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Slovo principála 
S novou sezónou se v našem divadle udály velké změny. Po několikaleté spolupráci s Vaškem Juřicou, 

kterému tímto děkuji za vše, co pro divadlo Matýsek udělal, přicházejí do souboru dva noví členové - 

Zuzka Nováková a Tomáš Dokoupil. S tím jsou také spojeny určité změny v repertoáru divadla. 

Obnovili jsme kominickou pohádku o ztraceném štěstí a pýše…O kominíku Josífkovi a také jsme pro 

vás připravili zcela novou Čarodějnou pohádku. Představení Honzování a Námořnická pohádka jsme 

nechali pro tento rok odpočívat.Věřím ale,že se k nim někdy opět vrátíme. Aktuální informace o tom co 

hrajeme, najdete vždy na našich webových stránkách 

 www.michalvanek.estranky.cz 

  Velmi se nám osvědčila kniha ohlasů. Moc vám všem děkuji za krásná slova, která nás zavazují 

přinášet vám a především dětem radost i poučení v nových představeních. 

   Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci s dětmi. 

                                                                                                        Michal Vaněk 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     

Divadlo Matýsek přijalo nové kolegy: 
 
     Zuzka Nováková  - nová posila divadla přišla z jižní Moravy. Má ráda hudbu, samozřejmě 

divadlo a tvůrčí práce – například vytváří bižuterii, předměty z terakotové hmoty atd. Uvidíte ji 

v Čarodějné pohádce a v představení O kominíku Josífkovi 

                                                                          

                                                                                     

                                                         Tomáš Dokoupil  -  nadšený divadelní ochotník, významný člen divadla 

Michala  Vaňka, zdravotní klaun…. 

                                                                                     Uvidíte ho v pohádce  Cesta kolem světa      

         

                                                                                                                     

Nevíte kam s dětmi na školní výlet? 

Divadlo Matýsek na hradě Grabštejn, Lnáře, Nebílovy  

a Velké Březno 

rádi Vám poskytneme informace: 
Ida Juřicová         Tel.: 723 020 753        E-mail: ida.juricova@seznam.cz                                                                                           
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ZCELA NOVÉ PŘEDSTAVENÍ 

 

 

Čarodějná pohádka 
Příběh čaroděje Habakuka, zlomyslného skřítka a především malé Dorotky. Ta se promění z obyčejné hadrové panenky po 

neopatrné manipulaci čaroděje s elixírem zvětšení. 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, jak je důležité 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: Michal Vaněk                          Loutky a výprava: Michal Vaněk a Zuzka Nováková                            Režie:Michal Vaněk 

Hrají: Michal Vaněk a Zuzka Nováková                délka představení cca: 45-50 min.                          představení pro děti mš a 1.st.zš 

premiéra: 29.9.2011 

 

OBNOVENÁ  POHÁDKA 

 

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                           délka představení cca 45-50 min.                          představení  pro děti mš a 1.st.zš 

 



 

Divadlo Matýsek dále nabízí: 

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… 

Délka představení: cca 45minut    Hrají:  Michal Vaněk, Tomáš Dokoupil 

 
Toto představení z technických důvodů hrajeme max. čtyřikrát za měsíc pro divadla, kulturní domy a větší mš a zš. 

 
 

Na příští školní rok 2012/2013 připravujeme 
dvě nové autorské pohádky s hudbou a 

 písničkami. Od září by se měla hrát ptačí 
pohádka s pracovním názvem  „Datlování“, a od 
ledna pak druhá, která je prozatím překvapením 

 
 
 

Než přijedeme k Vám… 
aneb malý pohled do zákulisí  

 

Zajímá vás, jak vzniká nové představení? Pokusím se trochu přiblížit, jak to vypadá…Prvotním impulzem bývá nápad…co budeme hrát. To 

je asi nejdůležitější a vůbec nejtěžší. Jakmile v září doděláme nové představení, již pomalu přemýšlím, co dál…Každý rok koketuji 

s myšlenkou zpracovat některou ze známých klasických pohádek, neboť jsou prý takzvaně v kurzu…ale pokaždé zvítězí pocit, že 

společností, které tyto pohádky nabízí, je spousta. Navíc se přiznám, že mě baví vymýšlet pohádky či příběhy zcela nové, kde můžu popustit 

uzdu své fantazie. 

   Jakmile mám v hlavě myšlenku, o čem nová pohádka bude, je třeba zpracovat scénář. Přitom je třeba myslet na léty vyzkoušené 

dramatické zákonitosti, díky kterým by, laicky řečeno, mělo představení odněkud někam směřovat. Občas se stává, že se fantazie rozjede na 

plné obrátky a já teprve po padesátém přečtení zjistím, že myšlenka je sice dobrá, ale ve dvou lidech naprosto nerealizovatelná. Nastává fáze 

přepisování textu. Věřte mi, že je to občas práce nekonečná. 

   Scénář je hotov…co teď? Přichází na řadu scénografie. Je třeba vymyslet, v jakém prostředí se bude příběh odehrávat a jaký typ loutek 

bude pro danou scénu nejideálnější. Většinou je to již z textu patrné, ale pokud si člověk vymyslí čarodějovo doupě a zároveň červánkové 

hory…co s tím? 

V kamenném divadle se spoustou herců a kulisáků by to nebyl žádný problém, ale u nás? Je třeba vymyslet změny prostředí tak, abychom je 

zvládli během malé chvilky. Je to někdy opravdu veliký oříšek…nebojím se napsat přímo ořech…. 



 
   

   Při vymýšlení scény nastává další podstatný problém…Abychom k vám nejezdili s kamionem, musíme scénu vymyslet tak, aby se vešla do 

auta a zároveň aby se dala co nejrychleji rozložit a složit. V této fázi už bývám často bezradný. Po  několika probdělých nocích nad nákresy 

se to nakonec podaří a já, jakožto člověk nepříliš technicky zdatný,  přenechávám samotnou výrobu kulis zkušenějším. Scéna Čarodějné 

pohádky například vznikala na jižní Moravě a já tímto děkuji panu Pavlu Šťastnému za velkou pomoc. 

   Další, co je třeba vymyslet, je hudba. Hodí se k danému příběhu živá či reprodukovaná hudba? Samozřejmě preferuji hudbu živou, 

ale…pokud držíte v jedné ruce loutku, v druhé kulisu a nohou si přidržujete rekvizitu…jak to jen udělat, aby u toho ještě člověk mohl hrát 

kupříkladu na kytaru? 

   Čas nezadržitelně běží a pomalu máme zase srpen…poslední přípravy, šijeme loutkám a živákům  kostýmy, batikujeme, stříháme, měříme 

a především zkoušíme. Při zkouškách člověk častokrát teprve zjistí, že měl v hlavě sice krásně vymyšlenou pohádku, ale zahrát se ve dvou 

lidech opravdu nedá…a tak se zase škrtá, vymýšlí, tvoří a u nás doma to vypadá jak po výbuchu…Z posledních sil představení nazkoušíme ( 

většinou po nocích ) a zvedáme telefon doufajíc,že vás s nabídkou nové pohádky zaujmeme. Pokud ano…jsme opravdu moc a moc rádi. 

   A přichází den D… Bude se naše nové představení líbit? Zaujme děti? Pobaví se i paní učitelky? 

Po premiéře přichází chvíle, kdy bychom nejraději odjeli do lázní…leč…sezóna právě začíná a je třeba přemýšlet nad novým 

představením…      M.V. 

 
 

Historie divadla Matýsek  

Divadlo Matýsek vzniklo ve spolupráci s Divadýlkem KUBA v létě r.1999, nejprve jako divadlo jednoho herce. Prvním představením, 

kterým se M.Vaněk představil dětem , byl pohádkový příběh plný fantazie a hravosti LETEM SVĚTEM aneb TRAMPOTY PANA 

TALÍŘE.  

Na jaře r.2000 se uskutečnila premiéra další , tentokrát klasické loutkové pohádky PASÁČEK VEPŘŮ, po které následovala legenda 

o zrození pána Krkonoš – KRAKONOŠ - PÁN HOR. 

V r.2001 se Divadýlko MATÝSEK poprvé představuje v novém rodinném složení - Michal Vaněk a Irena Vaňková s kouzelnickou 

klauniádou NARODIL SE KLAUN, kterou střídá loutkový romantický příběh z hor O KRÁLI MATYÁŠOVI, JOHANCE A 

PANÍ HOR, ke kterému složila a nahrála hudbu I. Vaňková. Představení získalo na loutkářské přehlídce Turnovský drahokam 2003 

ocenění odborné poroty za scénografii a loutky.  

Dalším představením byl pohádkový příběh plný prasátek v netradičně řešené scéně PRINCEZNA PRASÁTKO, které na přehlídce 

Turnovský drahokam 2004 získalo cenu Dětského diváka.Podzim patří tradičně premiérám. Září roku 2004 se tedy uskutečnila 

premiéra představení HODINA ČERTOPISU aneb ČERTOVSKÉ POHÁDKY.  

Dne 18. září 2005 jsme slavnostně odehráli  premiéru původní pohádky - JAK SE KRÁL DRAKA BÁL a 23. září 2006 v 15h. se 

uskutečnila slavnostní premiéra inscenace PŘÍLIŠ MNOHO NOT v Jiráskově divadle Česká Lípa. Inscenace byla určena dětem 2. 

stupně ZŠ a dospělému divákovi a napsal ji Tomáš Mařas.  

Hned 9. října 2006 máme další premiéru kominické pohádky O KOMINÍKU JOSÍFKOVI s novou herečkou Zuzanou Svitákovou.  

V září roku 2007 se pánové Michal a Vašek pustili do mořského dobrodružství pro kluky i holky - NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA 

aneb putování za pokladem..  Po té přichází na řadu HONZOVÁNÍ aneb Tři pohádky k pousmání. 

V dalším roce jsme připravili pohádku USPÁVAČKY aneb Pohádka z kabátu. A v loňském roce jsme procestovali svět s pohádkou 

CESTA KOLEM SVĚTA.  

Divadlo MATÝSEK od doby svého vzniku odehrálo přes 2 000 představení, které shlédlo přes 100 000 dětí . „Naším cílem je 

probouzet v dětech fantazii, poetiku a lásku k rodnému jazyku, v neposlední řadě též dobrou náladu,“ říká principál divadla Michal 

Vaněk. 

             Námořnická pohádka                              Krakonoš-Pán hor                                  Honzování 
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Z vašich ohlasů… 
( za které mnohokrát děkujeme) 

 

Za okny bílo a chumelí, tady teplo a milo a krásné české koledy - kultivovaný přednes zaujal děti i dospělé. Naše děti jsou zvyklé hodně 

zpívat a pěkná česká píseň jim občas chybí. Pokračujte tak dále. Děkujeme, konečně začaly Vánoce! 

ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou 13.12.2010 – Koledy 

 

Poučné,zábavné vystoupení,které nepostrádalo vtip.Výborně připravené kulisy,představení děti zaujalo až do konce,ani chvilku se 

nenudily.Krásné písně! Představení zaujalo nejen děti, ale i dospělé! Doprovod zpěvem a kytarou úžasný. Rádi Vás u nás opět 

přivítáme.Pěkné převleky! 

MŠ Jugoslávská Teplice 23.11.2010 - Cesta kolem světa 

 

S Matýskem jsme se přenesli do doby, kde čas plynul pomaleji a život se žil beze spěchu. Dnešní děti žijí hekticky a těžko se zklidňují. 

Myslím, že Vám se je na chvíli zklidnit podařilo a prožili jsme milou atmosféru - přímo pohádkovou... Ať se vám daří!  

Za SKS Svitavy Dagmar Schulzová – Uspávačky 
 

Pohádka laskavá a plná humoru. Unese do světa fantazie i dospěláky - děti živě reagují a sledují celý děj. Děti jsou pro Vás partnery a to je 

skvělé :-) Děkujeme za cestování do země fantazie. Přejeme Vám spoustu dalších nápadů - rádi Vás zase uvidíme. 

děti a uč. MŠ Úštěk 17.1.2011 - Cesta kolem světa 

 

Milí divadelníci, poutavé představení plné nenadálých zvratů a překvapení... Líbivá hudební kulisa...a ještě hezčí zpěv s kytarovým 

doprovodem...a samozřejmě nápadité převleky, kulisy, rekvizity :-) proto supééér!  Přejeme hodně činorodosti a úspěchů i nadále...a někdy 

příště na shledanou :-) 

kolektiv MŠ Vojanova ÚL 20.1.2011 - Cesta kolem světa 

 

Představení nápadité,krásná choreografie,spisovná,zřetelná čeština.Příští rok objednáme opět, jako každoročně. 

děti a učitelky MŠ Kněžmost - 9.2.2011 - Cesta kolem světa 

 

V dnešní době plné ukřičených a hektických pohádek jste krásným a milým pohlazením pro duši. 

Děkujeme! 

1. a 2. třídy ZŠ Šluknovská, Česká Lípa - 6.4.2011 - Honzování 
 

Divadlo velice výpravné, herci šikovní, dětem se rozšířily obzory. I ti naše nejmenší byli zaujatí. Děkujeme a těšíme se na příště. 

MŠ Trnkova Brno – Líšeň – 11.5.2011 – Cesta kolem světa 

 

Představení "Cesta kolem světa" bylo velmi poutavě, originálně a dětskému divákovi velmi dobře přizpůsobeno. Děti nenásilnou a zajímavou 

formou procestovaly celý svět a dozvěděly se vždy něco charakteristického pro daný světadíl. 

Podmanivá hudba a krásné kulisy umocňovaly atmosféru celého představení. Děti po celou dobu byly soustředěné a pozorné. 

Děkujeme za příjemný zážitek a přejeme hodně spokojených diváků v dalších městech. 

Kolektiv MŠ Sluníčko Tišnov - 12.5.2011 - Cesta kolem světa 

 

Mockrát děkujeme! Není snadné zaujmout 80 malých dětí včetně 3letých. Vám se to podařilo náramně. Krásné, naučné, závěr dojemný. Oba 

herci - máte krásné hlasy! :-) 

MŠ Pod peřinkou, Jablonec n. N. - 8.6.Cesta kolem světa - představení na Grabštejně 

 

Děkujeme divadlu Matýsek za krásnou a kulisami výpravnou pohádku O kominíku Josífkovi. Zaujala všechny děti i ty nové nejmenší. 

Těšíme se na další setkání. Přejeme hodně štěstí a dětských úsměvů. 

Děti a p.uč. MŠ Tyršova Mělník - 8.9.2011 - O kominíku Josífkovi 

 

Děkujeme za krásné pohádkové pohlazení na duši. Krásné rekvizity a podání, úžasné nápady. Těšíme se na další. 

MŠ Pastelka Česká Lípa – 16.9.2011 – O kominíku Josífkovi 

 

Děkujeme divadélku „Matýsek“ za krásný kulturní zážitek. Krásné kulisy a podání i zpěv herců. Představení zaujalo děti i dospělé. 

Děkujeme. 

MŠ U Křemílka Dubí – 19.9.2011 – O kominíku Josífkovi 

 

Doporučujeme všem! Velmi krásné kulisy se zajímavým příběhem a pěkným hudebním doprovodem. 

ZŠ + MŠ Kmetiněves – 29.9.2011 – Čarodějná pohádka 

 

Děkujeme za nádhernou Čarodějnou pohádku, byla vysoce profesionálně zahraná, pěkné efekty – prostě krása. 

MŠ Skalnička Ústí nad Labem – 6.10.2011 – Čarodějná pohádka 

 

Představení se nám velice líbilo, pro naše děti to byl nový zážitek. Pěkné kulisy a velmi zajímavá souhra herce a loutky. Děkujeme 

MŠ Kameňáček Ústí nad Labem – 6.10.2011 – Čarodějná pohádka 

 

Děkujeme za krásné představení, které děti velmi citově prožívaly. Krásné písničky byly příjemným doprovodem pohádky. 

MŠ Sluníčko Chvatěruby – 7.10.2011 – O kominíku Josífkovi 

 

 



 

 
 

Jarek Hylebrant 

Smím tě políbit, než chcípnu…? 
 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Režie: Irena Vaňková                    Scénář: Jarek Hylebrant               Hrají: Jarek Hylebrant, Michal Vaněk, Halyna Ishchenko. 

Technická spolupráce: světla – Miroslav Hájek, technika – Václav Juřica a Tomáš Dokoupil 

 

Představení bylo uvedeno například: KD Neratovice, Dvůr Králové, Třinec, Orlová, Divadlo Na Jezerce Praha, Rumburk, Nymburk,                  

                                                            Tábor, Česká Lípa, Nový Bor, Vítkov, Litoměřice, Děčín a další… 

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

 

PŘIPRAVUJEME NOVÉ PŘEDSTAVENÍ 

DEKAMERON 
představení pro střední školy a dospělé publikum na motivy slavného románu Giovanni Boccaccia 

. 

předpokládaná premiéra září 2012 

 

objednávky: Jarek Hylebrant : tel: 774 077 160 

                                                                            Michal Vaněk:       tel: 605 108 499 

 
 

 

                        
       Irena Vaňková                         Vašek Juřica                        Zuzka Svitáková                     Tomáš Mařas 
 

                                                               
       Jarek Hylebrant                   Halynka Ishchenko                   Tomáš Dokoupil                         Míra Hájek 
 



 

Hraju v kapele Zhasni www.zhasni.net 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              Natáčení  pro TV Noe                                                        Natáčení klipu k písni Parcely na Měsíci  
                                                                                                                                               s naším fanouškem Jiřím Lábusem 
 

Další úspěchy kapely:  
Několikanásobná účast na největším folkovém festivalu Zahrada 

Účinkování v televizním pořadu Na moll 

Účinkování v rádiu Proglas, Sever a Olomouc 

Účinkování v tv pořadu Dobré ráno s ČT 

Vyhlášeno rádiem Proglas jako čtvrté nejlepší album roku za rok 2009 

CD se umístilo mezi první pěticí v nominaci na žánrovou cenu Anděl.  

Účast na mnoha festivalech v Čechách i zahraničí. 

CD hrají rádia – Praha, Regina, Proglas, Pardubice, Sever, 

Hradec Králové, Olomouc atd.                                                   
                                                                                                    
                                                                                                                                          179Kč                                         249Kč 
 
 

V březnu vyšlo naše druhé CD. Natáčelo se ve studiu „V“ ve Zlíně.   
 

 

nebo sólově jako písničkář www.michalvanek.estranky.cz 

 

Přátelé, kamarádi, pánové a dámy...  po více než dvaceti letech hraní jsem se 

rozhodl natočit své první oficiální CD v profesionálním studiu. Bohužel,není v 

mých možnostech zaplatit všechny výdaje spojené s nahráváním,výrobou obalů 

atd. Obracím se tímto na vás...pokud vás mé písničky nějak oslovují,můžete 

vznik CD podpořit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1) sponzorským darem (v jakékoliv výši) ale sto tisíc je fakt už moc..:-) 

Každý sponzor,který přispěje částkou min.200,- dostane samozřejmě CD 

zdarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2) předplacením CD ( CD bude stát 229,- pokud si ho předplatíte,budete ho 

mít za 199,- -ušetříte tedy  tři desetikoruny...což jsou kupříkladu tři kávy u 

benzínky,2dcl vína,dost dobrá čokoláda atd…číslo účtu:   670100-

2207294658/6210 

Důležitá věc...nezapomeňte prosím uvést váš kontakt, abych vám mohl CD 

zaslat. 

                                                                                                                                                                               

 
 

http://www.michalvanek.estranky.cz/


 

 
 

POKUD SI CHCETE OBJEDNAT POHÁDKU:    
Michal Vaněk            tel.: 605 108 499                   e-mail: divmat@seznam.cz 
Zuzana Nováková    tel.: 603 547 193                   e-mail: zuzka.novakova01@centrum.cz 
 
Cena představení: 40Kč/1d. nebo dle dohody, pro kulturní zařízení 4 500Kč + doprava 5Kč/1km nebo dle dohody. 

 
POKUD SI CHCETE OBJEDNAT DIVADLO PRO STŘ.ŠKOLY NEBO PRO DOSPĚLÉ: 
Jarek Hylebrant        tel.: 774 077 160      e-mail: jarek.hylebrant@centrum.cz 
Michal Vaněk            tel:  605 108 499      e-mail: divmat@seznam.cz 
 
Cena představení: 9 500Kč + doprava nebo dle dohody. 

 
 

POKUD SI CHCETE OBJEDNAT KAPELU ZHASNI – www.zhasni.net 
Vašek Juřica             tel.: 728 726 425      e-mail: v.jurica@volny.cz 
Michal Vaněk            tel.: 605 108 499      e-mail: divmat@seznam.cz 
Jakub Horák             tel.: 728 357 535      e-mail: anglokuba@seznam.cz 
 
Cena: 3 500 – 5 000Kč + doprava nebo dle dohody 

 
 
POKUD SI CHCETE OBJEDNAT MICHALA VAŇKA JAKO PÍSNIČKÁŘE: 
Zuzana Nováková     tel.: 603 547 193     e-mail: zuzka.novakova01@centrum.cz 
Michal Vaněk            tel.: 605 108 499      e-mail: divmat@seznam.cz 
 
Cena: 1 000 – 2 000Kč + doprava nebo dle dohody 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ -zde odstřihněte----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                   objednávka 
 
Máme zájem o divadelní představení… ( název představení )……………………………………………… 

 

 

Rádi bychom uskutečnili představení v…( kalendářní měsíc a rok )……………………………………….. 

 

 

Přibližný počet dětí……………………………………………………………………………………… 

 

 

Kontaktní osoba a telefon, popř. e-mail…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Matýskoviny č. 3, rok 2011/2012. Vydalo divadlo Matýsek Nový Bor jako propagační materiál. Neprodejné. 
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