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Činnost Herecké asociace během 
koronavirové krize

Stručná zpráva Ondřeje Kepky ohledně průběhu koronavirové krize. 
(osobně O. Kepka) Především spolupráce s  MK ČR, koordinace 
jednotlivých profesních svazů a organizací.
Motto: Kultura byla postižená zásadně a některé segmenty se možná 
nepodaří nastartovat v původní šíři.

Ceny Thálie

Slavnostní večer spojený s vyhlášením Cen Thálie 2021 se uskuteční 
v sobotu 9. října 2021 od 20.00 hodin, po loňské pauze, opět na jevišti 
historické budovy Národního divadla v Praze. Národní divadlo je spolu 
s Ministerstvem kultury hlavním partnerem Cen Thálie 2021. Záštitu 
nad Cenami Thálie 2021 převzal ministr kultury pan Lubomír Zaorálek. 
Hlavním mediálním partnerem bude tradičně Česká televize, která 
bude vysílat přímý přenos na ČT 1. Moderátorem večera bude Václav 
Moravec. Taktéž bude mediálním partnerem Český rozhlas. Partnerem 
zůstává také společnost INTERGRAM. Cenou Thálie je skleněná 
plastika podle návrhu Bořka Šípka ze severočeské firmy Lasvit Ajeto.

Ceny za mimořádné umělecké jevištní 
výkony

S  ohledem na situaci nákazy Covid-19 a s  tím související uzavření 
divadel v  divadelní sezoně 2020 / 2021 nebudou v  letošním roce 
uděleny Ceny Thálie za mimořádné umělecké jevištní výkony.

Tituly, které měly premiéru v  divadelní sezoně 2020 / 2021, jsou 
přeřazeny do následujícího hodnotícího období v  divadelní sezoně 
2021 / 2022.
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Ceny za celoživotní mistrovství

V rámci 28. ročníku Cen Thálie 2021 budou uděleny ceny za celoživotní 
mistrovství v oblasti divadelního umění mimořádně ve všech oborech 
(činohra, opera, balet, muzikál, alternativní divadlo, loutkové divadlo). 
Návrhy k  těmto cenám mohou vzejít také z  příslušných odborných 
porot a od členů Akademie. V  každém oboru může být udělena 
pouze jedna cena, jen v oboru činohra bude mimořádně na základě 
usnesení Prezidia Herecké asociace uděleno šest cen – tři v mužské 
a tři v ženské kategorii.

Česká akademie divadelníků 
a Cena České akademie divadelníků

V  rámci snahy prezidia HA o co nejširší zapojení divadelní obce do 
spolurozhodování o Cenách Thálie byla v  roce 2019 založena Česká 
akademie divadelníků. Jejími členy mohou být všichni dosavadní 
žijící nositelé Cen Thálie a další osobnosti, o jejichž výběru bude 
rozhodovat prezidium HA. Členství v Akademii je čestné a dobrovolné. 
Členové Akademie mají právo předkládat do 31. května příslušného 
kalendářního roku předsedům odborných porot své návrhy na 
nominace v  jednotlivých oborech. Především však rozhodují 
o udělení vlastní Ceny České akademie divadelníků za mimořádný 
přínos českému divadelnímu umění. Cena je udílena mezioborově, 
tzn. významným divadelníkům, kteří nemohou být oceněni jinou 
Cenou Thálie (tj. dramatikové, režiséři, scenáristé, choreografové, 
scénografové, dirigenti, atp.). Hlasování o Ceně České akademie 
divadelníků je dvoukolové a probíhá elektronicky. Do druhého kola 
postupuje pět osobností, které obdrží nejvíce hlasů, z  nich je pak 
novým hlasováním vybrán laureát, které ho již v tuto chvíli známe.
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Další Ceny Thálie

Cena mladému umělci nebo umělkyni do 33 let v oboru činohra bude 
i letos udělena na základě návrhu činoherní poroty. Prezidium HA 
také využije možnosti udělit na návrh odborné veřejnosti Cenu Thálie 
za šíření divadelního umění v televizi.

V souvislosti se změnami ve struktuře a organizaci Cen Thálie vydává 
Prezidium HA upravený Statut Cen Thálie a také Usnesení prezidia 
HA k Cenám Thálie 2021, které reaguje na letošní mimořádné změny.

Kdo jsme?

Herecká asociace jakožto nezávislá profesní a odborová organizace 
výkonných umělců s  působností na území České republiky 
plní v  rámci svého poslání celou řadu úkolů.  Velmi činná je 
sekce seniorů, která funguje v  Praze a samostatně také v  Brně. 
V  poslední době se posiluje i aktivita pro začínající tvůrce, a to 
zejména přípravou speciálních workshopů na aktuální témata. 
 
Kromě ochrany a prosazování profesních a odborových práv a zájmů 
svých členů, a to jak ve vztahu k zaměstnavatelům, tak v oblasti užití 
uměleckých výkonů, je to – jak výslovně uvádějí Stanovy HA – také 
ochrana a prosazování „jevištního dramatického umění jako jednoho ze 
základních atributů národního dědictví“. Jedním z prostředků, jakými 
je tento úkol naplňován, je i spoluúčast HA při udílení nejrůznějších 
uměleckých ocenění. HA má své zástupce v komisi pro udílení Cen 
Ministerstva kultury ČR, podílí se na pořádání festivalu České filmové 
komedie v  Novém Městě nad Metují, na dabingových Cenách 
Františka Filipovského i na tzv. Rozhlasové Ceně Thálie. Již několik let 
uděluje cenu Televizní objev roku. Nejvýznamnější a nesporně také 
nejznámější aktivitou HA v tomto směru jsou však Ceny Thálie, které 
sama vyhlašuje a pořádá už od roku 1993.
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