
  
     
   

  
     Moravské zemské muzeum  

zve na vernisáž výstavy

Královna Dagmar, 

u příležitosti 800. výročí úmrtí 

první známé české krajanky  

v Dánsku

17. ledna 2013 v 17 hodin

Dietrichsteinský palác

Zelný trh 8, Brno

výstavu uvede Zdeněk Lyčka,

velvyslanec České republiky 

v Dánském království,

Martin Reissner, ředitel 

Moravského zemského muzea 

a Birger Husted, viceprezident 

Severské obchodní komory 

v České republice 

Český král Přemysl zaslíbil svou dceru markétu dánskému králi valdemarovi. 
markéta má ze svatby strach. JeJí rodiČe se kdysi brali z velké lásky.  

den tJekkiske konge Přemysl lovede sin datter margrethe bort til den danske 
konge valdemar. margrethe er bange for brylluPPet. 
hendes forældre giftede sig i sin tid af  stor kærlighed.

Pan strange hraJe s markétou Šachy a vyPráví 
o svém králi a dánských zvycích. 

hr. strange sPiller med margrethe, og 
fortæller om sin konge og dansk skik og brug.

markéta se louČí s matkou i otcem, 
dostává Požehnání na cestu. 

margrethe tager afsked med sin mor 
og far, hun får en velsignelse 
med På veJen.

své nevěstě vstříc Jede sám král. 

skibet lægger til, og kongen 
går selv sin brud i møde.

der holdes et Prægtigt brylluP. 
margrethe modtager den danske krone 
og et nyt navn. fra nu af er du dagens 
store stJerne, dit navn vil være 
dagens mår – dagmar.

dronningen tager selv oldingens Jernlænker af, 
og heler hans sår. hun sikrer danmark fred.

královna sama seJme okovy starému muži a vyléČí Jeho rány. 
zaJistí dánsku mír. 

kongen og dronningen gik en tur ned til havet. de betragtede fugleflokkene.
král s královnou si vyŠli na Procházku k moři. Pozorovali heJna Ptáků. 

kongen oPholdt sig På skanderborg slot. en aften kom 
der et udmattet bud ilende.

král Pobýval na hradě skanderborg. 
Jednoho veČera dorazil vyČerPaný Posel. 

kongen rider tilbage til dronningen, han skåner ikke sin hest. 
men veJen er lang, og kun valdemar når frem til ribe.

král Jede za královnou a neŠetří koně. ale cesta Je dlouhá, 
do ribe doJede Jen on sám. 

valdemar gifter sig igen – denne gang med den grusomme Prinsesse 
berengerd. hans søn valdemar bliver aldrig konge, han dør På en Jagt. 
det danske folk vil altid huske deres elskede dronning dagmar.

valdemar se znovu ožení - s krutou Princeznou berengardou. 
Jeho syn valdemar se králem nestane, zemře na lovu. 
dánský lid na svou milovanou královnu dagmar nikdy nezaPomene.

også kong valdemar ærer sin smukke og gode hustru. 
han elsker hende af hele sit hJerte.

i král valdemar si váží své krásné a dobré ženy. 
miluJe Ji z celého srdce.

kongens søn vokser oP blandt omsorgsfulde og kærlige folk. 
hans far kommer tit til ribe for at besøge ham og hans mor.

králův syn vyrůstá obkloPen PéČí vŠech. Jeho otec Často PřiJíždí 
do ribe za ním a za Jeho matkou. 

dronning dagmar bor i den gamle og rige by ribe. 
hun tager sig af dens indbyggere som var de hendes børn.

královna dagmar žiJe ve starobylém a bohatém městě ribe. 
PeČuJe o Jeho obyvatele Jako o své děti. 

koná se slavná svatba. 
markéta PřiJímá dánskou korunu 
a nové Jméno. od této chvíle 
Je hvězdou velkého dne, 
JeJí Jméno Je denice – dagmar.

morgenen efter brylluPsnatten vil kongen 
oPfylde dronningens ønske. 

ráno Po svatební noci chce král 
sPlnit královně Přání.

markéta se svými dívkami 
PluJe Po řece labe na sever. 
naslouchá vyPrávění 
o dánsku. 

margrethe og hendes 
Piger seJler oP ad elben 
i nordlig retning. 
hun lytter til historierne 
om danmark.

markéta se boJí setkání 
s boJovným a mocným králem. 

margrethe er bange for 
at møde den kamPlystne 
og magtfulde konge.

markéta hledá radu u své tety, abatyŠe Jiřského kláŠtera. 

margrethe sPørger sin tante, 
skt. georgs-klostrets abbedisse, til råds.
 

ženy z rodu Přemyslovců Jsou uŠlechtilé a moudré. neJvětŠí z nich udržela 
Českou zemi v bouřlivých dobách, když sousední státy zanikaly. 

kvinderne fra Přemyslid-slægten er vise og ædelmodige. den største 
af dem holdt bøhmen oPPe i ufredsårene da nabostaterne gik i oPløsning. 

PřiJíždí dánské Poselstvo. Český král Je PřiJímá. 

de danske udsendte ankommer. 
de bliver modtaget af den tJekkiske konge.

markéta PochoPí 
svoJe Poslání 
a Přestane se bát
budoucnosti. 

det går oP for 
margrethe at hun
har et kald, og 
hun holder 
oP med at frygte 
fremtiden.

chci zrušit naše manželství. 
Jeg vil ophæve vores ægteskab.

nikdy se tě nevzdám.
Jeg kan ikke leve uden dig. 

vezmu si krále valdemara. 
Jeg gifter mig 
med kong valdemar.

buď s bohem, panuj s jeho požehnáním. 
gud beskytte dig, du skal herske 
med herrens velsignelse. 

vítej, má krásná paní. 
velkommen, min smukke frue. 

Jeg vil hævne mig på kongen, 
jeg slår ham ihjel. 
Pomstím se králi, zabiju ho. 

Jeg ser et hjerte lige så stort 
som vores kærlighed.
vidím srdce velké jako naše láska. 

dronningen har født et dødt 
barn og er ved at dø.

královna porodila 
mrtvé dítě a umírá. Jeg vil se min dagmar en sidste gang.

musím naposledy spatřit svou dagmar. 

tag dig godt af mit ribe. gift dig med 
en kone som vil være en god mor for vores 
søn men også for hele det danske folk.

Pečuj o mé ribe. vezmi si ženu, 
která bude dobrou matkou našemu 
synovi i dánskému lidu. 

Jeg ser et kors. hvad betyder det?
vidím kříž. co to znamená? 

længe leve vor frue!
sláva naší paní!

vores søn valdemar.
náš syn valdemar. 

tak skal du have, min dronning.
děkuji ti, moje královno. 

dit første sværd, min søn. 
tvůj první meč, můj synu. 

du vil fægte, men du må 
også lære at skrive.

budeš šermovat, 
ale naučíš se i psát. 

vi elsker vores milde dronning.
milujeme naši laskavou královnu. 

vær kristen og tilgiv ham.
buď křesťan a odpusť mu. 

takové bude moje dánsko. 
z dálky hrozivé jako tři lvi, zblízka 
plné lásky jako devět srdcí. 

sådan er mit danmark. På afstand 
skræmmende som tre løver, 
men på klods hold fuldt af kærlighed 
fra hele ni hjerter.

dánové jsou výteční 
hospodáři a obchodníci. 
Jako jejich král valdemar. 

danskerne er fortræffelige 
husholdere og købmænd. 
nøjagtig som deres 
konge valdemar. 

dánové jsou neporazitelní válečníci. 
takový je i král valdemar. 

danskerne er uovervindelige krigere. 
nøjagtig som kong valdemar.

bože, ať ke mně král valdemar není krutý. 
gud, gid kong valdemar ikke vil behandle 
mig grusomt.

ske din vilje, men han 
er min ærkefjende.

budiž po tvém, ale je to 
můj úhlavní nepřítel.

du skal løslade din onkel.
Propusť z vězení 
svého strýce. 

naše ženy jsou silné 
a my se s nimi o všem radíme. 

vores kvinder er stærke 
og vi rådfører os altid med dem.

moje matka založila 
strahovský klášter. 

min mor stiftede 
strahov-klostret. 

tvoje babička dala 
postavit kamenný most. 

din bedstemor lod 
bygge en stenbro.  

náš pán, král valdemar, žádá 
o ruku krásné markéty. 

vores herre, kong valdemar, 
frier til den smukke margrethe. 

Jak se mám zachovat? 
hvad skal jeg gøre? 

Princezna markéta
Prinsesse margrethe

královna adléta míŠeŇská
dronning adlethe af meissen

anežka Přemyslovna
agnes Přemyslidin

strange ebessen

biskuP Peder
biskoP Peder

svatá ludmila 
skt. ludmila

kněžna gertruda 
babenberská
fyrstinde gertrud 
af babenberg

královna Judita 
durynská
dronning Judith 
af thüringen

král Přemysl otakar
kong  Přemysl ottokar

biskuP daniel 
biskoP daniel

král valdemar 
kong valdemar

biskoP valdemar
biskuP valdemar

česká princezna
Národní knihovna ČR a Severská obchodní komora v České republice

Vás srdečně zvou na zahájení výstavy 

Úvodní slovo pronese předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová.

u příležitosti 800. výročí úmrtí první známé české krajanky v Dánsku 
v rámci krajanského setkání Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti 2012.

Čtvrtek 27. 9. v 15,30 hodin, Ředitelská chodba NK ČR, 1. patro, Klementinum 190, Praha 1

Výstava je pořádána pod záštitou Velvyslanectví Dánského království v Praze 
a Velvyslanectví České republiky v Kodani.        
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