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Slovo principála 
Předloňský rok byl pro nás velmi radostný. Zastavil se u nás pan Čáp a přinesl nám do chaloupky 

malého Mikuláška. A tak nám možná pomalu vyrůstá človíček, který jednou (kdo ví…) třeba tu 

naši pomyslnou divadelní maringotku potáhne dál. A nebo se vydá úplně jiným směrem. Hlavně, 

aby dělal to, v čem nalezne smysl a radost, tak jako my.  

Co se týče práce,  musím říci ke své velké radosti, že je jí čím dál víc. Akorát tělo už bylo na 

konci sezóny pěkně polámané. Přeci jen, když člověk odehraje kolem 250 představení za rok a 

najede cca 100 i více kilometrů denně…Naštěstí nás vaše hezké reakce neskutečně nabíjí a vidět 

radost v dětských očích…co může být víc… 

Představením loňské sezóny je pohádka O pyšné žirafě, která měla premiéru v květnu 2019. Je o 

tom, že by se člověk nikdy neměl povyšovat nad ostatní, nebo zůstane úplně sám. A já už pomalu 

dávám dohromady novou pohádku na sezónu 2020, ve které se dozvíte, že…skřítkové jsou! Více 

zatím prozrazovat nebudu. 

   A abych nezapomněl…máme nové logo. Co nové…je to vlastně naše úplně první logo. Snad se 

vám bude líbit. 

Tak vám přeji spoustu krásných dní plných radosti, lásky a inspirace, které je kolem nás spousta. Stačí se jen dobře dívat. A občas se umět 

zastavit. To je možná ze všeho nejdůležitější… M.V. 

Nové představení 

O PYŠNÉ ŽIRAFĚ 
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A o čem pohádka je? 
 

Tentokrát je náš příběh o tom, že kdo se nad jiné povyšuje, často zůstává úplně sám ... 
 

Žirafě Natálii se už nelíbí v zoo. Nudí se. A jednoho dne se rozhodne, že se stane nejvyšší žirafou na celém 

světě. Aby se tak stalo, začne se strašně, ale opravdu strašně vytahovat. A jak roste, tak se jednoho dne ocitne 

až v tichém, nekonečném vesmíru. Jenomže zjistí, že je tu úplně sama…tedy skoro sama… Jak se dostane 

domů? Kdo jí pomůže? To už se brzy dozvíte... 

  
  Hrají: Michal Vaněk a loutky                                           Scénář, hudba, režie, návrh scény - Michal Vaněk 

Výtvarno, spolupráce na režii - Zuzka Vaňková          Kulisy - Pavel Marian Šťastný a Michal Vaněk          Loutky - David Velčovský 

 

 
Délka představení cca 40 min                        Představení je vhodné pro MŠ a I.stupeň ZŠ                       Potřebný prostor pro hraní minimálně 4,5x4,5m! 

 

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

DALŠÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – MŠ A  I.STUPEŇ ZŠ 
(délka představení cca 45min., potřebný prostor pro hraní minimálně 4,5m x 4,5m) 

 

 

 
 

O zatoulané písničce 

Písnička...často má magickou moc. Dokáže nás rozveselit, potěšit, dojmout.  

Pojďte s námi v naší nové pohádce nahlédnout do tajemství, jak asi taková  

písnička vzniká... 

V pohádkovém hudebním příběhu se spoustou tradičních i netradičních loutek 

se potkáme s krejčím Ondrou. Ten si při práci rád zpívá a občas si i nějakou  

písničku složí. Žije se svou Písničkou spokojeně ve své skromné chaloupce, 

 jenže ... Jednoho dne se Písnička rozhodne, že už jí malá chaloupka nestačí,  

a vyrazí za slávou do světa. Tam potká mocného čaroděje a začnou se dít věci ... 
Pohádkový příběh srozumitelnou formou ukazuje dětem, jak vzniká písnička a co  
vše ji může v životě potkat.  

Vysněným cílem představení je ukázat dětem sílu a krásu jednoduché, poetické a poctivé písničky. 

  

O vykutáleném štěstí 
 

Dva skřítci Oskar a Kvído se starají o strom štěstí Kostičkovník, který musí každý den 

zalévat. Jednoho dne odchází Oskar předat štěstí Barunce a o strom se po tu dobu musí 

postarat Kvído. Jenže ten ze všeho nejraději spí a lenoší …, tak se dostane k moci zlý 

Smůlák. Jak to všechno dopadne? To se dozvíte z naší činoherně-loutkové pohádky 

plné písniček ... 

Pohádkový příběh o štěstí a lenosti.  
 
 
 
 
 

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… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I díky Vám se snažíme nadále pomáhat  
Pravidelně podporujeme organizaci Dobrý anděl ,Armádu spásy a nakladatelství UMÚN + další akce nárazově. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jako každý rok pro Vás dále chystáme na prosinec komponovaný pořad 

Vánoční zpívání a Školní výlety s divadlem (květen, červen), 

bližší informace Vám rádi poskytneme  nebo je najdete na webu či facebooku. 

 

  
 

 

 

Společně s OÚ Rynoltice připravujeme rodinný divadelně-hudební festival 

v KD Rynoltice 

 

RYNOLTICKÉ SLŮNĚ 
vždy první víkend v říjnu 

 

3 pohádky pro děti, 1 představení pro dospělé 

 a 1 muzika 

 

 

 

 

 

Doplňkový program: dílničky, stánky, občerstvení 

Gurmánský obchůdek Inka… 
 

Více na www.michalvanek.estranky.cz nebo na Facebooku Divadla Matýsek 
 

Přijeďte s dětmi strávit pohádkový víkend do Rynoltic 
 
 

PÍSEŇ PAVÍ 
(z nové pohádky O pyšné žirafě) 

 

Kdo spadne z višně   Tahle píseň paví    Žirafa či lvíček 

doprostřed trav   ta v podstatě praví    tetka nebo strýček 

tváří se pyšně    a to myslím zcela beze srandy  ať jsi třeba kdo ví jaký pán 

pyšně jak páv    Vesmír dobře zná tě    zdravý rozum nech si zachován… 

kdo má nos nahoru   a nosíš-li gatě 

nepozdraví    vytahovat se smí jenom kšandy 

ten ať si poslechne 

píseň paví 

(písničku si můžete poslechnout na našem novém demo CD – PIDIPÍSNĚ 2) 
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ZAZPÍVEJTE SI S NÁMI 

 

Na našem novém demo CD Pidipísně 2 jsme pro Vás přichystali i tři podklady k písničkám a tady jsou texty: 

 

V děravém kabátku  

(z pohádky „O zatoulané písničce“) 

 

V děravém kabátku   Když kabátek hřeje 

Někdy i pozpátku   duše pookřeje 

Jehla s bílou nití   a srdce buší 

Spěchá, než ji chytí   Jak nám ten kabát sluší 

 

Šiju, šiju, šiju,   Šiju, šiju, šiju, 

Snad to stihnu dřív   Snad to stihnu dřív 

Než vlaštovky k jihu  Než vlaštovky k jihu 

Zamíří a sníh    Zamíří a sníh 

Na mýtinu v lese   na mýtinu v lese 

Potichu se snese   potichu se snese 

 

 

Láska  

( z pohádky „Copak čápy asi trápí?“) 

 

Až kolem nás proletí Čápová i s Čápem,   Ucítíš to v bříšku a stýská se ti velmi, 

vzpomenem si na děti a ještě k tomu chápem,  chtěl bys nabrat výšku a mít tělo šelmy. 

že kromě batolat v uzlíčku čapí krásky,   Chce se ti psát básně a z černé je bílá, 

nese do našich vrat snad i spoustu lásky.   na světě je krásně, láska to je víla… 

 

La-la-la-la-la-la-láska     La-la-la-la-la-la-láska 

La-la-la-la-la-la-láska     La-la-la-la-la-la-láska…….. 

 

 

Štěstí je cesta  
( z pohádky „O vykutáleném štěstí) 

 

Štěstí je dost možná už sama cesta, 

ač k němu prý vede jen jedna ze sta. 

Spřádej si po cestách nitky, 

dost možná potkáš dva skřítky… 

 

Skřítci Kvído s Oskarem 

mají trochu spěch, 

abys neměl smůlu 

či jak se říká pech. 

Potkáte je nejspíš v lese. 

Kvído těžkou konev nese 

a Oskar kostkou hází, 

tak copak jim schází? 

 

Na smůlu nevěřte, to jsou jen bludy, 

to jenom Smůlák už neví co z nudy. 

Poslyš naší radu cennou, 

že štěstí nemá dovolenou… 
 



Dále pro Vás máme CD  
 

 

 

 

 

 

 

 

70Kč                                          200Kč                                          150Kč 

 

NOVINKA  – Demo CD Pidipísně 2 – 100Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nabízíme také placky, zrcátka, klíčenky, magnetky… Zakoupením těchto předmětů nás podpoříte – děkujeme  

 

  

 

35Kč 35Kč 

 

 

 

 

 

 

Nově u nás můžete zakoupit 

CD 

 Bylinky písničky z hrnečku a  

Nářadí písničky z kufříku. 

Jde o velmi milý počin 

Emanuela Míška 

a Josefa Fojty 
(mimo jiné Hradišťan) 

Kus za 250Kč 
 



JAK SI CO NEJLÉPE UŽÍT PŘEDSTAVENÍ  
 

1.) Pokud Vám to okolnosti dovolí, řekněte dětem, na jakou pohádku se můžou těšit. Můžete dětem i lehce 

naznačit téma představení… 

2.) Divadlo… to je především kouzlo a objevování. Pokud děti vidí, jak se divadlo staví, přijdou o 

moment překvapení. 

3.) Pokud to jen trochu jde, poskytněte dětem kvalitní posezení. Nejlépe lavičky a židličky. Pokud děti 

sedí na zemi či na žíněnkách, začnou se brzy ošívat, polehávat a málokdy udrží pozornost. Nakonec 

ani my dospělí si přeci v divadle neleháme. A divadlo děti mimo jiné učí i kulturnosti a 

kultivovanosti… 

4.) Děkuji Vám všem, kteří během představení nerušíte. Moc si toho vážím. V dnešní době je čím dál těžší 

děti zaujmout a jakýkoliv rušivý element rychle odvádí dětskou pozornost. 

5.) Kávu si uvařte před představením, pohodlně se posaďte, ať vidíte na děti i na jeviště a i vy si užijte 

představení. Možná se vás totiž děti budou ptát…  

6.) Ano…některé děti mohou mít po představení všetečné otázky. Jsou zvídavé a to je dobře. Ne všemu 

možná v pohádce rozuměli. To je v pořádku. Divadlo má přinášet kromě dávno známého i věci dosud 

neobjevené a záhadné. Nenechte děti tápat a pokud chtějí, popovídejte si s nimi o právě shlédnutém… 

7.) Divadlo by mělo vyvolat v dětech (a koneckonců i v nás dospělých) především nějaký POCIT. Nechte 

ho doznít… stačí chvilka… 

 

A NAKONEC JEDNA PROSBA 

 

I já mám rád čerstvý vzduch, ale… pokud není zrovna parné léto, prosím nechte větrání až na dobu, 

kdy vás opustím. Snažím se vždy ze sebe vydat maximum a tak často propotím kostým. Průvan do zad 

pak způsobí, že se tak týden nebudu moci hýbat a školky po vás přijdou o pohádku… 

PS: Samozřejmě nejsem naivní a vím, že mnohé z toho, co zde čtete nelze tak úplně praktikovat. Ale 

třeba vás alespoň něco bude inspirovat… Pokud jste dočetli až sem…MOC VÁM DĚKUJI. 

 

PŘIPRAVUJEME NOVÉ PŘEDSTAVENÍ O TOM… 

že skřítkové jsou  
předpokládaná premiéra – duben 2020 - objednávat můžete již nyní  

 

Vaše ohlasy na naše představení si můžete přečíst na našich webových stránkách - moc za ně 

děkujeme a červenáme se  

 
 

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  zuzkavankova@centrum.cz 

Tel.: 605 108 499 nebo 603 547 193  

nebo se k nám přidejte na facebooku  

Divadlo Matýsek – divadlo pro děti 

Máme i svůj kanál na YouTube – najdete nás pod „Michal Vaněk Divadlo Matýsek“ 

 

 

Těšíme se na Vás   

 

 

 
 

 

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