
NÁVOD
k loutkovému divadlu

Vážení zákazníci, 
mnohokrát děkujeme za zakoupení loutkového divadla MARIONETINO. 

Zde uvádíme několik tipů k používání, které by pro Vás mohly být užitečné. 
Přejeme příjemnou zábavu, mnoho legrace a především co nejvíce pohodových chvil s Vašimi dětmi.

Vaše Loutkové divadlo MARIONETINO

Pokud máte velkou zadní kulisu, 
přiložte ji na pozadí divadla 
a připevněte jakýmkoliv kolíčkem.

Pokud jsou součástí divadla drobné doplňky k loutkám - rekvizity, 
připevněte je na loutku pomocí lepící hmoty.

JAK SESTAVIT TYčKU

JAK POSTAVIT DIVADLO

SCÉNÁŘE

TEXTY KE STAŽENÍ
JAK PŘIPEVNIT zadní kulisu k divadlu

JAK PŘICHYTIT rekvizitu k loutce

www.kufrik.cz

www.divadlo-kufrik.skwww.marionetino.sk

1) Budete potřebovat hůlku, spodní díl ve tvaru krychličky s otvorem a možná kladívko
3) do otvoru na krychličce nasaďte hůlku. Budete asi muset trochu více přitlačit; jde to „ztuha“, 
nicméně hůlka musí dobře držet a nepadat.
Tip:
Doporučujeme „šroubovat“ krouživým pohybem a poté pro jistotu přiťuknout kladívkem.
Na připevnění tyčky k loutce použijte přibalenou lepící hmotu.
Naneste trochu hmoty na spodní část tyčky a pevně přitiskněte na záda loutky. 

Nabízíme Vám možnost stáhnout si texty k pohádkám:
1) jděte na naše webové stránky
2) otevřete sekci TEXTY, SCÉNÁŘE
3) klikněte na konkrétní scénář
4) klikněte na odkaz ke stažení
5) zadejte kód ze seznamu vpravo

VAŠE LOUTKOVÉ DIVADLO SE SKLÁDÁ ZE ČTYŘ DÍLŮ:
1) žlutá část krabice (víko, které později vytvoří divadelní podium)
2) modrá část krabice (dno)
3) pozadí na kulisy s hradem
4) přední portál (s malovanou oponou a Kašpárkem)

POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:
1) nejprve vyndejte vše z krabice ven
2) krabici zavřete
3) otočte krabici žlutou plochou nahoru
4) do mezery mezi dnem a víkem vzadu zasuňte pozadí
5) do mezery mezi dnem a víkem vpředu zasuňte portál

M A R I O N E T I N O
M A R I O N E T I N O

M A R I O N E T I N O

Červená Karkulka , kód 75574
Perníková chaloupka, kód 85574
Vlk a kůzlátka, kód 16574
Budulínek, kód 46574
Boudo budko, kód 56574
O Koblížkovi, kód 66574
Sněhurka a sedm trpaslíků, kód 95574
Šípková Růženka, kód 06574
Bajky Ezop, kód 95674
Bajky Krylov, kód 06674
Banky LaFontaine, kód 16674

M A R I O N E T I N O


