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Čertovská pohádka
Zuzana Štancelová podle Josefa Štefana Kubína

Kašpárek

Není loutka jako loutka

Kašpárek je jedna z nejtradič-
nějších postav klasického 

loutkového divadla. Vyniká vtipem 
a obratností. Na každou otázku 
má odpověď a je chytrý tak ako-
rát, aby dokázal vybruslit z každé 
polízanice. Je to sice strašpytel, ale 
má smysl pro spravedlnost a dobré 
srdce. Vypadá jako malý chlapec, 
nosí strakatý kabátek a čapku 
s rohy a rolničkami. Do pohádek 
pro děti se dostal z lidového diva-
dla, které bylo určeno především 
dospělým. Loutkoherci tehdy jez-
dili se svými divadélky křížem krá-
žem po naší zemi a hráli pro všech-
ny, kdo přišli například na jarmark. 
Postava Kašpárka má za sebou 
dlouhatánskou minulost. Než se 
vyvinula do podoby v jaké ho uvi-
díte třeba v naší pohádce, míval 
různá jména a různě i vypadal. 
U nás se mu kdysi říkalo například 
Pimprle a býval starším, vousatým 
chlapíkem s hrbem na zádech. 
S jeho ostatními předchůdci byste 
se mohli setkat v lidovém divadle 
všemožných národů a to nejen ev-
ropských. 

Loutka je předmět nebo fi gurka 
člověka či zvířete, se kterou se 

hraje divadlo. Loutkoherci, který 
s loutkou hraje, se říká loutko-
vodič – od toho, že vede loutku. 
Existuje spousta druhů loutek, 
které se rozdělují podle toho, 
jakým způsobem se vodí. Určitě 
znáte například maňásky, které 
se navlékají na ruku a ožívají po-
hyby prstů a zápěstí. Loutkám, 
které jsou zespoda nasazeny na 
tyč či drát (čempurit) a vodí se 
dalšími tyčkami připevněnými 
k ručičkám loutky také zespoda, 
se říká javajky. Manekýny jsou 
zase loutky, které připomínají 
panenky, nejčastěji jsou hadrové 
nebo dřevěné. Ovládá je vodič ru-
kama, většinou bez pomocných 

nití a drátů. V naší Čertovské 
pohádce uvidíte ty nejklasičtější 
loutky – marionety, proslavené 
u nás například postavami Spejbla 
a Hurvínka. Marioneta je lout-
ka voděná shora, hlavička bývá 
připevněna na drát nebo na nit 
a končetiny a další části lout-
ky navázány na nitě. Aby mohl 
herec pohybovat loutkou, jsou 
nitě nahoře připevněny na tak-
zvané vahadlo. Jeho kýváním se 
docílí například toho, že loutka 
chodí. Rozpohybovat marionetu 
tak, aby doslova ožila, je náročná 
jemná práce a také veliká dřina. 
Představte si, že vodič musí dlou-
hodobě udržet v napřažené ruce 
kolem dvou kilogramů a ovládat 
třeba deset nití! 

„Za hory za doly, mé zlaté parohy, kde 
se pasou?“

Smolíček Pacholíček
Jiří Ondra, David Hlaváč

Kdo přijde na pohádku, zažije ranní cvičení 
s jelenem!

Autorský muzikál podle klasického pohádko-
vého příběhu o neposlušném pacholíčkovi, 
kterého zlákají zlomyslné víly jezinky, aby 
navštívil jejich svět plný sladkostí a nevázané 
zábavy, a zavedou ho do tajemného světa les-
ních strašidel. Najde Jelen svého Smolíčka? 

Programové tipy Divadla Lampion v 65. sezoně

Loutková pohádka plná čertů

Jiříkovo putování za zlatovlasou 
pannou.

Zlatovláska
Josef Kainar
Režie: Zoja Mikotová

Kdo má dobré srdce, dočká se pomoci, i když 
v ni nedoufá. Klasická pohádka v moderním 
přebásnění vyprávěná třemi herci, několika 
loutkami a jedním maličkým psíkem…
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Jsou vám lidi,
velký, pidi,
kteří chtějí 
v noci spát.
Strašidel se 

hrozně stydí,
hnedle se jich 

začnou bát.

Vochechule, 
medle, buble,
co tu v noci 

šramotí?
Strašily mě 
tudle nudle

a pak spadly 
do smetí.

 

Natáhly si 
mou ponožku
ve škrpálech 

vyšly ven.
Zakoply tam 

o rohožku
a dopadly 
na buben.

Bum! Bum! Bum!
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Eva Burešová

Waldtraut Ritterová

Jakub Hubert

Viktor Stříbrný

Scénář, scénografi e a návrhy loutek Zuzana Štancelová

Režie Vlado Štancel

Dramaturgická spolupráce Helena Kebrtová

Hudba Martin Hybler

Řezba a technologie marionet Petr Kameníček
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Podlep celou stránku 
kartonem nebo čtvrtkou.

Vystříhej jednotlivé části 
loutky.

Svaž je provázky podle 
návodu.

Zatahej za provázek 
dole – loutka bude hýbat 
rukama a nohama.

Hrají

inzertní noviny

Vyrob si 
závěsnou loutku

Strašidelná 
písnička
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