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Slovo principála 
 

        Když jsem před lety za pomoci přátel z Plzně přivedl na svět divadlo Matýsek, 

neměl jsem tušení, co mě čeká. Letos hrajeme již dvanáctou sezónu a musím říci, že 

těch dvanáct let bylo velice krásných a plodných. Nastudovali jsme každý rok nové 

představení a já jsem moc rád, že se Vám většinou líbila. I nadále pro Vás budeme 

připravovat pohádky plné fantazie, poetiky, písniček, napětí i vtipu. 

        Neočekávejte od nás každý měsíc nové představení. Jednak to není v našich 

silách a jednak nám to přijde nefér vůči dětem, rodičům i vůči Vám. Vážím si toho, že 

u Vás můžeme hrát a budu se vždy snažit, abyste s námi byli spokojeni. Přeji Vám 

mnoho úspěchů ve Vaší práci s dětmi. 

 

Michal Vaněk 

 

 

 

 
 

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, Vašek Juřica 
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    Námořnická pohádka                               Uspávačky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Činoherně-loutkové představení o dětské fantazii.                               Kdo by si dnes vzpomněl na dobu, kdy každý večer 
Bratři Vendelín a Kristián čtou rádi dobrodružné                                  vycházel ponocný v kabátu a s lucernou na noční 
knížky, až se do jedné z nich začtou tak, že se sami                           hlídku městečka…  
ocitnou na plavbě po širém moři. Oba touží najít                                 V naší autorské pohádce Vás do této doby  
poklad a nakonec najdou něco, co se sice netřpytí,                             vezmeme. Prožijeme příběh malého Toníka, který 
ale je to o to vzácnější...Na své plavbě potkají spoustu                       se večer v posteli bál a za žádnou cenu by z ní 
zajímavých tvorů, jako je mořská panna, Poseidon,                            nevylezl. Jenže občas přijde chvíle, kdy je potřeba 
piráti či dravý žralok... Představení doprovází autorské                      strach překonat. Podaří se to i Toníkovi?  
písničky.                                                                                               Loutková pohádka plná fantazie, ve které ožívá starý  
                                                                                                             kabát i Toníkova peřina a ve které se můžete těšit i  
                                                                                                             roztržitého pana faráře či na pana hodináře, je 
                                                                                                             doplněna písničkami. 
 
Délka představení: 45-50minut                                                            Délka představení: 45minut                               
Hrají: Michal Vaněk a Vašek Juřica                                                  Hraje: Michal Vaněk                                        

 

                   Honzování                                 Krakonoš – pán hor 

 
 
Souboj dvou pohádkářů o přízeň diváků, aneb                                     Vyprávění potulného dráteníka o tom, jak se zrodila  
tři pohádky na téma Honza. V první, za použití                                    legenda o pánu Krkonoš. Děti se během tohoto  
obživlých obrazů, se vypravíme s líným Honzou                                  představení dozví mimo jiné, proč nosí Krakonoš 
až do Japonska, ve druhé, činoherní, se silný                                      mocnou hůl, v puse má neustále fajfku i kdo to  
Jano utká s čertem i králem. A třetí, ve které se                                   vlastně byl Rýbrcoul nebo Jizerka. Představení 
můžete těšit na dřevěné loutky, vypráví o napravení                            hraje jeden herec za pomoci netradičních loutek 
rozmazlené Jany.                                                                                  z drátů a kuchyňského nádobí.  
V představení zazní autorské písně za                                                Napsal a režíroval: Petr Mlád–divadélko Kuba Plzeň 
doprovodu kytary. 
 
Délka představení: 45-50minut                                                            Délka představení: 50minut 
Hrají: Michal Vaněk a Vašek Juřica                                                  Hraje: Michal Vaněk 
 



 
 

 
Pěkné,zajímavé,veselé a dobrodružné představení,které plně zaujalo dětskou pozornost a soustředěnost...to se každému 

nepodaří...děkujeme 

MŠ Ţiţkova Hodonín 19.11.2010 - Námořnická pohádka 
 
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 
  

Děkujeme za velmi hezké představení plné poučných informací pro děti,krásné mluvené češtiny.Velmi vtipné,úžasné.Těšíme se na 

další setkání před vánoci. 

3.A,B,C ZŠ 28.října Česká Lípa 25.11.2010 - 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 

 
Děkujeme za pěknou, vtipnou a poučnou pohádku. Děti pozorně sledovaly, vyprávění se jim líbilo. Každé Vaše představení je skvělé, 

plné rekvizit a vtipných nápadů! Těšíme se na další představení, určitě přijeďte! 

MŠ Velké Březno 19.1.2011 - Cesta kolem světa 

 
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 Stráţ nad Nisou 13.12.2010 – Koledy – vánoční program 

 

Teda kluci, kam na ty nápady chodíte? Moc prima vystoupení. Víc rekvizit snad nikdo neměl a oblečení jste snad posbírali po půdách. 

Naprosto skvělé a originální, moc se Vám to povedlo. Určitě zase přijeďte, budeme se těšit, že se zasmějeme a pobavíme! 

děti a p.uč. MŠ U Potoka – Stráţ pod Ralskem 11.1.2011 - Cesta kolem světa 

 

Další reakce jsou k nahlédnutí na www.michalvanek.estranky.cz 
 

 

 

 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristýnka Brlicová                                   David Jantač                                             Tereza Pýchová 
ZŠ 28.října Česká Lípa                             ZŠ 28.října Česká Lípa                             ZŠ 28.října Česká Lípa 
 
 
 



 
 

 
 

Jarek Hylebrant 

Smím tě políbit, neţ 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. 

Reţie: 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 

 
 

 

                        
       Irča Vaňková                       Vašek Juřica                              Zuzka Svitáková                     Tomáš Mařas 
 

                                                               
       Jarek Hylebrant                   Halynka Ishchenko                   Tomáš Dokoupil                         Míra Hájek 
 

Tímto všem mnohokrát děkuji za jejich obětavou práci. 
 
 



 
 

 

Hraju v kapele Zhasni www.zhasni.net 
 

        
 
Účast na největším multižánrovém festivalu Zahrada v Náměšti na Hané                  Natáčení klipu k písni Parcely na Měsíci  
                          3.místo v diváckém hlasování za rok 2010                                                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 

Natočeno CD Zhasni – Je to tak nutný…  

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.                                                   
Připravujeme druhé CD.                                                                                                                      CD k zakoupení za 200 Kč 
 

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 

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

zaslat. 

Nahrávat by se mělo ve Zlíně ve studiu Golden Apple a to v období červenec-srpen 

2011.Všem sponzorům a předplatitelům předem tisíckrát děkuji                         

Michal Vaněk 
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Obnovená premiéra představení 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. 

Premiéra: září 2011 

 

 

POKUD SI CHCETE OBJEDNAT POHÁDKU:    
Ida Juřicová              tel.: 723 020 753     e-mail: ida.juricova@seznam.cz 
Michal Vaněk            tel.: 605 108 499     e-mail: divmat@seznam.cz 
Dagmar Stuchlová    tel.: 733 131 295     e-mail: stuchlovaD@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 
 
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 

 
 

Matýskoviny č. 2, rok 2011. Vydalo divadlo Matýsek Nový Bor jako propagační materiál. Neprodejné. 
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