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Premieres
FOR THE 2017–2018 SEASON

Premiéry
SEZONY 2017–2018

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
Režie: Evald Schorm,  
Jan Švank majer, Jiří Srnec
Choreografie: K. Vrtiška, J. Hrabal, 
V. Jílek, J. Koníček, F. Pokorný

Cocktail 012 – The Best of 
Námět a dramaturgie: V. Janeček,  
Z. Prokeš

Vidím nevidím / As Far as I See
Scénář, režie, animace:
Maria Procházková

Human Locomotion
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Scénář a režie: David Drábek

Malý princ / The Little Prince
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Choreografie: Libor Vaculík

Cube
Scénář a režie: Pavel Knolle,  
Štěpán Pechar, David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Š. Pechar, D. Stránský

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Timeless
Serenade
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: George Balanchine
Separate Knots
Hudba: Fryderyk Chopin
Choreografie: Emanuel Gat
Le Sacre du printemps
Hudba: Igor Stravinskij
Choreografie: Glen Tetley
Hud. nastudování: David Švec
Dirigent: David Švec / Václav Zahradník 
20. & 21. 10. 2017

La Fille mal gardée / Marná opatrnost 
Hudba: Louis Joseph Ferdinand Hérold
Choreografie: Frederick Ashton
Hud. nastudování: Václav Zahradník
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
19. & 20. 4. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Slavic Temper / Slovanský tempe-
rament  
Choreografie: Katarzyna Kozielska, 
Andrej Kajdanovskij, Ondřej Vinklát
14. & 15. 6. 2018

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giuseppe Verdi
Maškarní ples / Un ballo  
in maschera
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Dominik Beneš
5. & 7. 10. 2017

Benjamin Britten
Billy Budd
Dirigent: Christopher Ward
Režie: Daniel Špinar
18. & 20. 01. 2018

Leoš Janáček
Výlety páně Broučkovy /  
The Excursions of Mr. Brouček
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Sláva Daubnerová
22. & 25. 3. 2018

Jules Massenet
Werther
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Willy Decker
7. & 9. 6. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni
Dirigent: Plácido Domingo
Režie: Jiří Nekvasil
27. & 29. 10. 2017

Wolfgang Amadeus Mozart
Figarova svatba / Le nozze di Figaro
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Magdalena Švecová
1. & 3. 2. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Miloš Orson Štědroň
Don Hrabal
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Linda Keprtová
14. 12. 2017

Ivan Acher
Sternenhoch
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
7. 4. 2018

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

Giuseppe Verdi
Nabucco
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: José Cura
28. & 29. 6. 2018

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 2017/18
Hudba z repertoáru Nového  
německého divadla v Praze
Dirigent: Petr Kofroň
Orchestr Státní opery
14. 9. 2017

Adventní koncerty
Kühnův dětský sbor a Orchestr 
Národního divadla
Dirigent: Zbyněk Müller
26. 11., 3., 10. a 17. 12. 2017

Matiné k 194. výročí narození  
Bedřicha Smetany
10. 3. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2018
Laureáti Mezinárodní pěvecké soutě-
že A. Dvořáka v Karlových Varech  
z let 2015–17
Dirigent: Ondrej Olos
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2018

Wolfgang Amadeus Mozart
La clemenza di Tito
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Marc Minkowski
Orchestr Národního divadla
10. & 11. 5. 2018

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

Beethoven–Berg–Wagner
Orchestr Státní opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
16. 11. 2017

Emil von Reznicek
Donna Diana
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Orchestr Státní opery
1. 3. 2018

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Maryša / Marysha
Režie: Jan Mikulášek
23. & 24. 11. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rebecca Lenkiewiczová
Noční sezóna / The Night Season
Režie: Daniel Špinar
9. & 10. 11. 2017

Johann Wolfgang Goethe
Faust
Režie: Jan Frič
15. & 16. 3. 2018

Moira Buffiniová
Vítejte v Thébách /  
Welcome to Thebes
Režie: Daniel Špinar
31. 5. & 1. 6. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Paul Rudnick
Jsme v pohodě / New Century
Režie: Braňo Holiček
26. & 27. 10. 2017

Jiří Adámek
Nová Atlantida / New Atlantis
Režie: Jiří Adámek
1. & 2. 3. 2018

Jan Frič, Milan Šotek a kol.
Zbyhoň!
Režie: Jan Frič
17. & 18. 5. 2018

Činohra Balet
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Vážení diváci, 
milí přátelé divadla,
rád bych Vás chtěl dnes vzít na malou, 
velmi osobní cestu časem. 
Přesně před 18 lety jsem tančil hlavní roli 
v baletu La Fille mal gardée (Marná opa-
trnost). To byl také okamžik, kdy jsem se 
poprvé setkal s Jane Elliott a Alexandrem 
Grantem, s lidmi, kteří nastudovali toto 
dílo s naším souborem. Dnes se potká-
vám s Jane Elliott znovu, avšak s jediným 
rozdílem. Už před ní nestojím a ona mne 
neučí kroky, sedíme vedle sebe a zdá se 
nám, jako by to bylo včera …
Mnozí z nás jsou neustále v pohotovosti, 
vždy k dispozici, starají se o rodinu a jsou 
také profesně pod neustálým tlakem. Pak 
je obzvláště důležité udělat si přestávku 
a ztišit se. 

Ti, kteří vědomě pracují s uvolněním a do-
bíjí své energetické zdroje, zvládají výzvy 
každodenního života mnohem lépe. 
Proto si dopřejte přestávku, zastavte se 
s hudbou, zvuky a barvami, které vám 
toto slavné dílo Sira Fredericka Ashtona 
nabízí. S lehkostí a radostí se vydejte 
na tuto cestu, kde zapomenete na starosti 
každodenního života. Virtuozita, rychlost, 
zábava, noblesa a brilatní výkony – to 
vše přinášíme v této premiéře. Do konce 
sezony hrajeme 12 představení, tak si 
Marnou opatrnost nenechte ujít.
Těším se na Vás,

Filip Barankiewicz
Umělecký šéf Baletu ND
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Předplatné 
pro sezonu 2018/2019
Připravili jsme pro vás předplatné pro sezonu 
2018/2019, které se skládá z více než 40 skupin 
sestavených podle žánrů či zájmu diváků. Těšit 
se můžete na premiérové inscenace i oblíbené 
repertoárové kusy. Stávající abonenti si budou moci 
obnovovat svá místa již od 5. března. Všechny nové 
zájemce o předplatné rádi přivítáme od 3. dubna. 

Více na stranách 9–13.

www.predplatnend.cz

Kulatá výročí roku 2018 
s Národním divadlem
Letošní rok se ponese ve znamení oslav kulatých 
výročí. Čekají nás desítky akcí v souvislosti 
s významnými milníky naší historie. O všech 
aktivitách, jako jsou např. speciální prohlídky, 
hravé soutěže, mobilní aplikace, rekonstrukce 
historických událostí, besedy, výstavy, happeningy, 
dotisky naučných publikací a samozřejmě 
divadelní inscenace, vás budeme vždy včas 
informovat. 

Oslavujte významný rok ve společnosti 
Národního divadla!

www.narodni-divadlo.cz
www.ndplus.cz
www.spolecnestoleti.cz
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Život 
na špičkách
Život primabalerín představuje pro 
řadu lidí něco tajemného. Diváci 
vidí při představení tanečnici v roli, 
jsou fascinováni její krásou, leh
kostí, ladností, elegancí a důstoj
ností, ale již netuší, co vše před
chází momentu, kdy poprvé  
vykročí na jeviště. 

Život na špičkách je 12minutový umělecký dokument 
ze zákulisí života prvních sólistek Baletu Národního 
divadla – Andrey Kramešové, Nikoly Márové, Aliny 
Nanu, Miho Ogimoto a Terezy Podařilové. Divákům se 
tak nabízí intimní pohled na jejich každodenní práci 
během příprav na představení, která je plná tvrdé 
dřiny, odříkání, ale i velkých emocí. Tanec totiž není 
jen úžasná práce nohou nebo brilantně zvládnutá 
technika, ale vyžaduje eleganci, disciplínu, pevnou vůli, 
píli, muzikálost a hlavně velké srdce. „Kde není srdce, 
není umění,“ řekla slavná ruská primabalerína Anna 
Pavlovová. Ano, to je právě ten magický moment, který 
promění tanečnici v primabalerínu, to je ta alchymis-
tická proměna olova ve zlato. To vše v sobě mají naše 
umělkyně, ženy, které dosáhly pomyslného vrcholu 
na cestě baletního umění.
Autorem filmu je Tereza Bílá (kreativní producent), 
kameraman a režisér Igor Zacharov. Film vznikl za fi-
nanční podpory Mecenášského klubu ND, dále za pod-
pory Mac Cosmetics CZ SK a Panavision Prague. 
„První myšlenka o tomto dokumentárním snímku vznikla 
v mé hlavě asi před 5 lety při studiu produkce módních 
medií v Londýně. Balet a umělecký tanec pro mě v tu 
dobu znamenal tajemný a neodhalený svět. Zákulisí to-
hoto světa mě přitahovalo a vyzývalo k odhalení. Zjistila 
jsem také, jak velkou váhu mají pro baletky jejich špičky, 
které fungují jako nástavba jejich těla. Špičky, jak říká 
Tereza Podařilová, v sobě drží osud celého představení, 
a pokud jsou špatně připravené, mohou mít i fatální 
dopad. Bylo mi velkou ctí setkat se s pěti primabalerí-
nami Národního divadla, strávit s nimi čas, pozorovat je 
při tréninku a v zákulisí. Tento svět má nesmírné kouzlo 
a odnesl mě do jiné dimenze. Jejich píle, disciplina, láska 
k tanci a k této profesi je velice silná. Jsou silné a křehké 
zároveň,“ říká Tereza Bílá.

6. 3. 2018 od 17.00 se na Nové scéně uskuteční 
slavnostní představení, v němž diváci uvidí nejen 
premiéru filmového dokumentu, ale také první  
sólistky na jevišti v tanci a v rámci debaty,  
která bude následovat.
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baletbalet

ŽIVOT
NA
ŠPIČKÁCH
Rutina
Emoce
Adrenalin

První sólistky
Baletu Národního divadla

Andrea Kramešová
Alina Nanu
Nikola Márová
Miho Ogimoto
Tereza Podařilová

Tvůrci Námět, scénář a umělecká režie:
Tereza Bílá
Režie a střih: Igor Zacharov
Kamera: David Hofmann
Výkonný producent: Tereza Bílá

zivot-na-spickach-A1.indd   2 16.11.2017   13:18:45
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Matiné k 194. 
výročí narození 
Bedřicha Smetany
Již tradiční koncertní připomenutí 
jedné z nejvýznamnějších postav 
dějin české hudby a Národního 
divadla. 

Uslyšíte mimo jiné dvě dueta pro 
housle a klavír Z domoviny v podání 
houslistky Marie Mátlové a kla-
víristy Davida Švece. Smyčcový 
kvartet č. 2 zazní v podání smyčco-
vého kvarteta Státní opery.

Árie z oper Prodaná nevěsta, 
Hubička, Tajemství a Čertova stěna 
zazpívají sólisté Opery Jana Sibera 
a Jaroslav Březina.

Uvádíme 10. března 2018 
od 11.00 v Národním divadle

Ministr kultury se seznámil 
s provozem Národního divadla
Ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd navštívil v pátek 2. února Národní divadlo. 
V hovoru s ředitelem prof. MgA. Janem Burianem se seznámil s výsledky 
realizace koncepce Transformace Národního divadla v letech 2014–2017. 
Ministr po více než tříhodinovém jednání s vedením divadla uvedl, že 
vláda plánuje opravu Nové scény a provozní budovy B (bývalého Themo-
su). Ministr dále podporuje například myšlenku nové koncertní síně pro 
Prahu. Některé z dlouhodobých investic v kultuře jsou zmíněny ve strate-
gických plánech resortu. Připravuje se také nový vládní program, který by 
měl rekonstrukce a novostavby sídel kulturních institucí financovat. Zatím 
neschválený program, který má navázat na současný Program péče o ná-
rodní kulturní poklad, počítá s tím, že stát v letech 2019 až 2027 vyčlení 
na tyto účely 12 miliard korun. 

Dokončení generální rekonstrukce Státní opery pak patří podle ministra 
Ilji Šmída mezi zásadní úkoly Národního divadla. Dokončení opravy za při-
bližně 858 milionů korun je naplánováno na rok 2019. 

Průběh rekonstrukce můžete sledovat i vy,  
a to na http://www.statnioperavrekonstrukci.cz

Zaplníme divadlo? Noční zážitek – focení s diváky
Chcete se stát tváří propagačních 
materiálů Národního divadla, 
zažít divadlo o půlnoci? Hledáme 
diváky, kteří nám pomohou ztvárnit 
publikum na nových fotografiích 
historické budovy.
Termín je stylový, jde totiž  
o Mezinárodní den divadla.
A podmínky? Krásný úsměv, vstříc-
ná nálada a společenský oděv. 

Pokud máte zájem se zúčastnit, 
pište na adresu l.hubackova@
narodni-divadlo.cz a do předmětu 
zprávy napište Focení. Na našich 
webových stránkách sledujte,  
jak se kapacita naplňuje. 

Až se termín přiblíží, přihlášené 
diváky budeme kontaktovat  
s podrobnostmi. 

www.ndplus.cz
www.narodni-divadlo.cz/cs/ndplus

Noční focení proběhne 27. března 
po představení Carmen, tedy  
cca od 23.30 v Národním divadle

Mecenášský klub 
rozdělil výnosy 
loňského roku
Na pravidelném zasedání Výboru 
Mecenášského klubu ve foyeru 
Nové scény došlo k rozdělení výno-
sů za loňský kalendářní rok. V roce 
2017 sdružoval klub 130 mecená-
šů a shromáždil prostředky ve výši 
2 330 000 Kč. 
Příspěvkem byla například 
podpořena realizace projektů 
Kylián, hostování Brodský/Baryš-
nikov v rámci festivalu Pražské 
křižovatky, Opera Nova – přehlídka 
současného hudebního divadla, 
připravovaná inscenace souboru 
Laterny magiky Zahrada nebo diri-
gování Marca Minkowského opery 
La clemenza di Tito ve Stavovském 
divadle. Mecenáši dále přispějí 
na nákup funkčního tréninkového 
oblečení pro tanečníky, podpoří 
Baletní přípravku a Archiv ND.
Mecenášský klub podpořil i filmový 
dokument Život na špičkách.

 >

Ředitel ND prof. MgA. Jan Burian a ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd
Foto: H. Smejkalová
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TÉMA

La Fille mal gardée
Marná opatrnost

Právě studuje mimickou scénu Až budu ma-
minkou z druhého dějství baletu. Předvádí, jak 
si hlavní představitelka Lise představuje svou 
šťastnou budoucnost jako nevěsta, manželka 
a maminka nezbedných dětí. Zcela pragma-
ticky, s přesným timingem pohybů svázaných 
s hudebním doprovodem, oživuje již zapome-
nutý půvab stylizovaných významových gest 
baletního mimu. Taneční text si za pregnantního 
rytmu klavírního doprovodu osvojují simultánně 
tři sólistky se svými partnery.
Je to poslední zkouška Jane Elliott na závěr 
čtrnáctidenního pracovního maratónu v Baletu 
Národního divadla, v jehož průběhu předávala 
svým asistentům Michaele Černé, Tereze Poda-
řilové, Alexeji Afanassievovi, Jiřímu Kodymovi, 
Nelly Danko podklady k opakování a fixování 
choreografického textu, zaznamenaného 
v baletní partituře systémem BMN, tj. Benesh 
Movement Notation – Beneshovy pohybové 
notace. A také moje poslední příležitost k polo-
žení několika otázek na téma baletní partitury 
a studia nové inscenace.

Paní Jane Elliott, můžete prosím krátce 
objasnit pojmy choreolog a Benesh Movement 
Notation? V českých baletních souborech se 
Beneshova pohybová notace nepoužívá, neučí 
se ji ani studenti tance na konzervatořích 
a akademiích. Veřejnost netuší, co to je profe-

se choreolog. Jaké zkušenosti a odborné zna-
losti musí mít notátor Beneshova systému?
Kdo chce být choreologem, musí umět sám 
docela dobře tančit, protože bude sám pracovat 
s profesionálními tanečníky baletního souboru. 
A musí mít také porozumění pro umělce. Je to 
o tom, aby se dospělo vždy k naprosto přesné 
choreografii, naprosto přesné muzikálnosti, 
aby každý pohyb paží, rukou, prstů, očí, každý 
detail pohybu byl natrvalo uchován. Moje paměť, 
jakožto paměť kohokoliv z nás, předpokládá, 
že si něco pamatujeme. Když se vrátíme ke své 
notaci, zjistíme, že si to nepamatujeme přesně. 
Partitura má vždycky pravdu. Na rozdíl od pa-
měti někoho a ještě paměti někoho dalšího, 
kdy se z toho během čtyř let, stane úplně jiná 
choreografie. Partitura uchovává plný obraz 
záměru choreografa, vlastní choreografie, 
muzikality a nejmenších detailů, které činí z díla 
něco mimořádného.

A proč jste se rozhodla pro studium taneční 
notace vy?
Není mnoho lidí, kteří se touto profesí zabývají. 
Já jsem se učila taneční notaci již v průběhu 
studia na Královské baletní škole v Londýně. 
Ale nenáviděla jsem ji. Museli jsme také studo-
vat Massinovu notaci pro scénickou praxi, což 
bylo ještě horší. Všichni jsme si mysleli, proč 
se tohle musíme učit, když všichni chceme být 

na sále a tančit. Po mnoha letech jsem připra-
vovala inscenaci Louskáčka v Athénách. Tam mě 
požádali, abych založila novou taneční skupinu. 
Tehdy jsem si uvědomila, že bych asi měla znát 
Beneshovu notaci, abych si mohla sama taneční 
partituru číst. Rozhodla jsem se a přihlásila
do kurzu pro profesionální tanečníky a absolvo-
vala. Takže takto jsem začala.

Čemu dáváte přednost: zapisovat nová díla 
různých choreografů do taneční partitury, 
nebo stavět podle partitury již existující díla 
s baletním souborem?
Začala jsem spolupracovat s London Festival 
Ballet, ale tehdy se mi nelíbilo být notátorkou, 
nechala jsem toho. Sama už jsem byla baletní 
mistryní a chtěla choreografii stavět. Notaci 
jsem studovala, protože je fantastické umět 
si partituru přečíst. Pak mě oslovili přátelé 
z Královského baletu, stala jsem se notátor-
kou a choreoložkou Kennetha MacMillana. 
Zapisování mě tolik neuspokojuje, ale je hezké 
spolupracovat při utváření samotného díla. Pra-
cujete vedle choreografa, ptá se vás: je to lepší 
tak, nebo tak? Moc ráda obnovuji se souborem 
již zapsané choreografie. Před časem jsem 
spolupracovala s Peterem Wrightem na uvedení 
Giselle podle jeho partitury, strávila jsem s ním 
mnoho času. Giselle jsem pak postavila také pro 
svůj soubor.

 >
Jane Elliott na zkoušce

Foto: M. Divíšek

Balet mezi choreografem a choreologem

Z baletního sálu Národního divadla v Anně znějí úryvky klavírních melodií, občas přerušované pauzami. Chvilky 
ticha podněcují fantazii: co a jak právě soubor zkouší? Využívám ticho a vstupuji dovnitř. Několik skupinek tanečníků 
a tanečnic sedí roztroušeně po zemi, na třech židlích uprostřed tři páry, za klavírem korepetitorka. Sympatická čer
novláska soustředěně hledí do partitury, rozevřené na desce klavíru. Předstupuje před sólisty a pokračuje ve studiu 
choreografie – pohybový text z písemného záznamu v baletní partituře přenáší na taneční interprety. Britská chore
oložka JANE ELLIOTT, absolventka Institutu Beneshovy pohybové notace při Královské akademii tance v Londýně, 
baletní mistryně a repetitorka, uvádí v jevištní život originální choreografii baletu La Fille mal gardée – Dívka špatně 
střežená aneb Marná opatrnost, kterou v roce 1960 vytvořil zakládající choreograf Královského baletu Sir Frederick 
Ashton (1904–1988).
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Abyste mohla jako choreoložka uvést balet 
La Fille mal gardée na scénu Národního diva-
dla, pracovala jste v Praze čtrnáct dní od rána 
do večera. To muselo být vyčerpávající. Kolik 
dní je celkem třeba k uvedení celovečerního 
baletu jakým je La Fille mal gardée?
To záleží na souboru. Musíme studovat po čás-
tech. Máme čtyři sólové páry Lise a Colase, tři 
až čtyři Alany, dvě Matky Simony, dvě obsazení 
pro corps de ballet. Tanečníci zároveň dělají 
jiný repertoár, zkouší, takže nevidíte všechny 
současně. Kdyby se studovalo s jedním obsa-
zením, šlo by to rychleji. Obvykle potřebujeme 
pět týdnů, pak to jde na scénu. Postavila jsem 
choreografii nahrubo, hodně práce zbývá – ještě 
se vrátím.

Ashtonova inscenace La Fille mal gardée, 
svým stylem „typicky britská“, je spjata 
s Cecchettiho metodou výuky klasického tan-
ce, kterou charakterizují rychlé kroky nohou 
a velmi lehké pohyby paží. Soubor Baletu 
Národního divadla je národnostně pestřejší 
než dříve a tanečníci mají rozdílné odborné 
vzdělání. Jaká je vaše zkušenost po čtrnácti 
dnech zkoušení?
Soubor považuji za velmi dobrý. Vedla jsem ba-
letní tréninky s hochy i dívkami. Mají výbornou 
práci nohou, opravdu velmi rychlou, čistou tech-
niku, málo manýr. Řekla jsem jim, aby pracovali 
více zády, a ne celým tělem. Jako soubor vědí, 
co je třeba. Což je skvělé, protože když s nimi 
vedete trénink, nedělají si, co sami chtějí, ale co 
jim je řečeno. Neshledávám žádný problém.

La Fille mal gardée měla premiéru 28. ledna 
1960 v Královském baletu v Covent Garden. 
Téhož roku se Královský balet stal prvním 
baletním souborem, v němž byli zaměstnáni 
profesionální choreologové na plný úvazek. 
V kterém roce byla vytvořena baletní partitu-
ra, s níž pracujete?
V roce 1963. První notátorkou byla Feith 
Worth, autorkou partitury je Elizabeth Allen. 
Po smrti Fredericka Ashtona v roce 1988 ji 
zdědil Alexander Grant, první představitel ko-
mické role Allana v roce 1960. On mě vyzval, 
abych s ním spolupracovala jako choreolož-
ka-baletní mistryně při realizaci baletu podle 
partitury. Od té doby jsem La Fille mal gardée 
postavila ve Skotském baletu, Stuttgartském 
baletu, Hamburském baletu atd. … a teď 
poprvé pracuji s českým Baletem Národního 
divadla. Ve Stuttgartském baletu jsem poznala 
Filipa Barankiewizce. Tehdy jako první sólista 
baletního souboru alternoval hlavní roli 
Colase. Byl nejlepší, opravdu skvělý, a proto 
tančil premié ru. Velmi mě potěšilo, když mě 
kontaktoval: „Potřebuji Vás a Vašeho ducha, 
přijeďte!“ 

Přátelé Freda Ashtona často hovoří o tzv. 
„Fred Step“, taneční vazbě, která se vyskytuje 
v každém Ashtonově baletu. Enchainement 
je následující: Piquée arabesque ouverte; 
Fondu; Coupé piqué, développé a la seconde, 
fondu; Pas de bourrée dessous; Pas de chat. 
Prosím, můžete pro naše čtenáře zaznamenat 
„Fred Step“ systémem BMN?

[Podávám paní Elliott na výběr několik typů 
notového papíru, vhodného pro psaní hudebních 
partitur. Žádný z nich nemá vhodné rozměry, 
odpovídající potřebám BMN. Paní Elliott roz-
hoduje: Uděláme kopii z partitury La Fille mal 
gardée. Zde je vytištěna.] 

Jana Hošková, emeritní šéfredaktorka časopisu Taneční listy

 >

Taneční kroky známé jako Fred Step, zachycené v několika 
znacích Beneshovy pohybové notace, najdete v různých 
dynamických a prostorových obměnách v tancích vesniča-
nů, sólové variaci s flétnou a pas de deux Lise s Colasem 
v baletu La Fille mal gardée. Fred Step se můžete také 
sami učit v některé z tanečních dílen Baletu Národního di-
vadla, které se pořádají pravidelně v baletním sále v Anně. 
Právě tam, kde vznikl tento rozhovor. 

Partitura uchovává plný obraz 
záměru choreografa, vlastní 

choreografie, muzikality 
a nejmenších detailů, které činí 

z díla něco mimořádného. 

FO
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PREMIÉROVÉ SKUPINY
 
Tři exkluzivní skupiny vás zvou na premiérové večery novinek 
nadcházející divadelní sezony. Navštívíte představení na nej-
lepších místech v hledišti, získáte tištěné programy podepsa-
né představiteli hlavních rolí, budeme vás hýčkat i mnohými 
překvapeními – například pozvánkou na číši vína, setkáním 
s umělci či dramaturgickým úvodem před představením. 
A hlavně tím, co umíme nejlépe – uměním. 

Operní premiéry (OP)
Ruch v šatnách umělců, kde je atmosféra rozechvělá nervozi-
tou i vzrušením z prvního uvedení před zaplněným divadlem, 
slavnostní nálada v předsálí i v hledišti, očekávání nevšedního 
uměleckého zážitku. To vše tvoří zážitky, pro které mnozí z nás 
milují premiérová představení. Nadcházející operní sezona 
přinese kombinaci klasických titulů i méně uváděných děl. 
Výročí založení samostatného Československa oslavíme novou 
inscenací Smetanovy Libuše, se kterou je historie Národního 
divadla neodmyslitelně spjata. V hudební tvorbě Ludwiga van 
Beethovena nalezneme jedinou operu. Ta se však svými kvali-
tami zcela vyrovná dílům zkušených operních autorů. Fidelio je 
oslavou nejen oddané manželské lásky a věrnosti, ale také ide-
jí spravedlnosti a všelidského bratrství. Operou Jonny vyhrává 
rakouského skladatele Ernsta Krenka si připomeneme další 
významné výročí. Česká premiéra této opery se uskutečnila 
v Novém německém divadle, od jehož otevření letos uplynulo 
130 let. Slavnou trojici mistrů klasicistní hudby, Mozarta, 
Haydna a Beethovena, připomenou v jednom večeru dvě díla 
skladatelů Michaela Nymana a Stevena Stuckyho. První dílo 
s názvem Dopisy, hádanky a příkazy zhudebňuje fragmenty 
z Mozartových dopisů i bizarní hádanky, které Mozart sepsal 
pro vídeňský karneval. Druhá soudobá opera nese název Kla-
sika a je ironickou groteskou polemizující s dílem amerického 
muzikologa a pianisty Charlese Rosena. Nadsázka a ironie 
jsou důležitými prvky také v Prokofjevově Lásce ke třem 
pomerančům, kterou skladatel pojal jako burlesku tropící 
si žerty ze všeho vážného a procítěného. Se sezonou, která 
bude protkána připomínkami české státnosti, se rozloučíme 
romantickou tragédií o rytíři Daliborovi. 

1 Libuše pá 14.09.2018 19:00 ND
2 Fidelio so 22.09.2018 19:00 StD
3 Jonny vyhrává čt 24.01.2019 19:00 ND
4 Dopisy, hádanky a příkazy čt 04.04.2019 19:00 StD
5 Láska ke třem pomerančům čt 16.05.2019 19:00 ND
6 Dalibor čt 27.06.2019 19:00 ND

Cena – A: 8 990 Kč 

Činoherní premiéry (ČP)
Činoherní soubor vás zve k šesti premiérovým večerům, které 
si můžete užít ve společnosti našich hereckých hvězd. Těšit 
se můžete na inscenace klasických i současných titulů. První 
z nich je dramatizace psychologického románu rakouského 
autora Stefana Zweiga Netrpělivost srdce. Její režisér Daniel 
Špinar se inspiroval Zweigovým pronikavým popisem lidského 
jednání v mezních životních situacích, které mohou člověka 
přivést snadno tam, kam by to nikdy nečekal. Také druhá čino-
herní premiéra je dramatizací, tentokrát připravenou přímo pro 
Národní divadlo spisovatelem Emilem Haklem. Jeho divadelní 
hra Návštěva vychází ze stejnojmenné povídky. Pojednává 
o osudech čtyř mužů, jimž ze života zbývá jen možnost se sejít 
a konverzovat na rozličná témata. Kouzelná země vychází 
z díla Jáchyma Topola Noční práce. Přenese diváky do srpna 
roku 1968, kdy naše území obsadila vojska Varšavské smlouvy. 
Specifickým obrazivým stylem vypráví příběh, kterým mohla 
typická česká vesnice projít. Čtvrtý večer přinese variaci na nej-
čtenější české klasické literární dílo, Kytici Karla Jaromíra 
Erbena. Tandem SKUTR připraví nové zpracování archetypál-
ních témat, jakými jsou láska a smrt nebo vztah matky a dítěte, 
v divácky atraktivní a působivé podobě. Jarní premiéra autor-
ského dramatu Za krásu bude poctou jednomu z nejvýznam-
nějších režisérů všech dob, Karlovi Hugu Hilarovi, který zasvětil 
svůj život povznesení českého divadla na evropskou úroveň. 
V Národním divadle působil od roku 1921 do své smrti v březnu 
1935. Poslední inscenací bude uvedení Molièrova Misantropa 
ve Stavovském divadle v režii Jana Friče. Klasicistní komedie 
o člověku, který se straní druhých a nenávidí je, nepostrádá 
prvky lidového komediantství ani existenciální rozměr.

1 Netrpělivost srdce čt 08.11.2018 19:00 StD
2 Návštěva čt 22.11.2018 20:00 NS
3 Kouzelná země čt 14.02.2019 19:00 StD
4 Kytice čt 28.02.2019 19:00 ND
5 Za krásu čt 14.03.2019 20:00 NS
6 Misantrop čt 23.05.2019 19:00 StD

Cena – A: 3 990 Kč

Baletní premiéry (BP)
Nadcházející baletní sezona se ponese ve znamení dvou 
moderních titulů a jednoho více než klasického. Komponovaný 
večer nesoucí název Kylián je poctou choreografovi Jiřímu Ky-
liánovi, který se stal ikonou světového tance. Říjnová premiéra 
bude zároveň oslavou vzniku republiky. V březnu se na jeviště 
Národního divadla vrátí Labutí jezero. Inscenovat tento balet 
nově a zároveň s úctou vyžaduje velkou odvahu. Slavný choreo-
graf John Cranko se ve své verzi snažil zachytit romantickou 
atmosféru a sloučit nádheru celého konceptu s jistou mírou 
intimity. V červnu se pak ve Stavovském divadle objeví román 
Franze Kafky netradičně v baletním zpracování. Renomovaný 
italský choreograf Mauro Bigonzetti se nechal volně inspiro-
vat jeho Procesem. Moderní inscenace je plná dramatických 
zvratů a nabídne nečekaný pohled na známý příběh.

1 Kylián čt 11.10.2018 19:00 ND
2 Labutí jezero čt 28.03.2019 19:00 ND
3 Proces čt 13.06.2019 19:00 StD

Cena – A: 4 990 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Exclusive I (EX1)
Předplaťte si Audienci u Ivy Janžurové. Vstupenky na oblíbenou 
činohru jsou vždy beznadějně vyprodané. V rámci skupiny 
s exkluzivními tituly máte jistotu, že se na vás dostane. 
V britském království zůstaneme i s druhým představením 
v řadě. Pod vedením uměleckého šéfa Činohry Daniela Špinara 
dostane hned sedm herců mimořádnou dramatickou roli 
v hořkosladké komedii Noční sezóna výjimečné britské autorky 
Rebeccy Lenkiewiczové. Není jistě exkluzivnější baletní titul 
než Labutí jezero, jež pro některé představuje téměř syno-
nymum klasického tance. Naši sólisté v něm mají příležitost 
potvrdit svůj um a vy, naši diváci, se nechte unést lehkostí 
a ladností jejich tance. Nekorunovaným králem opery je 
Giuseppe Verdi, jehož díla jsou stálicemi na repertoáru všech 
světových operních domů. Nejnovější inscenaci Nabucca, 
kterou poprvé uvedeme v červnu 2018, bude režírovat slavný 
argentinský tenorista José Cura – to by si jistě žádný operní 
fajnšmekr neměl nechat ujít.

1 Audience u královny út 25.09.2018 19:00 StD
2 Noční sezóna po 05.11.2018 19:00 StD
3 Labutí jezero st 10.04.2019 19:00 ND
4 Nabucco so 22.06.2019 19:00 HDK

Cena – A: 3 490 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 490 Kč

Exclusive II (EX2)

Ve Stavovském divadle můžeme nahlédnout pod pokličku 
Buckinghamského paláce. V Audienci u královny Petera Mor-
gana v režii Alice Nellis exceluje Iva Janžurová, která ztvárňuje 
Alžbětu II. od dob jejího usednutí na britský trůn až takřka 
po současnost. Dramatický milostný příběh chrámové taneč-
nice Nikie a Prince Solora se odehrává na jevišti Národního 
divadla. Balet La Bayadère na hudbu Ludwiga Minkuse vytvořil 
mexický choreograf a režisér Javier Torres a slibuje výpravnou 
podívanou a brilantní výkony sólistů. Následuje jedno  
z největších děl světové literatury, Goethův Faust. Ve Stavov-
ském divadle na vás čeká ve zcela nové úpravě. Autoři v čele 
s režisérem Janem Fričem si kladou otázku, v čem je Faust na-
ším současníkem, jakým pokušením by byl vystaven dnes a ko-
lik z někdejšího klasicistního opusu můžeme přenést na jeviště 
na začátku jedenadvacátého století. Verdiho Nabucco se dočkal 
nového nastudování, které uvádíme v Hudebním divadle Karlín. 
Na inscenaci spolupracoval také proslulý tenorista a dirigent 
José Cura, který se tentokrát představí v roli režiséra. 

Předplatné 2018/2019

 OPERA

 ČINOHRA

 BALET

 LATERNA MAGIKA

 KONCERT 
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1 Audience u královny st 31.10.2018 19:00 StD
2 La Bayadère pá 23.11.2018 19:00 ND
3 Faust po 04.03.2019 19:00 StD
4 Nabucco po 15.04.2019 19:00 HDK

Cena – A: 3 490 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 490 Kč

Exclusive III (EX3)

Třetí exkluzivní cyklus představuje čtyři oblíbené inscenace 
různých žánrů. Zahájí ho snad nejznámější české drama 
Maryša v režii Jana Mikuláška. Jeho inscenace není pohledem 
do vesnice předminulého století, ale sugestivní současnou 
tragédií mladé ženy v nelítostném rodinném prostředí. Arche-
typální sílu vášně, lásky a nenávisti představí také inscenace 
baletu Romeo a Julie, kterou uvádíme v choreografii Petra 
Zusky v Hudebním divadle Karlín. Dramatizace románu Jane 
Austenové Pýcha a předsudek pobaví i dojme. Známý příběh 
o provdávání dcer, zamilovanosti a společenských konvencích 
upravil a režíroval Daniel Špinar na scéně Národního divadla. 
Květnové dny zpříjemní Dvořákova Rusalka. Romantický 
příběh o lásce vodní víly a prince jevištně zpracoval znalec 
pohádek, filmový režisér Zdeněk Troška. Inscenace tohoto 
skvostu české operní tvorby potěší milovníky bohaté výpravy 
i kostýmů.

1 Maryša čt 27.09.2018 19:00 ND
2 Romeo a Julie po 12.11.2018 19:00 HDK
3 Pýcha a předsudek pá 18.01.2019 19:00 ND
4 Rusalka po 13.05.2019 19:00 HDK

Cena – A: 3 490 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 490 Kč

Exclusive IV (EX4)
Také čtvrtá exkluzivní skupina nabídne výběr z nejoblíbeněj-
ších inscenací repertoáru souborů Národního divadla. Režie 
nového nastudování Verdiho opery Nabucco, inspirované 
biblickým starozákonním příběhem, se ujal José Cura. Našim 
divákům se tak tento slavný argentinský pěvec a dirigent 
představí v další, dosud neznámé roli. Hudebně-činoherní 
inscenace V rytmu swingu buší srdce mé přenese divá-
ky do vzpomínek jazzmana Jiřího Traxlera, jehož paměti 
zpracoval Ondřej Havelka. V představení vystoupí také jeho 
slavná kapela Melody Makers, která hudebně doprovází Igora 
Orozoviče excelujícího v hlavní roli. Mezi exkluzivní tituly se 
bezesporu zařadila také Manon Lescaut. Poetický Nezvalův 
text o lásce rytíře ke krásné nevěrnici zpracoval Daniel Špinar 
neotřelým režijním způsobem s velkolepou jevištní výpravou. 
Skupinu uzavře komponovaný baletní večer Timeless, jenž 
patří k divácky nejvyhledávanějším titulům. Tvoří jej tři cho-
reografie předních světových tvůrců – Glena Tetleyho, George 
Balanchina a Emanuela Gata. 

1 Nabucco út 30.10.2018 19:00 HDK
2 Manon Lescaut út 18.12.2018 19:00 ND
3 V rytmu swingu buší srdce mé ne 27.01.2019 19:00 ND
4 Timeless čt 18.04.2019 19:00 ND

Cena – A: 3 490 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 490 Kč

Ladíme spolu (ČFND) 

Již čtyři sezony trvá tradice předplatitelské skupiny, která 
vznikla ze spolupráce Národního divadla a České filharmonie. 
Snažíme se přinášet radost i umělecké zážitky všem milov-
níkům operní i symfonické hudby. Cyklus čtyř večerů otevře 
Zahajovací koncert 123. sezony, na kterém Česká filharmonie 
vystoupí pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova. 
Sté výročí založení samostatného Československa si Národní 
divadlo připomene novou inscenací Smetanovy Libuše. Toto 
slavnostní dílo je úzce spjato nejen s historií zlaté kapličky 
a jeho význam dalece přesahuje uměleckou rovinu. Koncerty  
s názvem Zkouška orchestru se těší velkému zájmu i oblibě 
nejen pravidelných návštěvníků České filharmonie. Večerem 
provede Marek Eben a za dirigentským pultem stane Petr 
Altrichter. Málokteré divadlo se může pyšnit tak blízkým 
vztahem k osobě Wolfganga Amadea Mozarta jako dnešní 
Stavovské. Bez přílišné nadsázky můžeme říci, že se nová in-
scenace Figarovy svatby „vrací ke kořenům“. Diváci se mohou 
těšit na rokokové kostýmy, využití principů barokního divadla 
i osvětlení svíčkami.

1 Zahajovací koncert čt 11.10.2018 19:30 DSR
2 Libuše so 02.03.2019 19:00 ND
3 Zkouška orchestru st 24.04.2019 19:30 DSR
4 Figarova svatba pá 07.06.2019 19:00 StD

Cena – A: 4 990 Kč, B: 3 790 Kč, C: 2 190 Kč

Světové operní hvězdy (OHV)
Také pro nadcházející sezonu jsme připravili skupinu, 
ve které vystoupí výjimečné osobnosti světa opery. V říj-
novém představení Carmen se diváci dočkají rovnou dvou 
významných hostů. V titulní roli se představí mezzosopranis-
tka Elena Maximová, kterou již mělo možnost vidět například 
publikum londýnské Královské opery, a jako Don José se 
na jeviště Národního divadla vrátí tenorista Dmytro Popov. 
Skutečným specialistou na wagnerovské role je rakouský 
tenorista Andreas Schager. Svým vystoupením v Lohengri-
novi naváže na úspěšnou koncertní spolupráci s Orchestrem 
Státní opery. Nejúspěšnějšími operami geniálního skladatele 
Wolfganga Amadea Mozarta se staly ty na libreta Lorenza 
da Ponteho. Figarova svatba i Don Giovanni jsou úzce spjaty 
s pražským prostředím a také s dnešním Stavovským diva-
dlem. Nejinak je tomu u umělců, kteří se v těchto dvou dílech 
představí. Diváci se mohou těšit na Simonu Houda Šaturovou 
v roli Donny Anny a následně vystoupí Adam Plachetka jako 
hrabě Almaviva. 

1 Carmen čt 25.10.2018 19:00 ND
2 Lohengrin pá 22.02.2019 19:00 ND
3 Don Giovanni čt 14.03.2019 19:00 StD
4 Figarova svatba ne 02.06.2019 19:00 StD

Cena – A: 5 790 Kč, B: 3 990 Kč, C: 2 190 Kč

RODINNÉ SKUPINY

Rodinné divadlo odpolední I (ROD1) – od 8 let
Pohádková skupina pro naše nejmladší diváky a jejich rodiče 
plná klasických titulů z našeho repertoáru. Janáčkovy Příhody 
lišky Bystroušky i Dvořákův Čert a Káča si zaslouží pozornost 
nejen díky působivé hudbě a silnému příběhu, ale i půvabnému 
výtvarnému zpracování. Kouzelný cirkus je stálicí na reperto-
áru Laterny magiky, kde se drží už více než 40 let a stále budí 
obrovský zájem u domácího i zahraničního publika. Ve skupině 
pro děti samozřejmě nesmí chybět Louskáček – Vánoční pří-
běh, baletní klasika, bez které si nedokážou představit Vánoce 
diváci ani tanečníci.

1 Louskáček – Vánoční příběh so 15.12.2018 14:00 ND
2 Kouzelný cirkus so 23.03.2019 14:00 NS
3 Příhody lišky Bystroušky so 27.04.2019 11:00 ND
4 Čert a Káča so 08.06.2019 11:00 ND

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 790 Kč

Rodinné divadlo odpolední II (ROD2) – od 8 let
Tři tradiční dětské tituly a jeden zcela současný tvoří druhou 
z dětských skupin. Dvořákovu Čertovi a Káče porozumí i ti nej-
menší diváci, jistě jim v tom pomůže hravá výprava a kostýmy 
Adolfa Borna. V Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky si 
děti užijí pohádkový svět plný zvířat, jejich dospělý doprovod 
zaujmou silné analogie se světem mezilidských vztahů. Lous-
káčka Petra Iljiče Čajkovského snad ani není třeba představo-
vat. Vánoční příběh plný kouzel a snů vás vtáhne do kouzelné 
atmosféry Londýna. Druhým baletním titulem je Malá mořská 
víla. Známou pohádku H. Ch. Andersena zpracoval hudební 
skladatel Zbyněk Matějů, choreograf Jan Kodet a režisérský 
tandem SKUTR.

1 Čert a Káča so 29.09.2018 11:00 ND
2 Louskáček – Vánoční příběh so 05.01.2019 14:00 ND
3 Příhody lišky Bystroušky so 09.02.2019 11:00 ND
4 Malá mořská víla so 11.05.2019 14:00 StD

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 790 Kč

Rodinné divadlo odpolední III (ROD3) – od 15 let
Průřez všemi žánry nabízí skupina určená mladým divákům 
od 15 let. Skupinu otevírá Mozartova Figarova svatba. 
V novém nastudování příběhu o lásce a žárlivosti se diváci 
mohou těšit na prvky barokního divadla, rokokové kostýmy 
i jeviště osvětlené svíčkami. Jedna z nejúspěšnějších 
choreografií Petra Zusky se vrací, tentokrát do Stavovského 
divadla. Taneční divadlo s podtitulem Sólo pro tři je strhující 
představení inspirované životy a písněmi Jacquese Brela, 
Vladimira Vysockého a Karla Kryla. Inscenaci Mlynářova 
opička poskládal autorsky Milan Šotek z nejlepších humor-
ných scének děl Václava Klimenta Klicpery. Autorský projekt 
k výročí vzniku Laterny magiky se volně inspiruje Zahradou 
Jiřího Trnky a vzpomínkami inscenačního týmu a tanečníků 
na zahradu jejich dětství. Spalovač mrtvol Ladislava Fukse 
stále fascinuje čtenáře i diváky všech generací. V roli pana 
Kopfrkingla se zde představí skvělý Martin Pechlát. 

1 Figarova svatba ne 02.09.2018 17:00 StD
2 Mlynářova opička ne 14.10.2018 14:00 StD
3 Zahrada so 19.01.2019 17:00 NS

4
Brel–Vysockij–Kryl /  
/ Sólo pro tři

so 23.02.2019 14:00 StD

5 Spalovač mrtvol so 27.04.2019 14:00 StD

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 390 Kč, C: 890 Kč

Rodinné divadlo odpolední IV (ROD4) – od 12 let
Svět plný kouzel a magie, ale i spletitých mezilidských 
vztahů nabízí skupina určená divákům od 12 let. Otevírá ji La 
Bayadère, tragický příběh o lásce a zradě. Choreograf Javier 
Torres vytvořil tuto inscenaci v úctě k tradici a vypráví tento 
velký baletní příběh s emocemi a citlivým režijním vkladem. 
Modrý pták Maurice Maeterlincka je právem řazen mezi 
vrcholná díla literárního symbolismu. Působivou alegorii ale 
snadno chápou i mladší diváci, pro které je zkrátka pohádkou 
o dobrodružné cestě za štěstím. Operní žánr má v této 
skupině českého zástupce. Jsou jím Janáčkovy Příhody lišky 
Bystroušky, „filozofická revue“ o zvířatech a lidech, o touze, 
zklamání ze života i moudrém smíření s věčnou přírodou. 
Příběh, který stojí za to vyprávět zas a znovu, to je Maryša 
bratří Mrštíků. V nadčasovém nastudování tohoto jedinečné-
ho díla exceluje v titulní roli Pavla Beretová. Skupinu uzavírá 
nesmrtelná baletní klasika. Známý příběh princezny zakleté 
do labutě vytvořil slavný choreograf John Cranko, zakladatel 
Stuttgartského baletu, mistr příběhových baletů.

1 La Bayadère so 24.11.2018 14:00 ND
2 Modrý pták so 12.01.2019 13:00 StD
3 Příhody lišky Bystroušky so 16.02.2019 11:00 ND
4 Maryša so 30.03.2019 14:00 ND
5 Labutí jezero ne 23.06.2019 14:00 ND

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 390 Kč, C: 890 Kč

Rodinné divadlo odpolední V (ROD5) – od 12 let
Nová i klasická díla, moderní i tradiční zpracování, balet, 
opera, činohra i Laterna magika. Pestrou skupinu určenou 
divákům od 12 let otevírá baletní představení s názvem 
Kylián, které vzdává hold slavnému českému tvůrci Jiřímu 
Kyliánovi a jeho choreografickému mistrovství. Dvořákův Čert 
a Káča jistě potěší milovníky nádherných melodií, lidového 
humoru a díla výtvarníka Adolfa Borna, který vytvořil scénu 
i kostýmy. Prodaná nevěsta patří mezi klasiku českého 
operního repertoáru. Groteskní i dojemný příběh uchopila 
režisérka Magdalena Švecová s něhou, inteligentním vtipem 
a nadsázkou. Činohra je ve skupině zastoupena slavnou bláz-
nivou komedií Williama Shakespeara Sen čarovné noci. Sólo 
pro nás dva choreografa Petra Zusky navazuje na kultovní 
inscenaci Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři. Tentokrát se bude 
tančit na hudbu písničkářů Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek. 
Závěr skupiny bude patřit Laterně magice. Autorský tým se 
v nové inscenaci Zahrada nechává inspirovat pohádkou Jiřího 
Trnky i vzpomínkami na zahradu svého dětství.

1 Kylián so 20.10.2018 14:00 ND
2 Čert a Káča ne 18.11.2018 11:00 ND
3 Prodaná nevěsta ne 16.12.2018 14:00 ND
4 Sen čarovné noci ne 13.01.2019 14:00 ND
5 Sólo pro nás dva so 02.03.2019 16:00 NS
6 Zahrada ne 02.06.2019 17:00 NS

Cena – A: 2 290 Kč, B: 1 690 Kč, C: 990 Kč

Rodinné divadlo odpolední VI (ROD6) – od 12 let
Skupina pro diváky od 12 let plná klasiky napříč všemi 
uměleckými žánry. Balet zastupují Marná opatrnost a Labutí 
jezero. První z nich, úspěšný titul choreografa Sira Frede-
ricka Ashtona, je protkán nejen veselím a humorem, ale 
i virtuózními tanečními výkony. Ten druhý – pohádkové Labutí 
jezero – je naopak tragickým příběhem, esencí klasického 
baletu. Mezi činoherními tituly se můžete těšit na stálice 
seznamů povinné školní četby. Maeterlinckův Modrý pták 
patří bezesporu k největším dílům světového symbolistního 
dramatu; inscenace Štěpána Pácla je však bez problémů 
přístupná i mladšímu publiku. Kytice Karla Jaromíra Erbena 
se dočkala už mnoha zpracování. Jak si s ní poradí režiséři 
Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka, zjistíte přímo v historic-
ké budově Národního divadla. Prodaná nevěsta je ideální pro 
první návštěvu operního představení. Jednoduchý děj a zná-
mé melodie udrží pozornost i mladších diváků. Chybět nesmí 
ani Laterna magika. Zastupují ji Podivuhodné cesty Julese 
Verna, komedie Davida Drábka o posledním dobrodružství 
slavného spisovatele a pionýrech filmu.
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1 Marná opatrnost so 08.09.2018 14:00 ND

2
Podivuhodné cesty  
Julese Verna

so 20.10.2018 17:00 NS

3 Modrý pták ne 25.11.2018 13:00 StD
4 Prodaná nevěsta ne 10.02.2019 11:00 ND
5 Kytice so 11.05.2019 14:00 ND
6 Labutí jezero ne 30.06.2019 14:00 ND

Cena – A: 2 290 Kč, B: 1 690 Kč, C: 990 Kč

Rodinné divadlo odpolední VII (ROD7) – od 8 let
Co vidím, když nevidím? Dveře do světa bohaté dětské 
fantazie otevírá inscenace Laterny magiky Vidím nevidím 
se skvělými představitelkami hlavní role. Malá mořská víla 
a Příhody lišky Bystroušky jsou pohádky, které každý bezpeč-
ně zná. Nové pohledy na ně vám nabídnou naše inscenace. 
První je baletní, s půvabnými kostýmy, v choreografii Jana 
Kodeta a režii dua SKUTR. Tu druhou – operu Leoše Janáčka 
– režíroval Ondřej Havelka. Jeho obdiv k éře swingu se odráží 
v kostýmech stylizovaných do 30. let 20. století. A na závěr 
příběh plný humoru – balet Marná opatrnost Sira Fredericka 
Ashtona, který dosud uvedlo více než 35 divadel po celém 
světě.

1 Vidím nevidím ne 11.11.2018 17:00 NS
2 Malá mořská víla so 19.01.2019 14:00 StD
3 Příhody lišky Bystroušky ne 24.03.2019 11:00 ND
4 Marná opatrnost so 25.05.2019 14:00 ND

Cena – A: 1 590 Kč, B: 1 090 Kč, C: 690 Kč

Rodinné divadlo večerní (ROV) – od 15 let 
Sen čarovné noci je klasický titul, který se na jeviště vrací 
s každou generací. S fantastickou přehlídkou motivů, záple-
tek, záhad a tajemství se alespoň jednou za život musí potkat 
všichni skuteční divadelní nadšenci. Českou operní tvorbu 
v této skupině zastupuje Leoš Janáček. Její pastorkyňa, 
podle realistického dramatu spisovatelky Gabriely Preissové, 
zaznamenala obrovský úspěch na domácích i zahraničních 
scénách. Beethovenův Fidelio vypráví příběh ženy odhodlané 
osvobodit svého nespravedlivě odsouzeného manžela. 
Opera o oddané manželské lásce nese také humanistické 
ideje lidského bratrství a smíření. Baletní žánr zastupuje 
komponovaný večer s názvem Timeless, kde se diváci setkají 
s mistry baletního umění – choreografy Georgem Balanchi-
nem, Emanuelem Gatem a Glenem Tetleym, jehož Svěcení 
jara je strhující oslavou tanečního umění. Melodie z oper 
Giuseppa Verdiho znají i diváci tímto žánrem dosud nepolí-
bení. Na závěr sezony zhlédnete jednu z těch nejslavnějších, 
kterou je Nabucco.

1 Sen čarovné noci po 08.10.2018 19:00 ND
2 Její pastorkyňa čt 01.11.2018 19:00 ND
3 Fidelio pá 22.03.2019 19:00 StD
4 Timeless ne 21.04.2019 19:00 ND
5 Nabucco út 25.06.2019 19:00 HDK

Cena – A: 2 690 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 390 Kč

STUDENTSKÁ SKUPINA

Tato skupina je otevřena všem. Studenti středních a vysokých 
škol ji mohou zakoupit s 50% slevou. Prokázání nároku 
na slevu může hledištní personál vyžadovat při vstupu 
do hlediště.

Národní divadlo studentům (NDS)
Skupina určená nejen studentům nabízí širokou škálu her 
více žánrů, která potěší začínající i zkušené diváky. Prvním ti-
tulem je Donizettiho rozpustilá opera Poprask v opeře, kterou 
režijně připravil nejvýraznější mim a performer své genera-
ce, Radim Vizváry. Vztahy, a to nejen mezi mužem a ženou, 
jsou tematizovány v nejnovějším opusu Petra Zusky Sólo pro 
nás dva. Zazní hudba písničkářů Jaromíra Nohavici a Beaty 
Bocek. Činoherní představení Kouzelná země vychází z díla 
Jáchyma Topola Noční práce. Diváky přenese do srpna roku 
1968, kdy naše území obsadila vojska Varšavské smlouvy. 
Specifickým obrazivým stylem vypráví příběh, kterým mohla 
typická česká vesnice projít – válkou, odsunem, kolektivizací, 
ale třeba i hony na čarodějnice, pogromy a masopustními 
orgiemi. Druhým operním představením je Werther, jedna 
z nejzdařilejších adaptací Goethova díla z pera francouz-
ského skladatele Julese Masseneta. Sugestivní představení 
vynikajícího evropského operního režiséra Willyho Deckera 
uvedeme ve spolupráci s Oper Frankfurt.

1 Poprask v opeře út 16.10.2018 19:00 StD
2 Sólo pro nás dva út 05.03.2019 20:00 NS
3 Kouzelná země út 02.04.2019 19:00 StD
4 Werther út 07.05.2019 19:00 ND

Cena běžná – A: 1 980 Kč, B: 1 380 Kč, C: 980 Kč  
Cena studentská – A: 990 Kč, B: 690 Kč, C: 490 Kč

SENIORSKÁ SKUPINA
 
Tyto skupiny jsou určeny výhradně seniorům od 60 let.  
Nabízejí mimořádné cenové zvýhodnění. Prokázání věku 
může hledištní personál vyžadovat při vstupu do hlediště.

Seniorský cyklus I (SEN1)
Trojici operních a jeden baletní titul přinese první cyklus 
odpoledních představení pro seniory. Dvořákův Čert a Káča 
jistě potěší milovníky nádherných melodií, lidového humoru 
a díla výtvarníka Adolfa Borna, který vytvořil scénu i kostýmy. 
Baletní zpracování nejslavnějšího milostného příběhu všech 
dob uvádíme v Hudebním divadle Karlín. V Romeovi a Julii vy-
zdvihl choreograf Petr Zuska věčný konflikt mužského a žen-
ského principu – ratia a iracionálna. Inscenaci postavil v úctě 
k Shakespearově předloze. Následovat budou Výlety páně 
Broučkovy, opera, ke které si Janáček napsal vlastní libreto 
inspirované oblíbenou satirickou prózou Svatopluka Čecha. 
Posledním představením je velmi oblíbená Rusalka v režii 
Zdeňka Trošky, v níž velkolepou scénu Milana Ferenčíka 
a kostýmy Josefa Jelínka doplňují magické filmové dotáčky. 

1 Čert a Káča so 06.10.2018 11:00 ND
2 Romeo a Julie út 27.11.2018 15:30 HDK
3 Výlety páně Broučkovy čt 11.04.2019 17:00 ND
4 Rusalka čt 20.06.2019 17:00 HDK

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč

Seniorský cyklus II (SEN2)
Druhou seniorskou skupinu zahájí komponovaný večer s ná-
zvem Kylián. Soubor Baletu pod vedením Filipa Barankiewicze 
představí čtyři opusy slavného choreografa Jiřího Kyliána: 
Žalmovou symfonii, Bella Figuru, Petite Mort a Šest tanců, jež 
doprovodí Orchestr a Sbor Opery Národního divadla. Českou 
operu tentokrát reprezentuje poměrně zřídka uváděné dílo 
Leoše Janáčka Výlety páně Broučkovy, které je inspirováno 
satirickou prózou Svatopluka Čecha a pojednává o chronických 
morálních neduzích českého člověka. Fantazii jistě povzbudí 
také opera Jeníček a Mařenka Engelberta Humperdincka 
na námět oblíbeného příběhu bratří Grimmů. Neotřelé zpra-
cování diváky zavede nejen do tajemného lesa, který obývají 
víly i ježibaba, ale také do světa potulných komediantů, kteří 
svá čísla předvádějí na jevišti i ve foyer. Cyklus završí slavný 
Nabucco Giuseppa Verdiho. Novou verzi známého příběhu 
o babylonském králi Nebuchadnezzarovi připravil slavný 
argentinský tenor José Cura, tentokrát v roli režiséra, účinkují 
Orchestr a Sbor Státní opery.

1 Kylián ne 14.10.2018 14:00 ND
2 Výlety páně Broučkovy pá 07.12.2018 17:00 ND
3 Jeníček a Mařenka út 30.04.2019 17:00 HDK
4 Nabucco út 14.05.2019 17:00 HDK

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč

Seniorský cyklus III (SEN3)
Na jevišti Stavovského divadla ožívá dílo jednoho z nejvý-
znamnějších českých dramatiků, Václava Klimenta Klicpery. 
Poctu tomuto divadelnímu velikánovi připravil dramaturg 
Milan Šotek, který z autorových děl vybral humorné scény 
a upravil je přesně na míru členům činoherního souboru. 
Baletní soubor se představí v oblíbeném Sólu pro tři cho-
reografa Petra Zusky. Tančit se bude na písně tří velkých hu-
debníků: Jacquese Brela, Vladimira Vysockého a Karla Kryla. 
Inscenace opery Jeníček a Mařenka německého skladatele 
Engelberta Humperdincka nabízí fantastickou výpravnou 
podívanou plnou neočekávaných výtvarných řešení. Velmi 
působivá scéna i kostýmy doprovází také krásný poetický 
jazyk Nezvalovy činohry Manon Lescaut, kterou uvádíme 
v Národním divadle v režii Daniela Špinara. Posledním 
představením je známá opera Nabucco Giuseppa Verdiho. 
Přeneseme se do světa starověkého Babylonu a zazní mimo 
jiné i slavný sbor Židů.

1 Mlynářova opička ne 09.12.2018 13:00 StD

2
Brel–Vysockij–Kryl / 
/ Sólo pro tři

ne 10.03.2019 14:00 StD

3 Jeníček a Mařenka út 30.04.2019 17:00 HDK
4 Manon Lescaut ne 26.05.2019 14:00 ND
5 Nabucco so 29.06.2019 17:00 HDK

Cena – A: 1 990 Kč, B: 1 490 Kč, C: 990 Kč

Seniorský cyklus IV (SEN4)
Cyklus večerních představení otevře již v září temperamentní 
hra Krvavá svatba španělského autora Federica Garcíi Lorcy 
o lásce, vášni a smrti. Režijní duo SKUTR v ní vizuálně velkolepě 
zpracovává folklorní motivy i archetypální obřady, jakými jsou 
svatba a pohřeb. O spiknutí proti švédskému králi Gustavu III., 
ke kterému mají všichni účastníci dobré důvody, pojednává 
opera Giuseppa Verdiho Maškarní ples. Dalším představením je 
balet Timeless, složený ze tří náročných choreografií slavných 
tvůrců Glena Tetleyho, Emanuela Gata a George Balanchina. Vy-
vrcholením je závěrečná část, Stravinského Svěcení jara. Nová 
inscenace Laterny magiky Zahrada je inspirována stejnojmen-
ným dílem Jiřího Trnky a přenese nás do vzpomínkových zahrad 
dětství. Balet Marná opatrnost v choreografii Sira Fredericka 
Ashtona nabídne veselý příběh o nástrahách, kterým čelí mladí 
milenci Lise a Colas. Úklady, tentokrát však motivované touhou 
po moci, se objeví také v poslední inscenaci skupiny, ve Verdiho 
opeře Macbeth podle dramatu Williama Shakespeara.

1 Krvavá svatba út 18.09.2018 19:00 StD
2 Maškarní ples čt 29.11.2018 19:00 ND
3 Timeless čt 31.01.2019 19:00 ND
4 Zahrada pá 29.03.2019 20:00 NS
5 Marná opatrnost st 22.05.2019 19:00 ND
6 Macbeth pá 21.06.2019 19:00 ND

Cena – A: 2 990 Kč, B: 2 090 Kč, C: 1 190 Kč

Seniorský cyklus V (SEN5)
Tato odpolední skupina přinese představení různých žánrů. 
Fidelio je jediným příspěvkem Ludwiga van Beethovena na poli 
hudebního divadla. Opera pojednávající o oddané manžel-
ské lásce však nese také ideje spravedlnosti a všelidského 
bratrství. Činoherní žánr zastupuje dramatizace pamětí 
fenomenálního Jiřího Traxlera V rytmu swingu buší srdce mé. 
Noční sezóna britské autorky Rebeccy Lenkiewiczové je hořkou 
komedií o osudech „normální britské rodinky“. Veselý balet vě-
hlasného Sira Fredericka Ashtona Marná opatrnost nás zavede 
do vesnického prostředí plného barev, radosti a lásky. Virtuózní 
choreografie obsahuje energická pas de deux i náročné sólové 
výstupy.

1 Fidelio ne 21.10.2018 17:00 StD
2 V rytmu swingu buší srdce mé ne 27.01.2019 14:00 ND
3 Noční sezóna ne 14.04.2019 14:00 StD
4 Marná opatrnost so 18.05.2019 14:00 ND

Cena – A: 1 490 Kč, B: 1 090 Kč, C: 690 Kč 

OPERNÍ SKUPINY

Pro milovníky opery I (O1)
První operní skupina patří nejnovějším inscenacím na reper-
toáru Národního divadla. Sérii šesti večerů zahájí Nabucco, 
opera zpracovávající biblický námět ze Starého zákona o baby-
lonském králi Nebuchadnezzarovi. Jedinou operní stopu za se-
bou zanechal Ludwig van Beethoven. Jeho Fidelio je oslavou 
oddané manželské lásky a věrnosti, a také idejí spravedlnosti 
a všelidského bratrství, které jsou s tímto autorem neodmy-
slitelně spjaty. Operou Jonny vyhrává německého skladatele 
Ernsta Krenka si připomeneme 130. výročí otevření Nového 
německého divadla, v němž měla tato opera českou premiéru. 
Prostor dostanou také dvě díla Bedřicha Smetany. Nejprve zazní 
slavnostní Libuše, dílo, které svým významem přesahuje umě-
leckou rovinu. Ještě jednou zavítáme do operního 20. století. 
Svou Lásku ke třem pomerančům pojal Prokofjev jako burlesku, 
která si tropí smích ze všeho vážného a procítěného. Úplný zá-
věr sezony bude znovu patřit velikánovi české hudby Bedřichu 
Smetanovi a jeho romantické tragédii o rytíři Daliborovi. 

1 Nabucco so 15.9.2018 19:00 HDK
2 Fidelio čt 22.11.2018 19:00 StD
3 Jonny vyhrává st 30.1.2019 19:00 ND
4 Libuše st 8.5.2019 19:00 ND
5 Láska ke třem pomerančům pá 24.5.2019 19:00 ND
6 Dalibor so 29.6.2019 19:00 ND

Cena – A: 4 890 Kč, B: 3 590 Kč, C: 2 090 Kč
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Pro milovníky opery II (O2)
Výběr z děl české i světové operní tvorby nabízí druhá skupina 
určená všem milovníkům opery. Bez přílišné nadsázky 
můžeme říci, že se nová inscenace Figarovy svatby „vrací 
ke kořenům“. Diváci se mohou těšit na rokokové kostýmy, vyu-
žití principů barokního divadla i osvětlení svíčkami. Děj Verdiho 
Maškarního plesu je inspirován životem a smrtí švédského 
krále Gustava III. Princezna Turandot klade svým nápadníkům 
hádanky, za jejichž nezodpovězení je čeká smrt. Uhodne je až 
princ Kalaf, jehož láska nakonec přemůže princeznin chlad. 
Hned dvakrát je v této skupině zastoupena tvorba Leoše 
Janáčka. První janáčkovský večer pak bude patřit jedné 
z autorových nejslavnějších oper, Její pastorkyni. Autor zde 
se svým smyslem pro zemitou dramatičnost vykreslil lidské 
vztahy utvářené drsným prostředím světa uzavřené vesnické 
komunity. Druhým dílem budou Výlety páně Broučkovy, satira 
o chronických morálních neduzích českého člověka. Skupinu 
uzavře Verdiho Nabucco, mistrovské dílo, které si zaslouží být 
uváděno zas a znova nejen pro své působivé melodie. 

1 Figarova svatba út 02.10.2018 19:00 StD
2 Maškarní ples čt 22.11.2018 19:00 ND
3 Turandot út 19.02.2019 19:00 HDK
4 Její pastorkyňa pá 22.03.2019 19:00 ND
5 Výlety páně Broučkovy pá 26.04.2019 19:00 ND
6 Nabucco út 11.06.2019 19:00 HDK

Cena – A: 4 890 Kč, B: 3 590 Kč, C: 2 090 Kč

Pro milovníky opery III (O3)
Průřez operou 19. století nabídne třetí skupina určená všem 
milovníkům hudebního divadla. Sezonu zahájí Verdiho Nabuc-
co, opera na starozákonní biblický námět o babylonském králi 
Nebuchadnezzarovi. Operu Lohengrin o bájném „rytíři s labutí“ 
opatřil Richard Wagner podmanivou hudbou psanou pro velké 
ansámblové obsazení a posluchači se mohou těšit na skvělé 
scény v čele s oblíbeným svatebním sborem. Odpověď na otáz-
ku, jak by mohla vypadat dnešní Popelka, nabídne inscenace 
uváděná ve Stavovském divadle, která toto dílo zpracovává 
svěžím a moderním způsobem. Massenetův Werther se vrací 
na jeviště Národního divadla bezmála po osmdesáti letech 
a nabídne nám setkání s koncepcí slavného operního režiséra 
Willyho Deckera. Pucciniho mistrovství si připomeneme ope-
rou o kruté a chladné Turandot, jejíž srdce obměkčí až láska 
prince Kalafa. 

1 Nabucco čt 13.09.2018 19:00 HDK
2 Lohengrin ne 04.11.2018 17:00 ND
3 Popelka čt 31.01.2019 19:00 StD
4 Werther st 24.04.2019 19:00 ND
5 Turandot út 18.06.2019 19:00 HDK

Cena – A: 4 190 Kč, B: 2 990 Kč, C: 1 890 Kč

Operní odpoledne (OO)
Pokud patříte mezi milovníky opery, ale dáváte přednost 
atmosféře odpoledních repríz, je tato skupina určena právě 
vám. Trojice představení potěší jak příležitostné diváky, tak 
i ty, kteří scény Národního divadla navštěvují častěji. Zářijové 
sváteční odpoledne vám zpříjemní slavnostní opera Bedřicha 
Smetany. Ústřední postava kněžny Libuše není jen moudrou 
panovnicí, věštící Čechům slávu, ale také očistným mytickým 
symbolem ženství a mateřství, mírnosti a pokojného života. 
S druhým představením zažijete doslova Poprask v opeře. 
Donizettiho komedie, která se odehrává při přípravě operní 
premiéry, si utahuje z divadelních zvyklostí, postaviček i jejich 
manýr. Slavnou trojici mistrů klasicistní hudby, Mozarta, 
Haydna a Beethovena, připomenou v jednom večeru dvě díla 
skladatelů Michaela Nymana a Stevena Stuckyho. První dílo 
s názvem Dopisy, hádanky a příkazy zhudebňuje fragmenty 
z Mozartových dopisů i bizarní hádanky, které Mozart sepsal 
pro vídeňský karneval. Druhá soudobá opera nese název Kla-
sika a je ironickou groteskou polemizující s dílem amerického 
muzikologa a pianisty Charlese Rosena.

1 Libuše pá 28.09.2018 17:00 ND
2 Poprask v opeře ne 17.03.2019 14:00 StD
3 Dopisy, hádanky a příkazy ne 26.05.2019 17:00 StD

Cena – A: 1 590 Kč, B: 1 090 Kč, C: 890 Kč

Nová opera (NO)
Od doby svého vzniku prošel operní žánr bohatým vývojem 
a nejednou udával trendy jak na poli hudebním, tak obecně 
kulturním. Nejinak tomu bylo a je ve 20. a 21. století. Operou 
Jonny vyhrává rakouského skladatele Ernsta Krenka si připo-
meneme další významné výročí. Česká premiéra této opery 
se uskutečnila v Novém německém divadle, od jehož otevření 

letos uplynulo 130 let. Slavnou trojici klasicistních hudebních 
mistrů, Mozarta, Haydna a Beethovena, připomenou v jednom 
večeru díla skladatelů Michaela Nymana a Stevena Stuckyho. 
První dílo s názvem Dopisy, hádanky a příkazy zhudebňuje 
fragmenty z Mozartových dopisů i bizarní hádanky, které Mo-
zart sepsal pro vídeňský karneval. Druhá soudobá opera nese 
název Klasika a je ironickou groteskou polemizující s dílem 
věhlasného amerického muzikologa a pianisty Charlese Ro-
sena. Tramvestie navazuje na tradici uvádění soudobých oper 
českých autorů. Napsal ji skladatel Petr Wajsar ve spolupráci 
s básníkem Pavlem Novotným. Prokofjevova Láska ke třem 
pomerančům stála dlouho stranou zájmu českých operních 
divadel. Adaptace původně klasického textu se stala autorovou 
nejznámější operou, která je až po okraj naplněná žertem, 
ironií, satirou i hlubším významem.

1 Jonny vyhrává st 20.03.2019 19:00 ND
2 Dopisy, hádanky a příkazy čt 25.04.2019 19:00 StD
3 Tramvestie út 07.05.2019 20:00 NS
4 Láska ke třem pomerančům ne 09.06.2019 17:00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč

Opera v Karlíně (OK)
Již potřetí mají naši diváci možnost navštěvovat krásné novo-
barokní prostory Hudebního divadla Karlín. Skupinu jsme letos 
připravili na míru milovníkům romantické opery 19. století. 
Příběh o nešťastných veronských milencích Romeovi a Julii 
zpracoval do operní podoby francouzský skladatel Charles 
Gounod. Jeho opery se vyznačují působivými melodiemi, 
zkušenějším posluchačům jistě není neznámá například 
Juliina árie Je veux vivre z prvního dějství. Chybět samozřejmě 
nemůže ani klenot české opery, kterým je Dvořákova Rusalka. 
V Hudebním divadle Karlín ji navíc uvádíme v bohaté výpravě 
a oblíbené režii Zdeňka Trošky. Zaslouží-li si některý skladatel, 
aby jeho dílo bylo zastoupeno hned dvakrát, je to bezpochyby 
Giuseppe Verdi. Nejdříve zhlédnete představení nové inscena-
ce slavného Nabucca, kterou se Sborem a Orchestrem Státní 
opery režijně připravil José Cura. Se sezonou se rozloučíte 
tóny La traviaty. Nad příběhem inspirovaným Dumasovou 
Dámou s kaméliemi se diváci dojímají již více než 160 let a my 
věříme, že v tomto případě tomu nebude jinak. 

1 Romeo a Julie st 12.09.2018 19:00 HDK
2 Rusalka út 04.12.2018 19:00 HDK
3 Nabucco út 05.02.2019 19:00 HDK
4 La traviata st 19.06.2019 19:00 HDK

Cena – A: 2 890 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 490 Kč

BALETNÍ SKUPIY

Pro milovníky baletu I (B1)
Český rodák Jiří Kylián se stal ikonou respektovanou celým 
tanečním světem. Národní divadlo mu vzdá hold komponova-
ným večerem s názvem Kylián, jehož premiéra bude zároveň 
oslavou 100. výročí vzniku republiky. V následujícím titulu 
se přeneseme do Indie. V La Bayadère svádí princezna Nikia 
dramatický souboj o lásku Prince Solora. Vizuálně atraktivní 
inscenace je plná skvělých tanečních výkonů. Ve skupině 
určené baletním nadšencům rozhodně nesmí chybět Labutí 
jezero. Verze slavného tvůrce Johna Cranka, zakladatele Stutt-
gartského baletu, akcentuje postavu Prince Siegfrieda a jeho 
„soukromou“ tragédii. Kafkův Proces zpracovaný tanečním 
jazykem je atraktivní a velmi zajímavý počin. Hlavní postava 
Josef K. se na prknech Stavovského divadla roztančí v choreo-
grafii renomovaného italského tvůrce Maura Bigonzettiho.

1 Kylián st 17.10.2018 19:00 ND
2 La Bayadère st 21.11.2018 19:00 ND
3 Labutí jezero so 06.04.2019 19:00 ND
4 Proces ne 16.06.2019 19:00 StD

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč

Pro milovníky baletu II (B2)
Ve druhé baletní skupině si přijdou na své především příznivci 
moderního tance. „Poslední list se třese na platanu, neboť on 
dobře ví, že co je bez chvění, není pevné.“ Úryvkem z Holanovy 
básně charakterizuje Petr Zuska své Chvění. Báseň popisuje 
také pocity, které člověk počátku 21. století vnímá v této – 
změnami zmítané době – daleko intenzivněji než kdykoliv 
dříve. Petra Zusku bude v této skupině následovat další velikán 
českého tance, Jiří Kylián. Čtyři choreografie Žalmovou symfo-
nii, Bella Figuru, Petite Mort a Šest tanců uvidíme v rámci kom-
ponovaného večera s názvem Kylián. S dalšími třemi velkými 
osobnostmi, tentokrát zahraničními, se setkáme ve Vertigu: 

Radu Poklitaru, Mauro Bigonzetti a Alexander Ekman. A Mauro 
Bigonzetti podruhé – jako autor tanečního zpracování slavného 
Kafkova Procesu. Díla, jehož dramatičnost podtrhává abstrakt-
ní taneční jazyk.

1 Chvění út 18.09.2018 19:00 ND
2 Kylián čt 18.10.2018 19:00 ND
3 Vertigo čt 25.04.2019 20:00 NS
4 Proces út 18.06.2019 19:00 StD

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč 

ČINOHERNÍ SKUPINY

Pro milovníky činohry I–IV (Č1–4)
Činoherní skupiny nabízejí inspirativní díla z pera jak dnes už 
klasických, tak i současných autorů. Jedním z těch současných 
je britská scenáristka Moira Buffiniová a její politická hra 
Vítejte v Thébách, podobenství o antickém Řecku a současné 
Evropě. Dalším pak klasické psychologické dílo rakouského 
prozaika Stefana Zweiga Netrpělivost srdce, které zdramati-
zoval a režíroval Daniel Špinar. Na jeviště Stavovského divadla 
tak přivedl poutavý příběh o spletitostech jednání člověka, 
který se dostane do mezních situací. Třetí inscenace s názvem 
Kouzelná země je dramatizací knihy Jáchyma Topola Noční 
práce. Tajemný děj se odehrává v české vesnici v srpnu 1968 
a mysticky zobrazuje různé podoby zla i naděje. Nejčtenější 
českou klasiku, Erbenovu Kytici, adaptovanou pro jeviště 
Národního divadla připravuje režisérská dvojice SKUTR. Jde 
o velmi působivou variaci na archetypální náměty, jako jsou 
láska, smrt či vztah matky a dítěte. Tématem ženy se zabývá 
také poslední inscenace této skupiny Křehkosti, tvé jméno je 
žena. Vzpomínky, pocity a sny našich předních hereček jsou 
doprovázeny tanečními kreacemi souboru 420People.

Pro milovníky činohry I (Č1)

1 Vítejte v Thébách po 24.09.2018 19:00 StD
2 Netrpělivost srdce st 21.11.2018 19:00 StD
3 Kouzelná země st 20.02.2019 19:00 StD
4 Kytice út 02.04.2019 19:00 ND
5 Křehkosti, tvé jméno je žena út 14.05.2019 20:00 NS

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč

Pro milovníky činohry II (Č2)

1 Vítejte v Thébách út 09.10.2018 19:00 StD
2 Křehkosti, tvé jméno je žena po 12.11.2018 20:00 NS
3 Netrpělivost srdce st 12.12.2018 19:00 StD
4 Kouzelná země pá 01.03.2019 19:00 StD
5 Kytice út 28.05.2019 19:00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč 

Pro milovníky činohry III (Č3)

1 Vítejte v Thébách st 17.10.2018 19:00 StD
2 Netrpělivost srdce čt 24.01.2019 19:00 StD
3 Kouzelná země pá 15.03.2019 19:00 StD
4 Křehkosti, tvé jméno je žena po 15.04.2019 20:00 NS
5 Kytice po 03.06.2019 19:00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč 

Pro milovníky činohry IV (Č4)

1 Křehkosti, tvé jméno je žena po 08.10.2018 20:00 NS
2 Vítejte v Thébách út 20.11.2018 19:00 StD
3 Netrpělivost srdce út 19.02.2019 19:00 StD
4 Kytice čt 14.03.2019 19:00 ND
5 Kouzelná země čt 09.05.2019 19:00 StD

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč 

Setkání s činohrou I (ČS1)
Skupinu současných her otevře Zbyhoň!, nová autorská ko-
medie pojmenovaná po postavě z Rukopisu královédvorského. 
Dramaturg Jan Tošovský se jím inspiroval a vytvořil frašku 
o našich národních hrdinech i našich nepravostech, kterou 
uvádíme na Nové scéně. Navážeme tragikomedií Noční sezóna, 
odehrávající se na irském venkově v neúplné rodině, do jejíhož 
života vstoupí filmová hvězda a otevře tak pomyslné skříně 
s kostlivci. Ke smíchu, ze kterého je místy smutno, vybídne 
i další titul, současná britská hra Vítejte v Thébách. Díky ní 
poznáme, že politika antického Řecka a jeho osud mohou 
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být současné Evropě výstrahou. Také americký text Paula 
Rudnicka Jsme v pohodě má ambici pobavit i donutit k zamy-
šlení. Klade si otázky, co je dnes normální a máme-li právo to 
posuzovat. V režii Braňa Holička je forma populární stand-up 
komedie prostředkem k zobrazení citlivých témat. Taková 
témata obsahuje i dramatizace knihy Noční práce Jáchyma 
Topola pod názvem Kouzelná země. Magický příběh spojující 
minulost i současnost v jedno je vyprávěn na pozadí tragických 
událostí srpna 1968. Poslední inscenací je Molièrův Misantrop. 
Komická postava, které ovšem nechybí existenciální rozměr, 
se objeví na repertoáru Národního divadla po třiceti letech.

1 Zbyhoň! st 17.10.2018 20:00 NS
2 Noční sezóna po 03.12.2018 19:00 StD
3 Vítejte v Thébách čt 10.01.2019 19:00 StD
4 Jsme v pohodě po 04.03.2019 20:00 NS
5 Kouzelná země út 21.05.2019 19:00 StD
6 Misantrop čt 20.06.2019 19:00 StD

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 390 Kč, C: 990 Kč 

Setkání s činohrou II (ČS2)
I tento cyklus zahájí nové satirické drama Zbyhoň! Milana Šot-
ka a Jana Friče. Hra nese jméno smyšleného národního hrdiny 
a pojednává nejen o něm, ale také obecněji o českých národ-
ních stereotypech a nešvarech. Nové zpracování realistického 
dramatu Maryša bratří Mrštíků představuje tragédii dívky 
nucené do sňatku v širší rovině mezilidských vztahů, není jen 
o jedu v kávě. Dokumentární rozměr divadla nabídne drama 
Rudolfa Medka Plukovník Švec v režii Jiřího Havelky. Činoherní 
soubor jím oslaví výročí založení republiky. Inscenace přiblíží 
nejen historické události v osudových letech Československa, 
ale i proměnlivou politickou interpretaci samotného Medkova 
textu. Předposlední titul Netrpělivost srdce, adaptace románu 
Stefana Zweiga, představuje přitažlivý příběh o jednání 
člověka v těžkých situacích, z nichž si neumí pomoci. Britská 
ironická komedie Vítejte v Thébách pojednává o antickém svě-
tě, který je však velmi současný. Je-li dnes také stále aktuální 
touha po věčném životě a vědění, ukáže adaptace obou dílů 
Goethova Fausta v režii Jana Friče.

1 Zbyhoň! po 24.09.2018 20:00 NS
2 Maryša po 05.11.2018 19:00 ND
3 Plukovník Švec pá 07.12.2018 20:00 NS
4 Netrpělivost srdce po 11.03.2019 19:00 StD
5 Vítejte v Thébách po 13.05.2019 19:00 StD
6 Faust ne 23.06.2019 19:00 StD

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 390 Kč, C: 990 Kč

Činohra na Nové scéně (ČNS)
Nová autorská inscenace Jiřího Havelky Plukovník Švec se 
bude zabývat skutečnou historickou postavou legionáře Josefa 
Jiřího Švece, ale i dramatickým textem Rudolfa Medka, který 
byl vykládán různými ideologiemi velmi odlišně. Hra Emila 
Hakla Návštěva, již autor napsal přímo pro Novou scénu podle 
své stejnojmenné povídky, přináší originální pohled na mužský 
způsob konverzace o ženách, dějinných událostech či o smrti 
člověka. V březnu bude mít premiéru hra Daniela Špinara, v níž 
se zabývá jedním ze svých předchůdců, režisérem Karlem 
Hugem Hilarem. Tento slavný vizionář a jeden z nejvýznam-
nějších českých režisérů působil v Národním divadle v letech 
1921 až 1935, kdy byl na vrcholu svých uměleckých i životních 
sil. Poslední inscenací je Proslov k národu současného italské-
ho spisovatele a divadelníka Ascania Celestiniho v režii Petry 
Tejnorové. Tématy jeho textů jsou rozpory světa, ekologické 
katastrofy, korupce či dětská práce, které zpracovává vtipným, 
provokujícím a často i dojemným způsobem.

1 Plukovník Švec ne 28.10.2018 20:00 NS
2 Návštěva čt 29.11.2018 20:00 NS
3 Za krásu st 03.04.2019 20:00 NS
4 Proslov k národu út 18.06.2019 20:00 NS

Jednotná cena – 790 Kč

VÍCEŽÁNROVÉ VEČERNÍ SKUPINY

Velká řada (VŘ)
Největší skupina předplatného nabízí sedm oper a jedno ba-
letní představení. První operou je Werther, adaptace Goethova 
románu v dopisech od Julese Masseneta. Tato vynikající 
francouzská opera se vrací na jeviště Národního divadla téměř 
po osmdesáti letech. Slavná Její pastorkyňa Leoše Janáčka 
se naopak od roku 2005, kdy měla premiéru v režii Jiřího Ne-
kvasila, pravidelně zařazuje do repertoáru a patří k oblíbeným 
inscenacím. Třetí známou operou je Verdiho Nabucco, kterého 

připravil se Sborem a Orchestrem Státní opery argentinský 
pěvec José Cura. Uvádíme ji v Hudebním divadle Karlín. Tvorba 
Giuseppa Verdiho je zastoupena také tradičně pojatou Aidou, 
slavnostní operou komponovanou k otevření Suezského 
průplavu, a La traviatou na motivy románu Dáma s kaméliemi. 
Vedle italské romantické klasiky dostane prostor také jedna 
z nejslavnějších českých oper. Prodaná nevěsta v režii Mag-
daleny Švecové hýří nadsázkou, inteligentním vtipem i něhou. 
V řadě nesmrtelných děl nesmí chybět ani Giacomo Puccini 
a jeho Bohéma, kterou uvádíme v nápadité a oceňované režii 
Ondřeje Havelky. Skupinu uzavře slavný balet v choreografii 
Sira Fredericka Ashtona. Marná opatrnost nabídne veselý 
příběh o nástrahách, kterým čelí mladí milenci Lise a Colas, 
ve výjimečném tanečním zpracování.

1 Werther st 19.09.2018 19:00 ND
2 Její pastorkyňa pá 19.10.2018 19:00 ND
3 Nabucco út 20.11.2018 19:00 HDK
4 Aida čt 10.01.2019 19:00 ND
5 Prodaná nevěsta so 09.02.2019 19:00 ND
6 La traviata út 05.03.2019 19:00 HDK
7 Bohéma po 01.04.2019 19:00 ND
8 Marná opatrnost so 01.06.2019 19:00 ND

Cena – A: 5 290 Kč, B: 3 790 Kč, C: 2 790 Kč

Divadelní večery I (DV1)
Původně skupina Divadelní večery II – DV2
Cyklus představení otevře temperamentní hra Krvavá svatba 
španělského autora Federica Garcíi Lorcy o lásce, vášni 
a smrti. Režijní duo SKUTR v ní vizuálně velkolepě zpracovává 
folklorní motivy i archetypální obřady, jakými jsou svatba 
a pohřeb. Baletního díla Sergeje Prokofjeva o nejslavněj-
ších milencích Romeovi a Julii se jako choreograf ujal Petr 
Zuska, který vyzdvihuje věčný konflikt mužského a ženského 
principu. Britská ironická komedie Vítejte v Thébách pojednává 
o antickém světě, který je však velmi současný. Pod vedením 
uměleckého šéfa Činohry Daniela Špinara dostane hned sedm 
herců mimořádnou dramatickou roli v hořkosladké komedii 
Noční sezóna výjimečné britské autorky Rebeccy Lenkiewic-
zové. Na repertoáru Opery ND nesmí chybět Giuseppe Verdi. 
Jeho Maškarní ples pojednává o spiknutí proti švédskému 
králi Gustavu III. Triptych Vertigo tří věhlasných choreografů 
– Radu Poklitaru, Maura Bigonzettiho a Alexandera Ekmana 
– je oslavou tance a fyzické dokonalosti. Prostor Nové scény 
rozezvučí např. tóny Bacha, Šostakoviče nebo Schuberta. Sku-
pinu uzavírá Pucciniho Turandot, která je na repertoáru Státní 
opery už od roku 1995 a diváky stále dojímá i v Hudebním 
divadle Karlín.

1 Krvavá svatba st 03.10.2018 19:00 StD
2 Romeo a Julie út 13.11.2018 19:00 HDK
3 Vítejte v Thébách po 17.12.2018 19:00 StD
4 Noční sezóna st 23.01.2019 19:00 StD
5 Maškarní ples st 06.03.2019 19:00 ND
6 Vertigo čt 02.05.2019 20:00 NS
7 Turandot po 03.06.2019 19:00 HDK

Cena – A: 3 990 Kč, B: 2 990 Kč, C: 1 790 Kč

Divadelní večery II (DV2)
Původně skupina Divadelní večery III – DV3
Tato skupina přinese klasická díla v novém zpracování. První 
operní představení, Werther od J. Masseneta, patří mezi nej-
zdařilejší adaptace Goethova díla. Uvádíme ho ve spolupráci 
s operním domem ve Frankfurtu. Baletní představení Slovan-
ský temperament společně vytvořili tři výjimeční choreografo-
vé: Katarzyna Kozielská, Andrej Kajdanovskij a Ondřej Vinklát, 
kteří čerpají inspiraci ze svých slovanských kořenů. Inscenaci 
Mlynářova opička poskládal autorsky Milan Šotek z nejlepších 
humorných scének v dílech Václava Klimenta Klicpery. Druhou 
operou ve skupině je Janáčkova Její pastorkyňa, tragédie 
na motivy stejnojmenné realistické hry Gabriely Preissové, 
která se řadí mezi nejhranější české opery. Poslední před-
stavení skupiny, Verdiho Maškarní ples, vypráví o konci života 
švédského uměnímilovného krále Gustava III.

1 Werther so 29.09.2018 19:00 ND
2 Slovanský temperament čt 08.11.2018 20:00 NS
3 Mlynářova opička út 22.01.2019 19:00 StD
4 Její pastorkyňa st 27.03.2019 19:00 ND
5 Maškarní ples čt 23.05.2019 19:00 ND

Cena – A: 3 290 Kč, B: 2 390 Kč, C: 1 490 Kč

 OPERA  ČINOHRA  BALET  LATERNA MAGIKA  KONCERT 

FÁZE PRODEJE
• 05.03. –18.03.2018: 

Pro stávající abonenty, kteří nemění místa ani 
skupinu

• 19.03.–02.04.2018: 
Pro stávající abonenty, kteří mění místa či skupinu

• 03.04.–07.07.2018: 
Pro všechny zájemce

INFORMACE O CENOVÝCH KATEGORIÍCH
na www.predplatnend.cz

KDE ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ?
• online na www.predplatnend.cz
• osobně v pokladně předplatného Národního divadla 

(Národní 4, Praha 1, po–pá 9–18, so–ne 10–18)
• osobně na předprodejních místech po celé ČR 

(www.predplatnend.cz)

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM
Rádi vám pomůžeme s řešením vašich požadavků při 
nákupu předplatného, stačí nás kontaktovat. 
• www.predplatnend.cz
• e-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz (po–pá 

10–18)
• tel.: +420 224 901 487 (po–pá 10–18)
• pokladna: Národní 4, P1, po–pá 9–18, so–ne 10–18
• adresa: Předplatné Národního divadla, 

Ostrovní 1, 112 30 P1

ZPŮSOB PŘEVZETÍ VSTUPENEK: ZPŮSOB PLATBY
• eVstupenka: platební kartou online, MasterPass, 

bankovním převodem
• osobně (vyzvednutí rezervovaných vstupenek nebo 

nákupu na místě): hotově, platební kartou na místě
• osobně (vyzvednutí již zaplacené vstupenky):  

platební kartou online, MasterPass, bankovním 
převodem

• poštou po ČR: platební kartou online, MasterPass, 
bankovním převodem

www.predplatnend.cz
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Adam Zvonař jako Solor v La Bayadère 
Foto: A. Rasmussen

 >

Anička Janečková 
Foto: Archiv MK

Máte-li chuť aktivně 
se účastnit dění 
na naší první scéně, 
nahlédnout do zákulisí 
a ještě více se přiblížit 
divadlu, vstupte mezi 
mecenáše … 
Těšíme se na vás!

Kontakt: Eva Sochorová
T 731 603 641
 e.sochorova@narodni-divadlo.cz
Další zajímavosti sledujte na inter-
netových stránkách www.meknd.cz 
nebo na našem facebooku.

Sólista Baletu ADAM ZVONAŘ patří k těm tanečníkům, kteří tíhli k tanci od raného 
věku. Navštěvoval baletní školu již od tří let. V jedenácti letech nastoupil na Taneční 
konzervatoř hl. m. Prahy a v době studií se účastnil hned několika baletních soutěží. 
V sezoně 2009/2010 se stal členem Baletu Národního divadla a jeho kariéra se slibně 
vyvíjela. Čtyři roky strávil jako demisólista souboru Bayerisches Staatsballett  
v Mnichově a počátkem této sezony se „vrátil“ do Národního divadla na post sólisty.  
Adam naplňuje charakteristiku tanečníka zvaného „danseur noble“. Adama se  
ptala ANIČKA JANEČKOVÁ, studentka Baletní přípravky při ND a dcera mecenášů  
Národního divadla.

Jaké to je vrátit se zpět do ND a zpět do Prahy?
Mám opravdu velkou radost, že mohu opět vystupovat 
na prknech Národního divadla. Je to pro mne a myslím 
si, že i pro všechny umělce, kteří mají tu možnost zde 
vystupovat, čest a vážím si toho. Jsem rád, že mohu 
být u začátku kariéry Filipa Barankiewicze jakožto 
uměleckého šéfa souboru Baletu ND. A Praha, ta se mi 
nikdy neomrzí, je překrásná, plná historie a kouzelné 
atmosféry.

Proč jste po škole rovnou nešel do zahraničí,  
když byla ta možnost?
V sezoně, kdy jsem ukončil vzdělání na Taneční 
konzervatoři hl. m. Prahy jsme s přítelkyní absolvo-
vali konkurzy v zahraničí, tam však hledali tanečníky, 
kteří již měli profesionální praxi z divadla, proto jsme 
neváhali a přijali nabídku od Petra Zusky, tehdejšího 
šéfa Baletu ND.

Musel jste se někdy v životě rozhodovat mezi  
baletem a něčím jiným? 
Mám to štěstí, že byl pro mě balet jasnou volbou již 
od 4 let. Myslím si, že je to mé poslání – tančit a dělat 
lidem radost.

Proč tančíte?
Jsem to já … Již od mala mě fascinovalo divadlo. Balet 
mě prostě pohltil.

V jednom rozhovoru, který jste poskytl v roce 2012, 
jste říkal, že je Nikola Márová váš velký vzor/idol. 
Je to tak i teď? Proč?
Ano, to je pravda a nic se na tom nemění. Momentálně 
spolu vystupujeme v některých představních, jako je 
Timeless nebo Sněhová královna. Je to skvělé tančit 
s Niky na jednom jevišti, užívám si to. Máme hodně 
historek z vystupování, tak je možná někdy vydáme. 

Jak se vidíte za 10 let? Co byste chtěl ještě  
dokázat?
Přeji si být hlavně zdravý a mít možnost dělat to, co mě 
naplňuje a baví. Na otázku, co chci dokázat, se špatně 
odpovídá … nechme to takzvaně na osudu. Věřím, že 
co se má stát, se stane. Rád bych však, aby mi osud 
umožnil stále se setkávat s pozitivními a inspirativními 
lidmi.

Jakou byste dal radu mladým tanečníkům  
a tanečnicím?
Je to jednoduché … Nevzdávat se svých snů. Je mnoho 
možností, jak si je splnit!

Balet, jasná volba



Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Malá  
mořská víla
Libreto: Jan Kodet, Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet
Režie: SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
Scénografie: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková
Projekce: Lunchmeat, Jakub Kopecký
Animace: Erik Bartoš, Jan Kolegar

Hudební nastudování: Andreas Sebastian Weiser
Dirigenti: Andreas Sebastian Weiser / David Švec
Hraje Orchestr Národního divadla

Uvádíme: 
17. a 20. března 2018
ve Stavovském divadle

 ×
Klára Jelínková

Foto: P. Hejný

Mohu ti pomoci. Tento elixír změní tvé mořské tělo 
v lidské. Ale pamatuj, každý krok tě bude bolet jako 
píchání tisíců jehel. A nebudeš moci mladému muži 
říci, žes ho zachránila ty, protože za svou pomoc 
chci tvůj hlas. Jestli se ale ten, koho miluješ, do tebe 
nezamiluje, zemřeš a staneš se mořskou pěnou.

Čarodějnice
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BALET > PŘIPRAVUJEME

Dívka špatně střežená aneb Marná opatrnost 

La Fille mal gardée
Hudba: Louis Joseph Ferdinand Hérold

Hudební aranžmá: John Lanchbery
Choreografie: Frederick Ashton

Nastudování: Jane Elliott
Baletní mistři: Michaela Černá,  

Tereza Podařilová, Alexej Afanassiev, 
Nelly Danko

Scéna a kostýmy: Osbert Lancaster
Světelný design: Jean-Pierre Gasquet

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigent:  

Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Státní opery

Česká premiéra:
19. dubna 2018

2. premiéra:
20. dubna 2018

v Národním divadle

Dále uvádíme:
22., 29. dubna,

6., 17., 19. května 2018

Co a jak vypráví balet o špatně střežené dívce 
a marné opatrnosti její matky?
Mama Simone je vdova, která má na starost velký 
statek a půvabnou dceru Lise. Lise miluje pohledného, 
ale chudého mladíka Colase. Starostlivá matka má 
jiné záměry. Chce ji provdat za Alana, bohatého, ale 
jednoduššího syna majitele vinic Thomase. Milenci se 
snaží uniknout matčinu dohledu a hledají příležitost 
k setkání. Všichni vesničané se scházejí na dožínkách, 
bouřka s vichřicí překazí zábavu. Simone a Thomas 
chystají ohlášky, ale přemíra matčiny opatrnosti vede 
nakonec k pravému opaku. Lise se zasnoubí s Cola-
sem a Alan je rád, že unikl svatbě.
Ashtonův scénář vychází z původního libreta Jeana 
Daubervala, který vytvořil ballet d’action z venkovské-
ho prostředí v komediálním žánru v duchu principů 
svého učitele Jeana Georgese Noverra roku 1789. 
Dauberval, sám výborný tanečník ve stylu demi-ca-
ractère a prvotřídní mim, propojil komické scény s ly-
rickými, tanec s pantomimou. Dějová osnova baletu 
má zákonitosti dramatu a podněcuje fantazii, nejen 
choreografa, ale i diváků. 
Daubervalův umělecký odkaz se proměňoval v průbě-
hu staletí předáváním choreografie „z nohy na nohu“, 
při cestě La Fille mal gardé – Marné opatrnosti z diva-
delních scén ve Francii do Londýna, Vídně, Prahy, Pet-
rohradu, Moskvy a mnoha měst Ameriky, a to v podání 
baletních osobností, jako byli Salvatore Vigano, Jean 

Aumer, Paul Taglioni, Louis Didelot, Marius Petipa, 
Enricco Cecchetti, Anna Pavlova, Bronislava Nižinská, 
Tamara Karsavina a další.
Frederick Ashton, obohacen spoluprací s Tamarou 
Karsavinou, interpretkou Lise v petrohradském 
Carském baletu a v Ďagilevově Ruském baletu (mj. 
viceprezidentkou Royal Academy of Dance v Londýně 
v letech 1946 až 1955), rozvinul zlomky dochovaného 
choreografického textu La Fille mal gardée vlastní 
květnatou invencí. Příběh zasadil na anglický venkov 
a vyšperkoval ho známými lidovými zvyky a tanci. 
V mozaice jeho laskavého „poetického realismu“ má 
své místo tanec slepic s kohoutem, stejně tak jako ta-
nec s pentlí v pas de deux či s mnoha pentlemi v tanci 
dívek nebo při kolektivním tanci vesničanů kolem máj-
ky, živý poník s povozem, tanec ve dřevácích, snopy 
slámy, moriska s holemi a klíč.
Charaktery postav a jejich humor jsou naprosto ang-
lické. Mama Simona, ženská postava interpretovaná 
mužem, je zakotvena v tradici lidových harlekyniád 
a shakespearovského divadla. V Ashtonově pojetí při-
pomíná slavného anglického music-hallového komika 
19. století Dana Leno a doby travesti, kdy komické 
ženské role hráli a tančili muži, naopak sličné mladíky 
ženy v tzv. kalhotkových rolích.

Jana Hošková
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Ve své představě mám život 
v krajině věčného pozdního jara, 

pastorálu prozářenou paprsky slunce 
a bzučením včel … Každý umělec 

někdy vzdává hold přírodě:  
moje La Fille mal gardée je mou 

Pastorální symfonií prostého člověka. 

Frederick Ashton, 1960

 >

David Blair a Nadia Nerina, první interpreti Colina a Lise, 1960 
Foto: Archiv

 >

Dmytro Tenytskyy, Alina Nanu  
a Alexandre Katsapov jako Colas,  

Lise a Matka Simona, 2018
Foto: The Queens: Bakuš–Katsapov

 >
Dan Leno, anglický music-hallový  

mim a komik, 1860–1904 
Foto: Archiv

 >

Stanley Holden a Leslie Edwards
jako Matka Simona a Thomas, 1960

Foto: Archiv
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La Bayadère
Choreografie:  

Javier Torres, Marius Petipa 
Režie: Javier Torres

Hudba: Ludwig Minkus
Scéna: Annukka Pykäläinen

Kostýmy: Erika Turunen
Světelný design: Daniel Tesař

Video: Lunchmeat Studio

Hudební úprava a instrumentace:  
Jan Valta, Václav Zahradník

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigent:  

Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Představení: 
23. a 30. března,

1. dubna 2018 
v Národním divadle

 >

Giovanni Rotolo a Alina Nanu
Foto: M. Divíšek

200. výročí narození Maria Petipy

11. března uplyne dvě stě let od narození MARIA PETIPY, nejvýznačněj
šího choreografa všech dob. Není na světě baletní soubor (myšleno mezi 
předními divadelními domy), který by na svém repertoáru neměl titul 
v Petipově choreografii nebo alespoň balet s dovětkem „na motivy”. Ne 
jinak je tomu i v případě Baletu Národního divadla. V současné sezoně je 
petipovský odkaz zachován díky inscenaci La Bayadère, kterou uvádíme 
v choreografii a režii Javiera Torrese, nicméně v úctě k Petipovi i klasic
ké tradici. V příští sezoně pak vstoupí na repertoár vycizelovaný klenot 
klasického baletu, další titul historicky spjatý s Mariem Petipou. Těšit se 
již nyní můžete na slavné Labutí jezero (v choreografii Johna Cranka).

Marius Petipa pocházel z baletní a herecké rodiny, 
otec Jean patřil ke známým francouzským taneč-
níkům, matka Victorine byla herečkou, i starší bratr 
Lucien se stal tanečníkem a choreografem. Petipova 
rodina se často stěhovala za prací. V době Mario-
va narození, roku 1818, měl Jean Petipa angažmá 
v Marseille, mezi lety 1824–1832 v Bruselu, kde malý 
Marius začal navštěvovat baletní školu, od roku 1834 
v Bordeaux. 
První baletní působiště získal mladý Marius roku 1838 
v Nantes, roku 1839 podnikl s otcem turné do USA, 
příští rok 1840 působil krátce v Paříži, roku 1841 

získal postavení premier danseur v Bordeaux, o dva 
roky později v stejné pozici přešel do Madridu. Kvůli 
aférám s ženami se Petipovo postavení jak v Madridu, 
tak v Paříži ukazovalo jako neúnosné, proto v létě 
1847 po rodinné poradě odchází do St. Petěrburgu. 
Možná zamýšlený dočasný odchod do Ruska se stal 
celoživotním a zásadně změnil nejen jeho osobní život, 
ale také vývoj carského ruského baletu.
Zpočátku se Petipa v St. Petěrburgu prezentoval 
jako vynikající tanečník, zazářil například v Paquitě či 
v Satanelle (1847,1848). Od roku 1849 působili v car-
ském divadle i francouzský choreograf Jules Perrot 
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a italský skladatel Cesare Pugni. Petipa s nimi 
úzce spolupracoval jako tanečník a asistent 
choreografie např. v Giselle roku 1850 či v Le 
Corsaire roku 1858. Od poloviny padesátých let 
se Petipa začal prezentovat jako samostatný 
choreograf, první jeho balet ĽEtoile de Granada 
měl premiéru 21. 1. 1855. Do roku 1861 násle-
dovalo pět dalších baletů, sestavených hlavně 
pro primabalerínu Marii Surovščikovou, která 
byla od roku 1854 Petipovou manželkou. 
Po návratu Perrota do Francie roku 1858 oče-
kával Petipa, že převezme pozici prvního Maître 
de ballet, ale ještě se nedočkal. Pro šedesátá 
léta ji převzal proslulý Arthur Saint-Léon, Petipa 
dosáhl „jen“ místa druhého Maître de ballet. Ale 
již záhy se jeho věhlas naplno rozšířil po uve-
dení baletu La Fille du Pharaon (30. 1. 1862), 
s hudbou C. Pugniho. Nákladný balet s krásnými 
scénami zaznamenal obrovský úspěch a stal 
se vůbec nejhranějším petěrburským baletem 
za celou dobu Petipova působení do roku 1903 
(203 provedení). Po dalších šesti baletech přišel 
opětovný grandiózní úspěch na podzim 1868 
s Le Roi Candaule, opět s hudbou C. Pugniho. 
Od roku 1869 navázal Petipa spolupráci s jiným 
hudebním skladatelem Ludwigem Minkusem 
a hned jejich první dílo, Don Quijote, v Moskvě 
v prosinci 1869, se stalo trvalým úspěchem. 
Mnohokrát revidovaný Don Quijote je dodnes 
jedním z nejhranějších klasických baletů. 
Smrtí Saint-Léona a Pugniho roku 1870 se 
uvolnila cesta dvojici Petipa–Minkus na přední 
postavení, v němž spolu vydrželi dalších 15 
let, Petipa v pozici Premier maître de ballet 
a Minkus se stal prvním baletním skladatelem 
carských divadel. Petipa a Minkus spolu vy-
tvořili šestnáct baletů, dlouhodobého úspěchu 
se dočkal hlavně titul La Bayadère (premiéra 
4. 2. 1877) s výjimečnou scénou Království stínů. 
Petipa někdy s Minkusem, někdy s jiným skla-
datelem, nejen vytvářeli nové balety, ale revido-
vali starší díla do podoby, v jaké pak přecházely 
do dvacátého století, jako například Le Corsaire 
(1880), Paquita (1881), kde přidali slavné Grand 
pas classique, Giselle (1884), Coppelia (1884) 
a Esmeralda (1886).
Péčí cara Alexandra III. a jeho divadelního 
ředitele Ivana Vsevoložského bylo v St. Pe-
těrburgu vybudováno nové imperiální divadlo 
Mariinskij těatr, otevřené v únoru 1886 dílem 
Petipy a Minkuse Les Pilules magiques. Minkus 
ale zanedlouho poté rozhodnutím ředitele 
končí a Petipa musí do budoucna spolupra-
covat s plejádou jiných skladatelů. Série jeho 
kolosálních baletů ovšem pokračuje – roku 
1888 La Vestale (hudba Michail Ivanov), 1889 
Le Talisman (hudba Riccardo Drigo), 15. 1. 1890 
má premiéru mistrovské dílo Spící krasavice 
na hudbu Petra I. Čajkovského. Další Čajkov-
ského hudební dílo Louskáček musel Petipa 
pro vážné kožní onemocnění, které ho sužovalo 
po celé roky 1892–1893, předat Lvu Ivanovovi 
(premiéra 18. 12. 1892). I další balet, Popelka 
s hudbou barona Fitinghoff-Schela, vytvořili jen 
za Petipova dohledu Ivanov a Cecchetti. V Po-
pelce debutovala italská primabalerína Pierina 
Legnani a ohromila s 32 fouettés en tournant. 
Stala se pak Petipovou favoritkou pro devade-
sátá léta, soupeřící s Mathildou Kšesinskou, 
favoritkou cara Mikuláše II. Významné pro toto 
období jsou hlavně balety Labutí jezero (premié-
ra 27. 1. 1895) s hudbou Čajkovského v úpravě 
Driga, La Perle (29. 5. 1896) na hudbu Driga, 
Raymonda (14. 1. 1898) s hudbou Alexandra 
Glazunova a Harlekýnovy milióny (23. 2. 1900) 

s hudbou Driga. Mimoto ovšem Petipa vytvořil 
několik dalších nových baletů a revidoval starší. 
Soumrak výsostného postavení 83letého 
choreografa nastal roku 1901. Pierina Legnani 
se vrátila do Itálie a funkce ředitele carských 
divadel se ujal Vladimír Teljakovskij který chtěl 
dát prostor novým choreografům, například 
Gorskému s jeho revizí Dona Quijota roku 1902. 
Petipa to nesl velmi těžce. Ale ještě v únoru 
1903 uvedl balet Le Miroir magique na motivy 
pohádky Sněhurka a 7 trpaslíků. Teljakovskij ho 
ale nadále různě omezoval, nakonec v lednu 
1904 zrušil chystanou premié ru dalšího Peti-
pova baletu, prý kvůli vypuknutí války s Ja-
ponskem. To byl pro Petipu konec, rezignoval 
a odešel do penze. 
V soukromém životě měl Petipa „štěstí“, že 
nežil v době bulvárních médií. Jeho osobní 
život byl totiž dosti bouřlivý. V mládí zažil více 
milostných afér a hrozeb soubojů. Roku 1850 
měl nemanželského syna, roku 1854 se oženil 
s 18letou baletkou Marií Surovščikovou, jejich 
dcera Marie se stala též tanečnicí. Po roce 1870 
přestal s manželkou vycházet a roku 1875 se 
oficiálně rozešli. Mezitím již ale Petipa žil a roku 
1876 se oženil s další baletkou Ljubou Savit-
skou, mladší o více než 30 let, a měli spolu šest 
dětí. Petipa nebyl i díky tomu nikdy bohatým 
člověkem.

Po roce 1904 žil Petipa s rodinou ještě tři roky 
v St. Petěrburgu, pak se přestěhovali do kli-
maticky příjemnějšího Gurzufu na Krymu, kde 
Petipa ve věku 93 let 14. 7. 1910 zemřel. Pocho-
ván je na hřbitově chrámu Alexandra Něvského 
v St. Petěrburgu. 

Marius Petipa byl bezesporu nejvýznamněj-
ším a nejplodnějším choreografem všech 
dob, vytvořil 87 baletních děl různé velikosti, 
nových či revidovaných. Obdivuhodná je i jeho 
životní vitalita, vydržel pracovat do 85 let a pro 
tehdejší dobu se dožil pozoruhodného věku. 
K Petipovu jménu se odkazují mnozí choreo-
grafové až dodnes při inscenování klasických 
baletů.

Petr Kubík, historik

 >

Marius Ivanovič Petipa, 1898
Foto: Archiv



20

BALET > PŘEDSTAVUJEME

Čtyřiadvacetiletá Claire je synonymem elektrizující 
baletky. Diváci mohou obdivovat její nekonečně dlouhé 
nohy, gazelí tělo a jiskřivý pohled. Narodila se ve Francii 
v malé vesničce blízko Carcassone na hranicích se  
Španělskem. Francouzská elegance se u ní snoubí 
s jižanským temperamentem.

Miluji Shakespeara a thrillery,  
klasickou hudbu i hard rock …
… říká CLAIRE TEISSEYRE, demisólistka Baletu Národního divadla.

Vypadáš, že jsi baletkou skoro 
od narození? Je tomu tak?
Ani ne. Když jsem byla malá, bavilo 
mě spoustu věcí. Hrála jsem tenis, 
malovala, tančila moderní tanec. 
Až v deseti letech jsem poznala 
klasiku. Byla pro mě strašně těžká, 
ale zároveň jsem každý den, kdy 
jsem tančila, cítila zápal. 

Ve třinácti letech jsi nakonec 
odjela ze svého domova do Paří-
že, kde jsi studovala konzervatoř. 
Jak se na to dívali tvoji rodiče?
Velmi mě podporovali, ačkoli ani 
jeden z nich není umělec. Tatínek 
je doktor a maminka psycholožka. 
Mě fascinoval mozek a myslím, že 
kdybych nebyla baletkou, byla by 
ze mne asi neuroložka. Ale já si 
vybrala balet …

Z Paříže jsi odešla do Bordeaux. 
V osmnácti letech jsi začala 
velmi slibnou kariéru v Opéra 
National de Bordeaux a tančila 
hodně významné role. Nebylo to 
stresující?
Všechno se dělo tak nějak nevě-
domky ze dne na den. Moc jsem 
o tom nikdy nepřemýšlela. Ale 
samozřejmě to pro mě byla výzva. 
Výzvy vás mohou stresovat, ale já 
si řekla: Mohu si řídit svůj život, tak 
jak chci, a udělám pro to všechno. 
V Bordeaux sis vybudovala publi-
kum, jméno, ale přesto jsi chtěla jít 
dál a přijela na konkurz do Prahy. 
Kdybych zůstala v Bordeaux, asi 
bych se měla dobře, ale balet není 
o pohodlnosti, je naopak o překo-
návání překážek. 

Zmínila jsi, že tě vždycky hodně 
zajímal mozek. Jak s ním pracu-
ješ v baletu, ve kterém jde hlavně 
o emoce?
Hodně přemýšlím před a po před-
stavení. Dokonale si představuji 
geometrii prostoru. Vím, že můžu 
zapomenout nějaký pohyb, ale 
pokud vím, kam mám jít, a pošlu 
pohled do jednoho směru, nemohu 

být špatně. To je věda o pohybu. 
Když hodně přemýšlím předtím, 
než jdu na scénu, mohu se pak 
plně položit do svobody pohybu 
a mozek vypnout. 

Měla jsi někdy nějaké zdravotní 
problémy?
Měla jsem zatím štěstí. Jen jeden 
můj malíček u nohy úplně umírá 
ve špičkách. Došlo to tak daleko, že 
mi lékař řekl, že pokud si neod-
počinu, přijdu o něj. Tak jsem si 
musela odpočinout, ačkoli chvíle, 
kdy nemohu tančit, kdy se nemohu 
vyjádřit, mě drtí. 

Vím, že ses narodila na hranicích 
Francie se Španělskem. Cítíš 
v sobě trochu toho jižanství?
Cítím v sobě protipóly. Mám moc 
ráda ruské primabaleríny, mají 
krásné paže a eleganci, ale mám 
také ráda kubánské baleríny 
a jejich divokou energii. Fascinují 
mě sportovci a jejich druh pohybu. 
Právě jsem se dodívala na doku-
ment o jednom judistovi. Každý mě 
nějak inspiruje. 

Pozoruješ u sebe eleganci  
a divokost i jinde?
Můžu být silná i slabá. Mám ráda 
klasickou hudbu, ale když mám 
málo energie, pustím si hard rock. 
Miluji Shakespearea, ale často čtu 
také thrillery.

Je něco, co ti tady v Praze chybí?
Francouzská pattiserie. Můj 
oblíbený zákusek je eclair. Dlouho 
jsem ho nemohla v Praze najít, ale 
pak jsem objevila Paula, Amandine 
a další místa. Ráda také občas 
nějaký francouzský koláč upeču. 

Máš nějaké sny?
Já svůj sen žiju a žiju ho den 
za dnem bez plánů.

Markéta Faustová

FO
TO

: A
. K

AT
S

A
P

O
V



21

BALET > ZPRÁVY

Nová baletní dílna
Marná opatrnost 
Připravte se na zhlédnutí baletu 
La Fille mal gardée neboli Marná 
opatrnost, jehož historie spadá 
až do roku 1789. Patří sláma 
k baletu? Jak se tančí v dřevácích, 
pod májkou či se stuhami? Umí 
tančit slepice? Živé zvíře na jevišti? 
Co jsou to Fred Steps a kdo byl 
Frederick Ashton? Humor k baletu 
patří stejně jako virtuózní variace. 
Chystaná premiérová inscenace 
z různých úhlů pohledu a na vlast-
ní kůži. 

Dílnu doporučujeme dospělým  
a dětem od 6 let. Cena: 180 Kč 
Kde: v prostorách Baletu ND,  
Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na:  
balet@narodni-divadlo.cz 

Aktuální termín: 18. 3. 2018 v 11.00

Baletní novinky

 >

Malá mořská víla
Foto: M. Divíšek

Dramaturgické úvody
Sněhová královna
3. března 2018 v 18.30, Stavovské divadlo, foyer na 1. balkoně,
14. března 2018 v 18.30, Stavovské divadlo, foyer na 1. balkoně

Malá mořská víla
20. března 2018 v 18.30, Stavovské divadlo, v Mozartově salonku  
na 1. balkoně

Triple Shot Party
10. března 2018 se znovu uskuteční v Café NONA taneční večer Triple 
Shot Party. Sólisty souboru Laterny magiky Alexe Sadirova, Libora Kett-
nera a prvního sólistu Baletu ND Ondřeje Vinkláta (který je aktuá lně no-
minován na Cenu Thálie) můžete běžně vidět na prknech ND, tentokrát 
ale za DJ pultem, bicími a klávesami. Společně se známými urban DJs 
Noxem a Jeffologym, saxofonistou Lukášem Dittrichem a interaktivními 
projekcemi Primal Ritual se můžete těšit na nevšední večer propojující 
taneční styly a umělecké žánry.

10. března 2018 ve 22.00 v Café NONA
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BALET > ZPRÁVY

Nominace na výroční ceny
5. ročník čtenářského hlasování 
internetového portálu OPERA PLUS  
o nejlepších tanečních výkonech 
a choreografii v uplynulém roce. 

NOMINACE PRO TANEČNICE A TANEČNÍKY:

Nikola Márová 
Svěcení jara (inscenace Timeless) – Matka,  
choreografie Glen Tetley
Chvění – sólo, choreografie Petr Zuska
Alina Nanu 
Sólo pro nás dva – sólo, choreografie Petr Zuska
Alexandr Sadirov 
Cube (Laterna magika) – sólo, 
choreografie Štěpán Pechar, David Stránský
Adam Sojka
Cube (Laterna magika) – sólo, 
choreografie Štěpán Pechar, David Stránský
Marek Svobodník 
Sólo pro nás dva – sólo, choreografie Petr Zuska
Michal Štípa
Svěcení jara (inscenace Timeless) – Otec, 
choreografie Glen Tetley
Ondřej Vinklát 
Svěcení jara (inscenace Timeless) – Vyvolený, 
choreografie Glen Tetley
Sólo pro nás dva – sólo, choreografie Petr Zuska

NOMINACE PRO CHOREOGRAFIE:

Štěpán Pechar, Marek Svobodník  
a Ondřej Vinklát 
Poslední večeře – DEKKADANCERS,  
Jatka 78 Praha
Štěpán Pechar a David Stránský 
Cube – Laterna magika, Národní divadlo Praha

Pozn. redakce: V době, kdy vychází toto číslo,  
jsou již laureáti známi – byli slavnostně vyhlášeni 
v neděli 25. února 2018 na Nové scéně v úvodu 
představení inscenace Vertigo. V této chvíli však 
již byl náš časopis v laskavé péči tiskárny.

O laureátech výročních CEN THÁLIE 
rozhoduje Kolegium pro udílení Cen 
Thálie, jmenované prezidiem Herec
ké asociace. Vyhlášení proběhne 
24. března 2018 v Národním divadle.

NOMINACE:

Nikola Márová 
Svěcení jara (inscenace Timeless) – Matka,  
choreografie Glen Tetley

V nezvyklé roli na sebe upozornila Nikola 
Márová. Spojuje se u ní silně výrazové, divoké 
pojetí postavy Matky s bravurním zvládnutím 
vysokých technických nároků, které na taneč-
níky klade Glen Tetley. Díky ideální partner-
ské souhře s Michalem Štípou hladce zvládá 
náročné, až artistické pasáže s komplikovanými 
zvedacími figurami. Nominace je s přihlédnutím 
k jinému mimořádnému výkonu Nikoly Márové 
v roce 2017, a sice v hlavní postavě ženy v ba-
letu Chvění. 

Ondřej Vinklát 
Svěcení jara (inscenace Timeless) – Vyvolený, 
choreografie Glen Tetley

Hned několikrát na sebe v roce 2017 upozornil 
Ondřej Vinklát. Jako Andrea Vincolati v Poslední 
večeři udivoval hned několika talenty – jako ta-
nečník, choreograf, zpěvák, pianista i beatboxer. 
Ve Chvění zase zaujal koncentrovaným výkonem 
v symbolické postavě Muže. Zcela zásadní však 
byla postava Vyvoleného, kterou tančil ve Svě-
cení jara. Jde o mimořádný, fyzicky extrémní 
výkon, v němž se dotýká étosu postavy: tančí 
v maximální intenzitě do úplného vyčerpání. 
 
Porotu zaujaly i výkony dalších našich taneční-
ků, kteří se dostali do širších nominací: Claire 
Teisseyre rolí Ruské dívky v inscenaci Serenade 
(Timeless), Aya Watanabe sólem v inscenaci 
Chvění a Francesco Scarpato rolí Vyvolený 
v inscenaci Svěcení jara (Timeless).

Nikola Márová Ondřej Vinklát Michal Štípa Claire Teisseyre Aya Watanabe Francesco Scarpato
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Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz

 

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER
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JANÁČEK

VÝLETY PÁNĚ 
BROUCKOVY

DIRIGENT: JAROSLAV KYZLINK
REŽIE: SLÁVA DAUBNEROVÁ

SBOR A ORCHESTR NÁRODNÍHO DIVADLA
PREMIÉRY: 22. A 25. BŘEZNA 2018



OPERA > PREMIÉRA

SLÁVA DAUBNEROVÁ zaujímá v síti současných slovenských režisérek a režisérů 
osobité místo díky své specifické divadelní poetice, jasně vyhraněné výpovědi, scénické 
podobě i permanentnímu experimentu. V Národním divadle se nepředstaví poprvé. 
Po Šostakovičově Orangu & Antiformalistickém jarmarku a Gounodově Romeovi a Julii ji 
čekají Janáčkovy Výlety páně Broučkovy. Sláva Daubnerová není jen divadelní režisérkou, 
ale koncentruje ve své osobě hned několik uměleckých povolání. O nich a samozřejmě 
o „broučkiádách“ a inspiracích byl i náš rozhovor.

Mou snahou je využít  
surrealistický charakter 
Janáčkovy opery 
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Během čtyř let jste režírovala v Národním divadle 
hned dvě opery. Výlety páně Broučkovy představují 
vaši třetí inscenaci. Vracíte se sem ráda?
Samozřejmě, velmi ráda se sem vracím. Šostakovi-
če považuji za „malý“ zázrak a Gounod byl pro mne 
vzácná zkušenost, moje první velká opera. Janáček je 
kombinaci obou. Titul, který mi je dramaturgicky blízký 
a zároveň je to zatím inscenačně nejtěžší titul, s jakým 
jsem se setkala. Divadlo je kolektivní sport a pro reži-
séra je vždy velká výhoda, když může pracovat s lidmi, 
s kterými už má něco za sebou. Moje zkušenost byla 
zatím vždy velmi pozitivní. Doufám, že to tak bude 
i do třetice. V budově Národního divadla jsem zatím 
nerežírovala, Šostakovič měl premiéru na Nové scéně 
a Romeo a Julie ve Státní opeře. Zkušenost se sborem 
Národního divadla tedy nemám a ani s většinou sólistů 
z obsazení jsem ještě neměla možnost pracovat. 

Co se vám jako první vybaví, když se řekne Janá-
ček? Jaký je váš vztah k jeho hudbě?
Milan Kundera v útlé knížce Můj Janáček napsal, že Ja-
náček objevil pro operu svět prózy. A tím nemyslel jen 
jazykovou formu, ale prózu života ve své každodennos-
ti, konkrétnosti, všednosti. Janáček nehledal divadel-
nost, ale skutečnost. Tím je poznačená i jeho melodic-
ká originalita. Zkoušel v hudbě zachytit hovorovou řeč, 
intonaci ze života, čímž dosáhl svého nenapodobitel-
ného stylu. Jeho hudba je autentická, nezařaditelná, 
jedinečná, ničemu se nepodobá. Není v ní žádná póza, 
manýra. A to je něco, co mě na umění zajímá.

Proč si myslíte, že je v dnešní době důležité insce-
novat Janáčkovy opery?
Protože nás nutí vnímat hudbu jinak, ne povrchně. 
Není to hudba založená na krásných líbezných melo-
diích, při nichž si člověk oddychne, není to hudba, 
která má pohladit, potěšit, ale naopak má nás rozrušit, 
zasáhnout. Jeho hudba je krásná, protože je pravdivá. 

Výlety páně Broučkovy zažily v Národním divadle již 
několik provedení. V čem bude vaše režie ojedinělá? 
Měla jsem k dispozici všechny dostupné nahrávky, ale 
scénické provedení jsem vidět nechtěla, takže neumím 
posoudit, v čem bude moje režie jiná. Každopádně 
jsem k tomuto titulu chtěla přistupovat víc koncep-
tuálněji – podobně jako při Šostakovičovi. Mám pocit, 
že si toto dílo zaslouží hlubší a intelektuálnější ponor, 
aniž by ztratilo svůj humorný šarm, nadhled. Navzdory 
burlesknímu rázu je to jedno z nejsvéráznějších a myš-
lenkově nejzávažnějších Janáčkových děl. A Janáčkovi 
velmi záleželo na tom, aby neztratilo svůj kritický tón. 
Situace jsem nechtěla budovat realisticky, ale přes 
vizuální jazyk. Zároveň prostor, ve kterém se odehrá-
vá, jakýsi Palác kultury, lapidárium, do kterého pan 
Brouček vtrhne jako do slonovinové věže, neposkytuje 
zpěváku žádnou oporu a nutí nás hledat méně popisné 
vyjadřovací prostředky. Mou snahou je využít surrea-
listický charakter opery, podtrhnout její hravost, vtip. 
Snažila jsem se ji vybudovat jako putovaní metaforic-
kým prostorem, kde si pohráváme s otázkami smyslu 
samotného uměni a národní identity. 

Jak bude vaše inscenace uchopena scénicky?
Scéna Pavla Boráka, do kterého je náš Brouček 
vložený, je absolutně čistá, neutrální architektura, 
jakási výstavní síň. Chtěla jsem, aby všechno, co tam 
vznikalo a vstupovalo, bylo na principu instalace, 
práce s objektem. Výlet na Měsíc jsem si pojmenovala 
jako dobu kamennou, s chladnou galerijní atmosférou. 
Celá tato část se mi pojí s obdobím Belle Époque, které 
bylo nostalgickou vzpomínkou na bezstarostné časy 
před první světovou válkou. Bylo to období rozkvětu 
Rakousko-Uherska, valčíku, neodmyslitelných plakátů 
Alfonse Muchy, vzniku moderního umění, fotografie 
a kinematografie, ženské otázky a feministického hnu-
ti, dekadence i lartpourlartizmu. Rodí se bolševizmus, 
revoluční strany. Je to takové ticho před bouří. 

To je zajímavé pojetí…
Naopak husity jsme si s Pavlem označili jako dobu 
bronzovou, které dominuje motiv slunce, avšak 
s temnou atmosférou. Janáčka k napsání Výletu 
do XV. století ovlivnila první světová válka a tehdejší 
politická situace, protože napsal, že „doba nová přijde, 
už je za dveřmi, a postavit jí čisté zrcadlo na Vítkově“. 
A Národní památník na Vítkově je inspirací pro celou 
tuto část. Je to taková křižovatka, smetiště dějin, kde 
se mísí oslava vzniku Československa s odkazem 
„vítězného února“, prvorepubliková výzdoba se soci-
alistickým realismem. Chtěla jsem tuto část budovat 
jako živý pomník, ze kterého odcházejí a přicházejí 
lidé, a který evokuje revoluční pohyby v dějinách. Obě 
části propojuje nyní velmi diskutovaný motiv sochy 
ve veřejném prostoru a téma obrazoborectví.

Co pro vás bylo při vytváření režijní koncepce nej-
větší inspirací?
Inspirací vždy bývá hodně. Vzpoura davů, kde autor 
knihy José Ortega y Gasset analyzuje davového 
člověka s konzumními zájmy, tedy našeho Broučka, 
Lipovetského Éra prázdnoty, výborná úvaha o sou-
časném individualismu, ale také vyčerpanosti umění, 
O tyranii Timothyho Snydera atd. Určitě hlavně sám 
Janáček byl pro mě velkou inspirací. V tomto mi to 
velmi připomíná práci na Šostakovičovi, protože i tam 
byl pro mě autor a doba, v níž žil, klíčem k pochopení 
díla samotného. 

A čím přesně vás Janáček v tomto případě  
inspiroval?
Svou uměleckou cestou i vším, s čím se na ní potýkal. 
Zaujaly mě okolnosti premiéry i potíže s tím spojené, 
jeho vztah k Národnímu divadlu. On byl impulsem, 
že jsem se rozhodla rozšířit jeho nápad umístit 
v opeře Zjev Svatopluka Čecha a další dvě umělecké 
osobnosti. Fúzí postav Básníka/Oblačného/Vacka 
Bradatého, Skladatele/Harfoboje/Miroslava Zlatníků 
a Malíře/Duhoslava/Vojty od Pávů vzniklo elitní trio 
Svatopluk Čech, Alfons Mucha a Leoš Janáček. Tyto 
tři postavy nás s brechtovským nadhledem provázejí 
celou operou jako glosátoři. Postava Matěje Broučka 
je zas inspirována Janáčkovou poznámkou: „Je tolik 
Broučků v našem národě" a ikonickými obrazy zmo-
žených mužů v buřince Reného Magritta. Sochařská 
výzdoba střechy Národního divadla se objevuje 
na Měsíci a jednotlivé postavy jsme s kostýmní 
výtvarnicí Simonou Vachálkovou pojali jako pose-
zení surrealistů z obrazu Maxe Ernsta Na schůzce 
s přáteli. Ztvárnění Měsíce probíhá jako debata mezi 
akademiky a modernisty, a propašovala jsem si tam 
i odkazy na feministické výtvarnice. Hodně mi daly 
studie a osobní setkání s Jiřím Zahrádkou a celkem 
intenzivně jsme se setkávali s Ondřejem Hučínem 
a s Jaroslavem Kyzlinkem.

Máte nějaký režijní sen? Čemu se kromě režie ještě 
věnujete?
Mně se ty sny plní. Janáček je například splněný 
sen. Mám nezávislé divadlo, platformu, kde pracuji 
na svých autorských projektech. V nich i hraji, takže 
mimo režie zkrátka stojím na jevišti. Anebo hostuji 
jako herečka v projektech jiných režisérů. Nyní připra-
vuji další sólo a věnuji se činoherní režii. Minulý rok 
jsem pro SND napsala na objednávku hru, kterou jsem 
tam režírovala, a za další dvě sezony připravuji další 
hru na speciální téma. Na podzim jedu do Německa 
režírovat nejnovější hru Elfriede Jelinekové, kterou 
napsala po prezidentských volbách v USA. Ráda 
spolupracuji na svých představeních se současnými 
skladateli a určitě bych chtěla pracovat na nějaké 
opeře přímo od vzniku libreta. 

Mili Losmanová

LEOŠ JANÁČEK
VÝLETY PÁNĚ BROUČKOVY

Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigenti: Jaroslav Kyzlink / David Švec

Režie: Sláva Daubnerová
Scéna: Pavel Borák

Kostýmy: Simona Vachálková
Videoart: Erik Bartoš

Sbormistr: Martin Buchta
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Účinkují:
Matěj Brouček: Jaroslav Březina 

Mazal, Blankytný, Petřík: 
Aleš Briscein / Martin Šrejma 

Sakristán u sv. Víta, Lunobor, 
Domšík od Zvonu: 

Vladimír Chmelo / František Zahradníček 
Málinka, Etherea, Kunka: 

Marie Fajtová / Alžběta Poláčková 
Würfl, Čaroskvoucí, Konšel:
Miloš Horák / Jiří Sulženko 
Číšníček, Zázračné dítě, Žák:

Lenka Pavlovič / Doubravka Součková
Básník, Svatopluk Čech,  
Oblačný, Vacek Bradatý:  

Jiří Brückler / Roman Janál 
Skladatel, Harfoboj, Miroslav Zlatník:

Petr Levíček / Martin Šrejma 
Malíř, Hlas profesorův, Duhoslav, 

Vojta od Pávů:  
Václav Lemberk / Josef Moravec 

Kedruta: Jana Horáková Levicová / 
Stanislava Jirků

Sbor a Orchestr Národního divadla

Premiéry: 
22. a 25. března 2018 

v Národním divadle

Uvádíme:
5. a 15. dubna,  

20. a 29. května 2018
v Národním divadle

 >

Sláva Daubnerová
Foto: J. Gulyás
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OPERA > EXKLUZIVNÍ HOSTÉ

Keri-Lynn Wilson diriguje Rusalku

Dvě březnová představení Dvořákovy Rusalky se zapíší do historie Národ
ního divadla dvojitým debutem. Poprvé na dirigentském stupínku bude 
stát žena a poprvé bude Rusalku řídit kanadský dirigent, respektive diri
gentka – KERI-LYNN WILSON.

Je o vás známé, že jste již vícekrát dirigovala 
ruskou operu. Je to poprvé, kdy dirigujete operu 
českou? 
Na počátku své kariéry jsem byla asistentkou Claudia 
Abbada na festivalu v Salcburku, kde dirigoval Ja-
náčkovu operu Z mrtvého domu. Od té doby jsem fas-
cinována češtinou i českou kulturou. Jelikož mluvím 
plynně rusky, je pro mě relativně lehké naučit se český 
jazyk, který momentálně pilně studuji, a připravuji se 
tak na svůj debut v pražském Národním divadle. 

Co očekáváte od spolupráce s pražským Národním 
divadlem? 
Je vzrušující, že mým českým debutem je právě 
Národní divadlo, historická instituce, symbol čes-
ké národní identity a kulturního dědictví. Těším se 
na spolupráci s hudebníky i zpěváky, kteří mají sku-
tečné porozumění a zkušenosti s přednesem hudby 
skladatelů své země.

Kdy jste se rozhodla pro dráhu dirigentky? Toto 
povolání bývá přeci jen spojováno spíše s muži. 
Narodila jsem se do kanadské hudební rodiny. Už 
v raném věku jsem začala hrát na klavír, flétnu 
a housle. Dětství jsem strávila hraním v orchest-
ru, komorní hudbou a sólovými koncerty. Bylo to 
ideální zázemí pro moji budoucí profesi. Poté, co 
jsem absolvovala bakalářské a magisterské studium 
na Juilliard School se specializací hry na flétnu, jsem 
se zaměřila právě na dirigování. Po dalších čtyřech 
letech studia jsem získala druhý magisterský titul 
a moje kariéra byla zahájena okamžitým jmenováním 
na místo asistentky dirigenta Dallaského symfonic-
kého orchestru.

Jaký máte vztah k české hudbě? 
Na dětství mám nádherné vzpomínky, kdy jsem 
poslouchala Dvořáka, hlavně jeho symfonie a koncert 
pro violoncello. Symfonie Z nového světa byla jedna 
z prvních, kterou jsme hráli v Mládežnickém orchest-
ru ve Winnipegu, který vedl můj otec. Ještě jako stu-
dentka jsem oddirigovala svůj první koncert v Alice 
Tully Hall, v Lincolnově centru, a to právě Dvořákovou 
Osmou symfonií. Od té doby jsem po celém světě 
dirigovala mnohokrát symfonickou tvorbu Dvořáka 
i Smetany a těším se na další české opery.

Dokážete říct, jaké je všeobecné povědomí o české 
hudbě v USA? 
Česká hudba se v Severní Americe hraje často 
a publikum ji zbožňuje. Dvořákovy symfonie a Smeta-
novy symfonické básně jsou základy symfonického 
repertoá ru a Janáčkovy opery a Dvořákova Rusalka 
jsou v operních domech velmi populární. I když jazyk 
je náročný, hudba hovoří k srdcím svých posluchačů.

Chtěla byste něco vzkázat českému publiku? 
Je pro mě ctí debutovat v Národním divadle. Doufám, 
že moje vášeň a energie bude během inspirovat 
hudebníky a zpěváky tak, aby obě „moje“ představení 
Rusalky byla pro české publikum nezapomenutelná.

Mili Losmanová

Rusalka 
28. a 31. března 2018 
v Národním divadle

Marc Minkowski 
poprvé v Praze
Nejuznávanější mozartov-
ský dirigent současnosti se 
představí při koncertním 
provedení La clemenza di Tito, 
které je součástí mozartov-
ského triptychu ve Stavov-
ském divadle. 

Do tohoto projektu patřil také 
Don Giovanni s Plácidem  
Domingem (27. 10. 2017) 
a nová inscenace Figarovy 
svatby (premiéra 1. 2. 2018).
Umělecký ředitel salcbur-
ského festivalu Mozartwoche 
a ředitel Opéra National de 
Bordeaux Marc Minkowski 
proslul jako přední repre-
zentant historicky poučené 
interpretace barokní hudby 
a zakladatel slavného soubo-
ru Les Musiciens du Louvre. 
Vedle barokní a klasické 
hudby se ale vydává až 
do 20. století a spolupracuje 
s významnými evropskými 
i americkými orchestry včetně 
Berlínských a Vídeňských 
filharmoniků, drážďanské 
Staatskapelle nebo Losan-
geleské filharmonie. Zatím 
poslední pražská inscenace 
opery La clemenza di Tito se 
uskutečnila ve Stavovském 
divadle v letech 2006–2010. 

Koncertní povedení 
La clemenza di Tito 
10. a 11. května 2018 
ve Stavovském divadle
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Vybíráme z recenzí
Inscenace stojí na skvělých pěvecko-hereckých 
výkonech trojice protagonistů. Billyho Budda obda-
řil americký barytonista Christopher Bolduc nejen 
dokonalým pěveckým projevem, ale i ztělesněním 
Billyho chlapecké křehkosti, vášnivosti a čistoty, pod-
pořené bílým kostýmem. Emotivním zážitkem je jeho 
noční zpěv před popravou, podaný s velkou prostotou 
a působivostí. V kontrastu k němu vystupuje pěvecky 
rovněž vynikající John Claggart izraelského basba-
rytonisty Gidona Sakse jako hřmotná a hrozivá síla. 
Postava ale není jen ztělesněním zla, Špinarova režie 
ji zlidšťuje právě skrze mučivý zápas s potlačovanou 
homosexualitou.
Mezi nimi se potácí kapitán Vere, oč oslnivější a suve-
rénnější ve zdobném kostýmu, o to více týraný dilema-
tem mezi milostí a smrtí pro Billyho Budda, k němuž 
pociťuje více než jen otcovské sympatie. Pro Štefana 
Margitu je Vere jednou z nejnáročnějších, ale také 
nejlépe zvládnutých postav, a to nejen po pěvecké, ale 
i herecké stránce. Jeho Vere dokáže divákovi přesvěd-
čivě zestárnout přímo před očima. Inscenace Billyho 
Budda je zážitkem i stěžejním bodem sezony. Skrze 
její profesionalitu i výrazovou působivost se Národní 
divadlo konečně přiblížilo úrovni evropských scén.

Radmila Hrdinová, Právo

Štefan Margita podává postavu Kapitána Vereho mno-
hem méně autoritativně a mnohem více impulzivně, 
než jsme z knihy a z jiných inscenací této opery zvyklí. 
Role Kapitána Vereho, vyžadující lidskou a uměleckou 
zkušenost, přichází v pravý čas jeho kariéry.

David Chaloupka, Opera plus

Druhé jednání bylo o gradaci a zvratech v dějové linii. 
Zažít můžete krásné i tragické momenty a co je důleži-
té, toto vystoupení dokáže v lidech vyvolat emoce.

Tomáš Boroš, Lui

Silnou stránkou nastudování jsou sborová místa, 
efektně napsaná a skvěle zazpívaná sborem Státní 
opery pod taktovkou dirigenta Christophera Warda. 
… Billy Budd v pražském Národním divadle rozhodně 
stojí za vidění, ale především za slyšení.

Michaela Vostřelová, Harmonie
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Billy Budd
BENJAMIN BRITTEN

BILLY BUDD

Libreto: Edward Morgan Forster a Eric 
Crozier podle novely Hermana Melvilla

Hudební nastudování a dirigent: 
Christopher Ward

Režie: Daniel Špinar
Scéna: Lucia Škandíková

Kostýmy: Marek Cpin
Sbormistr: Adolf Melichar

Choreografie: Radim Vizváry
Dramaturgie: Jitka Slavíková

Sbor a Orchestr Státní opery
Spoluúčinkuje Losers Cirque Company

Premiéry: 
18. a 20. ledna 2018 
v Národním divadle

Poslední dvě  
představení v sezoně:

25. a 27. dubna 2018  
v Národním divadle
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Klímovo groteskní romaneto Utrpení  
knížete Sternenhocha zasahuje svou  
žhavou slinou jako neusínající magma
tický krb už pátou generaci hledačů sil 
podzemních i kosmických. Zasahuje, 
inspiruje, spaluje i zažíná. 

Unikátní kombinace nízkého a vysokého, groteskní 
i hororové atmosféry, filozofie nejvyšších sfér a při-
sprostlosti všednodenní je dostatečně živnou půdou pro 
autora hudby, který žánrově rád morfuje, temnotu stří-
dá s groteskností a cítí velikou spřízněnost s autorem 
předlohy v nakládání se svěřeným pozemským časem. 

Expresionistický charakter díla Ladislava Klímy a celé 
téma fiktivního deníku plného vražd, snů o vraždách, 
tlachání i vysokého filozofování pětiúhelníku hlavních 
postav přímo vybízí k využití školených hlasů v nových 
souvislostech zvukových možností elektronické kom-
pozice. Kompozice, která přes experimentální přístup 
svým charakterem neopouští úplně pole historické 
hudby, ale využívá ho v nových zvukových možnos-
tech, které přinášejí kombinace samplingu, čisté 
elektroniky a reálných nástrojů. Typicky klímovský 
metafyzický průnik skutečnosti do snu a naopak navíc 
motivuje i inscenování mimo časovou posloupnost, 
a vzniká tak prostor nekonečných možností, kde  
„Krása je políbení se lásky s hrůzností”.

Sternenhoch
Ivan Acher

Autor libreta: Ivan Acher
Hudební nastudování: Petr Kofroň

Režie: Michal Dočekal
Scéna: Marek Cpin

Kostýmy: Eva Jiřikovská
Choreografie: Lenka Vagnerová

Světelný design: Ondřej Kyncl
Dramaturgie: Beno Blachut

Zvukový design: Eva Hamouzová

Premiéra: 
7. dubna 2018 
na Nové scéně
Dále uvádíme 
8. a 12. dubna

  INZERCE
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Classic Prague Awards
pro Sbor Národního divadla, Sbor Státní opery a Kühnův dětský sbor 
Sbormistři: Pavel Vaněk, Adolf Melichar, Jiří Chvála 
Hector Berlioz: Faustovo prokletí 
Koncertní provedení v Národním divadle v Praze
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Sbor Národního divadla, Sbor Státní opery a Kühnův 
dětský sbor získaly společným výkonem ocenění 
za koncertní provedení opery Hectora Berlioze Faus-
tovo prokletí 9. a 12. března 2017 v Národním divadle. 
Hudebně operu nastudoval hudební ředitel Opery 
Národního divadla Jaroslav Kyzlink. Jako Faust se 
představil renomovaný tenorista Pavel Černoch, v dal-
ších rolích vystoupili slovenský barytonista Daniel 
Čapkovič jako Mefisto, Stanislava Jirků jako Markéta 
a Pavel Švingr v roli Brandera. 
Podle Pavla Vaňka, šéfsbormistra Sboru Národního 
divadla, byl projekt Faust skutečně velmi náročný: 
„Vzhledem k tomu, že se provedení zúčastnily oba sbory 
působící v ND, tj. Sbor Opery Národního divadla i Státní 
opery, bylo velkou výzvou koordinovat ve společných 
zkouškách početné těleso přibližně sta zpěváků.“ Šlo 
totiž o spolupráci hned tří velkých sborových těles: 
kromě Sboru Národního divadla ještě Sboru Státní 
opery pod vedením šéfsbormistra Adolfa Melichara 
a Kühnova dětského sboru pod vedením Jiřího Chvály.
„Během minulé sezony se Sbor Národního divadla 
a Sbor Stání opery spojil při dvou zcela výjimečných 
a velice náročných projektech, jedním bylo provedení 
Faustova prokletí, druhým provedení opery Lohengrin,“ 
uvádí ředitelka Opery Národního divadla a Státní ope-
ry Silvia Hroncová. „Obojí provedly na vynikající úrovni 
a posunuly tak obě tělesa ještě o stupínek výše. I proto 
si ocenění Classic Prague Awards nesmírně vážíme 
a máme z něj velkou radost.“ 

„Dílo samotné (Faustovo prokletí) patří pochopitelně 
vzhledem k objemu sborového partu a jeho náročnosti 
k tzv. vrcholným sborovým operám,“ zdůrazňuje Pavel 
Vaněk. „Obzvláště pak pro velmi exponovanou mužskou 
část sboru (tzv. dvousborová technika, střídání výrazo-
vých ploch – od těch lyrických až po velmi dramatické 
a jiná specifika – vypjaté vysoké i extrémě nízké polohy 
jednotlivých mužských hlasů).“
Kühnův dětský sbor patří od roku 1936 mezi stálé 
spolupracovníky Opery Národního divadla. V součas-
né době zpívají „kühňata“ v Národním divadle napří-
klad v inscenacích Carmen či Příhody lišky Bystroušky. 

K Faustovu prokletí obecně:

„Rozhodnutí zařadit tuto dramatickou legendu na náš 
repertoár bylo výsledkem relativně dlouhých rozhovorů 
a zvažování,“ řekl dirigent Jaroslav Kyzlink a dodal: 
„Vzhledem k mé obecné náklonnosti k vokálně instru-
mentálním opusům a faktu, že toto dílo ještě nebylo 
na jevišti Zlaté kapličky uvedeno, jsme se rozhodli 
právě pro tento klenot klasického romantismu.“
„Fausta, který se dle mého názoru řadí mezi nejzajíma-
vější a nejtěžší role vůbec, jsem již během své kariéry 
zpíval v mnoha scénických i koncertních provedeních. 
To, že jsem ho mohl ztvárnit v pražském Národním di-
vadle, považuji za velkou čest,“ uvedl slavný tenorista 
Pavel Černoch.

KATEGORIE VOKÁLNÍ VÝKON

Kategorie je určena pro živé provedení opery, oratoria, kantáty 
nebo sborového koncertu. Je určena výhradně pro operní soubory 
anebo sbory ve spojení s orchestrem, doprovodným souborem 
nebo zpívající a capella. Tato kategorie není určena sólistům.

OPERNÍ 
NOMINACE 
25. CENY THÁLIE

Nominace pro naše umělce: 

Kateřina Kněžíková
Za roli Adiny, Gaetano  
Donizetti: Nápoj lásky (Národní 
divadlo Brno), dirigent: On-
drej Olos, režie: Magdalena 
Švecová

Svatopluk Sem
Za roli Giorgia Germonta, 
Giuseppe Verdi: La traviata 
(Jihočeské divadlo České 
Budějovice), dirigent: Mario De 
Rose, režie: Veronika Poldauf 
Riedelbauchová

Porotu zaujali také Josef Mo-
ravec v roli inženýra Prokopa 
v inscenaci Krakatit (Národní 
divadlo) a Martin Šrejma v roli 
Prince Su-Čong v operetě 
Země úsměvů (Severočeské 
divadlo opery a baletu Ústí 
nad Labem)
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Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

A. P. Čechov

Tři sestry
Tragikomedie o snech

Režie: Daniel Špinar
Hrají: Radúz Mácha, Magdaléna Borová, Tereza Vilišová, Jana Stryková,  

Veronika Lazorčáková, Filip Rajmont, Martin Pechlát, Matyáš Řezníček, Igor Orozovič, 
Václav Postránecký, Eva Salzmannová a František Němec

Uvedeme už jen šestkrát!
Derniéra 18. června 2018

ve Stavovském divadle
 ×

Veronika Lazorčáková, Jana Stryková a Tereza Vilišová
Foto: M. Špelda
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Režie: Jiří Adámek
Dramaturgie: Jan Tošovský

Scéna a kostýmy: Antonín Šilar
Hudba: Marek Doubrava

Pohybová spolupráce: Zuzana Sýkorová
Asistentka režie: Dora Bouzková

Zvukový design: Jan Veselý
Světelný design: Katarína Ďuricová

Hrají: Taťjana Medvecká, Vladimír  
Javorský, Magdaléna Borová,  Pavla  

Beretová, David Matásek,  Filip Kaňkov-
ský, Pavol Smolárik j. h., Petr Vančura j. h. 

a dětští herci

Světové premiéry: 
1. a 2. 3. na Nové scéně
Reprízy: 8. a 15. 3. 2018

JIŘÍ ADÁMEK
NOVÁ ATLANT1DA

Ke světové premiéře inscenace Jiřího Adámka přinášíme ukázku z textu hry. Je inspiro
vána scénou z filmu Roye Anderssona Ty, který žiješ a dobře ukazuje, jakým způsobem 
text inscenace vznikal. Je poskládán z podobných úryvků, parafrázovaných a uprave
ných tak, aby zapadaly do kontextu inscenace. Diváci se mohou těšit třeba na Donalda 
Trumpa, Marka Zuckerberga, Vladimira Putina, Elona Muska či Naďu Tolokonnikovovou 
(ex Pussy Riot). Teď už ale dejme slovo Ženě, která ví, co je na světě v nepořádku.

Vizionářka

Pane, prosím, odpusť jim, odpusť jim všem, Pane.
Odpusť všem těm, Pane, kdo myslí jenom na sebe.
Odpusť všem těm, Pane, kdo jsou chamtiví, sobečtí a lakomí.
Odpusť všem těm, Pane, kdo podvádějí, kradou a lžou.
Je to jejich vina, jejich veliká vina.

Pane, prosím, odpusť jim, odpusť jim všem, Pane.
Odpusť všem těm, Pane, kdo ponižují druhé.
Odpusť všem těm, Pane, kdo si myslí, že jsou víc než oni.
Odpusť všem těm, Pane, kdo rozsévají nenávist a zlobu.
Je to jejich vina, jejich veliká vina.

Pane, prosím, odpusť jim, odpusť jim všem, Pane.
Odpusť všem politikům, Pane, že touží jenom po moci a obyčejní lidé jsou jim ukradení.
Odpusť všem podnikatelům, Pane, že zneužívají svých špatně placených bližních a šidí je.
Odpusť všem televizím a novinám, Pane, že vypouštějí samé nehorázné lži.
Odpusť všem těm vládám, Pane, kvůli kterým se to všechno tady děje.
Je to jejich vina, jejich veliká vina.

Pane, prosím, odpusť jim, odpusť jim všem, Pane!

 >

P. Smolárik, P. Vančura, 
F. Kaňkovský, T. Medvecká, 
P. Beretová, D. Matásek 
a dětští herci
Foto: P. Neubert

Geopolitolog MICHAEL ROMANCOV 
promluví 27. 4. 2018 v 18.00 ve foyer 
Nové scény. Jeho přednáška o stavu 
současného světa má titul Kam se 
ten svět řítí? a je zahrnuta do cyklu 
ND Talks. Přednášející se pokusí 
formulovat odpověď také na další 
dotazy jako „Copak svět nikdo neří-
dí?“, „Nešlo by s tím něco udělat?“ 
nebo „Kdy nastane slibovaný 
konec dějin?“ Po ní bude 
následovat repríza insce-
nace Nová Atlantida.
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Překlad: Radek Malý
Režie: Jan Frič

Inscenační úprava:  
Jan Frič, Marta Ljubková, Jan Tošovský

Dramaturgie:  
Marta Ljubková, Jan Tošovský

Scéna: Dragan Stojčevski
Kostýmy: Linda Boráros

Hudba: Jakub Kudláč
Světelný design: Martin Špetlík
Zvukový design: Kryštof Blabla

Videoprojekce: JQr

Hrají: Martin Pechlát, Saša Rašilov,  
Veronika Lazorčáková, Pavlína Štorková,  

Johanna Tesařová, Alois Švehlík,  
Eva Salzmannová, Alena Štréblová,  

Pavel Batěk, Radúz Mácha,  
Jiří Suchý z Tábora a sbory všemožných  

monster pekelných včetně andělů

Účinkuje Vysokoškolský 
umělecký soubor UK

Předpremiéra: 
14. března 2018

Premiéry: 
15. a 16. března 2018  

ve Stavovském divadle

JOHANN WOLFGANG GOETHE
FAUST

 >

Saša Rašilov, Martin Pechlát

 >
Martin Pechlát jako Faust  
ve středu veškerého dění

Foto: P. Borecký

Překladatel RADEK MALÝ promluví 
26. 3. 2018 od 18:30 ve foyer Nové 
scény. Jeho přednáška nese název 
Proč a jak znovu překládat Goethova 
Fausta a patří do cyklu ND Talks. 
Reaguje na to, že inscenace jistě 
vyvolá diskuze právě i stran nutnosti 
nového překladu tohoto velkolepého 
literárního díla. Překladatel proto 
představí způsob, jakým při své 
práci postupoval, a na ukáz-
kách doloží, v čem je jeho 
překlad víc „divadelní“  
než „literární“.
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Zač je toho Zbyhoň!

Pokud vám jméno v titulu autorské inscenace Jana Friče a Milana  
Šotka nic neříká, nejspíš dvě stě let od objevení českých národních 
hrdinů na stránkách Rukopisů asi nevíte, kdo byli Záboj, Vlaslav, Lubor 
nebo Liduše. Proto je načase napravit to a poznat své hrdiny i antihrdiny. 
Je čas poznat Zbyhoně!

Těžko navštívit Zlatou kapličku a nebýt konfrontován 
s Rukopisy, dvěma zásadními literárními památka-
mi, jež pocházejí možná z 9., možná z 13. a možná 
(na 99,9 %) z 19. století. Generaci Národního divadla 
mohli bychom směle nazvat také Generací Rukopisů. 
U hlavního vchodu vítají diváky mytičtí pěvci Záboj 
a Lumír. Na fasádě směrem k Vltavě spatříme zase 
spor Šťáhlava s Chrudošem z Libušina soudu, jenž se 
stal dokonce alegorií národní Činohry. Nakolik však 
tyto výjevy jsou srozumitelné pro dnešní společnost? 
Za Alšovými/Ženíškovými obrazy ve foyer historické 
budovy ND, evokujícími archaickou dobu Slovanů-po-
hanů, vybaví si dnes konkrétní příběhy jen málokdo, 
a přitom jejich sdělnost měla být analogická výzdobě 
kostela – však také šlo o „chrám národa“, v němž 
autority „písma svatého“ požívaly právě Rukopisy.
Inscenační tým Zbyhoně! však nevzrušovala ani tak 
otázka pravosti či nepravosti jmenovaných literárních 
památek, na kteroužto se jejich odborná recepce často 
omezuje, nýbrž étos vlastních (byť třeba smyšlených) 
příběhů. Jejich výrazně vlastenecké vyznění – Češi 
slavně vítězící nad cizáky, již je chtějí připravit o vše, 
co jim je vlastní – propojilo promýšlení Rukopisů se 
silně pociťovaným radikalizujícím se českým naciona-
lismem.

Co by se stalo, kdyby se s texty Rukopisů začalo na-
kládat fanaticky, pseudonábožensky? Kdyby se začaly 
vykládat jako morální imperativy pravého češství? 
Společenstvo NN (Národ Neskoná) obsadí Novou 
scénu, aby zde uspořádalo rituál znovuzasvěcení 
do slavné české minulosti a zabránilo tak v hodině 
dvanácté řízené genocidě Čechů, ke které v zemi 
podle jejich mínění dochází. Úsilí Národovců pod vele-
ním Filipa Rajmonta má být korunováno propojením 
s duchovním principem „Zbyhoň!“, nejvyšší možnou 
metou národní identity.

Zakuste ryzí češství, nefalšované vědomí toho, odkud 
přicházíme a kam směřujeme. Buďte u rekonstrukce 
národa! Již za necelé dva měsíce bude na Nové scéně 
pravost Rukopisů jednou provždy stvrzena!

Milan Šotek

 >

Slovanský kolovrat
Foto: Archiv

 >
Wagnerovy sochy Lumíra a Záboje  

na fasádě Národního divadla  
v kresbě Mukařovského

ZBYHOŇ!
JAN FRIČ, MILAN ŠOTEK A KOL.

Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Milan Šotek

Scéna: Nikola Tempír
Kostýmy: Petra Vlachynská

Hudba: Jakub Kudláč
Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: Filip Rajmont, Pavla Beretová,  
Lucie Polišenská, Ondřej Pavelka,  

Patrik Děrgel, Filip Kaňkovský,  
Jiří Suchý z Tábora, Milan Stehlík

Předpremiéra: 
16. května 2018

Světové premiéry: 
17. a 18. května 2018 

na Nové scéně
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Na moři, zírám nahoru NE VÍC NEŽ ČTYŘIKRÁT

Angličan Noah truchlí pro svou italskou ženu, která zahynula při autone-
hodě. Australan Caleb kvůli svým nočním můrám a živým snům přijde 
o práci. Islanďance Emmě řečené Řekyně zemřeli oba bratři na moři. 
Němka Elise každou noc jezdí autem se svým malým synem, neboť je to 
jediný způsob, jak chlapečka uspat. A také způsob, jak uniknout rozhodo-
vání mezi manželem a milencem. No a Silvie má schopnost objevovat se 
a zase mizet a do osudů zbylých čtyř samozřejmě zasáhne…
Hrají: Magdaléna Borová, Petr Vaněk j. h., Lucie Štěpánková j. h.,  
Lucie Polišenská, Jiří Suchý z Tábora
25. 3., 5. 4., 4. a 27. 5. na Nové scéně

Tři sestry PĚTKRÁT A PAK NAPOSLED

Tři sestry. Olga, Máša a Irina. Nejstarší pracuje jako učitelka na gymnáziu, 
prostřední je nešťastně vdaná za učitele Kulygina a nejmladší touží po na-
lezení smyslu života i opravdové lásky. Skutečným snem všech tří sester 
Prozorovových je ale návrat do Moskvy. Do města, které si pamatují 
z dětství jako jediné místo, kde je možné být šťastný. Moskva je přece tak 
nádherná! Tak vzrušující! Tak … jiná! Takže: zůstat? Nebo odejít? Z rodné-
ho města, úmorné práce, nefungujícího vztahu? Tíživé otázky tří sester.
Hrají: Radúz Mácha, Magdaléna Borová, Tereza Vilišová, Jana Stryková, 
Veronika Lazorčáková, Martin Pechlát, Filip Rajmont, Václav Postránecký, 
František Němec, Igor Orozovič, Matyáš Řezníček a Eva Salzmannová.
6. 3., 14. a 25. 4., 9. a 22. 5. a 18. 6. ve Stavovském divadle

Experiment myší ráj DVAKRÁT A DOST!

Laboratorní myš – vhodný miláček do domácnosti. A co teprve k vědec-
kým experimentům! Pokusy s omlazením, pokusy s mozkem, pokusy 
genetické. Člověk testuje na zvířeti. Co kdybychom se ale testovanou 
myškou stali my? Jevištní experiment režiséra Jiřího Havelky s hercem 
a myší, pokus s jevištní realitou, laboratorní podmínky stvořené před 
vašima očima. Provozujeme analýzu blahobytu společnosti a přinášíme 
vědecký důkaz rozkladu společnosti, v níž ti, kteří vstupují do ráje,  
nevyhnutelně zanikají.
Hrají: Lucie Juřičková, Taťjana Medvecká, Petra Kosková,  
Diana Toniková, Vladislav Beneš, Jan Bidlas, David Prachař a další.
5. 3. a 23. 4. na Nové scéně

Mikve UŽ JENOM PĚTKRÁT

Mikve – prostor rituální lázně, v níž se Židovky pravidelně očišťují – jako 
místo střetu různých přístupů k víře i k životu. Do ortodoxní komunity 
přichází nová lázeňská Šira, před níž se rozkrývají osudy místních žen, 
o nichž všichni vědí, ale nikdo o nich nemluví. Empatická, ale přitom ra-
zantní Šira ve své snaze pomoci naráží na bariéru náboženských pravidel 
i předsudků. Ženská komunita ji nejprve odmítá a brání se novému pohle-
du, načež v závěru se přece jen pokusí vzepřít svým pravidlům.
Hrají: Iva Janžurová, Vanda Hybnerová j. h., Jana Boušková, Magdaléna 
Borová, Eva Salzmannová, Antonie Talacková j. h., Taťjana Medvecká, 
Pavla Beretová / Marie Poulová j. h.
13. 3., 11. a 20. 4. , 29. 5. a 16. 6. ve Stavovském divadle

Blížíme se k derniérám
Do konce sezony se rozloučíme se čtyřmi činoherními inscenacemi. Nepropásněte  
šanci zhlédnout je aspoň n a poslední chvíli – vždyť později už to nepůjde. A tak:
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O víkendu s dětmi do divadla
Komu se v jarním dešti nechce hrát venku, ať přijde hravě tvořit do di-
vadla. Před představeními Malý princ a Vidím nevidím se s námi můžete 
společně naladit v tvůrčích dílnách pro rodiny s dětmi. Společně vytvoří-
me světy možné i nemožné, prostředí na Zemi i mimo ni, objevíme svět 
nevidomých, budeme hledat a nacházet, společně se ptát i smát. Dílna 
je ke vstupence na představení zdarma. Počet míst však je omezen, 
s rezervacemi proto neváhejte a pište na tvurcidilny@narodni-divadlo.cz. 

Mezi hvězdami – tvůrčí dílna před představením  
Malý princ, 17. března od 16.00
Co vidím, když nevidím? – tvůrčí dílna před představením  
Vidím nevidím, 18. března od 16.00

Nová krev: Piš hru! 
V sérii příležitostných inscenací Nová krev tentokrát uvádíme čerstvé 
texty absolventů naší dramatické dílny. Rovněž neotřelé kritiky absol-
ventů naší kritické dílny. Úhrnem tedy perly právě vzniklých drama-
tických pokusů a opusů. Čili občerstvěte se novinkami v jejich jediném 
uvedení – aneb zažijte scénicky přečtené hry Furianti od Hynka Skotáka 
(v podání herců Davida Matáska, Pavlíny Štorkové, Milana Stehlíka, 
Radúze Máchy a Martina Pechláta) a Zázrak v Sadové ulici od Elišky 
Raiterové (v němž se představí Pavel Batěk, Jan Bidlas, Igor Orozovič, 
Jiří Suchý z Tábora a Tereza Vilišová). Nakonec zazní fejetony herečky 
Činohry ND Martiny Preissové.

17. dubna 2018 ve 20.00 v kavárně NONA a horním foyer Nové scény

Tahák (pro učitele)
Chtěli byste vzít studenty na představení, ale nechcete „kupovat zajíce 
v pytli“? Pro pedagogy žáků 8. tříd až maturitních ročníků nabízíme se-
tkání Tahák (pro učitele). V den předpremiéry se setkáte s dramaturgem 
a divadelní lektorkou. Společně probereme pojetí hry, prodiskutujeme 
témata, která by mohla zaujmout mladé diváky a doplnit vaši výuku. 
Potom zhlédneme předpremiérové představení a nakonec vše můžeme 
zhodnotit u přátelského posezení v divadelním klubu. 

Kapacita míst na Tahák (pro učitele) je omezena, více informací  
a rezervace získáte u lektorky Daniely von Vorst na mailu  
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.
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Březen na Nové scéně

Nová krev: Základní kameny

Před 150 lety byl 
v Prozatímním di-
vadle slavnostně 
položen základní 
kámen Národní-
ho divadla. Pro 
návštěvníky jsme 
proto přichystali 
hravou výpravu 
od základních 
kamenů k Alšo-
vým/Ženíškovým 
lunetám. Zájemce 

seznámí s historií budování a výzdoby ND, zdůrazní, jaký vliv na ni měly 
Rukopisy, od jejichž údajného objevení uběhlo právě 200 let. Průvodcem 
skupiny vnitřním světem historické budovy bude (fiktivní) rytíř Jaroslav 
ze Šternberka, jenž podle Rukopisů slavně zvítězil nad Tatary u Olomouce. 
U kamenů připomeneme příběh kamenického mistra, jenž se propadl 
do časové průrvy a setkal se prý s blanickými rytíři. Cestou k lunetám 
zhlédnou návštěvníci výjev z Libušina soudu (spor Šťáhlava s Chrudošem). 
U lunet – ozvláštněných zpěvem bájného Lumíra – se pak účastníci do-
zvědí historický kontext výzdoby ND a Rukopisů (promluví jeden odpůrce 
a jeden zastánce jejich pravosti). 

16. května od 17.00 vystoupí v rolích Jaroslava ze Šternberka Jan Bidlas, 
coby pěvec Lumír Vladimír Javorský, Libuší bude Magdaléna Borová, 
Chrudoše a Šťáhlava ztvární studenti DAMU. Délka vlastní prohlídky  
cca 30 minut. 
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Japonský Plaváček Momotaró
Momotaró je tradiční japonský příběh o sirotkovi, kterého bezdětný pár 
vyloví z vody. Protože chlapec připluje v broskvi (neboli japonsky momo), 
dostane jméno Momotaró. Když vyroste, vydává se bojovat s démony 
z dalekého ostrova. Cestou potkává své spojence a přátele: kraba, úhoře 
a velrybu. S jejich pomocí démona přemůže a vrací se domů za svými 
rodiči. Loutková inscenace studia DAMÚZA s živou hudbou, beze slov, 
pro děti od 3 let.

25. března v 16.00 na Nové scéně

Don’t Panic
Výstava Don’t Panic je skupinový projekt, zaměřený na problematiku vzta-
hů mezi živými organismy a jejich prostředím, problematiku společen-
ských vztahů a globálních problémů antropocénu. Pro dosavadní tvorbu 
skupiny DUNA je inspirací realita, kterou sami prožíváme, zároveň realita 
argumentovaná, prolínající se spekulativně s žánrem sci-fi a prvky mysti-
fikace a nadsázky. Umělecká skupina DUNA: Lenka Balounová, František 
Svatoš, Ladislav Kyllar.

Vernisáž výstavy proběhne 14. března v 18.00 ve Videogalerii Nové 
scény.

Národní park Piazzeta
Na jaře 2018 bude průchod nám. Václava Havla (neboli piazzety Ná-
rodního divadla) omezen kvůli výzkumné činnosti Botanického ústavu 
AV ČR. Předmětem výzkumu budou původní rostlinné druhy, doposud 
považované v ČR za vyhynulé. „Máme důvodná podezření, že na piazzetě 
se nachází botanický poklad dosud netušených rozměrů. Přezkoumání 
oblasti za účelem potvrzení našeho předpokladu by v případě úspěchu 
mohlo vyústit v označení území ochrannou známkou chráněná oblast nebo 
dokonce národní park. Zdá se, že celá dlouhá léta nám před našimi zraky 
unikal netušený mikrokosmos, jakým se nemůže chlubit žádná jiná světová 
metropole,“ prohlásil pro Národní divadlo člen Českého spolku za vybu-
dování Národního parku Piazzeta a pracovník Botanického ústavu AV ČR 
RNDr. Luboš Kopřiva CSc.
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Vystav se Dyzajnu!
Jaro se pomalu blíží a s ním i oblíbený Dyzajn market na náměstí Vác-
lava Havla v Praze. Kromě možnosti nákupu originálních designových 
kousků (oblečení, šperků, dekorací do bytu nebo hraček) bude jarní edice 
doplněna prodejní výstavou sedmi malířů a ilustrátorů, kteří právě pro 
tuto příležitost vytváří obraz na téma „Já, tvůrce“. Výtěžek z prodeje půjde 
na splnění snu autorky Olgy Buškové a vydání její knižní prvotiny Domov 
jako talíř. Tradičně nebude chybět ani doprovodný program pro děti 
i dospělé (zahraje DJ Little Frank či kapely The Documents a Megaphone), 
tvůrčí dětský koutek (v němž každé dopoledne bude možno zhlédnout 
pohádku od divadel LokVar a KAKÁ) a spousta dobrého jídla a pití.

Dyzajn market Jaro proběhne 24. a 25. 3. na náměstí Václava Havla. 
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KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
přijměte jarní pozvání na před-
stavení Činohry ND v rámci 
nabídky pro členy KPČ. V březnu 
2018 můžete navštívit tyto  
vybrané inscenace za zvýhod-
něné vstupné:

Jednotné vstupné 100 Kč 
– generální zkouška:

FAUST
Johann Wolfgang Goethe
Út 13. 3., Stavovské divadlo v 10.00  
Informace se stává bohem i prokle-
tím, ovlivňuje lidské vztahy a může 
vést k citovému vyprázdnění a cyni-
smu, k depresi a šílenství.

40% sleva:

KRVAVÁ SVATBA
Federico García Lorca 
St 19. 3., Stavovské divadlo v 19.00  

SPALOVAČ MRTVOL 
Ladislav Fuks
St 26. 3., Stavovské divadlo v 19.00  

Jednotné vstupné 100 Kč 
– poslední uvedení:

NA MOŘI, ZÍRÁM NAHORU 
Finegan Kruckemeyer
Ne 25. 3., Nová scéna ve 20.00

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit dvě 
vstupenky v pokladnách ND.

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel!

Rezervace vstupenek:
Jana Tycová
Oddělení objednávek obchodního 
odboru ND – Činohra
Klub přátel Činohry ND
Ostrovní 1, 112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

NÁMĚSTÍČKO

Řady potomků Činohry ND 
se nadále utěšeně rozrůstají, 
herec Pavel Batěk se stal otcem 
a herečka Taťjana Medvecká 
babičkou.

+++
Přelom zimy a jara je měsícem 
nominací a cen. Herečka Pavlí-
na Štorková a herec Vladimír 
Javorský byli nominováni 
na Českého lva. Dita Pepe byla 
za sérii fotografií pro Činohru 
nominována na Cenu Czech 
Grand Design. Tutéž cenu, 
ovšem v kategorii ilustra-
ce, může získat i výtvarnice 
Tereza Bartůňková, naše stálá 
„novokrevní“ spolupracovnice. 
Palce držíme i Evě Salzmanno-
vé – ta může získat Cenu Thálie 
za herecký výkon v divadle Meet 
Factory. Přejeme všem nomi-
novaným, aby se jim poličky 
na ceny utěšeně plnily.

+++
Herec Činohry Igor Orozovič má 
dívku. Byla viděna v Krkonoších.

+++
Během dramaturgického úvodu 
k inscenaci Jsme v pohodě 
odhalila dramaturgyně Ilona 
Smejkalová muže, který zmi-
ňovaný úvod navštívil již potřetí. 
Posléze se přiznal, že inscenace 
kopíruje i jeho životní příběh, 
neboť předchozí tituly ND 
navštěvoval nikoli jako divák, 
nýbrž coby věrná divačka.

+++
Jako „událost měsíce“ označily 
Divadelní noviny inscenaci ope-
ry Billy Budd v režii uměleckého 
ředitele Činohry Daniela Špina-
ra. „Dane, chceme taky událost,“ 
voláme hlasitě z Činohry.

+++
Neočekávané imitátorské 
schop nosti se začaly projevovat 
u herce Jana Bidlase (brilantní 
Věra Chytilová) a herečky Pavly 
Beretové (večírkové taneční 
krea ce méně talentovaných 
kolegů). Zdá se, že další čísla 
Nové krve na sebe nenechají 
dlouho čekat. Anebo je prodáme 
do televize.

+++
Vypadá to, že letošní lyžařská 
sezona skončí bez následků 
na zdraví našeho souboru. 
Drobná kolize na ledě a berle 
v dramaturgii hrací plán narušit 
nedokázaly. Teď jen aby se 
nikdo nepotloukl na koni …

V pátek 30. března slaví kulatiny herečka Činohry 
JANA JANĚKOVÁ ml. 

Je neuvěřitelné, že Jana vstupuje do Síně 
slávy zralých žen. Nutno poznamenat, že 
v plné síle a s takovou dávkou energie, že to 
někdy dá hodně práce a úsilí jí stačit. Ale 
pěkně popořádku. 
S Janou mě spojuje tolik věcí, že osud už 
dávno propojil naše cesty.
Část svého života prožila v Malenovicích u Zlí-
na, kde se narodil můj otec. Když se narodila, 
byl jsem přijat na DAMU a mým profesorem 
herectví byl Janin otec Petr Svojtka. Moje 
první role v Národním divadle byl Cyrano 
a Jana hrála Roxanu. Během dvanácti sezon, 

kdy jsme hráli Cyrana, se Janě narodily tři děti a mně taky tři. Aby se vše za-
vršilo, založili jsme společnou rodinnou divadelní společnost Divadlo Verze. 
Nestává se často, aby muži měli kamarádky; zní to divně, ale v mém případě 
je to pravda. Mám kamarádku Janu a přeju jí vše krásné.

David Prachař

V úterý 13. března slaví půlkulatiny dramaturgyně 
Činohry ILONA SMEJKALOVÁ

Milá Ilo,
kdyby Ti k Tvým narozeninám měli popřát 
všichni, kterým jsi kdy pomohla radou nebo 
funkčním kontaktem, kterým jsi kdy zajistila 
lístek do divadla, kterým jsi naplnila penzion 
milými lidmi z Prahy, ti, na jejichž narozeniny 
jsi nezapomněla … prostě všichni lidi, které 
znáš, nestačil by tenhle časopis. Možná je 
to energie a síla nás všech „obdarovaných“, 
díky níž Ti – aspoň na pohled – žádné roky 
nepřibývají. Takže možná to ani nemusí být 
skutečné narozeniny, spíš jen pobídka, ať 
odšpuntujeme nějaké to prosecco. Tady ho 

otvírám aspoň verbálně – a brzy si připijeme společně. Do dalších let Ti přeju 
kromě všech obligátních věcí taky hodně krásných šatů …

Marta Ljubková

V úterý 27. března slaví půlkulatiny nápovědka Činohry 
DARINA KORANDOVÁ

Darina je ta, o které se říká, že je „dobrým 
duchem“ divadla. Kamkoliv přijde, chtějí s ní 
všichni znovu spolupracovat. Prošla si na své 
divadelní pouti lecčím a je to stále živel plný 
energie, dobré nálady a přitom spolehlivosti 
a pečlivosti. Pracuje s námi v inscenaci 
Křehkosti, tvé jméno je žena. Sedí v první radě 
mezi diváky, ale je vlastně s námi na jevišti 
napojena zcela na naše počínání. Po každé 
repríze přijde za námi do šatny a komentuje, 
co bylo ten den jinak a nově a vše má 
zapsáno. Prý až to jednou dohrajeme, vydá 
o tom knihu …

Darina je zkrátka tvůrčí bytost, bez které by divadlo nebylo tím místem inspi-
race, vzrušivosti a fantazie a občas i velké legrace.

Eva Salzmannová



39

ČINOHRA > GRATULUJEME

 >

Jubilanti v inscenaci Dnes ještě zapadá 
slunce nad Atlantidou, 1965
Foto: J. Svoboda

 >

S Josefem Kemrem v inscenaci  
Naši Furianti, 1979
Foto: J. Svoboda

JANA HLAVÁČOVÁ 

patří mezi naše přední herečky.  
Narodila se 26. března 1938 
v Praze. V roce 1960 absolvovala 
Divadelní fakultu AMU, v letech 
1960–1965 byla v angažmá 
v Plzni, v letech 1965–1990 jako 
členka Činohry ND. Do paměti 
diváků Národního divadla se 
zapsala např. jako Kleito (Dnes 
ještě zapadá slunce nad Atlanti-
dou), Lady Mac duffová (Macbeth), 
Hippodamie (Námluvy Pelopovy, 
Smír Tantalův, Smrt Hippodamie), 
Sestra Angelika Glembayová (Páni 
Glembayové), Markytka (Naši furi-
anti), Magdalena Marie (Vévodkyně 
valdštejnských vojsk), Raněvská 
(Višňový sad), Emilia Marty (Věc 
Makropulos), Eleonora (Lev v zimě) 
a mnohých dalších. Jejího talentu 
využila také televize, rozhlas, da-
bing i film. Pedagogicky působila 
na Divadelní fakultě AMU. 

Obdržela Cenu Thálie 2012  
za celoživotní mistrovství  
v oboru činohry.

LUDĚK MUNZAR 

je představitel dlouhé řady 
charakterních postav. Narodil se 
20. března 1933 v Nové Včelnici 
(u Kamenice nad Lipou). Vystudoval 
Vyšší hospodářskou školu v Hradci 
Králové a v letech 1952–1956 
studoval herectví na Divadelní 
fakultě AMU. Od r.1957 do r. 1990 
byl členem Činohry ND. Z jeho diva-
delních rolí jmenujme např. Hintze 
(Ďábelský kruh), Jirku (Srpnová 
neděle), Merkucia (Romeo a Julie), 
Jindřicha (Konec masopustu), Petra 
Sergejeviče Trofimova (Višňový 
sad), PhDr. Leona Glembaye (Páni 
Glembayové), Artura Uie (Zadrži-
telný vzestup Artura Uie), Valentina 
Bláhu (Naši furianti), Jindřicha 
II. (Lev v zimě, vč. režie). Obdržel 
Hlavní Cenu F. Filipovského za nej-
lepší mužský herecký výkon v da-
bingu v sezoně 1995/1996 a Cenu 
Herecké asociace za celoživotní 
mistrovství v dabingu. 

Obdržel Cenu Thálie 2011  
za celoživotní mistrovství  
v oboru činohry.

Jubilea 
dvou hereckých 
osobností
Manželé JANA HLAVÁČOVÁ a LUDĚK MUNZAR. 
V březnu tohoto roku se v rodině Munzarových 
budou slavit dvě krásná jubilea. S gratulací 
a pomyslnou kytičkou přicházíme i my.

Milá Jano a milý Luďku,

je nás v souboru už jenom hrstka, kdo jsme měli to štěstí, setkat se 
s Vámi oběma na jevišti. Netroufám si hovořit za všechny, mluvím čistě 
za sebe. Byla to pro mě nejen radost, ohromná škola, ale i veliká čest. 
Po panu Högrovi a paní Medřické jste to byli právě Vy dva, ke kterým jsem 
vzhlížela. Vy jste byli vůdčími osobnostmi souboru. A byli jste laskaví, 
kolegiální a přátelští. Jindřich V., Arthur Ui, Nil, Raněvská, Makropulka, 
Vassa, Bláha a Markytka …
Způsob, jakým jste spolu tančili sólo „Byl jsem na pouti dnes", na to se 
prostě nedá zapomenout, i když to bude příští rok rovných 40 let, co měli 
Furianti premiéru. Jak říkal náš dobrý kamarád a vzácný člověk Pavel 
Jurkovič : „Čas prchá jako mrcha!“
Tak Vám, moji milí, při příležitosti Vašich pro mě nepochopitelných  
a neuvěřitelných jubileí moc děkuju za to, jací jste byli na jevišti i mimo ně.  
Za to, co jste mi dali a jak mě ovlivnili.
Přeju Vám hodně, hodně zdraví, radost z celé Vaší širé rodiny a samozřej-
mě jmenovitě z Vaší šikovné a nadmíru půvabné vnučky Aničky.

Vaše Táňa Medvecká

V roce 2013 založila herecká rodina  
Nadaci Munzarových, jejímž cílem je 
podpora kultury a umění, zdravotnictví, 
sociálních a humanitárních hodnot, zlep-
šování kvality života, výchovy a vzdělávání, 
rozvoje sportu a tělovýchovy, ochrany 
životního prostředí a podpora rozvoje 
občanské společnosti.
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www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Podivuhodné cesty 
Julese Verna
Scénář: Markéta Bidlasová, David Drábek
Režie: David Drábek
Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Simona Rybáková
Hudba: Darek Král
Choreografie: Martin Pacek
Pohybová spolupráce: Henrieta Hornáčková
Projekce: Jakub Kopecký, Šimon Koudela

Uvádíme: 
10. března od 14 a 20 hodin 
a 11. března od 17 hodin
na Nové scéně

 ×
 Ivana Machalová, Michal Balcar
Foto: M. Šandera

Co se stane, když se tým filmařů z počátku 
20. století vedený roztržitým režisérem rozhodne 
zpracovat osudy jeho hrdinů? A když do natáčení 
zasáhne sám proslulý autor a jeho autoritativní 
manželka? Podivuhodné cesty Julese Verna jsou 
svéráznou komedií, do které se pan Verne dosta-
ne úplně nevinně, ale jeho přítomnost rozhýbá 
kolotoč bláznivých událostí v už tak dost bláz-
nivém filmovém studiu. V duchu francouzských 
komedií se dostane do víru událostí a svého 
posledního velkého dobrodružství.
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Tanec učí vytrvalosti,  
sebejistotě a zároveň pokoře
V dnešním čísle vás seznámíme s dalším členem souboru Laterny magiky, který vede také lekce 
moderního a současného tance Studia Nové scény, ALEXANDREM SADIROVEM. Je to tanečník 
všestranný, absolvoval Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, ale kromě divadelních tanečních tech
nik (klasický, lidový, moderní tanec) se věnuje dalším, zejména z oblasti street dance (hip hop, 
locking, popping, house). V minulosti se věnoval také závodně standardním a latinskoamerickým 
tancům, spolupracoval s Pražským komorním baletem, byl členem Bohemia Baletu. A aby toho 
nebylo málo, je také DJ.

Co tě na pedagogické práci láká?
Je hezké, že lidi mají rádi tanec. 
Samozřejmě zaleží také na tom, 
jak tanec vnímají, někdo tančí 
pro relax, někdo se chce tanci 
věnovat profesionálně. Jako aktivní 

tanečník mám rád předávat své 
zkušenosti a znalosti. Tak, jak 
studenti poznávají pedagoga, 
stejně tak pedagog poznává je, 
výuka je jako souhra a to je na tom 
zajímavé. Každá taneční hodina 

může přinést něco nového a líbí 
se mi, když člověk, ať už amatér 
nebo profesionál, nachází ve svém 
životě místo pro tanec. Mimo 
různé tvůrčí zkušenosti učím 
na workshopech a open classech, 
vedu taneční lekce a vytvářím cho-
reografie v Taneční škole ROXTON, 
kde jsem také vyrůstal.

Jak se pedagog vyrovná s tím, že 
nedovede žáka amatéra k doko-
nalému výkonu? Jak se dokáže 
přizpůsobit jeho úrovni, když 
sám je zvyklý provádět složitější 
a rychlejší taneční kreace?
Když pedagog učí studenty delší 
dobu, jen on ví, na jaké úrovni 
tanečníci byli a jsou a jaký byl pro-
ces zdokonalování. Když se jedná 
o open class, ne vždycky je cílem 
výsledek dokonalosti, ale dobrý 
pocit z pohybu, hudby, poznání… 
aby si každý našel to své a něco si 
z lekce vzal.

Co by mělo tedy být cílem 
člověka, který se tanci věnuje 
zájmově?
Na to už jsem v podstatě odpo-
věděl, tak bych jen dodal, že i jen 
obyčejná orientace v prostoru, 
posílení celého těla, zlepšení 
koordinace a pohybové paměti je 
také dobrý cíl. 

Proč bychom měli podporovat 
zájemce o tanec jako koníček?
Protože tanec je čistý, prostý a zá-
roveň nesmírně bohatý. Je cestou 
pohybu těla i mysli. Učí vytrvalosti, 
sebejistotě a zároveň pokoře.

Co dává taneční umění tobě?
Je to velká dřina, ale pro mě 
opravdová radost, euforie, jiný 
svět. Vychovává ve mně zodpo-
vědnost, sílu vůle a učí citlivosti 
a empatii. Dává také možnost 
cestování, tedy poznání různých 
kultur, charakterů tanečních stylů, 
otevírá mi cesty k poznání dalších 
uměleckých žánrů… A trochu 
mi ničí taky zdraví, ale posiluje 
v jiných směrech. Taneční umění je 
pro mě svoboda.

Věnoval ses většímu rozpětí 
stylů, než jaké využiješ v insce-
nacích Laterny, hlavně pokud jde 
o streetové styly. Kde jinde je 
můžeš uplatnit?
Od dětství jsem poznával širokou 
škálu tanečních stylů a vnímal 
tanec jako celek. V dnešní době 
každý styl čerpá z různých technik 
a vše se prolíná. Dnes i v diva-
delních představeních. Hip hop, 
funkové styly, house a další, každý 
z těch stylů je jedinečný a nabízí 
úplně jiné formy pohybu než balet-
ní technika. Moc rád experimentuju 
a kombinuju.

Baví tě i jen tak si třeba vyrazit 
na diskotéku? (Když na ní zrovna 
nehraješ jako DJ).
Chodím rád na párty / taneční 
meetingy, kde se můžu potkat 
s komunitou lidí, které spojuje 
tanec a hudba. Někdy dorazím 
po maratonu představení, ale i tak 
propotíme trika. 

Lucie Kocourková
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Josef Gruss * 110 let Eva Vrchlická * 130 let

Zdeněk Košler * 90 let

Ivo Hrachovec * 50 let

Naděžda Gajerová * 90 let

Vendelín Budil † 90 let Blahopřejeme
IVO HRACHOVEC
V březnu slaví Ivo Hrachovec (27. 3. 1968). 
V letech 2003–11 byl sólistou Státní 
opery Praha, od ledna 2012 Opery ND. 
Představil se mj. jako Vilém z Harasova 
(A. Dvořák: Jakobín), Alidoro (G. Rossini: 
Popelka), D’Hémon (V. Kašlík: Krakatit) 
a Trojkin (D. Šostakovič: Antiformalistický 
jarmak).

Vzpomínáme
VENDELÍN BUDIL  
Vendelín Budil (19. 10. 1847–26. 3. 1928), 
herec, dramaturg, ředitel herecké 
společnosti, jeho jméno je spojeno 
především s Plzní. U příležitosti výročí 
100. narozenin byl v roce 1947 jmenován 
čestným členem ND in memoriam.

ZDENĚK KOŠLER 
Zdeněk Košler (25. 3. 1928–2. 7. 1995),  
dirigent. V letech 1948-1958 byl korepe-
titorem Opery ND, po působení v zahra-
ničí byl v letech 1980–1985 šéfem Opery 
ND, poté 1989–1991 šéfdirigentem ND. 

NADĚŽDA GAJEROVÁ 
Naděžda Gajerová (11. 3. 1928–8. 1. 2017), 
herečka, členkou Činohry ND v letech 
1959–1987. Poté byla činná i literárně. 
V roce 1997 získala hereckou cenu Seni-
or Prix. Na snímku jako Kordelie,  
Král Lear, 1961.

JOSEF GRUSS
Josef Gruss (9. 3. 1908–12. 4. 1971), he-
rec, v Činohře ND angažován od r. 1933 
byl až do své smrti. Věnoval se též psaní 
rozhlasových her, filmových scénářů, 
písňových textů a humoristických poví-
dek. Na snímku jako Frank, Živnost paní 
Warrenové, 1949. 

EVA VRCHLICKÁ
Eva Vrchlická (6. 3. 1888–18. 7. 1969), he-
rečka, v ND působila od. R. 1913 do 1959 
(s nucenou přestávkou 1942–1945). Ve-
dle herectví se věnovala se také činnosti 
literární. Dcera Jaroslava Vrchlického, 
vnučka Sofie Podlipské, žena překla-
datele Ericha Adolfa Saudka, matka 
tanečnice ND Evy Vrchlické.  
Na snímku v titulní roli Princezny  
Pampelišky, 1910 (s R. Deylem).
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Premiéra opery  
Billi Budd 

Velkého uznání diváků i odbor
né kritiky se dostalo nastu
dování inscenace Brittenovy 
opery Billy Budd v Národním 
divadle.

1  Představitel postavy Johna 
Claggarta Gidon Saks a titulní 
role Budda Christopher Bolduc 
s režisérem inscenace Danielem 
Špinarem (uprostřed)

2  Štefan Margita (Kapitán Vere) 
s ředitelkou Opery ND a SO 
Mgr. Silviou Hroncovou

3  Hana Zagorová
4  Štefana Margitu přišla podpořit 

i herečka Hana Maciuchová
5  Dirigent Christopher Ward 

a šéfsbormistr Státní opery 
Adolf Melichar 

6  Hostem byl také režisér 
Jiří Heřman

Mozartovy 
narozeniny 2018

Tradiční lednové Mozartovy 
narozeniny jsme tentokrát 
oslavili s laureáty Mezinárodní 
pěvecké soutěže A. Dvořá
ka v Karlových Varech z let 
2015–2017. 

7  Účinkující spolu s dirigentem 
Ondrejem Olosem, ředitelkou 
Opery ND a SO Silviou Hroncovou 
a šéfdramaturgem Opery 
Ondřejem Hučínem na scéně 
Stavovského divadla

8  Ředitel karlovarské soutěže 
Alois Ježek

9  Velvyslankyně Portugalska 
J. E. Manuela Franco

5

1

6

2

4

8 9
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Rada ND  
v novém složení 

V pondělí 22. ledna 2018 
zasedala Rada ND v novém 
složení. Seznámila se s vý
sledky Národního divadla 
za poslední čtyři roky a ředi
tel ND prof. MgA. Jan Burian 
představil umělecké a strate
gické plány divadla na příští 
období. 

10  Z prvního zasedání Rady ND  
v novém složení. Vedle ředitele ND 
prof. Jana Buriana sedí např. Mgr. 
Kateřina Zapletalová, jednatelka 
a členka představenstva MOSER, 
a.s., a Ing. Igor  Vida, předseda 
představenstva a generální ředitel 
Raiffeisenbank a.s. (od 1. dubna 
2015)

Figarova svatba  
v novém

Ve Stavovském divadle se 
odehrála premiéra nové 
inscenace slavné Figarovy 
svatby.

11  Ředitelka Opery ND a SO 
Mgr. Silvia Hroncová a Ing. Igor 
Vida, předseda představenstva 
a generální ředitel Raiffeisenbank 
a.s. se svou chotí

12  Pěvkyně Jana Šrejma Kačírková 
a dirigent Enrico Dovico 

13  Režisérka inscenace Magdalena 
Švecová

14  Prof. Ing. Jiří Drahoš, MgA. et 
Mgr. Blanka Burianová, Eva Draho-
šová, Ing. Regina Šmídová, ministr 
kultury PhDr. Ilja Šmíd a ředitel 
ND prof. MgA. Jan Burian 

15  Magdalena Švecová s kostýmní 
výtvarnicí Kateřinou Štefkovou, 
za nimi umělecký ředitel sekce 
výroby ND MgA. Martin Černý

16  Jiří Stivín
17  Účinkující a inscenační tým

10
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Měsíčník TA

Měsíčník TA
Prosinec 2017

Měsíčník TA
Listopad 2017

Projekt Taneční aktuality podporuje Ministerstvo kultury a Státní fond kultury ČR.

Všechny autorské texty: recenze, rozhovory, 
reportáže, sloupky a mnohé další…

www.tanecniaktuality.cz

Taneční aktuality zdarma 
také of ine!

Priceless Prague. 
Dát přednost výjimečnosti 
před všedností.
Vstupte do programu Priceless Prague a získejte  
ke své kartě Mastercard přístup k jedinečným zážitkům 
z prostředí naší první scény. Zaregistrujte se  
na priceless.com/prague 
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Forbes Nejbohatší lidé
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Forbes NEXT Léto

Forbes NEXT Podzim

Forbes Life

Forbes NEXT Zima

Za speciální cenu 1399Kč

Předplatné objednávejte na: www.forbes.cz/predplatne

Dobrá zpráva je, že charitu máte pro 
letošek z krku. Ta špatná je, že čtenářský 
zážitek, který měla půlka wellness klubu 
z vašeho Forbesu, zatímco jste dřímali, 
se nedá odečíst z daní.

 

Víc informací o předplatném najdete na forbes.cz

FORBES v printové i elektronické verzi za 999 Kč ročně.

ALL YOU 

ALL YOU  
CAN READ

Roční předplatné

Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 6, 180 00 Praha 8 
e-mail: infoh@muzikus.cz, tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127

www.casopisharmonie.cz

klasická hudba, jazz a world music

jsou vaše oči
do světa klasické hudby

nové zážitky – seriózní informace
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Hudby, Opery a Tance

www.operaplus.cz
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost zakoupit  
vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální nabídku 
na vybraná představení v březnu 2018:  

ČINOHRA
Modrý pták
25. 3. v 18.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Mlynářova opička
28. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Manon Lescaut
29. 3. v 19.00, Národní divadlo
(2. balkon 200 Kč)

OPERA
Juliette (Snář)
16. 3. v 19.00, Národní divadlo
(2. balkon 350 Kč)
Romeo a Julie 
(Roméo et Juliette)
27. 3. v 19.00, Hudební divadlo  
Karlín (1. balkon boky a celý  
2. balkon 250 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Human Locomotion
22. 3. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 200 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
nách ND. Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 2 vstupenky (senior + dopro-
vod) na každé představení v nabídce. 

Rezervace: 224 901 448
info@narodni-divadlo.cz

Národní divadlo nabízí mladým divákům do 26 let vstupenky  
s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND*.  
Kromě této slevy mohou diváci do 26 let využít rovněž naši  
speciální nabídku na vybraná představení v březnu 2018: 

ČINOHRA
Krvavá svatba
19. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Na moři, zírám nahoru
25. 3. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 100 Kč)
Spalovač mrtvol
26. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA 
Romeo a Julie  
(Roméo et Juliette)
27. 3. v 19.00, Hudební divadlo 
Karlín (1. balkon boky a celý 
2. balkon 250 Kč)
Orango &  
Antiformalistický jarmark
9. 3. ve 20.00, Nová scéna  
(celý sál 100 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Cube
30. 3. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 200 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
nách ND. Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 1 vstupenku na každé  
představení v nabídce. 

Rezervace: 224 901 448
info@narodni-divadlo.cz

 >
Manon Lescaut
Foto: P. Borecký

Změny v předplatném 
2017/2018
ČS2 / Setkání s činohrou 2 / Národní divadlo
Zrušené představení z 18. 10. 2017 se odehraje  
v náhradním termínu 17. 3. 2018 od 19 hodin.

ROD3 / Příhody lišky Bystroušky / Národní divadlo
Změna termínu. Představení se namísto původně plánovaného 
18. 11. 2017 odehraje v sobotu 7. 4. 2018 od 11 hodin.

O3 / Andrea Chénier / Národní divadlo
Změna termínu. Představení se namísto původně  
plánovaného 7. 4. 2018 odehraje  
v pátek 4. 5. 2018 od 19 hodin. 

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná při reduko-
vaném hledišti (činohra) | Hudební divadlo Karlín – místa v 5. kategorii (vybraná místa na I. a II. balkoně). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální 
nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje na  akce typu pronájem a představení hostujících souborů.
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PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2018

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

FORUM 
KARLÍN

 1. Čt/Thu Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen VŘ 19.00

 2. Pá/Fri Aida 19.00

 3. So/Sat
Sněhová královna / The Snow Queen ROD2, X 14.00

Sněhová královna / The Snow Queen ND+ DV1 19.00

 4. Ne/Sun
Maryša / Marysha ENG ROD6 14.00

Maryša / Marysha XVI 19.00

 5. Po/Mon nehraje se / no performance

 6. Út/Tue nehraje se / no performance

 7. St/Wed nehraje se / no performance

 8. Čt/Thu Tosca 19.00

 9. Pá/Fri Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00

10. So/Sat

Matiné k 194. výročí narození Bedřicha Smetany /  
Matinée marking the 194th anniversary of Bedřich Smetana’s birth

11.00

Sněhová královna / The Snow Queen 19.00

11. Ne/Sun Lohengrin ND+ 17.00

12. Po/Mon Manon Lescaut ND+ 19.00

13. Út/Tue nehraje se / no performance

14. St/Wed Sněhová královna / The Snow Queen ND+ EX1 19.00

15. Čt/Thu nehraje se / no performance

16. Pá/Fri Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) 19.00

17. So/Sat Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ČS2 19.00

18. Ne/Sun
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

14.00

19.00

19. Po/Mon nehraje se / no performance

20. Út/Tue Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

21. St/Wed Maryša / Marysha ND+ 19.00

22. Čt/Thu
Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček  
(1. premiéra / 1st premiere) ND+

19.00

23. Pá/Fri La Bayadère 19.00

24. So/Sat Ceny Thálie 2017 / The Thalia Awards 2017 20.00

25. Ne/Sun
Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

26. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ ENG 19.00

27. Út/Tue Carmen 19.00

28. St/Wed Rusalka ČFND, XIV 19.00

29. Čt/Thu Manon Lescaut 19.00

30. Pá/Fri La Bayadère
14.00

19.00

31. So/Sat Rusalka 19.00

19. Po/Mon Rusalka 11.00

20. Út/Tue Turandot EX4 19.00

27. Út/Tue Romeo a Julie (Roméo et Juliette) 19.00

 1. Čt/Thu Donna Diana (koncertní provedení / concert performance) K, XIII 19.00

ND+ ENGDoprovodná akce k představení v rámci programu ND+. 
Více na www.ndplus.cz

Aglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Březen / March 2018

 1. Čt/Thu nehraje se / no performance

 2. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

 3. So/Sat Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

 4. Ne/Sun Noční sezóna / The Night Season ND+ ENG 19.00

 5. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator NDS 19.00

 6. Út/Tue Tři sestry / Three Sisters ENG Č2 19.00

 7. St/Wed nehraje se / no performance

 8. Čt/Thu nehraje se / no performance

 9. Pá/Fri Audience u královny / The Audience V 19.00

10. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

11. Ne/Sun Mlynářova opička / The Miller’s Monkey ROD5 14.00

12. Po/Mon Popelka (La Cenerentola) 19.00

13. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.00

14. St/Wed Faust (předpremiéra / preview) 19.00

15. Čt/Thu Faust (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

16. Pá/Fri Faust (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

17. So/Sat Malá mořská víla / The Little Mermaid
ROD8 14.00

ROD4 18.00

18. Ne/Sun Kauza Prométheus (Taneční centrum Praha / Dance Center Prague) 19.00

19. Po/Mon Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

20. Út/Tue Malá mořská víla / The Little Mermaid ND+ XI, XIX 19.00

21. St/Wed Noční sezóna / The Night Season 19.00

22. Čt/Thu Faust ND+ Č1 19.00

23. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

24. So/Sat Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

25. Ne/Sun
Opera nás baví – Ruská opera / Opera Is Fun! IX 11.00

Modrý pták / The Blue Bird ND+ ENG 18.00

26. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

27. Út/Tue Ceny Czech Grand Design / Czech Grand Design Awards 20.00

28. St/Wed Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 19.00

29. Čt/Thu Audience u královny / The Audience 19.00

30. Pá/Fri Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

31. So/Sat Bára Basiková zpívá pro Mathildu / Bára Basiková sings for Mathilda 19.00

 1. Čt/Thu Nová Atlantida / New Atlantis (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

 2. Pá/Fri Nová Atlantida / New Atlantis (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

 3. So/Sat Cocktail 012 – The Best of 20.00

 4. Ne/Sun Jsme v pohodě / New Century 20.00

 5. Po/Mon Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

 6. Út/Tue
Život na špičkách 17.00

Vertigo 20.00

 7. St/Wed nehraje se / no performance

 8. Čt/Thu Nová Atlantida / New Atlantis ND+ XVII 20.00

 9. Pá/Fri Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok 20.00

10. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna / 
Extraordinary Voyages of Jules Verne

ROD7 14.00

20.00

11. Ne/Sun
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

17.00

12. Po/Mon Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

13. Út/Tue Cube ND+ 20.00

14. St/Wed Cube 20.00

15. Čt/Thu Nová Atlantida / New Atlantis ČNS 20.00

16. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 20.00

17. So/Sat
Malý princ / The Little Prince ND+ 17.00

Malý princ / The Little Prince 20.00

18. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ VIII 17.00

19. Po/Mon nehraje se / no performance

20. Út/Tue Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman DV2 20.00

21. St/Wed Jsme v pohodě / New Century ND+ 20.00

22. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

23. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

24. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

25. Ne/Sun
Momotaró (Studio Damúza) 16.00

Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up 20.00

26. Po/Mon Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

27. Út/Tue nehraje se / no performance

28. St/Wed
Miniopery / Minioperas 
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

18.00

29. Čt/Thu nehraje se / no performance

30. Pá/Fri Cube 20.00

31. So/Sat Cube 20.00
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PROGRAM > DUBEN / APRIL 2018

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

ND+ ENGDoprovodná akce k představení v rámci programu ND+. 
Více na www.ndplus.cz

Aglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

 1. Ne/Sun La Bayadère 19.00

 2. Po/Mon Maryša / Marysha 19.00

 3. Út/Tue nehraje se / no performance

 4. St/Wed nehraje se / no performance

 5. Čt/Thu Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček ND+ O1 19.00

 6. Pá/Fri Manon Lescaut 19.00

 7. So/Sat
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 11.00

La traviata 19.00

 8. Ne/Sun
V rytmu swingu buší srdce mé / 
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

SEN3 14.00

19.00

 9. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ ENG 19.00

10. Út/Tue La traviata 19.00

11. St/Wed Aida 19.00

12. Čt/Thu nehraje se / no performance

13. Pá/Fri
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

20.00

14. So/Sat Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 14.00

15. Ne/Sun Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček XII 19.00

16. Po/Mon Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

17. Út/Tue Maryša / Marysha ENG ČS1 19.00

18. St/Wed Manon Lescaut 19.00

19. Čt/Thu
Marná opatrnost / The Wayward Daughter
(1. premiéra / 1st premiere) ND+

19.00

20. Pá/Fri
Marná opatrnost / The Wayward Daughter
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

21. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD6 11.00

Carmen 19.00

22. Ne/Sun
Marná opatrnost / The Wayward Daughter 14.00

Marná opatrnost / The Wayward Daughter ND+ B2, XIX 19.00

23. Po/Mon Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ ENG 19.00

24. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

25. St/Wed Billy Budd 19.00

26. Čt/Thu Mefistofeles XIV 19.00

27. Pá/Fri Billy Budd XIII 19.00

28. So/Sat Mefistofeles ND+ OHV 19.00

29. Ne/Sun Marná opatrnost / The Wayward Daughter
ROD1 14.00

R 19.00

30. Po/Mon Andrea Chénier ND+ IV 19.00

 2. Po/Mon Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel 17.00

 3. Út/Tue Romeo a Julie (Roméo et Juliette) 19.00

 9. Po/Mon Romeo a Julie (Roméo et Juliette) 19.00

10. Út/Tue Orfeus v podsvětí / Orphée aux enfers 19.00

16. Po/Mon La traviata EX3 19.00

17. Út/Tue Turandot 19.00

23. Po/Mon Rusalka DV2 19.00

24. Út/Tue Turandot V 19.00

30. Po/Mon Romeo a Julie (Roméo et Juliette) 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Duben / April 2018

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

 1. Ne/Sun Audience u královny / The Audience 19.00

 2. Po/Mon Don Giovanni 19.00

 3. Út/Tue Faust ND+ Č4 19.00

 4. St/Wed Noční sezóna / The Night Season ENG XVI 19.00

 5. Čt/Thu Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

 6. Pá/Fri Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

 7. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird ND+ ENG 14.00

 8. Ne/Sun Valmont 19.00

 9. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator ENG 19.00

10. Út/Tue Mlynářova opička / The Miller’s Monkey VI 19.00

11. St/Wed
Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 11.00

Mikve / Mikveh 19.00

12. Čt/Thu Faust ND+ Č2 19.00

13. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

14. So/Sat Tři sestry / Three Sisters XV 19.00

15. Ne/Sun Audience u královny / The Audience 19.00

16. Po/Mon Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

17. Út/Tue Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

18. St/Wed Audience u královny / The Audience 19.00

19. Čt/Thu Faust Č3 19.00

20. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

21. So/Sat Noční sezóna / The Night Season XVIII 19.00

22. Ne/Sun
Opera nás baví – Francouzská opera / Opera Is Fun! IX 11.00

Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue Popelka (La Cenerentola) 19.00

25. St/Wed Tři sestry / Three Sisters ENG Č1 19.00

26. Čt/Thu Spalovač mrtvol / The Cremator ENG 19.00

27. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

28. So/Sat Mlynářova opička / The Miller’s Monkey X 14.00

29. Ne/Sun Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

30. Po/Mon Troilus and Cressida / Trojan Women (Prague Shakespeare Company) 19.00

 1. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
X 17.00

20.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue Nová Atlantida / New Atlantis ND+ ENG ČS2 20.00

 4. St/Wed Magnesia Litera 20.00

 5. Čt/Thu Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up ND+ ENG 20.00

 6. Pá/Fri Jsme v pohodě / New Century 20.00

 7. So/Sat Sternenhoch (premiéra / premiere) 20.00

 8. Ne/Sun
Pohádky z lesa (Studio Damúza) 16.00

Sternenhoch 20.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

11. St/Wed Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

12. Čt/Thu Sternenhoch ND+ NO 20.00

13. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 20.00

14. So/Sat
Malý princ / The Little Prince ND+ 17.00

Malý princ / The Little Prince SEN4 20.00

15. Ne/Sun Máj (420PEOPLE) 20.00

16. Po/Mon Hovory s... / Talking with... 16.00

17. Út/Tue Nová krev / The New Blood 20.00

18. St/Wed Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok 20.00

19. Čt/Thu Jsme v pohodě / New Century 20.00

20. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

21. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

20.00

22. Ne/Sun Cube 20.00

23. Po/Mon
Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment
(derniéra / last time) ND+

XVII 20.00

24. Út/Tue Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

25. St/Wed Vertigo ND+ DV3 20.00

26. Čt/Thu Vertigo 20.00

27. Pá/Fri Nová Atlantida / New Atlantis ENG 20.00

28. So/Sat 60 let Laterny magiky / 60th Anniversary of Laterna magika 20.00

29. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

30. Po/Mon Cube 20.00
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

SVÝM ZEVNĚJŠKEM, 
OBLEČENÍM A CHOVÁ-
NÍM RESPEKTUJE DIVÁK 
V HLEDIŠTI A PŘILEHLÝCH 
PROSTORÁCH DIVADLA 
ZVYKLOSTI OČEKÁVANÉ 
PŘI NÁVŠTĚVĚ DIVADELNÍ-
HO PŘEDSTAVENÍ.
WITH HIS/HER APPEAR-
ANCE, ATTIRE AND BEHAV-
IOUR IN THE AUDITORIUM 
AND ADJACENT PREMISES 
OF THE THEATRE THE 
VISITOR RESPECTS THE 
CONVENTIONS EXPECTED 
WHEN ATTENDING A THEA-
TRE PERFORMANCE.

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

www.narodni-divadlo.cz, www.national-theatre.cz

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 3. do 31. 3. 2018 jsou v prodeji vstupenky na představení 
Baletu, Činohry, Laterny magiky na všech scénách a Opery 
na Nové scéně uváděné do 31. 8. 2018, na představení Opery 
mimo Novou scénu uváděné do 31. 12. 2018.  
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna Národního divadla,  
Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (po–ne 10–18)
Hudební divadlo Karlín, Křižíkova 10, Praha 8 (po–pá 9–13.30, 
14–19, státní svátky, so–ne 2 hodiny před představením)

Večerní pokladny
Hlavní pokladna Národního divadla ve foyer Nové scény je 
otevřena v hrací dny do začátku představení. 45 minut před 
začátkem představení otevírají pokladny v historické budově 
ND a ve Stavovském divadle, vstupenky na odpolední před-
stavení lze zakoupit v denních pokladnách.
 

PARKING 

CENA ZA PARKOVÁNÍ (PO–NE) PRO PODZEMNÍ GARÁŽE ND,
OSTROVNÍ 1, PRAHA 1 
1.– 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod. 
Každá další hodina: 20 Kč/hod. 
Cena je uvedena včetně DPH a platí za každou započatou 
hodinu parkování. 
Parkování vozidla na 1 den: 720 Kč.

Sleva ve formě odečtení 3 hodin z celkového času jednoho 
parkování: 
– držitelé průkazek ZTP a ZTP/P 
–  předplatitelé s platnou abonentní vstupenkou na představení, 

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

• speciální nabídka na vybraná představení pro seniory, 
studenty a mladé diváky (s. 45)

• 20% sleva na dopolední a odpolední představení pro děti 
do 15 let věku

• 50% sleva pro držitele ZTP, ZTP/P a příslušníky odboje
• 50% sleva pro studenty a mladé diváky do 26 let věku  

a pro držitele karty ITIC (učitelé) na vyhrazená místa
• 50% sleva pro seniory (65+) na vyhrazená místa
• 20% sleva pro držitele členských karet UTE Card na před-

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

SŠ/VŠ oborů a škol na vyhrazená místa bez možnosti 
rezervace a při nákupu 30 minut před představením

• slevy se týkají pouze produkce souborů Národního divadla; 
nevztahují se na pronájmy, mimořádné projekty a hostová-
ní (není-li určeno jinak)

• slevy se nevztahují na místa ke stání a na místa se sníže-
nou viditelností v Národním divadle a Stavovském divadle

• slevy nelze kombinovat mezi sebou a s výhodami předplat-
ného

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

V Národním divadle, na Nové scéně a ve Stavovském divadle 
organizujeme pravidelné komentované prohlídky.  
Více informací na webu ND nebo u koordinátorek:
Národní divadlo a Nová scéna: 
s.soleova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 535
Stavovské divadlo: 
v.burderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

www.national-theatre.cz, www.narodni-divadlo.cz 

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 1.  3. 2018 to 31. 3. 2018, you can purchase tickets  
for Ballet, Drama and Laterna magika performances on all 
the stages and Opera performances at the New Stage until 
31. 8. 2018, and tickets for Opera performances on all the 
stages except the New Stage until 31. 12. 2018.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
Karlín Music Theatre, Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 
9–13.30, 14–19, Public Holiday, Sat–Sun 2 hours before the 
start of the performance)

Evening box offices:
On play day of the New Stage is the Main Box Office of the 
National Theatre at the foyer of the New Stage open until 
the beginning of the performance. 45 minutes before the 
beginning of performances the box offices are open at the 
National Theatre historical building and the Estates Theatre 

PARKING 

PARKING FEES (MON–SUN) AT THE NATIONAL THEATRE 
COVERED CAR PARK OSTROVNÍ 1, PRAGUE 1
1st–8th hour of parking: CZK 50/parking hour.
Each additional hour: CZK 20/parking hour.
The price includes VAT and also always applies to each 
started parking hour. 
One-day parking fee: CZK 720. 

Discounts in the form of a rebate amounting to 3 hours from
the total parking time upon presenting:
– severe health disability card
–  valid subscriber ticket for the performance taking place on 

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

REGULAR GUIDED TOURS  

Guided tours take place at the National Theatre historical 
building, the New Stage and the Estates Theatre. For more 
information, visit our website or contact the coordinators:
National Theatre and New Stage:
s.soleova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 535 
Estates Theatre:
v.burderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536



GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI INSCENACÍ 

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ



V lednovém čísle jsme přinesli rozhovor  
s tanečníkem Laterny magiky

PAVLEM VESELÝM 
(28. 1. 1938 – 28. 1. 2018).

Měl vzniknout k životnímu jubileu, a za-
tím se stal rozloučením. Proč se právě 
Pavel Veselý stal jakousi „tváří“ Laterny 
magiky? Od počátku měl ideální dispo-
zice pro hlavní role: vysokou postavu, 
všestranný taneční talent a hereckou 
přirozenost. Jeho Krkolomná jízda se 
hrála deset let a Pavel Veselý byl prvním 
československým tanečníkem, který 
účinkoval v americké Ed Sullivan Show. 
Díky Kouzelnému cirkusu zůstal zvěčněný 
na plátně jako Svůdce, záporná postava je 
vždy populární. Měl noblesní vystupování 
a příjemný hlas, a proto když bylo potřeba 
natočit reportáž o Laterně, volba většinou 
padla na něj. Nejsou to ale jen umělecké 
úspěchy nebo charisma a životní energie, 
odkázal nám ještě víc: svou vytrvalost, 
spolehlivost, disciplinovanost, pozitivní 
přístup k životu a velké srdce. Přátelé vědí 
a diváci – ti vždy cítili, protože na jevišti se 
ukazuje jenom pravda.

Pavel Veselý v kostýmu Svůdce při natáčení 
Foto: Archiv


