
Divadlo Na zábradlí představí v Londýně u příležitosti oslav 30. výročí 
sametové revoluce inscenaci Velvet Havel. V rámci festivalu Czech 
Velvet 1989–2019 se v kulturním centru RICH MIX uskuteční repríza 
tohoto mnoha cenami ověnčeného představení již 21. listopadu 2019.

Divadlo Na zábradlí přiváží do Londýna inscenaci, která má na svém kontě 
pět Cen divadelní kritiky, včetně ceny za Inscenaci roku a Mužský herecký 
výkon. Její název odkazuje na památnou sametovou revoluci. V tomto 
kabaretním muzikálu, který je na repertoáru Divadla Na zábradlí od 
roku 2014, diváci nahlédnou do života, tvorby a mnohostranné osobnosti 
Václava Havla. Devadesátiminutová inscenace nabízí (v režii Jana Friče) 
lehkou komedii i vážné drama, kdy filozofická rozjímání vyvažuje živá 
kapela s hravými písněmi od uznávaného skladatele Miloše Orsona 
Štědroně. Právě prostřednictvím písní postavy promlouvají a vyjadřují se 
k myšlenkám a činům Václava Havla, který se stal legendou ještě za svého 
života.

Hra sleduje Havlův soukromý i veřejný život, zejména jeho politickou 
činnost a její důsledky, například založení Charty 77 a jeho následné 
odsouzení. V příběhu sledujícím Havlovu cestu až na vrchol politické 
kariéry – zvolení prezidentem republiky – vystupují i důležité postavy jeho 
života – dlouholetí přátelé, rodinní příslušníci a lásky. Inspiraci k psaní 
ztělesňují jeho femme fatale Olga, manželka a neobyčejná mateřská figura 
hrající v jeho životě zásadní roli, a strýc Miloš Havel, okouzlující šoumen 
a šikovný podnikatel, který vlastnil a vedl slavnou produkční společnost 
Lucernafilm.

Divadlo Na zábradlí

Velvet Havel  
v Londýně



Miloš Orson Štědroň

Velvet Havel 

Ceny divadelní kritiky 2014 
inscenace roku 
nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 
hudba roku 
mužský herecký výkon roku: Miloslav König za roli Václava Havla 
Mužský herecký výkon roku: 4. Místo Petr Jeništa za roli Miloše 
Havla

Režie Jan Frič 
Hudba Miloš Orson Štědroň 
Dramaturgie Lucie Ferenzová 
Scéna David Černý a Jan Frič 
Kostýmy Lucia Škandíková

Osoby a obsazení 
Miloš Havel Petr Jeništa 
Václav Havel Miloslav König 
Olga Havlová Dita Kaplanová 
Múza Anežka Kubátová  
Univerzál Vojtěch Vondráček 
Crew Tomáš Pospíšil, Jan Urban 
Klavír Miloš Orson Štědroň 
Saxofony Pavel Fiedler 
Bicí Jan Švamberg

CZECH VELVET 1989–2019  
(1.– 29. listopadu 2019)

Události roku 1989 přepsaly politickou mapu Evropy a ovlivnily 
životy milionů lidí. V Československu vešel nenásilný občan-
ský odpor, který vedl ke konci politické diktatury jedné strany, 
přeměně dosavadního zřízení v pluralitní demokracii a zvolení 
Václava Havla prezidentem republiky, ve známost jako same-
tová revoluce. Kam jsme se od té doby posunuli? Jak významné 
změny naše společnost zaznamenala? A co je hnacím motorem 
pro naše životy? Odpovědi na tyto otázky najdete na akcích 
pořádaných v rámci projektu Českého centra Londýn CZECH 
VELVET, festivalu umění, filmu, hudby a divadla. Mnohé projekce 
a představení se odehrají na známých londýnských scénách, jako 
jsou Rich Mix, Regent Street Cinema, UCL a mnoho dalších.
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