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Kvalitní český výrobek z ušlechtilého materiálu, který 

motivuje děti k vytváření vlastních příběhů. Díky 

veselému a vtipnému výtvarnému zpracování formuje i 

jejich estetické vnímání. Pod značkou Marionetino se 

ukrývá skládací loutkové divadlo, které získalo 1. Cenu 

v soutěži Dobrá hračka 2016 v kategorii pro předškolní 

děti.  

Všechny prvky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, odolných a příjemných do ruky. 

V nabídce jsou celé sady (loutky, divadlo, kulisy…), soubory loutek či scénické doplňky. 

Materiál: 

- Loutky, kulisy, scénické doplňky: knihařská lepenka, oboustranně kašírovaná. Jedná 

se o velice pevný, ekologický materiál, odolností srovnatelný se dřevem a velice 

příjemný především do dětské ruky. 

Oproti dřevu však nabízí nesrovnatelně vyšší kvalitu tisku, takže výsledkem jsou 

nádherné, živé barvy. Mají spoustu vtipných a hezkých detailů a tisk i ze zadní strany. 

- Loutkové divadlo: oboustranně laminovaný karton velmi odolný proti oděru. Udrží 

váhu malého dítěte. 

- Vodicí tyčky: dřevo 

Návod na připevnění tyček a rekvizit 

Na spodním konci tyčky je plošinka; na tuto plošinku přiložte z vnější části čtvereček lepicí 

gumy a přiložte na záda loutky. Loutku i tyčku k sobě důkladně přitiskněte. Tyčku můžete 

později ze zad loutky sundat, aniž by se loutka či tyčka poškodila. Pokud tyčku sundávat 

nechcete, můžete ji napevno přilepit lepidlem. Stejným způsobem připevňujte i rekvizity. 

Texty k pohádce (kroužková vazba, formát A4, černobílý)  

Některé sady obsahují i přidané texty: scénář či pracovní přílohu. Scénář obsahuje návrhy 

scén a jednoduché režijní poznámky. Součástí je pracovní příloha s úkoly a výtvarnými listy.  

Texty jsou vynikající pro práci a seznámení s pohádkou, lze výborně využít pro projektové 

činnosti v mateřských školách. 

 

U každého produktu je uvedeno, co vše sada obsahuje. 
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Loutkové divadlo – univerzální, kód:  V47641 

Cena: 1 090 Kč vč. DPH 

Univerzální loutkové divadlo obsahující 8 ks 
oboustranných loutek a 4 scény – Královskou sadu a sadu 
Strašidla. 

Obsahuje: 

Loutkové divadlo: Skládací, loutkové divadlo s červenou oponou, uložené v praktickém 
balení, snadno sestavitelné, lehce přenosné, nenáročné na úložné prostory. Zadní kulisy se 
připevňují pomocí kolíčku. Kolíček je součástí balení. Skládá se ze čtyř dílů a snadno to 
zvládnou i malé děti. 

Loutky: král, princ, princezna, kašpárek, vodník, čert, ježibaba, drak. 

Příslušenství: 8 ks univerzálních vodících tyček, 10 ks lepicí gumy, 1 ks kolíček na uchycení 
zadní kulisy. 

Scény – zadní kulisy: Hrad, Hradní síň, Hluboký les, Paseka 

Velikost: divadlo s postaveným portálem: VxŠxH: 41 cm x 48 cm x 42 cm, divadlo uložené v 
krabici: VxŠxH: 5 cm x 48 cm x 42 cm, loutky: cca 17 – 19 cm, tyčky: 21 cm, zadní kulisa: 46,3 
cm x 32,3 cm. 

Hmotnost: celková hmotnost max. 1,5 kg. 

 
 

 

Loutkové divadlo Budulínek, kód:  V47635 

Cena: 1 130 Kč vč. DPH 

Loutkové divadlo Budulínek. Divadlo obsahuje loutky, kulisy, 
rekvizity a texty k veselé české pohádce o chytrém Budulínkovi a 
lstivé lišce. Pro děti od 3 let. 

Obsahuje: 

Loutkové divadlo: Skládací, loutkové divadlo s červenou oponou, uložené v praktickém 
balení, snadno sestavitelné, lehce přenosné, nenáročné na úložné prostory. Zadní kulisy se 
připevňují pomocí kolíčku. Kolíček je součástí balení. Skládá se ze čtyř dílů a snadno to 
zvládnou i malé děti. 
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Loutky: Budulínek, babička, dědeček, máma liška, lišáček, lištička s modrými šatičkami, 
lištička se zelenými šatičkami. 

Rekvizity: housle, pytel, bubínek. 

Scény – oboustranná zadní kulisa: Světnička s hráškem na stole, Les s liščím doupětem 

Scénické doplňky: domeček s okénkem, liščí doupě  

Příslušenství: 7 dřevěných tyček k loutkám, fixační guma, kolíček. Pozn.: tyčky můžete 
vyměňovat pomocí speciální lepící gumy – je přibalena. 

Texty k pohádce: scénář, pracovní příloha.  

 

Loutkové divadlo Červená Karkulka, kód:  V47633 

Cena: 1 090 Kč vč. DPH 

Skládací loutkové divadlo obsahující kompletní pohádku 
Červená Karkulka. Pro děti od 3 let.  

 

 

Obsahuje: 

Loutkové divadlo: Skládací, loutkové divadlo s červenou oponou, uložené v praktickém 
balení, snadno sestavitelné, lehce přenosné, nenáročné na úložné prostory. Zadní kulisy se 
připevňují pomocí kolíčku. Kolíček je součástí balení. Skládá se ze čtyř dílů a snadno to 
zvládnou i malé děti. 

Loutky: Karkulka, vlk, babička, myslivec 

Rekvizity: brýle, čepec. 

Scény – oboustranná zadní kulisa: Les, Světnička s bábovkou na stole 

Scénické doplňky: Babiččina chaloupka, Studna, Bříza 

Příslušenství: 4 ks univerzálních vodících tyček, 5 ks kartonových stojánků (Babiččina 
chaloupka, Bříza, Studna), 8 ks lepicí gumy, 1 ks kolíček na uchycení zadní kulisy. 
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Loutkové divadlo Perníková chaloupka, 
kód:  V47634 

Cena: 1090 Kč vč. DPH 

Skládací loutkové divadlo obsahující kompletní pohádku 
Perníková chaloupka. Pro děti od 3 let.  

 

Obsahuje: 

Loutkové divadlo: Skládací, loutkové divadlo s červenou oponou, uložené v praktickém 
balení, snadno sestavitelné, lehce přenosné, nenáročné na úložné prostory. Zadní kulisy se 
připevňují pomocí kolíčku. Kolíček je součástí balení. Skládá se ze čtyř dílů a snadno to 
zvládnou i malé děti. 

Loutky: Jeníček, Mařenka, tatínek, ježibaba, ježidědek 

Rekvizity: džbánek modrý, džbánek růžový, sekyra, lopata, 3 ks perníčků. 

Scény – oboustranná zadní kulisa: Les s jahodami, Světnice ježibaby 

Scénické doplňky: Perníková chaloupka, Skalka, Pařez 

Příslušenství: 5 ks univerzálních vodících tyček, 3 ks stojánků (Perníková chaloupka, Pařez), 
12 ks lepicí gumy, 1 ks kolíček na uchycení zadní kulisy. 

 

Loutkové divadlo + společenská hra, kód: 
V47629 

Cena: 395 Kč vč. DPH 

Společenská hra s loutkovým divadlem na motivy 
pohádek Červená karkulka a Neposlušná kůzlátka. 
Veselé figurky, zábavné příhody. Herní figurky jsou 
současně loutkami v loutkovém divadle. Rozšíření v 
podobě Matematických variant pro bystré hlavičky. 
Výborná zábava pro předškolní i školní děti. Česká 

výroba. 

Edukativní společenská desková hra na motivy pohádek Červená Karkulka a Neposlušná 
kůzlátka. Hra je didaktická, protože nabízí další úrovně náročnosti v podobě Matematických 
variant pro bystré hlavičky. Současně tak mohou hrát mladší i starší sourozenci. 
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Herní figurky jsou loutkami v loutkovém divadle. Přichází z pohádek a mají tedy svou 
konkrétní podobu i obecně známé vlastnosti. Děti si tu „svou“ figurku snadno a rychle oblíbí, 
figurka s nimi hraje ve hře, účinkuje v divadle. Dítě hru více prožívá a snadněji se 
koncentruje. S figurkami si může hrát po skončení hry kdekoliv. Třeba ve svém domečku či 
jiném tajném místě. Nebo si je může vyskládat na poličku jako krásnou dekoraci. 
 
Přibalena je vystřihovací příloha, která obsahuje loutkové divadlo a další loutky i kulisy navíc. 
Určeno pro 2 – 8 hráčů ve věku od 3 do 10 let. 
 
Obsahuje: 

Loutky: Karkulka, vlk, babička, myslivec, máma koza, kozlík, kozička modrá, kozička růžová, 8 
stojánků. 

Rekvizity: Brýle s čepcem, Košík. 

Vystřihovací příloha: vystřihovací loutkové divadlo, vystřihovací loutky Kašpárek, Drak, Kluk, 
vystřihovací zadní scény Les, Světnička. 

Scénické doplňky: Chaloupka s lesem a studnou, 2 stojánky. 

Příslušenství: 10 dřevěných tyček, fixační guma, kolíček, HRACÍ DESKA, HÁZECÍ KOSTKA, 
PRAVIDLA. 

Texty k pohádce: text pohádky Červená Karkulka, text pohádky Neposlušná kůzlátka 

  

Loutkové divadlo + 3 pohádky + 3 bajky, kód: 
V47640 

Cena: 1 390 Kč vč. DPH 

V tomto balení najdete: pohádku OBUDULÍNKOVI – 
veselá česká pohádka s Budulínkem, babičkou, dědou, 
lstivou liškou a liščaty. Pohádku O KOBLÍŽKOVI – mlsná 
pohádka o mlsném dědečkovi a nezbedném Koblížkovi. 

Pohádku BOUDO BUDKO – tuto pohádku znají děti 
zejména v mateřských školách a je o tom, jak si 
zvířátka stavěla svůj domeček. A tři bajky navíc – vše 

přehledně zpracované, srozumitelné i pro nejmenší děti. 

Obsahuje: 

Loutkové divadlo: Skládací, loutkové divadlo s červenou oponou, uložené v praktickém 
balení, snadno sestavitelné, lehce přenosné, nenáročné na úložné prostory. Zadní kulisy se 
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připevňují pomocí kolíčku. Kolíček je součástí balení. Skládá se ze čtyř dílů a snadno to 
zvládnou i malé děti. 

Loutky: Babička, Dědeček, Budulínek, Máma liška, 3 liščata, Medvěd, Zajíc, 3 myšky, Žabka, 
Koblížek, Pes, Kočka, Kohout, Slepička 

Rekvizity: housle, pytel, bubínek. 

Scény – oboustranné zadní kulisy: Světnička s hráškem, Liščí les, Paseka, Hluboký les 

Scénické doplňky: Liščí doupě, Domeček, Bouda, Pařez, Smrk 

Příslušenství: 5 dřevěných tyček, fixační guma, kolíček. 

Texty k pohádce: SCÉNÁŘ k pohádce „O Budulínkovi“, PRACOVNÍ PŘÍLOHA „O Budulínkovi“, 
SCÉNÁŘ k pohádce „O Koblížkovi“, PRACOVNÍ PŘÍLOHA „O Koblížkovi“, SCÉNÁŘ k pohádce 
„Boudo budko“, PRACOVNÍ PŘÍLOHA „Boudo budko“, TEXTY K BAJKÁM, SCÉNÁŘ k bajce 
„Liška a kohout“, pracovní příloha k bajce „Liška a kohout“, SCÉNÁŘ k bajce „Dvě myši“, 
pracovní příloha k bajce „Dvě myši“, SCÉNÁŘ k bajce „O myšce, kohoutovi a kočce“, pracovní 
příloha k bajce „O myšce, kohoutovi a kočce“ 

 

Loutkové divadlo + 3 pohádky, kód: V47639 

Cena: 1 490 Kč vč. DPH 

V balení najdete: pohádku ČERVENÁ KARKULKA – pohádka o 
věčně hladovém vlku, Červené Karkulce, babičce, která umí 
péct vynikající bábovky a myslivci. Pohádku PERNÍKOVÁ 
CHALOUPKA – pohádka, při které se ledaskomu sbíhají sliny při 
pomyšlení na čerstvý, voňavý perníček. A pohádku 

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA – pohádka o kůzlátkách trošku neposlušných … 
 
Obsahuje: 

Loutkové divadlo: Skládací, loutkové divadlo s červenou oponou, uložené v praktickém 
balení, snadno sestavitelné, lehce přenosné, nenáročné na úložné prostory. Zadní kulisy se 
připevňují pomocí kolíčku. Kolíček je součástí balení. Skládá se ze čtyř dílů a snadno to 
zvládnou i malé děti. 

Loutky: Karkulka, vlk, babička, myslivec, Jeníček, Mařenka, tatínek, ježibaba, ježidědek, 
máma koza, kozlík, kozička modrá, kozička růžová. 

Rekvizity: brýle, čepec, džbánek modrý, džbánek růžový, lopata, sekyra, 3 perníčky, Koš. 

Scény – oboustranné zadní kulisy: Karkulčin les, Světnička s bábovkou, Les s jahůdkami, 
Světnice ježibaby. 
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Scénické doplňky: Babiččina chaloupka, Perníková chaloupka, Chlívek, Bříza, Studna, Pařez. 

Příslušenství: 5 dřevěných tyček, fixační guma, kolíček. 

Texty k pohádce: Červená Karkulka – klasický scénář, O mlsném vlkovi – alternativní pohádka 
NARUBY, Červená Karkulka – pracovní příloha, Perníková chaloupka – klasický scénář, 
Učenlivá ježibaba – alternativní pohádka NARUBY, Perníková chaloupka – pracovní příloha, 
Neposlušná kůzlátka – klasický scénář, Kůzlátka, vlk, Karkulka a ježibaba – alternativní 
pohádka NARUBY, Neposlušná kůzlátka – pracovní příloha. 

 

Loutkové divadlo + 18 bajek, kód: V47643 

Cena: 1 750 Kč vč. DPH 

Loutkové divadlo MARIONETINO + 18 bajek. 
Děti hrají divadlo a přitom se seznamují s nejznámějšími díly 
světových bajkařů. Ideální pro projekty v mateřských školách či 
školních družinách. 

 

Obsahuje: 

Loutkové divadlo: Skládací, loutkové divadlo s červenou oponou, uložené v praktickém 
balení, snadno sestavitelné, lehce přenosné, nenáročné na úložné prostory. Zadní kulisy se 
připevňují pomocí kolíčku. Kolíček je součástí balení. Skládá se ze čtyř dílů a snadno to 
zvládnou i malé děti. 

Loutky: medvěd, loupežník modrý, loupežník hnědý, 2 kůzlátka, pastýř, 3 myši, pes, kočka, 
kohout, slepice, sedlák, osel, vlk, liška. 

Rekvizity: brýle. 

Scény – oboustranné zadní kulisy: Vesnice, Světnička s kočkami, Paseka, Hluboký les. 
 
Scénické doplňky: Domeček, Smrk, Bříza. 

Vystřihovací příloha: opička, pejsek, čáp, štika, havran, hrozen vína, sýr, kost, perla. 

Příslušenství: 5 dřevěných tyček, fixační guma, kolíček. 

Texty k pohádce:  
EZOP: Liška a kohout – SCÉNÁŘ, Liška a kohout – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Pastýř a vlk – SCÉNÁŘ, 
Pastýř a vlk – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Liška a hrozny – SCÉNÁŘ, Liška a hrozny – PRACOVNÍ 
PŘÍLOHA, Zloděj a pes – SCÉNÁŘ, Zloděj a pes – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Dvě myši – SCÉNÁŘ, 
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Dvě myši – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Havran, sýr a liška – SCÉNÁŘ, Havran, sýr a liška – PRACOVNÍ 
PŘÍLOHA. 
  
Jean de La Fontaine: Vlk a pes – SCÉNÁŘ, Vlk a pes – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Medvědí kožich – 
SCÉNÁŘ, Medvědí kožich – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Osel a pes – SCÉNÁŘ, Osel a pes – 
PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Sněm myší – SCÉNÁŘ, Sněm myší – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Liška a čáp – 
SCÉNÁŘ, Liška a čáp – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, O myšce, kohoutovi a kočce – SCÉNÁŘ, O myšce, 
kohoutovi a kočce – PRACOVNÍ PŘÍLOHA. 
  
Ivan Andrejevič Krylov: Opička a brýle – SCÉNÁŘ, Opička a brýle – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Psí 
přátelství – SCÉNÁŘ, Psí přátelství – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Mlsná štika – SCÉNÁŘ, Mlsná štika 
– PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Kohout a perla – SCÉNÁŘ, Kohout a perla – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Osel 
a slavík – SCÉNÁŘ, Osel a slavík – PRACOVNÍ PŘÍLOHA, Pes a kůň – SCÉNÁŘ, Pes a kůň – 
PRACOVNÍ PŘÍLOHA. 

 

 

Budulínek, kód: V47336 

Cena: 395 Kč vč. DPH 

Figurky, rekvizity, scéna a scénické doplňky k české 
pohádce pro nejmenší děti O BUDULÍNKOVI. Chytrá a 
smysluplná hračka, která rozvíjí kreativní myšlení, 
zlepšuje paměť a rozšiřuje slovní zásobu. Kvalitní hračka 

pro děti od 3 let. Česká výroba. 
V balení naleznete kompletní scénu s figurkami, kterou můžete použít jako samostatnou 
pohádku do Vašeho loutkového divadla. 

 

Obsahuje: 

Loutky: Babička, Dědeček, Budulínek, Máma liška, lišáček, lištička modrá, lištička růžová. 

Rekvizity: housle, pytel, bubínek. 

Scény – oboustranné zadní kulisy: Světnička s hráškem, Liščí les. 

Scénické doplňky: Liščí doupě, okénko chaloupky. 

Příslušenství: 4 stojánky ke scénickým doplňkům. 
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Červená Karkulka, kód: V47334 

Cena: 395 Kč vč. DPH 

Figurky, rekvizity, scéna a scénické doplňky k české pohádce 
Červená Karkulka. Chytrá a smysluplná hračka, která rozvíjí 
kreativní myšlení, zlepšuje paměť a rozšiřuje slovní zásobu. 
Kvalitní hračka pro děti od 3 let. V balení naleznete kompletní 

scénu s figurkami, kterou můžete použít jako samostatnou pohádku do Vašeho loutkového 
divadla. 
 

Obsahuje: 

Loutky: Karkulka, vlk, babička, myslivec. 

Rekvizity: brýle, čepec. 

Scény – oboustranné zadní kulisy: Les, Světnice s bábovkou. 

Scénické doplňky: Babiččina chaloupka, Studna, Bříza. 

Příslušenství: 4 stojánky ke scénickým doplňkům. 

 

 

 Královská sada I a II, kód:  V47331 

Cena: 385 Kč vč. DPH 

Figurky, rekvizity, scéna a scénické doplňky ke 
královským scénám. Chytrá a smysluplná hračka, která 
rozvíjí kreativní myšlení, zlepšuje paměť a rozšiřuje 
slovní zásobu. Kvalitní hračka pro děti od 3 let. V balení 
naleznete kompletní scénu s figurkami, kterou můžete 
použít jako samostatnou pohádku do Vašeho 
loutkového divadla. 
 

 

Obsahuje: 

Loutky: král, princ, princezna, Kašpárek, královna, bílá paní, bezhlavý rytíř, čaroděj. 
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Scény – oboustranné zadní kulisy: Hrad, Zámecká síň. 

 

Perníková chaloupka, kód: V47328 

Cena: 385 Kč vč. DPH 

Figurky, rekvizity, scéna a scénické doplňky k české 
pohádce Perníková chaloupka. Chytrá a smysluplná 
hračka, která rozvíjí kreativní myšlení, zlepšuje paměť a 
rozšiřuje slovní zásobu. V balení naleznete kompletní 
scénu s figurkami, kterou můžete použít jako 

samostatnou pohádku do Vašeho loutkového divadla. 
Obsahuje: 

Loutky: Karkulka, Jeníček, Mařenka, ježibaba Bába, ježidědek Bručoun, tatínek. 

Rekvizity: džbánek růžový, džbánek modrý, lopata, sekyra, 3 perníčky. 

Scény – oboustranné zadní kulisy: Les s jahůdkami, Světnice ježibaby. 

Scénické doplňky: Perníková chaloupka, pařez. 

Příslušenství: 3 stojánky ke scénickým doplňkům. 

 

Sněhurka a sedm trpaslíků, kód: V47327 

Cena: 295 Kč vč. DPH 

Figurky, rekvizity, scéna a scénické doplňky k pohádce 
Sněhurka a sedm trpaslíků. Chytrá a smysluplná hračka, 
která rozvíjí kreativní myšlení, zlepšuje paměť a 
rozšiřuje slovní zásobu. V balení naleznete kompletní 

scénu s figurkami, kterou můžete použít jako samostatnou pohádku do Vašeho loutkového 
divadla. 
 

Obsahuje: 

Loutky: Sněhurka, zlá královna, princ, 7 trpaslíků. 

Rekvizity: hřeben, jablko. 

Scény – oboustranné zadní kulisy: Zasněžený les, Světnička trpaslíků. 

Scénické doplňky: kouzelné zrcadlo. 
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Příslušenství: 3 stojánky ke scénickým doplňkům. 

 

  Kód Cena v Kč 
vč. DPH 

 

Economy Boudo, budko 
 

V47137  85 Kč 

 

Economy Budulínek 
 

V47132  145 Kč 

 

Economy Červená Karkulka 
 

V47128  105 Kč 

 

Economy Koza s kůzlaty 
 

V47456  85 Kč 

 

Economy Královská sada I 
 

V47130  105 Kč 

 

Economy Královská sada II 
 

V47177  105 Kč 
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Economy Perníková chaloupka 
 

V47135  105 Kč 

 

Economy Šípková Růženka 
 

V47623  105 Kč 

 

Economy Sněhurka a 7 trpaslíků 
 

V47134  105 Kč 

 

Economy Strašidla 
 

V47129  105 Kč 

 

Tyč dřevěná 4 ks 
 

V47546  180 Kč 

 

Tyč dřevěná 1 ks 
 

V47167 45 Kč 

 

Perníková chaloupka, loutky, kulisy 
Loutky: Jeníček, Mařenka, Ježibaba, 
dědek, tatínek 
Rekvizity: modrý a růžový džbánek 
Perníková chaloupka + 2 ks stojánků 

V47453 210 Kč 
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Perníková chaloupka, loutky, rekvizity, 
vodící tyčky 
Loutky: Jeníček, Mařenka, Ježibaba, 
dědek, tatínek 
Modrý a růžový džbánek 
5 x vodící tyčky k loutkám 

V47145 300 Kč 

 

Královská sada, loutky, vodící tyčky 
Loutky: Král, princezna, princ, 
Kašpárek 
4 x vodící tyčky k loutkám 

V47140 265 Kč 

 

Strašidla, vodící tyčky 
Loutky: drak, čert, ježibaba, vodník 
4 x vodící tyčka k loutkám 

V47139 265 Kč 

 

Červená Karkulka – loutky, rekvizity, 
tyčky 
Loutky: Karkulka, myslivec, babička, vlk 
Babiččiny brýle, čepec 
4 x vodící tyčka 

V47138 265 Kč 

 

Boudo budko s Koblížkem – loutky, 
kulisy 
Loutky: medvěd, zajíc, žabka, myška, 
Koblížek 
Bouda + 2 ks stojánků 

V47472 150 Kč 

 

Velká královská sada – loutky, kulisy, 
pozadí, vodící tyčky 
Loutky: král, královna, princ, 
princezna, kašpárek, bílá paní, 
bezhlavý rytíř, čaroděj 
Kulisa: hrad na kopci, hradní síň 
8 x vodící tyčka 

V47184 590 Kč 
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Budulínek – loutky, rekvizity, pozadí, 
vodící tyčky 
Loutky: Budulínek, babička, dědeček, 
máma liška, lišáček, 2 x lištička 
Kulisy: světnička s hráškem, les s liščím 
doupětem + okénko chaloupky, liščí 
doupě, 4 x stojánek 
Housle, pytel, bubínek 
7 x vodící tyčka 

V47158 590 Kč 

 

Červená Karkulka – loutky, rekvizity, 
pozadí, vodící tyčky 
Loutky: Karkulka, babička, myslivec, vlk 
Kulisy: les, babiččina světnička + 
babiččina chaloupka, studna, bříza, 4 
ks stojánků 
Brýle, čepec 
4 x vodící tyčka 

V47048 560 Kč 

 

Zvířátka a liška – loutky 
Loutky:  pejsek, kočička, kohoutek, 
slepička, liška 

V47672 85 Kč 

 

Královská sada – loutky, kulisy 
Loutky: Král, princ, princezna, kašpárek 
Kulisy: hrad na kopci, hradní síň 

V47332 285 Kč 

 

Šípková Růženka – loutky, kulisy, 
doplňky 
Loutky: Šípková Růženka, babizna 
s kolovrátkem + stojánek 
Kulisy: zámek, zámecká komnata + 
postýlka s Růženkou miminkem, keř 
s růžemi, 4 ks stojánků 

V47477 295 Kč 

 

Perníková chaloupka – loutky, 
rekvizity, kulisy, vodící tyčky 
Loutky: Jeníček, Mařenka, ježibaba, 
dědek, tatínek 
Kulisy: les s jahůdkami, světnice 
ježibaby s pecí, dorty a lízátky + 
perníková chaloupka a 2 ks stojánků 
Modrý a růžový džbánek, lopata, 
sekyra, 3 perníčky 
5 x vodící tyčka 

V47157 560 Kč 
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