
Divadelní představení   

JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK 
aneb TELEVIZE VĚŽ UVÁDÍ! 

     Dne 25. ledna navštívili žáci 2., 3. a 4. ročníku divadelní představení na Malé scéně 
ve Zlíně.   
Divadlo Věž z Brna přijelo do Zlína na Malou scénu s představením plným známých písniček 

známých autorů Jaroslava Uhlíře, Petra Skoumala a Zdeňka Svěráka. Jak z názvu plyne, 

televize Věž uváděla: byly to různé pořady, detektivní pátrání, žabákův hudební pořad, zprávy 

o přistání mimozemšťanů, televizní soutěž, host televize, a nechyběla ani reklama. 

Jak naši žáci hodnotili? 

Naše třída byla na divadelním představení Jak Uhlíř Skoumal Svěrák aneb Televize Věž 

uvádí! Hlavní moderátorkou televize Věž byla moucha Cécé. Také tam vystupovali 

Čilipaprička, robot, žabák a brouk, kteří uváděli různé pořady. Kromě robota, ten byl host. 

                                                                                                                                Milan 

Ve středu ráno jsme vyrazili do Zlína do divadla. Jeli jsme druhá, třetí a čtvrtá třída. 

Představení se mi líbilo. Hráli a zpívali známé písničky, znám je ze školy a z televize.    

                                                                                                                                  Katka 

Bylo to super, mně se nejvíc líbila návštěva z vesmíru, mimozemšťani. A také moucha Cécé, 

ale také Čilipaprička. Chtěla bych to vidět ještě jednou. Nemůžu uvěřit, že to hráli jen dva 

lidé, měli to opravdu pěkně připravené.               Jolanka 

Divadlo bylo zábavné. Bylo fascinující, že tam byli jen dva herci a zahráli tolik postav.    

                                                                                                                                   Sárinka 

Jo, bylo to pěkné, moc se mi to líbilo. Moc mě to potěšilo a vyprávěl jsem to doma rodičům.  

                                                                                                                      David 

Představení se mi líbilo, bavila mě moucha Cécé. Hlavně se mi líbili ti dva mimozemšťani, 

kteří se hledali, měli se rádi a říkali „mitulititi“.        Agátka 

Bylo to srandovní. Byly tam legrační písničky, moc se mi to líbilo. Název je složen z příjmení 

autorů písniček.                Filip 

Docela se mi to líbilo, byla tam ale trochu neslušná slova. Líbila se mi moucha Cécé.    

                                                                                                                                   Lenka 

Divadelní představení „Jak Uhlíř Skoumal Svěrák  aneb Televizní Věž uvádí!“ se mi moc 

líbilo. Nejvíc Čilipapričák, moucha Cécé a mimozemšťani. Hodně jsem se pobavila a 

nasmála. Bylo to super!                 Anetka 

Divadlo se mi móóc líbilo. Užil jsem si to, velmi mě to pobavilo. Bylo to velmi pěkně a 

legračně zhudebněné.                                                                                            Dominik 

Nejvíce se mi líbil žabák a mimozemšťani. Bylo moc pěkné, když moucha telefonovala. Ale 

všichni se pokaždé hned smáli a já jsem z toho bohužel nic neslyšel.       Radek 
 

Ve středu ráno se mně nechtělo vstávat, ale vzpomněl jsem si, že jedeme do divadla, na které 

jsem se těšil. Cesta autobusem mně ubíhala, seděl jsem s kamarádem Davidem a spolu jsme 

se bavili. Vysílání „Televize Věž“ mělo nejdříve na programu vyšetřování ukradených věcí.  

Představení mi připadalo, že je pro mladší děti.           Patrik 
 

Navštívili nás moucha Cécé, žabák Fred, Robot Rudy, Čilipapričák a další postavy. Cestovali 

jsme do vesmíru, řídili auta a dívali jsme se na televizní soutěž. Byly tam různé programy.  

Také dva mimozemšťani byli moc milí a říkali „mitulititi“. Program byl doprovázen pěknými 

písničkami. Ani v této „televizi“ nechyběla reklama. Bylo to krásné divadlo.        Zuzanka 

 

                                                                                                     Mgr. Eva Mahdalová 


