
Jak jsme (ne)spali v Národním divadle… 

Probouzíme se a víme, že dnešní den bude výjimečný, protože se poprvé podíváme do Národního 

divadla. Je 19. září 2016 a se spolužáky z devátého ročníku Základní školy Cihelní vyrážíme do Prahy. 

Naším cílem jsou historické památky a také návštěva divadelního představení podle dramatika, jehož 

sedmi sté výročí úmrtí si připomínáme právě v letošním roce – Williama Shakespeara Sen čarovné 

noci.  

Nejprve se ovšem musíme obléknout do obleků a společenských šatů. Je to nezvyk, takto všechny 

vidět. Některé holky na sobě mají vážně pěkné šaty a moc jim to sluší. Ale ani my kluci nevypadáme 

nejhůř. Jedeme tramvají, dopravním prostředkem, na který v Bruntále nejsme zvyklí. Už vidíme 

z dálky Národní divadlo. Na první pohled nám nepřipadá, že je tak úžasné a krásné, jak se o něm 

mluví. Chvíli ještě postojíme venku, vyslechneme si referát o historii a architektuře stavby a vyfotíme 

se. Všechny naše pochyby se mění, když vstupujeme do budovy. V ten okamžik jsme okouzleni 

červenými koberci, které se zde nacházejí. Nezapomeneme si prohlédnout interiér a nevynecháváme 

podzemní prostory, kde obdivujeme základní kameny.  

Pak už vcházíme do hlediště, které je obrovské a krásně zdobené. Vypneme si mobilní telefony, 

usedneme na svá místa a začíná představení. Chvílemi se smějeme, chvílemi tajíme dech. Představení 

je zábavné a herci, které známe z televize, jsou neskutečně výborní. Celá divadelní hra je vlastně 

snem, který je zábavný, ale také pěkně zamotaný.  

A ptáte se, zda Národní divadlo ano, či ne? Rozhodně ano. Návštěva nás nadchla od části, kdy jsme se 

chystali v tělocvičně, až po dobu, kdy jsme z Národního divadla odcházeli. Hru jsme si užili a jsme 

rádi, že jsme měli tu čest nejznámější divadelní scénu u nás navštívit. Myslím, že to byl pro všechny 

nevšední zážitek. A pro někoho možná i první divadelní… 

                                Žáci devátého ročníku 

 

                                                       


