
 
 
Strhující taneční show Swan Legend – přípravy vrcholí 
www.swanlegend.com 
 
Premiéra taneční show Swan Legend – Irish Dance Show se blíží. Již 31. 
října můžete vstoupit do tajemného světa irských příběhů 
v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Show poté navštíví dalších 
devatenáct divadel českých a moravských měst a vyvrcholí dvěma před-
staveními v pražském Kongresovém centru 11. a 12. prosince. Představe-
ní přináší strhující atmosféru, skvělou hudbu a především vynikající ta-
neční a stepařské výkony. Soubor Rinceoirí (irsky „Tanečníci“) dokazuje, 
že i v české produkci může vzniknout taneční show na vysoké úrovni.  
 
Swan Legend, neboli Legenda o labuti, vypráví mystický příběh z irské mytologie o 
lásce a trnité cestě ke štěstí, příběh o Oengusovi a Caer. Špičkové taneční výkony 
sólistů i celého souboru RINCEOIRÍ doplňují výrazné scénické prvky, které diváky 
vtáhnou do děje. Představení je doprovázeno autorskými skladbami interpretovanými 
talentovanou zpěvačkou Lucií Černíkovou v roli Iris.. 
 
„Chceme českému publiku přinést představení, které je kromě atraktivního irského 
tance zasáhne svou energií, překrásnými kostýmy, dojímavým příběhem i pěveckými 
výkony Lucie Černíkové,“ říká producent Aleš Nejedlo a prozrazuje několik perliček ze 
zákulisí: Nácviku tanečních choreografií věnovali  tanečníci přes 1000 hodin času. 
V představení je použito více než 180 originálních kostýmů z dílny Michaeli Malinové. 
Práce na jejich výrobě trvala přes sedm měsíců a bylo spotřebováno mj. 985 m látky, 
150 m hedvábí či 160 m kostic. Na některé z převleků mají tanečníci v průběhu před-
stavení méně než 30 sekund. V rámci představení je využito na tisícovku světelných 
efektů. K vytvoření video projekčních sekvencí bylo zapotřebí 3 268 minut natočeného 
materiálu a jsou v něm použity záběry z 8 zemí světa. Do prací na přípravě celého 
projektu se zapojilo více než 200 osob.  
 
Žádné argumenty vyjádřitelné v číslech však nenahradí ojedinělou atmosféru předsta-
vení ani osobité ztvárnění emotivního příběhu prostřednictvím irského tance a stepu. 
A o tom především Swan Legend je. 
 
Projekt Swan Legend – Irish Dance Show jehož Garantem je společnost Roston proběhne za mediální 
podpory rádia Frekvence 1. Speciální poděkování Divadlu Radka Brzobohatého v Praze, za jehož las-
kavého přispění vznikly promo materiály k projektu. 
 
Další informace na www.swanlegend.com 
Fotografie v tiskové kvalitě najdete na www.swanlegend.com/galerie.html 
Jan Polouček 
jan.poloucek@gmail.com 
775 107 654 
 
Přílohy:  
Tour 2008, Libreto a obsazení,  Info o souboru a Lucii Černíkové, Poděkování 
 
 



 
TOUR 2008  
 
31.10. Ústí nad Labem – Severočeské divadlo opery a baletu 
1.11. Tábor – Divadlo Oskara Nedbala 
5.11. Děčín – Městské divadlo 
7.11. Jablonec nad Nisou – Městské divadlo 
8.11. Chrudim - Divadlo Karla Pippicha  
10.11. Písek – Kulturní dům  
12.11. Třebíč – Divadlo Pasáž 
18.11. Havířov – KD Petra Bezruče 
19.11. Ostrava – Dům kultury města Ostravy 
20.11. Olomouc – Moravské divadlo 
22.11. Kolín – Městské divadlo 
24.11. Brno – Janáčkovo divadlo 
25.11. Pelhřimov – Městské divadlo  
4.12. Mariánské Lázně – Městské divadlo 
6.12. Kladno – Středočeské divadlo 
7.12. Teplice – Krušnohorské divadlo  
9.12. Náchod – Měst. divadlo Dr. Josefa Čížka 
11.12. Praha - Kongresové centrum 
12.12. Praha - Kongresové centrum 
15.12. Plzeň – Divadlo J.K. Tyla - Komorní divadlo  
 



 
 
Libreto 
 
Oengusovi – irskému bohu lásky a plodnosti se zdá sen, ve kterém se mu 
zjeví nádherná dívka. Oengus se do Caer neskonale zamiluje. Z této ne-
naplněné lásky začne chřadnout, a tak se jí vydá hledat. Otec Caer Ethal, 
vědom si Caeriny krásy a zároveň jejího zakletí, jí daruje dvorní dámu 
Seŕrlaid, která ji má chránit před nebezpečím a prověřit sílu lásky případ-
ných Caeriních nápadníků. Při svém hledání je Oengus  úspěšný a dojde 
až do dvora Caerina otce a žádá jej o její ruku. Ethal se brání mu dceru 
vydat a dostanou se do sváru. Oengus sice ve sporu zvítězí, ale když se 
jeho vysněná láska změní před očima všech v labuť pochopí, že nebylo 
v moci Ethala mu vyhovět. Caer se jednou za rok o Samhainu  s celou 
svou družinou mění v labuť a v této podobě rok setrvává až do dalšího 
Samhainu, kdy opět získává svou lidskou podobu. 
 
Propojují se světy lidí a zásvětí. Oengus se vydává hledat jezero Bel Dra-
con, na kterém Caer v labutí podobě se svou družinou celý rok žije. Ces-
tou na něj Seŕrlaid přivolá zlobu nebes, aby prověřila sílu jeho lásky. Když 
i tento nelehký úkol Oengus zvládne objeví se dvě labutě a vedou ho na 
jezero. Když konečně jezero nalezne, Seŕrlaid mu dá poslední úkol nalézt 
Caer mezi ostatními labutěmi. Oengus jí pozná a všechny labutě se pro-
mění v krásné dívky. Caer souhlasí stát se Oengusovou ženou, ale pouze 
za podmínky, že se bude moci vždy na rok proměnit v labuť. Protože 
Oengus nechce být na rok od své vyvolené odloučen, promění se v labuť 
s ní a společně odlétají. Opět se oba světy propojí, aby společně oslavily 
sílu lásky a šťastné spojení Caer a Oenguse. 
 
 
 



 
 
Osoby a obsazení 
 
Caer Marie Dernovšková / Kristina Roztočilová / Kateřina Nemravová 
Oengus     Jan Mašek / Jakub Mašek 
Ethal - otec Caer   Jakub Mašek / Roman Tyll  
Seŕrlaid - dvorní dáma Veronika Nejedlová / Tereza Hartmanová / Klára Tužilová 
Iris - zpěv    Lucie Černíková 
 
Soubor Rinceoirí    Kateřina Bartošová 
     Ivana Cabalová 
     Zuzana Cabalová 
     Dominika Dvořáková 
     Štěpánka Jejkalová 
     Tereza Jindrová 
     Ester Marková 
     Magdalena Nemravová 
     Ilona Parmová 
     Lucie Svobodová 
     Tereza Šteflová 
     Vendula Tlustá 
     Kateřina Trpáková 
     Sarah Slavíčková 
 
Produkce  
 
Námět      převzato z Irské mytologie 
Libreto      Lucie Svobodová,  Marie Dernovšková 
Scénář      Aleš Nejedlo, Marie Dernovšková 
Schief Choreografie    Marie Dernovšková  
Ass. Choreografie   Věra Akahomen  
                             Kristina Roztočilová  

Jan Mašek  
Jakub Mašek  

Odborný poradce    Lisa Delaney ( TCRG, ADCRG )  
Kostýmy     Michaela Malinová 
Make up     Lucie Pudilová 
Úprava hudby     Sean Barry 
Nahráno     ve studiu Viktora Parmy 
Hudba písní     Jindřich Koníř 
Texty písní     Lucie Černíková 
Stage design     Aleš Nejedlo 
Light and sound design   Audiolight s.r.o. 
Film design     Vlaďka Požárová 
Grafické zpracování    David Kyncl - M.S.A. production s.r.o. 
Foto      Milan Hašek, a.r.t. foto Zdeněk Kříž  
PR      Jan Polouček 
Produkce     Zuzana Jarošová, Zbyněk Jaroš, Lucie Foustková 
Režie      Aleš Nejedlo, Ondřej Šoth 
Producent     Adventure agency s.r.o.  



 
Rinceoirí  
( v překladu z irštiny znamená „Tanečníci“) 
 
Taneční klub zabývající se irskými tanci s nejdelší historií působení v ČR.  Již od roku 1997, 
kdy vznikl jako občanské sdružení, se věnuje šíření irské taneční kultury. Hlavním zaměřením 
souboru jsou především moderní irské tance soft shoes a hard shoes ( tzv. „irský step“ ), které 
prezentuje na veřejných vystoupeních, zejména v divadlech či na festivalech. Členové soubo-
ru jsou též úspěšnými reprezentanty i na mezinárodních soutěžích irského tance ( feisanna a 
championships ) v rámci celé Evropy. Nejprve se připravovali sami, později několik let pod 
vedením Anne - Marie Cunningham T.C.R.G. Dnes přivážejí nejvyšší ocenění a medaile 
z Milána, Mnichova, Vídně a dalších významných evropských soutěží pod vedením Lisy Dela-
ney - Galal T.C.R.G, A.D.C.R.G. 
 
Rinceoirí trénují čtyřikrát týdně pod vedením umělecké vedoucí Marie Dernovškové. Součástí 
tréninků je kromě pečlivého nácviku techniky, tradičních tanců a choreografií i všeobecná ta-
neční průprava – balet i moderní tanec s Věrou Akahomen.  
 
Od roku 2001 pořádá Rinceoirí každý rok Letní školu irských tanců, která je významným 
workshopem irského tance a v poslední době také hudby a irského jazyka, ve střední Evropě. 
Od roku 2002 začali do ČR přijíždět první irští lektoři a Letní škola se stala vyhledávanou pří-
pravou tanečníků a hudebníků i ze Slovenska, Polska či Německa. O současném postavení i 
významu Letní školy irských tanců Rinceoirí v kontinentální Evropě hovoří i skutečnost, že je 
pořádána pod záštitou irského velvyslance v ČR jeho excelence pana Donala Hamilla.  
 
V roce 2004 byla založena Rinceoirí Irish Dance Academy (RIDA). 
Jejím smyslem a hlavním cílem je výuka irských tanců pro mládež a širokou veřejnost. Sou-
časně je nepostradatelným zdrojem talentovaných tanečníků pro vlastní soubor. 
V současnosti je škola vedena zkušenou lektorkou a členkou Rinceoirí Kristinou Roztočilovou 
a na výuce se podílí celá řada dalších lektorů převážně z řad hlavního souboru. Ve třídách 
různé pokročilosti je vyučován  irský tanec  pro zhruba 120  tanečníků v Praze, v Plzni a v 
Davli. Do školy jsou přijímány děti od 5ti let a horní věková hranice není nikterak omezena.  
Motivací pro ty nejlepší žáky RIDA je právě členství v souboru Rinceoirí.  
 
LUCIE ČERNÍKOVÁ 
 
Lucie ztvárnila ve Swan Legend roli Iris a doprovází celý příběh svým zpěvem. Kromě toho je i 
autorkou textů všech písní a neoddělitelnou součástí celého příběhu. 
Tato mladá a velmi talentovaná zpěvačka s ojedinělou barvou hlasu a nebývalým rozsahem je  
absolventkou Konzervatoře Jaroslava Ježka, obor zpěv. Ve své ne dlouhé kariéře již ztvárnila 
řadu rolí v muzikálech jako  např. Bídníci ( Cosette ) v GOJA Music Hall , West Side Story ( 
Maria ) a Za zvuků hudby ( Lisa ) v Hudebním divadle Karlín  nebo Sliby chyby ( Fran ) v Di-
vadle pod Palmovkou. Již osmou sezónu hostuje v představeních Divadla Semafor. Vystupo-
vala v hudebně zábavných pořadech Vladimíra Hrona, natočila několik televizních pohádek, 
dětských pořadů, inscenací a seriálů ( např. Ordinace v růžové zahradě, Poslední sezóna, 
Horákovi...).  
 



 
Speciální poděkování divadlu Radka Brzobohatého v Praze, za 
jehož laskavého přispění vznikly promo materiály k projektu. 
 
Speciální poděkování za promo fotografie Milanu Haškovi a 
Zdeňku Křížovi z atelieru A.R.T. foto. 
 
Speciální poděkování za vstřícný přístup při uvolňování 
zaměstnanců a studentů pro nácvik a realizaci Swan legend  
těmto společnostem a školám 
 
 
společnosti TIMEOUT 
Gymnáziu Jana Nerudy, Praha  
Střední hotelové škole, Praha - Nové Butovice 
ČVUT fakulta stavební, Praha  
Gymnáziu Omrská, Praha 
VŠE fakulta informatiky a statistiky 
Gymnáziu Nad Štolou, Praha 
Vyšší odborné škole sociologie a pedagogiky, Praha 6 
Gymnáziu Joachima Barranda, Beroun 
Křesťanskému gymnáziu Kozinova, Praha 
UK lékařská fakulta 
UK pedagogická fakulta 
VŠE fakulta mezinárodních vztahů 
ZŠ Táborská 
ČAO Resslova, Praha 
Gymnáziu J. Keplera, Praha 
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