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10. března 2015 v Českých Budějovicích 

Osamělé večery Dory N. 

Milena Štráfeldová 

Premiéra: 13. března 2015 od 19.30 hodin na Studiové scéně Na Půdě 

Novinkou v repertoáru činohry je monodrama o životě slavné spisovatelky Boženy Němcové od české autorky Mileny 
Štráfeldové. V hlavní a jediné roli dcery Boženy Němcové se představí Jaroslava Červenková. 
 
O naší nejslavnější spisovatelce Boženě Němcové a jejích láskách bylo napsáno mnoho, spekuluje se o jejím tajemném 
původu i jejím nešťastném manželství s o patnáct let starším Josefem Němcem. Osud její jediné dcery je naopak téměř 
neznámý. 
Hra se odehrává roku 1912 v Jičíně. V jedné ze zdejších výstavných vil žije stárnoucí, opuštěná žena, dcera slavné 
spisovatelky. Dora Němcová byla odmalička samotářská, plachá, stydlivá dívka, nadosmrti zohyzděná jizvami po 
tuberkulóze mízních uzlin. Byla svědkem matčiných světlých chvil i jejích selhání. Zažila s ní její vzdor proti šosácké 
vlastenecké společnosti, její milenecké vztahy i její bídu, kdy jim doma vlhkem a zimou plesnivěla postel. Dora byla 
svědkem domácích hádek a bitek svých rodičů, a přitom pak dospěla k tomu, že „táta nakonec nebyl tak špatný, jak se o 
něm dnes říká.“ Přežila své tři bratry, z nejbližší spisovatelčiny rodiny zůstala poslední. U ní tak skončila i korespondence 
Boženy Němcové, která čítá přes 600 listů.  
A jednoho dne večer, 50 let po matčině smrti, se slečna učitelka Theodora Wilhelma Rozálie Němcová těmito listy probírá… 
 
Anotace ke hře: 
Doru N., bývalou učitelku v Jičíně, přinutí okolnosti oživit si vzpomínky, kterým se dlouho a usilovně vyhýbala. Vzpomínky na 
její slavnou matku, českou ikonu Boženu Němcovou. Jaké to bylo žít vedle krásné a obdivované matky pro ošklivou, 
poďobanou dceru? Jak snášela matčiny vrtochy a milence a všudypřítomnou bídu? Jedinečný pohled do soukromí slavné 
spisovatelky, inspirovaný dochovanými dobovými materiály. 
 
Milena Štráfeldová je absolventkou UK v Praze /1980/, pak pracovala ve vědecké knihovně, v muzeu a jiných kulturních 
institucích. Od roku 1990 spolupracovala s Českým rozhlasem Vltava a v roce 2001 se stala redaktorkou zahraničního 
vysílání ČRo. V ČRo Dvojka působí dodnes a věnuje se tu hlavně českým krajanům a exilu. Pro rozhlas také připravila 
dlouhou řadu dokumentů, dramatizací a komponovaných pátečních večerů. Zde zazněly i její povídky, které v roce 2010 
publikovala ve své první knize Kriplíci. Po ní následovaly knihy povídek a fejetonů Přepisovačka a Co mě naučilo listí a v roce 
2014 v nakladatelství Mladá fronta vyšel rozsáhlý historický román Guláš pro Masaryka. Při práci na rozhlasovém 
dokumentu o Boženě Němcové k 150. výročí jejího úmrtí Milenu Štráfeldovou zaujal životní příběh málo známé dcery 
slavné spisovatelky, Dory Němcové. Její osud ji inspiroval k napsání monodramatu Osamělé večery Dory N. Hra měla 
premiéru v říjnu roku 2012 v pražském Divadle pod Palmovkou s Martou Sovovou v titulní roli a v režii Adama Skaly. Krátce 
na to vznikla v režii Michala Bureše i rozhlasová úprava Dory N., za kterou získala herečka Taťána Medvecká historicky první 
Rozhlasovou Thalii. Text hry vyšel i knižně.  V únoru letošního roku měla v pražském Divadle Troníček premiéru další hra 
Mileny Štráfeldové Sestry B., o Lídě Baarové a Zorce Janů. Vznik této hry podpořila Nadace Českého literárního fondu a její 
nastudování umožnil grant Ministerstva kultury. 
 
 
Inscenační tým: 
Režie / Jana Kališová 
Dramaturgická spolupráce / Olga Šubrtová 
 
Termíny nejbližších představení: 
PREMIÉRA 13. 3. 2015 
DALŠÍ REPRÍZY 28. 3. / 21. 4. / 25. 4. 

Osoby a obsazení: 
Dora Němcová / Jaroslava Červenková 
 
 

 


