
 

 

1. prosince 2015 v Českých Budějovicích 
 

Radovanovy radovánky 
 

Zdeněk Svěrák – Jiří Jelínek 
 

Premiéra: 5. prosince 2015 od 16.00 hodin v Malém divadle 

Novou pohádku pro nejmenší děti Radovanovy radovánky v režii hostujícího Jiřího Jelínka uvede v tomto 

týdnu Malé divadlo. 
 

Soubor Malého divadla chystá zbrusu novou inscenaci o snad nejpozitivnějším dětském hrdinovi všech 
dob: „U jednoho velkého města bylo jednou jedno malé zahradnictví a v tom zahradnictví, ve žlutém 

domku se zelenými okenicemi, měli chlapečka a ten se původně jmenoval Bohoušek. Bohoušek není 

špatné jméno, ale brzy se ukázalo, že se pro zahradnického synka nehodí. On měl totiž tu zvláštnost, že 

se ze všeho radoval. A tak rodiče tomu Bohouškovi říkali Radovan.“ 
Od 5. prosince (a v předpremiérách s mikulášskou nadílkou už od 2. 12.) vám v Malém divadle ukážou 
radostný svět Radovanových radovánek, který vznikl v hlavě jednoho z nejoblíbenějších současných 
českých autorů nejen dětských příběhů – Zdeňka Svěráka, který se osobně zúčastní sobotní premiéry. 
Pro jeviště MD a muppetové loutky příběh adaptoval Jiří Jelínek, který zde režíruje poprvé. Patří mezi 
nejúspěšnější a nejoceňovanější mladé tvůrce divadla pro děti (získal cenu Erik za nejlepší loutkovou 
inscenaci za rok 2013 a 2014, hlavní cenu na mezinárodním loutkářském bienále Spectaculo Interesse 
2013 atd.), je zakladatelem Divadla DNO, tvůrcem komiksové postavy FAGI, frontmanem kapely 
Bombarďák či stálým spolupracovníkem brněnské Husy na provázku. 
V inscenaci se představí nejmladší posily hereckého souboru MD – Sofia Adamová, Jan Vejražka, 
Bartoloměj Veselý a Václav Marhold.  
Radovanovy radovánky udělají určitě radost nejen dětem, ale i Zdeňku Svěrákovi, který příští rok oslaví 
80. narozeniny. 
 
Režie / Jiří Jelínek 
Výprava / Barbora Čechová 
Hudba / Tomáš Alferi 
Dramaturgie / Petr Hašek 

               Hrají / Sofia Adamová  
                           Václav Marhold 
                           Jan Vejražka 
                           Bartoloměj Veselý 

 
Termíny nejbližších představení: 
PŘEDPREMIÉRY  2. 12. / 3. 12. / 4. 12. s mikulášskou nadílkou 
PREMIÉRA  5. 12. 2015;   DALŠÍ REPRÍZY  13. 12. / 19. 12. 2015 / 9. 1. / 30. 1. 2016 
 

KONTAKTY: 

Jihočeské divadlo  

Věra Ernstová, vedoucí obchodního útvaru, Tel.: 386 355 640 / 723 080 938 

info@jihoceskedivadlo.cz / vera.ernstova@jihoceskedivadlo.cz 

www.jihoceskedivadlo.cz / www.otacivehlediste.cz                      


