
Mikuláš s Krejčíkem Honzou      

Zavírací špendlík Nesmyslík si nedá pokoj a stále Krejčíka Honzu zlobí. 
Když už je všeho toho zlobení až příliš, zavolá Krejčík Honza na Nesmyslíka 
čerta. To by, ale nebyl náš hodný Krejčík Honza, aby hned za čertem 
nezavolal Mikuláše.
Svatý Mikuláš má totiž nad čerty kouzelnou moc. Vše nakonec dobře 
dopadne a všichni dostanou i něco dobrého na zub.

Délka pořadu 40 minut + nadílka
cena – 5.900,- Kč cena je za 2 představení 
v případě objednávky 1 představení cena dohodou

Nejsme plátci DPH. 
Cena je bez dopravy z Nymburka  5,- Kč/km a při větších vzdálenostech 
dohodou.



         Schéma pořadu:
• příběh s mikulášskou tématikou
• přichází čert a odnese Nesmyslíka
• Krejčík Honza přináši košík s nadílkou 
• příchod Mikuláše
• společná písnička nebo básnička pro Mikuláše
• děti si chodí po třídách pro nadílku Mikuláš rozdává, Krejčík mu nadílku 

podává
• nadílka může být popsána i jmény, které Krejčík přečte 
• nadílka je rozdělena do košu podle tříd
• pro děti s nějakým omezením (např. bezlepková dieta) je třeba nadílku 

označit a oddělit
• z vlastní zkušenosti víme, že při nadílce čítající zhruba 50 – 60 balíčků děti 

trpělivě vydrží počkat než na ně dojde řada
• je pouze na vás při jakém počtu rozdělíme děti do více představení 
• rozlouční s Mikulášem
• konec pořadu

Realizace pořadu:
• přivezeme vlastního Mikuláše i čerta v pohádkový kostýmech a jako anděl 

bude vystupovat náš hodný Krejčík Honza
• prosíme aby si děti připravily pro Mikuláše společnou básničku nebo písničku
• nadílku pro děti zajišťuje pořadatel (škola, školka)
• ozvučení máme vlastní
• díky skládací scéně a vlastnímu ozvučení, lze představení odehrát prakticky 

v jakémkoliv prostoru uvnitř i venku ( třída, jídelna , tělocvična, zahrada školy, 
sál, atd.)

• prostor minimálně 4 x 3 m pro scénu
• zásuvka 220 V
• popis příjezdu a vykládky techniky (z které ulice, kterými dveřmi)
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