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M I K U L Á Š O V Á N Í  –  2016 

 

  Jedná se o velkou výpravnou a bohatě kostýmovanou předvánoční muzikálovou 

show, která je určena smíšenému publiku rodičů s dětmi  nebo uzavřeným kolektivům dětí - 

v kulturních zařízeních, pro  MŠ a ZŠ, lázně atd.   

Hlavními protagonisty programu jsou Mikuláš a Anděl s Čertem, 

kteří mají přesně načasované výstupy, dialogy, scénky – a hlavně písničky.  Mimoto jsou zde další 

postavy  (celkem 6 účinkujících) , kteří ústřední trojici přihrávají a vytvářejí jí prostor pro 

neuvěřitelné eskapády ve světě lidských bytostí.   

 

  Samozřejmě jde především o legraci, proto je celý pořad veden s humorem a 

nadsázkou tak, aby se pobavily nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod. Pořad má nepokrytě 

také výchovné zaměření, neboť jde o to, aby se děti snažily – alespoň v době předvánoční – být 

hodné, aby si zasloužily DÁREČEK.  

 

  „MIKULÁŠOVÁNÍ“ je pořadem z produkční dílny Agentury Gong (autor L.Dobeš) 

a každoročně je připravováno NOVÉ PŘEDSTAVENÍ (tedy nová premiéra). 

 

   U řady pořadatelů má již svou tradici a stává se tak událostí, na niž se děti těší celý 

rok. Zazní zde totiž vždy jednak původní Mikulášsko-andělsko-čertovské písničky, ale také aktuální 

hudební bonbónky  v podobě cover verzí známých hitů (Mandrage, Xindl X,  Kabát, Elán, J. 

Schellinger,T.Klus ad.), a jsou zde i exkursy do známých pohádek (Dívka na koštěti, Šíleně 

smutná princezna, Tři oříšky pro Popelku, Obušku z pytle ven, Ledové království,  Sněhurka, 

Tři bratři), samozřejmě zabarvené Mikulášskou tématikou. 

 

   Z uskutečněných představení např.:  

Ateliéry Barrandov Praha, Pražský Hrad, EURO MALL ČR (Ostrava, Olomouc), NESTLÉ 

Holešov, NESTLÉ Olomouc,  Kooperativa a.s., LG PHILIPS ČR ,GLOBUS ČR, Obchodní 

centrum CITY, Obchodní centrum HANÁ, TESCO  ČR (Jihlava, Brno, Prostějov), 

HYPERNOVY ČR, Olomoucký kraj, SIEMENS Mohelnice,OLMA, DPMO, Policie ČR, 

Městská policie Olomouc, složky armády ČR –PDA, VÚ, Sigma LUTÍN a celá řada dalších  

spokojených klientů – města, obce, lázně, kult. Domy, divadla,  odborové organizace atd.    

 

  Na závěr pořadu se po dohodě s pořadatelem může uskutečnit nadílka. 

 

  Motto celého pořadu je jednoznačné – slavnostní  pohoda při významné návštěvě, 

která se objeví jednou do roka, ale má moc alespoň na chvilku spojit děti s dospělými kouzlem své 

výjimečnosti. 

 

  Agentura Gong vydala s Mikulášskou tématikou  autorské CD 
„MIKULÁŠOVÁNÍ“, a rovněž novinku – DVD „MIKULÁŠOVÁNÍ“. Oba tituly  jistě potěší 

všechny diváky  i posluchače – jsou na něm vybrané písničky z několika Mikulášských představení 

z minulých let, takže si děti i rodiče mohou odnést domů jedinečnou vzpomínku, ke které se pak 

rádi vracejí. 


