
 

 
nepravidelný občasník divadla Matýsek 

č. 4 

rok 2012/2013 

www.michalvanek.estranky.cz 
 

 

Slovo principála 

 

 

 

 

Nějak mě to poslední dobou táhne pryč od civilizace. Člověk je unaven z těch žabomyších válek, 

z uspěchanosti a povrchnosti. Hledá nějaké jistoty a při své cestě brzy zjistí, že slunko zatím každý den 

vyjde a listí na stromech pravidelně na podzim opadá. A tak utíká do přírody, kde pozoruje vše, co mu 

vlastně vždycky přišlo samozřejmé. A na těch procházkách ho napadne námět na novou pohádku. 

Nazvali jsme ji „DATLOVÁNÍ“. A nebojte…není o světě mobilních zpráv. Chtěli jsme dětem 

připomenout, že…však víte…To bych se zase vracel na začátek. Pokud vás naše nová pohádka zaujme 

nebo pobaví, budeme moc rádi. Každopádně vám přeji, ať je vám na světě dobře… 

                                                                                                        Michal Vaněk 

                                                                                                                                                                                                                         
 

Školní výlety 2013 

 

 

Stránov – 28. - 31.května 2013, časy představení 8:45h, 10h a 11:15 – případně dle dohody 

Prohlídka zámku přizpůsobena dětem + divadelní představení Čarodějná pohádka. Cena 90,-Kč 

Objednávejte na: Zuzka Nováková, tel.: 603 547 193, e-mail: zuzka.novakova01@centrum.cz 

 

 

Zoo Ohrada Hluboká n. V. – 3. – 7. června 2013, časy představení v 9h a 10:30h 

Prohlídka Zoo + divadelní představení Datlování. 

Více informací na: www.zoo-ohrada.cz  Dětské divadelní dny – pohádková zoo 

 

 

Grabštejn – 11. - 14.června 2013, časy představení 8:45h, 10h a 11:15 – případně dle dohody 

Prohlídka hradu přizpůsobena dětem + divadelní představení Datlování. Cena 95,-Kč 

Objednávejte na: mgr. Jan Sedlák, tel.: 482 724 301, 602 136 212, e-mail: grabstejn@liberec.npu.cz 

 

Více na www.michalvanek.estranky.cz v sekci Školní výlety 2013 
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PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – MŠ A I.STUPEŇ ZŠ  
(délka představení cca 45min.) 

Datlování  
 

Dvě děti vstupují do tajemství lesní říše a díky nim se  

před námi otevírá s nadsázkou vystavěný příběh ptačích  

obyvatel. Stejně jako my lidé se i datel Bonifác učí, jak 

v životě obstát…jak se naučit létat, sehnat si potravu,  

obstarat si bydlení… Náš okřídlený hrdina vše zvládne 

a navíc se ještě stihne zamilovat. Jenže…na svou příležitost  

čeká i lstivá kuna… Podaří se jí narušit poklidný lesní život? 

To se dozvíte v našem příběhu plném fantazie a  

autorských písniček. 
 

 

Scénář a režie: Michal Vaněk   Loutky a výprava: Michal Vaněk a Zuzka Nováková   

 

Hrají: Michal Vaněk a Zuzka Nováková       prostor pro hraní: šířka 4,5m x hloubka 5m      

 

Čarodějná pohádka 
Příběh čaroděje Habakuka, zlomyslného skřítka a 

především malé Dorotky. Ta se promění z hadrové 

panenky po neopatrné manipulaci čaroděje s elixírem 

zvětšení v živou holčičku. Elixír však účinkuje jen 

1den. Dorotce se zpátky do malého hadrového těla 

nechce. Jedinou šancí je kouzelná hůlka z paprsku 

Slunce. Získat ji však není jednoduché ... Činoherně-

loutková pohádka o tom, jak je důležité někým v 

životě být, mít své jméno a místo ve světě. Ale i o 

tom, jak je jednoduché naletět zlu a vychytralosti. 

Naštěstí jsme v pohádce,  a tak nakonec, jak to má 

být, všechno dobře dopadne.    
Scénář a režie: Michal Vaněk      Loutky a výprava: Michal Vaněk a Zuzka Nováková         Hrají: Michal Vaněk a Zuzka Nováková       prostor pro hraní 5x5m a výška 3,5m  

 

 
 

 
 

 

O kominíku Josífkovi 

Pamatujete doby, kdy po městech chodívali kominíci? Děti, ba i dospělí se rychle 

chytali za knoflíky a něco si přáli. Pro štěstí si sahali na kominický, od sazí 

umouněný oblek… Také naše pohádka vypráví příběh o štěstí kominíka Josífka, 

které se mu jednoho dne, aniž si to uvědomí, vytratí jako dým z komínu. Z malého 

městečka, kde ho mají všichni rádi, odchází pyšně do velkého  města. Mezitím se 

ale začínají dít podivné věci a Andulka, Josífkova milá, se jednoho dne ztratí. Celé 

městečko ovládne zlý čaroděj Čoudimil. Vrátí se Josífek, aby Andulku i městečko 

zachránil? Najde své pravé štěstí? To se dozvíte v naší výpravné pohádce plné 

komínů, střech a poetických písniček, kterou hrají dva loutkoherci s loutkami 

zvanými manekýni. 
 
 

Scénář: Michal Vaněk         Režie: Irena Vaňková                Loutky: Michal Vaněk a Irena Vaňková 
 

Hrají: Michal Vaněk a Zuzka Nováková                   prostor pro hraní 4x4m           

 

Cesta kolem světa 
V činoherně-loutkové pohádce s písničkami se setkáme s cestovatelem a dobrodruhem 

Všudybylem, který se vydal na cestu kolem světa. Na své cestě poznává světadíly a to, 

co k nim neodmyslitelně patří. V Americe pozná Mexičana a Indiána, v Antarktidě 

zachrání tučňáka na ledové kře, v Africe potká žirafu a ocitne se na vyprahlé poušti,v 

Austrálii zjistí,co je protinožec a v Asii v Himalájích potká Yettiho… Nakonec se 

vrací domů do Evropy… 
 

 

 

Scénář a režie: Michal Vaněk      Loutky: Michal Vaněk a Vašek a Ida Juřicovi 
 
 

 

Hrají: Michal Vaněk a Tomáš Dokoupil                 prostor pro hraní 5x5m          
 

 

 

 

 

Toto představení z technických důvodů hrajeme max. čtyřikrát za měsíc pro divadla, 

kulturní domy a větší mš a zš. 

 



 

                                                 Jarek Hylebrant      Dekameron 
 

  
 

 

Nadčasové vztahové drama na motivy historického bestselleru Giovanniho Boccaccia. 
 

hrají: Andrea Kerestešová (Vyprávěj, Rafťáci,…), Jarek Hylebrant (Hodinu nevíš, 7dní hříchů), Michal Vaněk, Tomáš Dokoupil, 

Kristýna Slapničková a Petra Skálová. 
 

Strhující příběh o šestici lidí, kteří se snaží přežít všechny nástrahy osudu se odehrává v nekonkrétním čase s nádechem současnosti.  

V klášterních prostorech se setkávají výrazné lidské charaktery, které se snaží pochopit a užít si život. Zamotané mezilidské vztahy, které se 

nevyhnou ani církevním představitelům dodávají příběhu opravdovost a vytváří mimořádně silné emotivní okamžiky při svém rozhodování o 

vlastním bytí. 

Potkáváme tu mladou generaci, která je plná ideálů, lásky a budoucnosti… Potkáváme zdrcené duše, které hledají sílu přežít další den… 

Potkáváme zoufalé blázny, kteří využívají silných…  

Dramaturgie a režie: Irena Vaňková                                                                                          Světla – Miroslav Hájek 

www.predstavenidekameron.cz 

 

Jarek Hylebrant     Smím tě políbit, než chcípnu…? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrají: Jarek Hylebrant, Michal Vaněk, Halyna Ishchenko  

 
 

Drama plné emocí a překvapivých zvratů vytváří trojúhelník mezi sobeckým a vypočítavým Arturem Rimbaudem, citově nevyzrálým 

opilcem Paulem Verlainem a jeho naivní manželkou Mathyldou. Jako speciální host v roli vypravěče účinkuje Zdeněk Kašpar, sólista 

Moravskoslezského národního divadla. 

Dramaturgie a režie: Irena Vaňková                  Technická spolupráce: světla – Miroslav Hájek, technika –Vít Liška a Tomáš Dokoupil 
 

Reference: KD Neratovice,Dvůr Králové, Třinec, Orlová, Divadlo Na Jezerce Praha, Rumburk, Nymburk, Tábor, Česká Lípa,Nový Bor, Vítkov, Litoměřice, Děčín a další… 

 
 

Představení jsou vhodná pro divadelní sály. Objednávky: Jarek Hylebrant tel.: 774 077 160 

 

ZDRAVOTNÍ KLAUN  
 

Tomáš Dokoupil, kterého můžete vidět v představení CESTA KOLEM SVĚTA se věnuje zajímavému projektu…  

 
 

Co ti práce zdravotního klauna přináší a co obnáší ? 

Rozhodně nemůžu mluvit o práci, nejlépe to vystihuje slogan SMÍCH JE NEJLEPŠÍ LÉK! 

Chodíme ve dvojicích do nemocnic za dětmi a snažíme se je rozveselit ... Domů se vracím často unavený, ale šťastný. 

Jak jsi se k tomu dostal ? 

Před třemi lety jsem byl určitý čas bez zaměstnání, a protože bylo velmi obtížné sehnat místo, napadlo mne to zkusit i u občanského sdružení Zdravotní 

klaun. Zúčastnil jsem se castingu, workshopů a teď již druhým rokem "klaunuju". 

A jak snášíš pohled na nemocné děti? 

Návštěvy na pokojích se pravidelně opakují jednou týdně, někde jednou za 14 dní. Takže když některé děti vidím už po třetí či po čtvrté, cítím trochu lítost, 

že je dokážu jenom pobavit, ale ne uzdravit. Ovšem, jak říká jedno přísloví "Veselá mysl-půl zdraví" - takže je svým způsobem taky uzdravuji ...  



 

 
 

V listopadu vyšlo mé první sólové CD Michal Vaněk  „V galerii“ 
(autorské písně na pomezí šansonu, jazzu a folku) – k mání za 229,- Kč 

 

                      Texty, hudba, zpěv – Michal Vaněk 
             Klavír, rhodes piano – Marek Novotný 
              Kontrabas – Petr Tichý 
                  Bicí, rytmika – Marian Petržela 

v této sestavě také koncertujeme…….                                                                                  
                              Hosté:  
                Blanka Táborská - zpěv 
                                                   Ivo Viktorin - zpěv 
                  Pavel Hric – klarinet, altsaxofon 
                      Jana Hricová - klarinet 
                   Jana Kopicová - hoboj 
                Ondra Pešl – viola 
                  Jarda Zlámal – křídlovka 
              nahráno ve studiu „V“ ve Zlíně, vydáno vlastním nákladem 

 

Dále hraji v kapele Zhasni www.zhasni.net 
                                                        

               

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Zhasni                                                    CD Je to tak nutný… 179,-Kč                 CD Na druhém nádvoří   249,- Kč 

 

ukázky je možné si poslechnout na www.bandzone.cz/zhasni  či na webu www.zhasni.net a na www.bandzone.cz/michalvanek 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z vašich ohlasů na naše divadelní představení … 
( za které mnohokrát děkujeme…mírně se červenáme…a budeme se snažit i nadále vás nezklamat) 

 
Milí herci, moc děkujeme za milé, naučné i poučné představení s množstvím rekvizit a poutavých doplňků, které děti zcela pohltilo. Jen tak dále.                                                            

                                                                                                                                                                                                                  ZŠ a MŠ Korálka Miletín 

  

Čarodějná pohádka byla moc hezké představení, pěkné kulisy, rekvizity, máte příjemný, výrazný mluvený projev i zápletka pohádky byla pro všechny 

věkové skupiny dětí poutavá, byly zaujaté od samého začátku až do konce. Jen tak dále – děkujeme                                                     MŠ Mnichovice u Prahy 

 

Děkujeme za vtipné i napínavé představení. Děti chvílemi ani nedýchaly. Moc pěkné písně, melodie. Těšíme se na další pěknou pohádku.  

                                                                                                                                                                                                    MŠ lvíček Lomnice nad Popelkou 

 

Velice příjemně nás překvapila hned na začátku celá výprava-kulisy, zvukové efekty, technické zpracování pohádky, pak následoval poutavý, vtipně a lidsky 

zahraný příběh Čarodějná pohádka. Děkujeme za milé písničky, které byly pohlazením na duši. Toto představení bylo takovým milým jarním pohlazením 

pro nás všechny, děti i paní učitelky…škoda, že už to skončilo, ale budeme se těšit na další. Určitě doporučím!                                                      MŠ Bítovany 

 

Taktéž my velice děkujeme za krásné představení, které zaujalo všechny naše dětičky od MŠ až po 4. roč.ZŠ. Představení=nádhera od A do Z . 

Obzvláště oceňuji Matýskoviny, ve kterých se můžeme dočíst o dalších představeních.  

(o jednom už uvažujeme) Díky, díky, díky za všechny děti i p. učitelky                                                                                                    ZŠ a MŠ  Nedomice 

 

Divadlo Matýsek máme nejraději ze všech divadel dojíždějících do naší  MŠ. Hezký, výrazný přednes, nápadité kulisy, humorné glosy.                   MŠ Jílové 

 

Divadélko Matýsek známe velmi dobře.Všechny pohádky nás vtáhnou do děje a děti jsou vždy nadšené.Krásné kulisy, hudební doprovod i práce 

herců bez chyb.Již dnes se těšíme na další setkání a přejeme hodně nápadů a energie do další pohádky                                                          ZŠ Vilémov 

 

Děkujeme za nádherné představení – opět  Vaše vystoupení zkrátka nemá chybu, vždy máte vše do puntíku promyšlené…jsme rádi, že vaše divadlo 

existuje, díky vám si děti budou pamatovat, jak má správně divadlo vypadat…s nápadem, plné nádherných kulis, písní, bez zbytečně hlasité hudby…a se 

skvělým hereckým obsazením…těšíme se opět na viděnou.                                                                                                 MŠ Pod Vodojemem Ústí nad Labem 

 

www.michalvanek.estranky.cz     e-mail: divmat@seznam.cz  nebo  zuzka.novakova01@centrum.cz     Tel.: 605 108 499 nebo 603 547 193 

http://www.bandzone.cz/zhasni
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