaby, kreslí si na tabuli nebo si sednou k dětskému stolečku, dají si svačinku a vymalují si 

obrázek pro Sváťu s Alenkou. Nikdo je nehlídá, jsou ve výstavních prostorech sami a bez neustálého 

napomínání galeristek, jak tomu v některých expozicích bývá. Pro paní učitelky jsou připraveny stolky se 

židlemi, ze kterých mohou na děti v klidu dohlížet. V prvním patře je umístěno loutkové divadlo ve tvaru 

Perníkové chaloupky, ve kterém probíhají loutková představení pro děti, které sedí na zemi na 

polštářcích. U pokladny je možné zakoupit malé loutky, magnetky, omalovánky a kamínky, vše 

s tématikou loutek a pohádek.  

 



 

Za slunného počasí si děti mohou poležet na trávě v parku Václava Havla za galerií a pozorovat 

tajemné siluety loutek v oknech Hvězdárny a poté hledat tajemný zlatý poklad rytíře z galerie.  Paní 

učitelky si zase rády prohlédnou bustu Václava Havla a pochutnají si na dezertu a fair-trade kávě 

v kavárně Fér Kafe. 

Pro umocnění zážitku z výletu je možné zajistit také: 

 jízdu vláčkem po Litoměřicích (kapacita vláčku 60 dětí za 1000,- Kč) 

 loutkové představení v Perníkové chaloupce – za deštivého počasí, nebo venku na trávě (30 

Kč za dítě) 

 dětské obědové menu v hotelu Salva Guarda na náměstí 

 

 Otevřeno je od dubna do konce září denně od 9:30 do 17:00 hodin. 

 Vstupné pro školky: děti 20 Kč, doprovod zdarma. 

 

Těšíme se na vás! Sváťovo dividlo 

(více fotografií naleznete na stránkách našeho divadla www.svatovo-dividlo.cz) 

 

http://www.svatovo-dividlo.cz/

