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VÝROČÍ

Oslava 150. výročí 
položení základního 
kamene
V jubilejním roce 2018 si Národní divadlo připomíná významné výro
čí datující jeho úplné počátky. 16. května 2018 uplyne 150 let od velké 
slavnosti položení základního kamene Národního divadla. Nešlo pouze 
o symbolický akt zahájení stavby, ale též o vyjádření a utvrzení  
národního sebevědomí.

Projekt podpořili:
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Slavnostní program  
v sobotu 12. května 2018

D
elegace starostů z míst původu základních 
kamenů předá symbolicky malé základní 
kamínky, pokřtíme publikaci o výročí, dojde 
k předání slavnostní mince a zahájíme no-

vodobý fundraisingový projekt Národního divadla. 
Na závěr si společně se zástupci šlechtických rodin 
a mecenášských firem, které stály u vzniku divadla, 
všichni připijeme plzeňským pivem. Během dne bude 
přístupná expozice základních kamenů v podzemí 
historické budovy ND. Po celou dobu bude rovněž 
k dispozici dětský koutek.

Během dopoledne a odpoledne vystoupí:

• Gaudeaumus, vysokoškolský pěvecký sbor
• Doudleban z obce Doudleby
• Rubáš z obce Buchlovice
• ZUŠ Domažlice
• Dismanův rozhlasový dětský soubor ČRo
• Folklorní soubor Lučinka
• Moták, folklorní soubor
• Krušpánek, valašský folklorní soubor
• Cimbálová muzika Alexandra Vrábela
• Limbora, folklorní soubor
• Hlahol, pražský smíšený pěvecký sbor
• Dětský soubor ze ZUŠ Taussigova
• Muzička
• Studenti DAMU
• Divadelní studio Damúza
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Výstava darů pro ND 
 
Národní divadlo obdrželo za dobu své existence 
mnoho desítek darů. Dárci byla města, okresy, 
obce, podniky a spolky. Nejvýznamnějším obdobím 
z hlediska příjmu darů byl rok 1968 a s ním spojené 
100. výročí od položení základního kamene. Národní 
divadlo navštívily desítky delegací zejména z Čech, 
Moravy a Slezska, které přijely na představení 
a přivezly dar v podobě obrazu, vázy, občasně i ji-
ného předmětu, charakteristického pro kraj původu. 
Mimořádná výstava v Provozní budově B Národního 
divadla představuje ve dnech 12. a 16. května 2018 
rozmanitý vzorek darů, a to nejen těch, které se 
vázaly k jubileu položení základního kamene. Výběr 
darů ukazuje především různé autory a techniky, 
různý původ a náměty a v dobrém slova smyslu to, 
čemu se říká lidová tvořivost.

Pamětní publikace  
 

Národní divadlo 
vydává v limitova-
né edici pamětní 
publikaci k výročí 
150 let od položení 
základního kamene 
budovy, která není 
jen divadelním chrá-
mem múz, ale též 
výsledkem mnohale-
tého národního úsilí 
a sebeuvědomění. 

Nová fotodokumentace základních kamenů, historické 
záběry slavnostního aktu položení základního kamene 
a další velké události či malé perličky připomenou 
symboly spjaté s počátky Národního divadla.

NÁRODNÍ DIVADLO VYHLAŠUJE LITERÁRNĚ-VÝTVARNOU SOUTĚŽ

Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu  
aneb Tři osmičková výročí  
(s výtvarným bonusem pro děti do 12 let)

Literární soutěž
Soutěže se může zúčastnit úplně každý, bez omezení věku, zaslané texty musí být v českém jazyce  
a v přibližném rozsahu 150 slov. Literární soutěž tematicky zahrnuje tři vybraná výročí r. 2018: 
• 100 let od vyhlášení samostatné Československé republiky 
• 150 let od položení základních kamenů Národního divadla
• 200 let od objevení Rukopisu zelenohorského
 
Více na www.narodni-divadlo.cz/cs/odkamenekezlatu-oddivadlakestatu.
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PROGRAM 
12. KVĚTNA 2018

10.00–18.30
Staročeský jarmark na náměstí 
Václava Havla, zahájení výstavy 
darů ND v přízemí provozní bu-
dovy B a výstavy ke 150. výročí 
položení základního kamene 
na náměstí Václava Havla

10.00
První blok vystoupení folk- 
lorních souborů na náměstí 
Václava Havla 

11.00
Tobogán Aleše Cibulky – živě 
vysílaný pořad Českého rozhla-
su, Nová scéna ND (hosté: Jan 
Burian, Václav Postránecký, Jiří 
Štěpnička, David Prachař, Vladi-
slav Beneš, Taťjana Medvecká, 
Eva Salzmannová a další …) 

11.00
Dopolední představení Čert 
a Káča, Národní divadlo

12.30
Druhý blok vystoupení folk- 
lorních souborů na náměstí 
Václava Havla

13.00
Živé vysílání České televize 
z náměstí Václava Havla 

13.00
Pouliční divadelní představení 
v podání studentů DAMU na ná-
městí Václava Havla 

14.00 
Slavnostní happening – rekon-
strukce položení základního 
kamene na náměstí Václava 
Havla 

14.20
Předání slavnostní mince, za-
hájení novodobého sbírkového 
projektu na náměstí Václava 
Havla + společný přípitek 
plzeňským pivem 

14.45
Vystoupení folklorních souborů 
z obcí původu základních kame-
nů na náměstí Václava Havla 

14.45–18.00
Volně přístupné trasy prohlídky 
expozice základních kamenů 
v podzemí historické budovy 
ND s aplikací ve velkoplošné 
obrazovce 

14.45–18.00
Skupinové komentované 
prohlídky fasád historické 
budovy ND 

15.20–18.30
Třetí blok vystoupení folk-
lórních souborů na náměstí 
Václava Havla 
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Scénická rekonstrukce
 
Součástí odpoledního happeningu bude scénická re-
konstrukce nejen velké slavnosti položení základního 
kamene z května 1868, ale i událostí předchozích. 
Taťjana Medvecká, Eva Salzmannová, Jiří Štěpnič-
ka, Václav Postránecký, David Prachař a další se 
divákům představí jako významné osobnosti dějin 
budování Národního divadla. S patřičnou úctou, ale 
i drobnou nadsázkou a humorem připomenou důle-
žité mezníky, které lemovaly dlouhou cestu od ideje 
českého divadla až k položení základního kamene. 
Věřte nevěřte, ale ta cesta trvala 82 let.

Výstava k 150. výročí  
položení základního kamene
 
Květnová výstava na náměstí Václava Havla připo-
mene zejména obrazovým materiálem, jak slavnost 
probíhala, odkud byly přivezeny kameny do základů 
stavby a kdo se události zúčastnil, dotkne se také 
proslavených peněžních sbírek, kdo se zasloužil 
o zrod a zdar divadla, vzpomene první i druhé jeho 
otevření a krátce se věnuje uplynulým výročím, která 
divadlo oslavilo.

Tajemství fasád – 
komentované prohlídky 
 
Na fasádách historických budov můžeme objevit 
noho zajímavých detailů. Co jednotlivé symboly 
představují a proč architekti zvolili právě ten či onen? 
A o čem fasády ještě mohou vyprávět? Podívejte se 
na známé budovy zblízka. Divadelním kukátkem! 
K zapůjčení divadelního kukátka a audiosystém. 
Délka prohlídky: max. 90 minut.


