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Slovo principála 

                                                                

                                                                                     Ani se mi tomu nechce věřit, ale naše divadlo je uţ dospělé. Tedy…plnoleté. Letos totiţ  

                                                                zahajujeme 18. sezónu. Trochu se bráním tomu slovu „dospělé“, protoţe si myslím, 

                                                                ţe se máme stále co učit a ţe je naštěstí pořád co objevovat. Protoţe o tom přece divadlo  

                                                                je – o objevování nového. A proto Vám slibuji, ţe i v dalších letech budeme pro Vás 

                                                                vymýšlet nová a třeba i neotřelá témata. Ţe si budeme lámat hlavu nad výpravou a  

                                                                kulisami. Ţe si dáme velkou práci s hudbou a nikdy ji neodbydeme. Po těch letech věřím              

                                                                čím dál víc, ţe poctivost a spolehlivost je základem kaţdého řemesla. V neposlední řadě       

                                                                se budeme vţdy snaţit vloţit do představení malé nenásilné poučení pro děti.  

                                                                Nejinak je tomu i v naší nové pohádce „Tajemství staré skříně“. Hlavním cílem tohoto 

představení je ukázat dětem, ţe ten pravý svět neleţí u televizní obrazovky či monitoru, ale všude kolem nich, stačí jen otevřít 

oči a začít si hrát… 

Přeji Vám spoustu radosti v ţivotě i ve Vaší práci… 

                                                                                                                                                                              Michal Vaněk 

PS: A protoţe uţ jsme dospělí, narodilo se nám malé divadýlko – jmenuje se Trumpeta  (viz.níţe) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nové představení 

TAJEMSTVÍ STARÉ SKŘÍNĚ 

Alfons ţije ve svém malém bytě obklopen televizí a jeho nejcennější věcí je dálkový ovladač. Kdyţ jednoho dne vyleze z televize drak 

Vysavák, Alfons dostane strach…a právě v tuto chvíli se otevírá jeho stará skříň a…to uţ je právě to tajemství… 
Činoherní, trochu loutkovou klauniádu doprovází hudba, díky níţ se představení obejde téměř beze slov a přitom je malému i velkému 

divákovi srozumitelné.  

Pokud se nám podaří alespoň několika dětem ukázat, ţe ten pravý svět neleţí u televizní obrazovky, ale všude kolem nás, bude mít 

naše představení smysl, a my velkou radost. 

 
Hrají: Zuzka Nováková a Michal Vaněk Režie, scénář, hudba: M.Vaněk  Tech.spolupráce: Pavel Marian Šťastný Loutky, výprava: Z. Nováková, M.Vaněk 

 

 
 

 

 
 

Délka představení cca 40-45 min                            Představení je vhodné pro MŠ a I.stupeň ZŠ                           Potřebný prostor pro hraní minimálně 4x4m 

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


 

DALŠÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – MŠ A  I.STUPEŇ ZŠ 
(délka představení cca 45min.) 

Copak čápy asi trápí? 
Pohádkový příběh plný autorských písniček o lásce i nelásce. Příběh 

odehrávající se na komíně i v baţinách. Příběh pana Čápa a paní 

Čápové… 

On myslí jen na sebe a ona se snaţí zachránit jejich lásku a společný cíl - 

nosit lidem, kteří se mají rádi děti. Jenţe mezi lidmi je lásky čím dál tím 

méně. Jednoho dne se pan Čáp urazí a odletí k mamince. Toho vyuţije 

Pán baţin se svými ţabkami, který má na čápy spadeno. Ještě ţe je tu 

starý dobrý mrak. Poslechne ho pan Čáp a zachrání svou milou a jejich 

společnou lásku? Vţdyť kdo jiný by měl jít lidem příkladem? 

Najdi kličku, Ciferníčku…aneb Hodinářská pohádka 
                                     

Také máte někdy pocit, ţe je na všechno dost času? Ţe přeci všechno počká?  Jenţe ...   

Co kdyţ toho času moc není? 

Hodinář Mikuláš Ciferníček je dobrý a poctivý. Jen času má málo a tak nestíhá opravovat  

všechny hodiny, tak jak by si přál. Jednoho dne přiletí k hodináři motýli z Říše pohádek... 

Posílá je Víla Času, která potřebuje pomoc. Zlý Zloneřád má spadeno na kouzelné hodiny                 

a chce zanést do pohádek zmatek a neřád... Pomůţe jí Mikuláš? 

V našem pohádkovém příběhu uvidíte nejen hodináře, vílu, hodinového skřítka Ťaka, ale    

také zlého skřeta Zloneřáda či oživlé hodiny.  Nechybí ani autorské písničky. 
 

Malířská pohádka 
Pohádkový příběh plný fantazie nás přivede do malířského ateliéru Huga Pastelky, 

který právě namaloval nový obraz. Obraz, který je jiný, neţ všechny předešlé. Je 

jiný, zvláštní, odlišný. A to je, stejně jako u lidí problém. Všichni se mu smějí a 

nechtějí ho přijmout. A tak se náš obraz vydá raději do světa. Jenţe ani tam nemá 

příliš štěstí a dostane se do nesnází. Jediný, kdo ho můţe vysvobodit, je ten, kdo 

mu dal ţivot. Ten, kdo ho má rád takového, jaký je. Ten, kdo mu věří… 

A protoţe jsme v malířské pohádce, vystupují zde prazvláštní postavičky, jako 

jsou oţivlé obrazy, skřítek Štětečník nebo zlomyslná Stará Pixla. Bojuje se 

zásadně nabroušenými štětci a vůbec je všude kolem spousta barev. V pohádce 

nechybí ani hudba a autorské písničky. 
 

 
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 ţivotě obstát…jak se naučit létat, sehnat si potravu, 

obstarat si bydlení… Náš okřídlený hrdina vše zvládne a navíc se ještě 

stihne zamilovat. Jenţe…na svou příleţitost čeká i lstivá kuna… Podaří se jí 

narušit poklidný lesní ţivot? 

To se dozvíte v našem příběhu plném fantazie a autorských písniček. 
 

 
 

 

 
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, aniţ si to uvědomí, vytratí jako dým z komína. 

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. 
 

 

    



 

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 ţirafu a 

ocitne se na vyprahlé poušti,v Austrálii zjistí,co je protinoţec a v Asii 

v Himalájích potká Yettiho… Nakonec se vrací domů do Evropy… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toto představení z technických důvodů hrajeme max. čtyřikrát za 

měsíc pro divadla, kulturní domy a větší mš a zš. 
 

 

 

Jako každý rok pro Vás dále chystáme na prosinec komponovaný pořad 

Vánoční zpívání (pro větší MŠ a ZŠ, vždy v prosinci) a Školní výlety s divadlem 

(konec května + červen), 

bližší informace Vám rádi poskytneme  

 

I díky Vám se snažíme nadále pomáhat  
Pravidelně podporujeme organizaci Dobrý anděl a nárazově organizaci Zdravotní Klaun. 

 
K dostání je stále také demo CD Pidipísně 

s písničkami z některých pohádek 

Divadla Matýsek za 89Kč 

 

A sólové CD principála Michala Vaňka „V 

GALERII“ 

za zvýhodněnou cenu 150Kč 

- písně na pomezí folku, šansonu a jazzu … 

 
 

ZAZPÍVEJTE SI S NÁMI PÍSNIČKU Z NOVÉ POHÁDKY: 
(více na www.michalvanek.estranky.cz, sekce Divadlo Matýsek) 

 

               Jestli ti stačí                                             A s východem slunka                      Před televizí 

               na ovladači                                              staneš se králem                               navţdy ti zmizí 

               přepínat svět                                            všech dobrodruhů                            svět plný her 

               tam a zas zpět                                          a po dešti málem                              uţ to tak ber 

               a v přítmí čtyřech stěn                             pro tebe sundám                               a věř 

               nepoznat cestu ven                                  i z mraků duhu.                                ţe i ty máš tu moc 

               Je mi tě líto                                              Baletkou na koni                              změnit se 

               však přebolí to                                         růţí i jabloní                                     třeba uţ příští noc. 

               já totiţ rád                                               se můţete stát 

               chodívám spát                                         stačí mít oči                                      A s východem slunka… 

               kdyţ měsíc do šuplíku skryje                 stačí mít chuť 

               na ráno kousek fantazie.                         a začít si hrát. 
 

Dotaz na Vás: 

    Bylo by pro Vás zajímavé, kdyby naše pohádky vyšly jako audiokniha? 
 

 

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


Divadlo Matýsek má novou „pobočku“  

DIVADÝLKO TRUMPETA 
Principálem a hercem je Tomáš Dokoupil  

(můţete ho znát z představení Cesta kolem světa, dále hraje v ochotnických souborech v Novém Boru a angaţuje se taktéţ jako 

Zdravotní Klaun) 

a vyjíţdí za Vámi s pohádkou 

„O Slunci a králi Hamounovi“ 
Pohádkový příběh o tom, ţe kdo chce stále víc a víc, nakonec nemusí mít vůbec nic. Král Hamoun vládne svému 

okolí, ale chce být ještě mocnější. Tak mocný, ţe dostane ten nejhloupější nápad, jaký můţe král dostat. Rozhodne se, 

ţe bude vládnout i Slunci....a to nemůţe dobře skončit. Jenomţe v pohádkách to přeci vţdycky dobře dopadne. Ţe by 

se tedy král Hamoun nakonec polepšil? 

 

Hraje: Tomáš Dokoupil       Režie, scénář, hudba: Michal Vaněk       Tech.spolupráce: Pavel Marian Šťastný       Loutky, výprava: Z. Nováková, M.Vaněk 

 

 

 

 
 

 

Délka představení cca 40-45 min                        Představení je vhodné pro MŠ a I.stupeň ZŠ                     Potřebný prostor pro hraní minimálně 3,5x3,5m 
 

Pidirozhovor principála s principálem  
M.Vaněk: Co tě jako první napadne, kdyţ vyslovím slovo divadlo? 

T. Dokoupil: pohádka 

M.V.: Čím bys rád obohatil dětského diváka? 

T.D.: V první řadě bych ho chtěl pobavit, v té druhé i poučit  

M.V.: Vím o tobě, ţe vystupuješ jako Zdravotní Klaun. Čím tě tato 

práce oslovuje? 

T.D.: Cítím to jako poslání - a je to vţdy nádherný pocit, kdyţ se dítě 

dokáţe bezprostředně rozesmát v prostředí, které je málokdy k 

smíchu. No řekněte sami, kdy jste se vy v nemocnici rozesmáli? 

Musíte hodně přemýšlet, ţe?  

M.V.: Prozraď mi, jaké máš zkušenosti s divadlem? 

T.D.: Hraju divadlo uţ 12 let, pravda není to mnoho, ale rolí na jevišti i v zákulisí bylo dosti. Asi nejhezčí vzpomínky 

mám na "naše" zájezdová vystoupení (a je jedno, zda jsem dělal kulisáka, nebo v té hře i hrál), kdy jsme jezdili téměř  

přes celou republiku... 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vaše ohlasy - za něž moc děkujeme a červenáme se  
„Děkujeme opět za velmi krásné, velice promyšlené představení a váš krásný přístup a vztah k dětem. Nádherné kulisy, 

zkrátka není co vytknout. Vţdy vás rádi uvidíme. Jste prostě nej.“ 

MŠ Skřívánek Ústí nad Labem 
 

„Nenásilné, působivé. Kouzelná hudba podbarvuje pohádkový příběh. Velice zdařilá dramatizace, děti sledovaly hru 

s velkým zaujetím. Děkujeme.“ 

MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem 
 

„Celé představení byly děti potichu, coţ nebývá obvyklé. Neuvěřitelné, ţe v dnešní době dva lidé, kulisy a jasný děj 

zaujmou všechny. Díky moc. Těšíme se na příště.“ 

ZŠ Dubá 

 

Byli jste s naším představením spokojeni? Líbilo se Vám? Doporučte nás prosím dál – moc nám to pomůže… 

Nelíbilo se Vám? Klidně nám to řekněte nebo napište. Každá Vaše reakce nám pomáhá zlepšovat naši práci… 

KONTAKTY: 

www.michalvanek.estranky.cz 
E-mail: divmat@seznam.cz  nebo  zuzka.novakova01@centrum.cz 

Tel.: 605 108 499 nebo 603 547 193  

nebo se k nám přidejte na facebooku  

Divadlo Matýsek – divadlo pro děti 

Těšíme se na Vás   

 

 

 
 

 

Děkujeme firmám Šicí ráj Nový Bor a Geoprint Bratři v tisku Liberec 

http://www.michalvanek.estranky.cz/
mailto:divmat@seznam.cz
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