Tisková zpráva
Národní divadlo s Mastercard oživují národní sbírku. V hlavní roli hrají moderní
technologie.
Praha 17. května ‐ Po dlouhých 137 letech mohou lidé v Česku opět přispívat na Národní
divadlo. Roli tradičních pokladniček tentokrát převezmou moderní platební kiosky
společnosti Mastercard, pomocí nichž bude možné platit bezkontaktně nebo mobilní
aplikací Masterpass. Získané příspěvky mecenášů budou určeny pro tři projekty naší první
scény ‐ Protancované špičky, Národní prkna a Národní včelstvo.
Samotná sbírka byla zahájena 12. května při oslavách 150. výročí položení základního
kamene Národního divadla za přítomnosti představitelů měst, státu a společností, kteří se
zapojili do legendární celonárodní sbírky v roce 1881. Lidé tehdy po ničivém požáru čerstvě
dokončeného Národního divadla složili dohromady na obnovu svého hlavního stánku kultury
za 47 dnů neuvěřitelný milion zlatých. K prvním tehdejším přispěvatelům patřil i Plzeňský
Prazdroj, který se zapojil do zakládání Národního divadla a finančně podporoval stavbu.
„Jsme hrdí na to, že si naše ´zlatá kaplička´ zvolila pro obnovení své národní sbírky právě
společnost Mastercard, jedničku v bezpečných platebních řešeních. Češi jsou velmi štědří,
mají rádi nové technologie a neradi tráví čas ve frontách. Digitální dotykové platební kiosky,
které jsou zárukou rychlého a pohodlného bezhotovostní placení, byly ideální volbou. Věříme,
že si je oblíbí nejen budoucí mecenáši, ale stanou se vyhledávané i pro objednávání
občerstvení, což je jejich další užitečná funkce,“ řekl generální ředitel Mastercard pro ČR,
Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš a dodal, že hned první den sbírky byl úspěšný – vybralo
se téměř 15 tisíc korun.
Členové baletního souboru Národního divadla ročně protančí kolem 1100 párů unikátních
baletních piškotů, jejichž výroba je velmi nákladná. Finančně náročná je i údržba a obnova
jevištních prken, bez nichž divadla nemohou fungovat. Výběrem projektu Národní včelstvo
lidé podpoří chov včel přímo na střeše historické budovy.
Prostřednictvím digitálních kiosků, které budou umístěné v hlavním foyer v přízemí budovy
Národního divadla, bude také možnost objednávat občerstvení na zvolenou přestávku ještě
před představením. Návštěvníci se tak vyhnou čekání ve frontě a jídlo s pitím budu mít o
pauze už přichystané.
Přispívat na provoz i platit za jídlo a pití bude umožněno bezkontaktně ‐ tedy buď platební
kartou, chytrým telefonem podporující NFC nebo pomocí digitální platební služby
Masterpass při naskenování QR kódu. Oba způsoby placení jsou jednoduché, bezpečné a
rychlé a z tohoto důvodu veřejností velmi oblíbené.
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O společnosti Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v oblasti inteligentních, pohodlných a bezpečných plateb.
Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády a
podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti Mastercard ještě více usnadňují,
zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování, podnikání a hospodaření s
financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k
odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.

Národní divadlo
Národní divadlo, www.narodni‐divadlo.cz, je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity
a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou
uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o
nejvyšší uměleckou kvalitu. Dnešní podobu Národního divadla tvoří čtyři umělecké soubory – Opera, Činohra, Balet a
Laterna magika – a pod uměleckou správu divadla patří čtyři scény – Národní divadlo, Státní opera, Stavovské divadlo a
Nová scéna. Umělecké soubory Opery, Činohry a Baletu vybírají svůj repertoár nejen z bohatého klasického odkazu, ale
vedle domácích autorů se zaměřují i na moderní světovou tvorbu. Repertoár Nové scény tvoří zejména představení Laterny
magiky a Činohry, částečně též Opery a Baletu a řada originálních projektů.

Pro další informace kontaktujte:

Tomáš Staněk, mobil: 605 207 249, e‐mail: t.stanek@narodni‐divadlo.cz
Tomáš Zimmermann, mobil: 731 689 997, e‐mail: tomas.zimmermann@bisonrose.cz
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