


SPISOVATEL JAN JÍLEK napsal 
mnoho divadelních pohádek pro 
děti. Najdete v nich postavy a pos
tavičky, s kterými jste se těšili 
i báli, když vám maminka nebo ba
bička vyprávěly naše české po
hádky. Jsou mezi nimi Šípková 
Růženka, Hloupý Honza, Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký, Pták Ohni- 
vák, Liška Ryška, Slunečník, Mě
síčník a Větrník, ale také Kašpá
rek, Kalupinka a policajt Šmidra. 
Naše divadelní pohádka JAK SE 
BROUCCI MĚLI RÁDI je jiného ro
du. Zveme vás pod rozkvetlý keř 
šípkových růží, kde stojí Beruščin 
domeček, do trávy, kde roste ji
trocel, pomněnka, pampeliška a ji
né květiny, k starému pařezu, ke 
kterému přivážou muzikanta Tón- 
ka, k polozarostlé myší díře i k 
chajdě raubíře Krovkáče, u níž se 
roztahuje velká pavučina. A hrdi
nové naší pohádky? Jsou to brouč
ci, které spíš znáte z přírodopis
ného atlasu než z pohádkové kníž
ky. Ve veselém i vážném příběhu 
této pohádky poznáte svornost 
i zápasy hmyzích obyvatel příro
dy, jejich lásku, přátelství, ale 
i spory a úklady, uvidíte, jak to 
chodí v jejich každodenním živo: 
tě v přírodě.

Jan Jílek

Jak se broučci 
měli rádi
POHÁDKA O JEDNOM LÉTĚ 
POD ŠIPKOVOU RUŽÍ
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Beruška Baruška 

Tónek Cvrčků, muzikant
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JANA PŘÍHODOVÁ

EMANUEL KŘENEK

MARIE VYSOKÁ-ŠTECHOVÁ

LUBOMÍR KOPŘIVA

JINDŘICH SUCHOPÁR

KARLA PYŠKOVÁ

MARIE ŠTECHOVÁ ml. j. h.

JOSEF NAVRÁTIL

LUDMILA ŠTĚDRÁ

MAREK ZAHRADNÍČEK

Rada prof. Fous, tesařík, ředitel meze 

MUDr. Majka, obvodní zdravotnice

Komár Pískloňj 

Svatojánekj 

Světluška, jeho žena 

Svatojánský brouček, jejich dítě 

Raubíř Krovkáě 

Kanimůra 

Pavouček

Představení řídí Marta Sálková

Text sleduje Anděla Říčná, 
vzorný pracovník kultury



Písnička 
Tónka a Pískloně

Z májového kvítí 
domeček nám svítí, 

v něm srdíčko spává, 
o mně se mu zdává.

A my za ten krásný sen, 
pentličky ti přinesem, 

pod okno kde spí můj ráj, 
postavíme krásný máj.

Máj oznámí světu, 
že má láska spí tu, 
že ji  rádi máme, 
na máj pentli dáme.

Májko, májko zelená, 
nevěsto vyvolená, 
až se ze sna probudíš, 
z máje poznáš, uvidíš,

Beruško má jediná, 
že jsem tvůj a ty jsi má, 
že jsem tvůj a ty jsi má, 
že jsem tvůj a ty jsi má, 
Beruško má jediná.
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