
 

Králíci z klobouku a Maxipes Fík okouzlili Frankfurt nad Mohanem 
V sobotu 3.9.2011 zavítalo do německého Frankfurtu nad Mohanem brněnské Divadlo Špílberg. Pro Českou 
školu Frankfurt odehrálo k zahájení nového školního roku tři divadelní představení.  
‚Divadlo ve Frankfurtu mělo obrovský úspěch, představení se zúčastnilo kolem 140 diváků všech věkových 
kategorií,’ komentovala účinkování divadla Hana Spijkers, zakladatelka České školy Frankfurt a předsedkyně 
neziskové organizace Vita Bohemica e.V. Předškolní děti měly možnost shlédnout představení s názvem Bob 
a Bobek - králíci z klobouku, a děti školou povinné představení s názvem Maxipes Fík. Divadlo Špílberg 
odehrálo navíc ještě večer představení pro dospělé, Kytici Karla Jaromíra Erbena.  
‚Když jsem poprvé slyšel o České škole Frankfurt, nápad mne hned oslovil,’ vypráví principál Divadla Špílberg 
Ludvík Faruga. ‚V souboru jsme se dohodli podpořit tuto dobrovolnickou iniciativu a aktivně napomoci výuce 
českého jazyka v zahraničí zážitkovou formou. Dětem ve Frankfurtu jsme chtěli také přiblížit známé postavy z 
českých večerníčků.’ 
Česká škola Frankfurt nad Mohanem vznikla jako neziskový projekt z iniciativy dobrovolníků, jejichž cílem je 
děti v zahraničí naučit nejen hovořit, psát a číst česky, ale také jim doplnit znalosti českých reálií. Výuka 
probíhá každou sobotu dopoledne a zajišťuje ji sedm kvalifikovaných lektorů a čtyři odborní asistenti. Česká 
škola Frankfurt zahájila činnost v únoru 2011 výukou dětí do šesti let, v tomto školním roce začíná poprvé 
vyučovat také děti školou povinné. Česká škola Frankfurt aktuálně registruje 75 dětí ve věku 18 měsíců až 15 
let a 10 dospělých. Tato škola se řadí mezi největší české doplňkové školy v zahraničí.  
‚Nejen pro české děti, ale také pro dospělé bylo účinkování českého divadla ve Frankfurtu nad Mohanem 
ojedinělým zážitkem. Divadlo Špílberg dokázalo ve všech směrech uchvátit kouzelnými příběhy a skvělými 
výkony herců Světlany Sedláčkové, Ludvíka Farugy a Vladimíra Salčáka,’ uvedla Hana Spijkers. ‚Doufáme, že 
zážitek z divadla bude motivovat nejen děti učit se češtině, ale také dobrovolníky a případné sponzory, kteří 
naši práci podpoří.’ 
Jak herci Divadla Špílberg uvedli, pro ně samotné byla atmosféra ve Frankfurtu neopakovatelná. ‚Dětské 
publikum bylo nadšené a na dětských představeních se skvěle bavili i rodiče. Při večerním představení bylo 
dojemné zažít, jak diváci v hledišti verše Karla Jaromíra Erbena doslova prožívají. Hrát pro české publikum v 
cizině byl i pro nás ojedinělý zážitek,’ přiblížil atmosféru večera Ludvík Faruga. 
Česká škola Frankfurt organizuje vedle klasické výuky pro česky hovořící děti v zahraničí pravidelně zajímavé 
mimoškolní aktivity, při kterých mají možnost seznámit se také česky hovořící rodiny z širokého okolí. Více 
informací o České škole Frankfurt a neziskové organizaci Vita Bohemica e.V. najdete na webové stránce 
www.ceskaskolafrankfurt.de.    
 
 

Profil:  
Česká škola Frankfurt nad Mohanem je zřízena za účelem podpory výchovy dětí českého původu a zprostředkování kontaktu 
českých rodin dlouhodobě žijících v německé spolkové zemi Hesensko. Správcem školy je nezisková organizace Vita Bohemica e.V. 
Záštitu nad projektem České školy Frankfurt převzalo České centrum Berlín a centrální organizace Českých škol bez hranic. 
Patronem projektu je český velvyslanec v Německu JUDr. Rudolf Jindrák.  
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