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Obsah představení série 6
představení obsahuje 3 pohádky:

O vybíravé holčičce
Veselá a poučná pohádka o tom, že si máme vážit jídla a potravin.Také
jste si všimli, že jsou děti čím dál více vybíravé? Odmítají Vám často
ovoce, zeleninu a mléčné výrobky? Proto jsme pro Vás připravili tuto
milou pohádku o pejskovi a holčičce.Věříme, že potěší nejen malé, ale i
velké diváky.

O poctivém Pepíkovi
Pohádka je zasazena do venkovského prostředí, kam se malý Pepík z
Prahy přestěhoval se svou rodinou. Malý chlapec si velmi oblíbí pana
Mrázka, hodného souseda, který má velmi rád přírodu a často tráví
odpočinek, na posedu u chalupy, pozorováním zvířátek. Přestože je
Pepík ve společnosti pana Mrázka rád, velmi touží po přátelství s dětmi
z vesnice. Ale ty si z něj tropí jen žerty. Až jednou dají Pepíkovi šanci
stát se členem party. Bude ho to ale něco stát. Jistě tušíte, že něco
nekalého…

Jak Anička ke štěstí přišla
Nechte se unést krásnou pohádkou! Špetkou humoru, napínavého děje a
dojemných scén. Podtrhnutá dramatickou hudbou a jemnými písněmi.
Zkrátka vychutnejte všeho, tak akorát.
Děj se odehrává v královské komnatě, zlé a panovačné princezny. Přes
veškerou snahu její služebné, hodné Aničky, se jí nikdo nezavděčí.
Zoufalá Anička velmi touží po štěstí, a myslí si, že ho najde
v bohatství. A tak jednoho dne neodolá pokušení a oblékne se do
princezniných šatů. Nový zahradník, kterého si princezna najala, ji však
zahlédne v okně. Je jí úplně okouzlen a v domnění, že je to pravá
princezna, se rozhodne ucházet o její ruku. A tak vejde do její komnaty a
dvoří se, teď už pravé, nic netušící princezně… Stačilo jen málo, aby
zahradník poznal, že toto jeho milá nebude. Mezi tím, však princezna
všechno prohlédne a vyžene Aničku ze zámku…
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