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SLOVO MINISTRA
Vážení čtenáři,

prosincový newsletter Ministerstva kultury se samozřejmě nese ve vánočním 
duchu. V úvodu najdete příklady nejrůznějších vánočních tradic, jak je zachytila 
národopisná literatura. Já osobně i moji kolegové některé stále udržujeme, jak se 
budete moci přesvědčit v navazující anketě. Jistě i Vaše oslavy Vánoc provází řada 
rituálů, které jim dodávají magičnost a podporují jejich slavnostní ráz.

Pokud k nim patří také rodinné zimní procházky, doporučuji Vám spojit je s návštěvou některé z vánoč-
ních výstav, které připravily naše příspěvkové organizace. Jejich výběr najdete jako obyčejně v závěru 
newsletteru.
Vánoční rámec dokresluje i profilový rozhovor, tentokrát s ředitelkou Oboru regionální a národnostní kul-
tury paní Zuzanou Malcovou. Tradice výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček a třešťská Betlém-
ská cesta se pyšní zápisem na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky.
Ve zprávách se pak vracíme k nejnovějšímu velkému úspěchu - zápisu českého a slovenského loutkář-
ství na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNECSO. Nebyl to však zdale-
ka úspěch jediný: Připravili jsme důležité zákony, které nyní procházejí legislativním procesem, a podařilo 
se i získat pro resort více peněz. Děkuji Vám za Vaše profesionální výkony i za skvělou spolupráci. Byl to 
dobrý rok. Kéž i ten příští přinese mnoho radosti nám všem!
          Daniel Herman



VÁNOČNÍ A ŠTĚDROVEČERNÍ ZVYKY 

Vánoce jsou magickým a kouzelným obdobím. Váže se k nim spousta pověstí a mýtů, a to nejenom 
ty notoricky známé o narození Ježíše Krista. Ale i spousty dalších, někdy až z pohanských časů.  
V dobách, kdy o životě a smrti rozhodovala sklizeň a plodnost domácích zvířat, se magické prakti-

ky týkaly především zajištění dobré úrody. Věštilo se ale i o budoucnosti, zdraví, dětech, lásce... Po čase 
se některé z magických obřadů proměnily ve společenskou zábavu, oživující Štědrý den a noc o prvek 
tajemna, jiné byly zapomenuty. Tady si můžete tedy některé známé, i zapomenuté zvyky přečíst.

T Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.
T Na Štědrý den se nesmí šít, plést ani prát, vše přináší smůlu.
T Kdo se postí, uvidí zlaté prasátko.
T Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu.
T Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy rodiny.
T Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly slepice na vejcích.
T Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná.
T Když hospodyně připálí vánočku, bude o Vánocích stonat.
T Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel bohatství, drobná mince pod 
 talířem peníze.
T Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere 

devět patek od vánoček a do roka je pod čepcem.
T Pokud se při rozkrojení jablka objeví hvězdička, znamená to štěstí a zdraví. Pokud se  
 objeví křížek, přijde nemoc nebo smrt.
T Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude se tě držet štěstí.
T Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny.
T Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze.
T Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu před zlými duchy.
T U stolu by měl sedět sudý počet lidí. Lichý počet přináší smůlu. Talíř navíc se na stůl  
 o Štědrém dni dává pro nečekaného hosta.

 
 

 
     Na Vánoce se pokaždé těším. Mám rád slavnostní voňavou atmosféru, radostnou hudbu koled, ruch 
na ulicích, svítící výzdobu náměstí s vánočním stromem, vůni punče, svařáku či pečených kaštanů. 
24. prosinec je pro mne svátkem klidu, pohody a rozjímání. Snažím se postit; musím říci, že jsem zatím ni-
kdy zlaté prasátko neviděl. Ale nevzdávám to. Slavnostně prostřený stůl a přípravu štědrovečerních dobrot 
si bere po léta na starost maminka. Pantoflem neházím, barborky nelámu; při večeři ale vzpomeneme na 
ty z naší rodiny, kteří již s námi být nemohou. Po rozbalení dárků jdeme na „půlnoční“ - tedy mši v před-
večer svátku Narození Páně. Loni jsem kouzelnou slavnostní atmosféru prožil v Katedrále svatého Víta, 
Václava a Vojtěcha. Kam na mši půjdu letos, to zatím neprozradím.

Daniel Herman, ministr kultury
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Vánoční výslech:

JAKÉ TRADICE DODRŽUJETE 
NA ŠTĚDRÝ DEN A VEČER? 

Zeptali jsme se na místech 
nejvyšších.

„

“



     Jelikož mám kořeny na Slovensku, tak dodržujeme tradice mírně odlišné. Celý den se postíme, štědro-
večerní „menu“ začíná posloucháním evangelia o narození Ježíše, které máme ještě na vinylové desce  
z dob hlubokého komunismu. Teď už ho posloucháme jenom soukromě doma, ale v čase komunismu 
jsme to s tatínkem přes reproduktory na balkóně pouštěli na celé sídliště. Zajímavé pak bylo, že se nás po 
revoluci lidi ptali, proč už to neděláme, že to pro ně bylo takovým symbolem svobody a každý rok se na to 
těšili.   
Samotná večeře se pak stává ze zelňačky (samozřejmě bez klobásy) a ryby s bramborovým salátem. Pak 
musí každý ochutnat bobalky s mákem, česnek, vařené sušené švestky, oplátky s medem a na závěr se 
rozkrojí jablíčko, z kterého pak každý dostane kousek. Na závěr pochopitelně nemůže chybět děkovná 
modlitba.

Patrik Košický, náměstek

     Vánoční, resp. štědrodenní tradice v mé rodině jsou, až na několik výjimek, převzaty od předchozích 
generací našich předků. Na Štědrý večer nesmí chybět barborky ve váze, kapří šupina pod talířem, živý 
stromek ozdobený malovanými perníčky a opatřený klasickými svíčkami. Celý den se postíme a před 
zahájením štědrovečerní večeře věnujeme tichou vzpomínku nepřítomným blízkým, pomodlíme se a chvíli 
rozjímáme nad uplynulým rokem. Rádi si také zazpíváme koledy a společně čteme vánoční texty.

Anna Matoušková, náměstkyně

     Štědrý večer trávíme tradičně v kruhu naší pětičlenné rodiny rozšířené při této příležitosti o tetu mé 
ženy, která žije sama. Celý den bývá dost práce s přípravami, byť už je přece jen průběh klidnější, než 
když byly děti malé. Většinou bývá k obědu „houbový kuba“, ale mnoho zájemců o něj většinou není. Zato 
cukroví ze spíže ubývá už před večeří. K večeři je rybí polévka a kapr s bramborovým salátem. Poté chodí 
rodina pravidelně na procházku po návsi (původním účelem bylo, aby zatím tatínek přenesl dárky 
a stromeček, a pak se k výpravě venku připojil). Po vybalení dárků se vypravíme na půlnoční mši. 

Vlastislav Ouroda, náměstek

     Mám tři děti a na Štědrý den se nezastavím. Pochopí to jistě každá maminka. Starší dcera mi ráda 
pomáhá při prostírání štědrovečerního stolu, nejraději ale dává všem pod talíře rybí šupinku. S mladšími 
sourozenci si během dne pouští lodičky z ořechových skořápek a zdobí stromeček. Nejčastější otázkou  
u štědrovečerní večeře je ovšem ono klasické: A KDY UŽ PŘIJDE TEN JEŽÍŠEK?

Kateřina Kalistová, náměstkyně
 
     Některé z tradic a zvyků dodržujeme, takže nikdy nechybí jmelí, třešňová větvička ani šupina z kapra. 
Také striktně dodržujeme pravidlo, že od štědrovečerního stolu může vstát pouze hospodyně, stejně jako 
to, že praní přináší smůlu.  
Naopak postíme se jen přiměřeně… Zásadní je pro mě osobně dodržování zvyklostí, které se týkají vzá-
jemných návštěv a setkávání v rámci užší i širší rodiny a přátel. Tedy to, že se sejdeme a trávíme společné 
chvíle.

Petra Smolíková, náměstkyně
 
     Mám Vánoce moc rád. Je to jediná doba v roce, kdy vidím celou rodinu v klidu, pohromadě a delší 
dobu. Všechno se tak nějak zpomalí a je prostě pár dní v roce skutečně pohoda. Těším se na svého sy-
novce, se kterým chodím na procházku, a když je sníh, tak si to obzvlášť užijeme. U štědrovečerní večeře
pak vzpomínám na dobu, kdy jsem byl stejně malý jako on, a na to, jak jsme se s bráchou nemohli dočkat 
toho zázračného zvonění. Šupina pod talířem při slavnostní večeři nikdy nechybí, stejně tak i pár větviček 
rozkvetlé barborky ve váze a darované jmelí. Přeji všem čtenářům hezké a klidné svátky!

René Schreier, náměstek
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NEMATERIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ V ČR 

A u vánočních tradic ještě zůstaneme. Vyjmenovali jsme si několik tradičních zvyků spojených se 
Štědrým večerem. Ale víte také něco o tradici výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček 
nebo o Betlémské cestě v Třešti? V roce 2015 nechal ministr kultury Daniel Herman, na doporu-

čení  Národní rady pro tradiční lidovou kulturu, zapsat tyto tradice do Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České republiky. Hlavním účelem tohoto seznamu je ochrana, zachování, identifi-
kace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na našem území. Některé ze zapsaných prvků 
vzhledem ke své jedinečnosti a hlubokým kořenům dosáhly až na zápis do Reprezentativního seznamu 
nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO - Verbuňk, Jízda králů ve Vlčnově, Vesnické ma-
sopustní obchůzky a masky na Hlinecku, Sokolnictví. Česká republika se může v tomto ohledu právem 
pyšnit skutečným bohatstvím. Vzhledem k jedinečnosti těchto kulturních tradic stojí za to si o nich krátce 
pohovořit, a proto se k nim v průběhu roku 2017 budeme ještě několikrát vracet. O těch vánočních jsme 
si povídali s ředitelkou Odboru regionální a národnostní kultury MK Zuzanou Malcovou. 
 
Kdy a vlastně jak tradice výroby vánočních 
ozdob ze skleněných perliček vznikla? 
Tato překrásná rukodělná tradice se váže k obci 
Poniklá v Krkonoších. Během 15. a 16. stole-
tí vznikaly v Jizerských horách a Krkonoších 
sklárny. Polotovary ze skláren se zpracovávaly 
zejména podomácku, formováním nad kaha-
nem. Jednou z těchto činností byla výroba 
dutých skleněných perliček. První firma přímo 
na výrobu dutých perliček a později i z nich 
vyráběných vánočních ozdob byla v Poniklé 
založena roku 1902 a v jejích původních prosto-
rách sídlí nynější firma dodnes.

Jak se perličky využívaly?
Foukané skleněné perle měly a mají široké uplatnění. V minulosti 
se využívaly  především pro výrobu bižuterie. Od 19. století až do 
současnosti jsou perličky určeny zejména na výrobu vánočních 
ozdob, ale nalezneme je i jako doplňky na tradičních lidových 
krojích. 

Můžete nám výrobu skleněných perliček trochu přiblížit? 
Při výrobě se všechny pracovní kroky dodnes provádějí ručně. 
Kdysi výroba perliček a poté barvení i montáž ozdob probíhala 
doma. Každá perlařská rodina si přísně střežila zejména tajemství 
stříbření perlí. Pů-
vodně se stříbřily 
roztokem olova a 
zinku, poté roz-
tokem dusičnanu 

stříbrného. Nejprve se perličky vyfouknou ze skleněné tru-
bičky tak, že se trubička nahřeje nad hořákem, horké sklo 
se vloží do podlouhlé formy a foukne se do něj vzduch. 
Horké sklo se do formy roztáhne a vznikne řádka perliček – 
tzv. „klauče“. Do čirých klaučat se potom natahuje stříbrný 
roztok, proto jsou perličky zevnitř stříbrné. Stříbrná klaučata 
se mohou ještě smočit do barevného laku. Teprve potom 
se  řežou na jednotlivé perličky.
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Další tradicí je Betlémská cesta v Třešti. Od kdy se tato tradice dodržuje?
Betlemářská tradice v Třešti sahá do 1. poloviny 19. století, kdy se zde začaly pod vlivem Třebíče vyrábět 
původně papírové betlémy. Teprve později se přešlo k dřevěným vyřezávaným figurkám. Vyřezávání bet-
lémů, jejich stavba a zpřístupnění veřejnosti se v Třešti předává po generace. Od roku 2005 je tato akce 
organizována oficiálně a účastní se jí zhruba 20 – 30 rodin, které veřejnosti zpřístupní betlémy ve svých 
domech v rámci tzv. Betlémské cesty. Ta 
začíná každoročně 26. prosince na svátek 
sv. Štěpána a končí na začátku následujícího 
kalendářního roku na svátek Hromnic 2. úno-
ra. Třešťské betlémy jsou komponované jako 
diorama, v němž se krajina vytvářená z paře-
zů, mechů a jiných přírodnin stupňovitě zvedá 
a přechází v krajinu malovanou, tzv. lončoft. 
V třešťských betlémech je možné vidět vedle 
stěžejního biblického motivu narození Ježíška 
s průvodem darovníků nebo tříkrálového prů-
vodu i velkou řadu různých profesí a řemesel 
či scén z běžného života.

DOBRÁ ZPRÁVA
České a slovenské loutkářství je od 1. prosince 2016 zapsáno do Reprezentativního seznamu nehmotné-
ho kulturního dědictví lidstva UNESCO. K zápisu došlo na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zacho-
vání nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě. Je to pocta pro staré kočovné loutkáře, kteří mají 
velkou zásluhu na prosazení českého jazyka i profesionálního divadla v době národního obrození. Je to 
ocenění i současných loutkářů, protože je to právě loutkové divadlo, které dnes sklízí úspěchy na meziná-

rodních festivalech a přehlídkách.

„Oceňuji úsilí českých a slovenských kolegů, jejich ne-
smírně kvalitní práci na společné nominaci fenoménu 
loutkářství, který naštěstí nikdy nezestárne, neboť přináší 
radost dětem i dospělým a provází nás životy od dětství 
do seniorského věku,“ uvedl k zápisu ministr kultury 
Daniel Herman.

     GRATULUJEME!
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Začátkem prosince se ministr kultury Daniel 
Herman zúčastnil slavnostního otevření nové 
stálé expozice o tradičním odívání na Valaš-

sku, kterou připravilo Valašské muzeum v přírodě 
(VMP). Expozice byla zrealizovaná v rámci projektu 
s názvem „Jak jde kroj, tak se stroj“. 

Při slavnostním otevření expozice zároveň Daniel 
Herman předal ocenění Artis Bohemiae Amicis 
významnému českému etnologovi, historikovi a dlouholetému pracovníkovi Valašského muzea v přírodě 
PhDr. Jiřímu Langerovi, CSc., za dlouholeté zásluhy o systematickou prezentaci a poznání české kultury 
u nás i v zahraničí. 

„Jsem velmi rád, že mohu předat toto ocenění právě Ji-
římu Langerovi, který je řadu let jednou z nejvýznamněj-
ších osobností českého národopisu a který svým rozsáh-
lým dílem ovlivnil řadu etnografů zabývajících se lidovým 
stavitelstvím a problematikou muzeí v přírodě. Nesmírně 
si vážím jeho celoživotní práce, která je  obdivuhodná 
a bezpochyby ho řadí mezi klíčové postavy etnologie
u nás i ve světě.“
     Daniel Herman

ČESKÉ LITERÁRNÍ CENTRUM ZAHAJÍ ČINNOST
V lednu 2017 začne pracovat České literární centrum. Instituci, která by měla sjednotit a zefektivnit pro-
pagaci české literatury v zahraničí i doma, bude spravovat příspěvková organizace ministerstva, Morav-

ská zemská knihovna v Brně. České literární 
centrum bude sídlit v Praze a v prvním roce 
své existence zaměstná až osm lidí. Cent-
rum bude zajišťovat jak národní prezentace 
na knižních veletrzích v zahraničí a vysílá-
ní českých spisovatelů na akce po světě, 
tak třeba rezidenční pobyty zahraničním 
bohemistům v Čechách. V pražském sídle 
bude mít svůj vlastní kulturní program, který 
zahrne autorská čtení, výstavy nebo diskuze. 
Centrum bude rovněž provozovat interneto-
vý portál CzechLit a vydávat další propagač-
ní materiály.

JAK JDE KROJ, 
TAK SE STROJ

SOUTĚŽ – StareMapy.cz

Máte rádi historické mapy? Zapojte se do znovu vyhlášené soutěže na webu StareMapy.cz. Předmětem 
soutěže je ztotožnění co největšího počtu míst na staré a současné mapě. Soutěž probíhá od 
28. 11. 2016 – 31. 1. 2017. Více informací a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách.

           staremapy.cz
           mzk.cz

http://www.staremapy.cz
http://www.mzk.cz
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SVĚTOVÝ DEN BRAILLOVA PÍSMA

Připomínáme si ho každoročně 4. ledna na počest Louise Brailla, vynálezce Braillova písma, který se 
v tento den narodil v roce 1809. Ve věku tří let si Louis poranil levé oko šídlem z otcovy dílny. Dostal 
infekci, která se přenesla i na pravé oko, a postupně oslepl. Když mu bylo patnáct, vynalezl systém 

vyražených (vystouplých) bodů. Inspirací mu byl starý vojenský systém nočního psaní, který byl založen 
na dvanácti bodech. Braille jej zdokonalil a nakonec použil bodů pouze šest. V roce 1932 začal „Braillovo 
písmo“ používat celý svět. Ve 20. letech 20.století se o rozšíření slepeckého písma u nás zasloužil peda-
gog K. E. Macan. 

Světový den Braillova písma si připomene i rezortní organizace Ministerstva kultury. Knihovna a tiskárna 
pro nevidomé K. E. Macana (KTN) svou dlouholetou činností zpřístupňuje nevidomým a těžce zrakově 
postiženým občanům informace i umělecké hodnoty právě prostřednictvím Braillova slepeckého písma, 
zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů. KTN k výročí Braillova narození a ke Světovému 
dni připravuje ve zvukové podobě vydání životopisné knihy, která je sice primárně určena dětem, ale jistě 
přinese nové poznatky i dospělým čtenářům. Jedná se o titul Jakoba Streita Příběh Louise Braille. 
6. 1. zároveň uplyne 165 let od úmrtí tohoto významného Francouze.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM 
PLÁNUJE ZÁCHRANU KOLOTOČE 
Na hraně Letenských sadů před Národním tech-
nickým muzeem stojí nejstarší dochovaný pod-
lahový kolotoč v Evropě. V nejbližší době plánuje 
NTM opravu stavební části, která však nestačí ke 
zprovoznění kolotoče. Proto ve spolupráci MČ 
Praha 7, NTM a dalších blízkých institucí vznikl 
plán, jak obnovit zbývající prvky a v brzké době 
uvést kolotoč opět do pohybu. Tuto iniciativu 
může podpořit každý, komu záleží na osudu leten-
ského kolotoče. 
     ntm.cz

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY 
OBĚTÍ HOLOCAUSTU
27. ledna 2017 si připomeneme památku přibližně 
šesti miliónů židovských obětí zavražděných bě-
hem holocaustu za druhé světové války a rovněž 
osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábo-
ra Auschwitz-Birkenau Rudou armádou 27. ledna 
1945. Tradiční vzpomínkový den na konci ledna 
bude mít v České republice poprvé nadnárodní 
rozměr. Ministerstvo kultury společně se Senátem 
PČR, Federací židovských obcí a Bavorským zem-
ským sněmem uctí vzpomínku na oběti holocaus-
tu položením věnců v Litoměřicích a v Terezíně. 
Památku obětí holocaustu připomene i výstava 
fotografií Stefana Hankeho „KZ überlebt“ (Přežili 
koncentrační tábor) v sídle Ministerstva kultury na 
Maltézském náměstí v Praze.

NOVÝ WEB PAMÁTNÍKU 
NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Na doméně pamatniknarodnihopisemnictvi.cz byl 
spuštěn nový web instituce. V novém designu a 
přehledně může návštěvník získat všechny infor-
mace o službách, které PNP nabízí.

http://www.ntm.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
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VÁNOČNÍ KALEIDOSKOP
Na sv. Martina otevřelo Husitské muzeum v Tábo-
ře svoji vánoční výstavu nazvanou Vánoční kalei-
doskop.  Návštěvníci si mohou prohlédnout část 
sbírky betlémů, vánočních přání, vánoční ozdoby 
z předrevolučních let (1989) od přátel a přízniv-
ců muzea, improvizovanou měšťanskou světnici 
doplněnou mnoha předměty ze sbírek Blatského 
muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Výstava 
potrvá do 7. ledna 2017 v galerii I ve Staré radnici  
na Žižkově náměstí.

   husitskemuzeum.cz

ROBERT MUSIL. 
CIZINEC V BRNĚ.
Praha má svého světového Franze 
Kafku, Brno má svého světového 
Roberta Musila (1880–1942). Praha 
o tom ví, Brno zatím nic netuší. 
Jednoho z největších romanopisců 
dvacátého století v Brně připomíná 
jednoduchá deska na Jaselské ulici. 
A to je všechno. Proto Roberta 
Musila představí více další výstava 
z cyklu Oči Brna v MZK (prosinec 
2016 – leden 2017), kterou dopro-
vodí také několik přednášek.

   mzk.cz

NEZAPOMEŇ SVÉ JMÉNO – 
OSVĚTIMSKÉ DĚTI
Výstava je součástí cyklu, kterým si Památník 
Terezín připomíná 75. výročí vzniku terezínského 
ghetta a zahájení deportací Židů z Českých zemí. 
Jedná se o expozici Mezinárodního osvětimského 
výboru ve spolupráci s Památníkem německého 
odboje; autorem výstavy je Alwin Meyer. Navštívit 
ji můžete do 31. března 2017. 

   pamatnik-terezin.cz

MORAVSKÁ GALERIE PŘIPRAVILA 
NOVÉ VÝSTAVY 
Výstava s názvem OCH! Olgoj Chorchoj: Logika 
emoce bude k vidění do 16. dubna 2017 v Umě-
leckoprůmyslovém muzeu v Brně. 
Výstavu Aristokracie vkusu reflektující sběratel-
skou činnost rodu Salm-Reiffescheidtů spojenou s 
objevem obrazu významného švýcarského malíře 
Arnolda Böcklina můžete navštívit v Místodržitel-
ském paláci do 16. dubna 2017.   

     moravska-galerie.cz

O CESTÁCH A PUTOVÁNÍCH
Moravská zemská knihovna představuje cestopisy 
z historických fondů knihovny. Podoby cestopisu 
od středověku až do 18. století i způsob vnímání 
vzdálených krajů a jejich obyvatel poznáte na vá-
noční výstavě MZK v Brně. Setkáte se mimo jiné
s příběhy Marca Pola, Kryštofa Haranta nebo An-
gelica Myllera. Výstava trvá do 11. února 2017. 

     mzk.cz

VŠEM PŘÍZNICVCŮM 
OPERY!
Renomovaný operní pěvec a 
host předních světových scén 
Yusif Eyvazov, který příští sezónu 
ztvární postavu Andrey Chéniera 
v Milánské La Scale, se v totožné 
roli představí také v Národním 
divadle. Můžete ho vidět v rám-
ci tří představení stejnojmenné 
opery italského skladatele Umber-
ta Giordana. První česká scéna 
je uvede 30. ledna, 6. února a 8. 
února 2017.

    narodni-divadlo.cz

http://www.husitskemuzeum.cz
http://www.mzk.cz
http://www.pamatnik-terezin.cz
http://www.moravska-galerie.cz
http://www.mzk.cz
http://www.narodni-divadlo.cz

