
 

 Kdo by neznal českou loupežnickou rodinu loupežníka Rumcajse a jeho synka 

Cipíska, či milostné strasti hajného Robátka? Avšak i na Slovensku znají animované 

večerníčkové pohádky, třeba V chalúpke a za chalúpkou, či Pásli ovce Valaši. Víte, co 

mají společného? Pojďme to spolu zjistit….. 

Představíme Vám pana Ladislava Čapka, narodil se 2. července 1919 a zemřel  
ve věku 76 let, 17. ledna 1996, od jeho smrti uplynulo již 25 let. Byl českým režisérem 
animovaných filmů, převážně večerníčků, výtvarníkem a scénáristou, ilustrátorem knih 
pro děti. Vlastním jménem se jmenoval Ladislav Váňa, jméno Ladislav Čapek převzal po 
manželce. Byl tvůrcem několika populárních večerníčků, které se pravidelně vysílají již 
od 2. ledna 1965. Večerníček je nejsledovanějším dětským pořadem v Česku a také 
nejdéle vysílaným dětským pořadem, který letos oslavil již 56 let.  
 

 
O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi, scénárista a výtvarník Ladislav Čapek 

 
Mezi jeho filmové režisérské počiny patří i animovaná pohádka Sněhová 

královna z roku 1987, ta trvá 48 minut. 
Kdo napsal knižní předlohu k této kreslené pohádce? ………….……………………………………….. 
Jak se jmenují dva malí dětští hrdinové?................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fdb.cz/serial/v-chalupke-a-za-chalupkou/103098
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1965
https://www.fdb.cz/serial/o-hajnem-robatkovi-a-jelenu-vetrnikovi/27646
https://www.fdb.cz/lidi/18503-ladislav-capek.html


 

Režíroval i jedny z nejdelších českých večerníčkových seriálů. Večerníček  
O loupežníku Rumcajsovi a O loupežnickém synku Cipískovi mají dohromady  
52 dílů. Ve třech sériích o Rumcajsovi je celkem 39 dílů, kolik dílů je o Cipískovi? ............ 
Dopište, jak se kdo jmenuje: 

 

Kde všichni žijí? ............................................................................... 
 

Dalším večerníčkovým seriálem jsou pohádky O hajném Robátkovi a jelenu 
Větrníkovi z roku 1978, bylo natočeno celkem 13 dílů. Doplňte: 
 

Znáte jméno ? _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Jak se jmenovala milá hajného Robátka?  _ _ _ _ _ _ _ 
 

A kdo je tato postava?  pan _ _ _ _ _ 
 

 

 
 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/O_loupe%C5%BEn%C3%ADku_Rumcajsovi
https://cs.wikipedia.org/wiki/O_loupe%C5%BEnick%C3%A9m_synku_Cip%C3%ADskovi
https://cs.wikipedia.org/wiki/1978


 

Ladislav Čapek ilustroval a režíroval i slovenské večerníčky, jako je kreslený seriál 
o 13 dílech Pásli ovce Valaši. Natočen byl v roce 1973. Večerníček vypráví o dvou 
pasáčcích oveček Kubkovi a Maťkovi. V každé epizodě zažívají spoustu dobrodružství, 
jednou najdou poklad, ale z truhly ztratí peníze, jednou jim z pastvy zmizí ovečky při 
bouřce. Nakonec vždy vše dobře dopadne. Oba kamarádi si pokaždé rádi na louce pospí, 
a aby nebyli na práci sami, pomáhá jim věrný pes Dunčo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A v neposlední řadě pan Čapek ilustroval a režíroval i večerníčkového dědečka  

v pohádkách V chalúpke a za chalúpkou z roku 1993, který má 15 dílů. 

Určeno k vymalování  

 
 
 
 
 
 
 

Jistě bychom našli mnoho dalších, avšak zazvonil        a pohádek je konec….. 
 

 

Zdroj: http://www.szm.cz/, https://cs.wikipedia.org, https://www.csfd.cz/, https://www.fdb.cz/ 

Kdo je kdo? Nakreslete šipky: 

Kubko 

Maťko 

Dunčo 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1973
http://www.pohadkar.cz/postava/kubko/
http://www.pohadkar.cz/postava/matko/
http://www.pohadkar.cz/postava/pes-dunco/
https://www.fdb.cz/serial/v-chalupke-a-za-chalupkou/103098
https://cs.wikipedia.org/
https://www.csfd.cz/

