POVÍDÁNÍ O NOVÉM, DĚTSKÉM DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍ KREJČÍKA HONZY

Kdo si počká, ten se dočká!
Dobrý den paní učitelky, ahoj kamarádi.
Jmenuji se Krejčík Honza a slavím letos 10 roků od vzniku
postavičky Krejčíka Honzy.
Všude se píše, že jsem si to vymyslel, že moje babička byla
Krejčíková, a já že jsem se schválně pojmenoval po babičce a na
Krejčíka Honzu si jenom hraji...
Ale vůbec tomu nevěřte, bylo to úplně jinak, a to se dozvíte v knížce,
kterou pro Vás právě píšu. Knížka se bude jmenovat (NE)Skutečný
příběh Krejčíka Honzy.

Ale nepředbíhejme a pojďme si zatím
povědět něco o mém novém, dětském
divadelním představení!
Naše firma "KREJČÍK HONZA" letos slaví deset let.
U příležitosti desátých narozenin divadla se zavírací špendlík
Nesmyslík vydal na dovolenou s Krejčíkem Honzou za dětmi do
Afriky. Taková cesta směr Afrika, není, jako cesta do Záplatovic. Není to totiž žádná dovolená s
Krejčíkem Honzou, ale pořádné dobrodružství. Připomeňme si jak Krejčík Honza a jeho kamarád
Nesmyslík zachránili medvěda před výpraskem. To byla proti cestě do Afriky procházka růžovým
sadem. Špendlík byl strašně nedočkavý, a celou cestu se ptal, kdy už budou na místě.

Krejčík Honza musel špendlíkovi celou cestu vyprávět skutečný příběh Krejčíka Honzy.
O tom, jak našel truhlu po dědovi, který obchodoval s látkami a v truhle obrázky, které
namalovala jedna stará paní malířka, a také co všechno na cestách po světě a za dětmi zažil.
Při návštěvě černého kontinentu, jak se také Africe říká, se Nesmyslík podivil, že se děti v Africe
mají mnohem hůř než on, mnohdy nemají co jíst a co na sebe, a rozhodl se, že jim bude
pomáhat a postaví jim školu. Doslova prohlásil: ve škole to není žádná velká školní taškařice, ale
číst a počítat se naučit musí. Ale cestou zapomínal poděkovat a odpovídat na pozdrav a to se nedělá
ani v Africe.
Zkrátka kouzelná slůvka se používají na celém světě. Krejčík Honza špendlíkovi slíbil, že až
přijedou domů, napíše pro něj a pro děti pravidla, která se budou jmenovat Kaťaťákova abeceda
slušného chování, aby na to zdravení a děkování nezapomínali.
Po návratu domů čekalo jejich slavnou firmu nemilé překvapení. Pošťák Tom přinesl reklamaci ze
školky v Rukavicích. Děti si stěžovaly na málo zábavný karneval, že prý bylo málo tancování, nebo
tak něco... Krejčík Honza vzpomínal, jak krásná a kvalitní představení se dříve dělala, sednul si ke
klavíru a z jedné vody na čisto napsal takový hit, že by se musel rozdvojit, aby stačil tolik nových
zákazníků uspokojit. A díky kvalitní práci se ozvala veliká televize, díky které se dostala firma
"Krejčík Honza" do každé domácnosti po celém světě.
A to nejlepší nakonec. Nakonec Krejčík Honza společně se špendlíkem Nesmyslíkem vymysleli
způsob, jak by se dalo zařídit, aby černouškové mohli chodit do školy stejně, jako děti u nás, jako
zavírací špendlík, nebo knoflík a jehlička.
S tímto novým představením jsou spojeny dvě soutěže. Pravidla soutěží a ceny najdete i na
stránkách a Facebooku Krejčíka Honzy.

A na YouTube se můžete podívat, jak takové divadlo s Krejčíkem Honzou
vypadá. Stačí jen zadat - Krejčík Honza.
Až příjdete na představení, dostanete jako dárek CD, na které jsem nahrál
Písničky ze šitíčka 1 a Písničky ze šitíčka 2.
V případě dotazů napište e-mail na
737120217.
Těším se Vás

info@krejcikhonza.cz,

nebo zavolejte na

Váš Krejčík Honza
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