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Tisková zpráva 

Jája a Pája, Včelí medvídci, Rákosníček, Bob a 

Bobek a další hrdinové večerníčků obsadí 

Valdštejnskou jízdárnu a Museum Kampa. 

 
25. 5. 2015 

Originální dochované loutky Jáji a Páji nebo Včelích medvídků, ale i původní kulisy 

z večerníčků a další cenné náčrty, kresby a fotky. Navíc interaktivní pohádkové zážitky, 

možnost reálně vstoupit do Krakonošovy zahrádky či třídy Macha a Šebestové, svézt se na 

Hvězdném drakovi ze seriálu Rákosníček a hvězdy, skočit do klobouku Boba a Bobka, to 

vše a mnohem více nabídne svým rozsahem unikátní výstava České televize k padesátému 

výročí vysílání Večerníčku. V prostorách Valdštejnské jízdárny a Musea Kampa přivítá 

první návštěvníky již v sobotu 30. května. 

 

Výstava „Večerníček slaví 50 let“ je svým zaměřením a koncepcí určena pro celou rodinu. Tomu 

odpovídá i hlavní záměr celé výstavy, která je přehlídkou toto nejzajímavějšího, co dětské pohádky 

na dobrou noc za padesát let své existence divákům nabídly. „Večerníček je fenomén, na kterém 

vyrostly a stále vyrůstají celé generace. A proto je tato jedinečná výstava nejen oslavou dětského 

světa fantazie, ale také jakýmsi holdem a poděkováním umění českých animátorů, výtvarníků i 

scenáristů a režisérů," říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „Nesmírně si 

cením i toho, že se nám podařilo získat řadu unikátních exponátů včetně původních loutek a scén, 

které zapůjčili sami autoři nebo jejich dědicové. Některé originály tak bude moci veřejnost spatřit 

vůbec poprvé." 

 

Na své si přijdou jak příznivci tradičně pojatých výstav, pro které je určena především expozice 

v Sovových mlýnech pražského Musea Kampa, tak milovníci interaktivních zážitků a originálních 

instalací, jejichž kroky by měly směřovat do Valdštejnské jízdárny Národní galerie. Zde na ně čeká 

kouzelný svět pohádek, kterého se mohou doslova dotknout a stát se alespoň na jeden den jeho 

součástí. „Nosnými tématy celé výstavy jsou prožitek, dětský svět a svět fantazie, ale také důležité 

informace k pozadí tvorby večerníčků a prezentace odkazu české animované tvorby pro děti jako 

jednoho z pokladů české kultury. K tomu jsme navrhli množství scén a výňatků z nejznámějších 

pohádek, které se budou nalézat pod hvězdným nebem Večerníčka ve velkolepém prostoru 

Valdštejnské jízdárny. Představíme i nejznámější autory, animátory, dabéry, režiséry a skladatele 

hudby, a to v Museu Kampa,“ odhaluje koncept výstavy její autorka Jana Sommerová. 

 

Výstava Večerníček slaví 50 let potrvá od 30. května do 13. září 2015. Víkendové programy obohatí 

řada doprovodných akcí: tvůrčí dílny s dabingovým studiem, školičky animace či setkání s tvůrci 

večerníčků a projekce pohádek. Patronát nad výstavou přijali výtvarníci Adolf Born a Zdeněk 

Smetana, animátorka a režisérka loutkových snímků Vlasta Pospíšilová a kameraman animovaných 

filmů Jiří Malík. 

 

Více informací naleznete zde: www.ceskatelevize.cz/vecernicek 
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