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V BRNĚ VZNIKLA NOVÁ SOUTĚŽ PRO DRAMATIKY A 
DRAMATIČKY. DIVADLO RADOST HLEDÁ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ 

DIVADELNÍ HRU URČENOU PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 

Zájemci tak mohou zkusit své štěstí v prvním ročníku 

soutěže, která je otevřená úplně každému – jak talentovaným 

laikům, tak i profesionálům. Na autora vítězného textu čeká 

30 000,- Kč a šance vidět svou hru na jevišti. 

O SOUTĚŽI 
Soutěž vyhlásilo brněnské Divadlo Radost s cílem rozpohybovat v českém tvůrčím 

prostředí vznik původních dramatických textů určených pro děti a mládež. 
 

„Záměrem je pobídnout autory a autorky k tvorbě textů pro mladé publikum a 
nejzajímavější hry případně uvést na jevišti,“ říká k soutěži ředitel divadla Pavel Hubička.  
Soutěž není věkově omezena a může se jí zúčastnit každý, kdo splní soutěžní podmínky. 

 

„Chceme dát šanci opravdu každému. Soutěž je anonymní, takže zaslané texty budou 
posuzovány skutečně jen podle kvality. Pokud se ukáže, že vítěznou hru napsal 
dvanáctiletý talent, tím líp,“ dodává Pavel Hubička. 

 
Až do 15. března 2023 tak mohou zájemci zasílat texty svých divadelních her v českém 
jazyce, které bude následně posuzovat odborná porota. 

 
Vítězný text získá Cenu poroty, která je honorována částkou 30 000,- Kč. Udělena bude 
rovněž Cena diváků za nejlepší inscenované scénické čtení jednoho z finálních soutěžních 
textů. Vyhlášení vítězů, stejně jako uvedení finálních textů v podobě inscenovaného 
scénického čtení, proběhne na 2. ročníku Festivalu Radosti na podzim 2023. 

 
Veškeré informace o soutěži, stejně jako přihlášku najdou zájemci níže.  

 

O DIVADLE RADOST 
Divadlo Radost je profesionální divadlo pro děti a mládež působící v Brně od roku 1949. V  
současnosti se orientuje na spolupráci s významnými evropskými i domácími tvůrci. 
Specifické je pro něj divadlo formy s využíváním loutek v širokém pojetí a ve spojení 
hudebních dispozic souboru s výrazným výtvarným ztvárněním inscenací. Divadlo má na  
repertoáru inscenace zacílené na děti od věku 1+ až po mládež a dospělé publikum. 

 
Divadlo pořádá ve dvouletých cyklech vlastní mezinárodní divadelní Festival Radosti pro 
děti, teenagery a dospělé, věnující se inscenacím zaměřeným na práci s loutkou, 
objektem a artefaktem. 

 

Současným ředitelem a uměleckým šéfem divadla je Mgr. Pavel Hubička. 
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DALŠÍ ODKAZY 

https://bit.ly/dramaticka_soutez 
https://divadlo-radost.cz/festival 
https://divadlo-radost.cz 

 
 

KONTAKT: 
 

MgA. Vítězslav Charvát 
+420 730 870 375 
charvat@divadlo-radost.cz 
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