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PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Zahrada / The Garden 
Režie: Pavel Knolle
Scénář: Pavel Knolle, David Stránský, 
Štěpán Pechar, Lukáš Trpišovský
Choreografie: David Stránský, Štěpán 
Pechar
20. & 21. 12. 2018

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Kylián – Mosty času / Bridges of Time
Žalmová symfonie  
/ Symphony of Psalms
Bella Figura
Petite Mort
Šest tanců / Sechs Tänze
Hudba: Igor Stravinskij / Lukas Foss, 
Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro 
Marcello, Antonio Vivaldi, Giuseppe 
Torelli / Wolfgang Amadeus Mozart
Choreografie: Jiří Kylián
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigenti: Jaroslav Kyzlink / David Švec
11. 10. 2018 

Labutí jezero / Swan Lake
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Choreografie: John Cranko
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
28. & 29. 3. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Kafka: Proces / Kafka: The Trial 
Hudba: Antonio Bononcini, Dietrich 
Buxtehude, Henryk Górecki, Carlo 
Gesualdo, Tarquinio Merula, Claudio 
Monteverdi, Modest Musorgskij
Choreografie: Mauro Bigonzetti
13. & 14. 6. 2019 

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Bedřich Smetana
Libuše
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
Režie: Jan Burian 
14. & 16. 9. 2018

Ernst Krenek
Jonny spielt auf /Jonny vyhrává
Dirigent: Stefan Lano
Režie: David Drábek 
24. & 26. 1. 2019

Sergej Prokofjev
Láska ke třem pomerančům /  
/ L’ amour des trois oranges)
Dirigent: Christopher Ward
Režie: Radim Vizváry
16. & 19. 5. 2019

Bedřich Smetana
Dalibor
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
Režie: Jiří Nekvasil
27. & 29. 6. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Ludwig van Beethoven
Fidelio
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser 
Režie: Vera Nemirova
22. & 23. 9. 2018 

Mozart a ti druzí / Mozart 
and the Others 
Michael Nyman
Letters, Riddles and Writs /  
/ Dopisy, hádanky a příkazy
Steven Stucky
The Classic Style / Klasika
Dirigent: David Švec 
Režie: Alice Nellis
4. & 7. 4. 2019

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Pavel Novotný, Petr Wajsar
Tramvestie
Dirigent: Richard Hein
Režie: Marek Bureš 
17. 4. 2019

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Slavnostní koncert při příležitosti 
100. výročí vzniku Československa 
Část I.
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbor a Orchestr Národního divadla
21. 9. 2018 

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Orchestr Národního divadla
2., 9., 16. & 23. 12. 2018

Matiné k 195. výročí narození  
Bedřicha Smetany
23. 2. 2019

Giuseppe Verdi
Requiem
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbor a Orchestr Národního divadla
5. 4. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2019
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2019 

FORUM KARLÍN /  
THE FORUM KARLÍN 

Richard Wagner
Faszination Wagner
Dirigent: Matthias Fletzberger
Orchestr Státní opery
25. & 26. 10. 2018

Vánoční koncert Státní opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Sbor a Orchestr Státní opery
17. & 18. 12. 2018

Richard Wagner
Zlato Rýna / Das Rheingold
koncertní uvedení opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Orchestr Státní opery
23. & 26. 5. 2019 

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA /  
PRAGUE CROSSROAD

Komorní koncerty v kostele sv. Anny
Orchestr Národního divadla
2. 10. & 15. 12. 2018, 2. 2. & 14. 4. 2019

JATKA78

Slavnostní koncert při příležitosti 
100. výročí vzniku Československa 
Část II.
Dirigent: Ondrej Olos
Orchestr Národního divadla
13. 11. 2018

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Karel Jaromír Erben 
Kytice / A Bouquet
Režie: SKUTR
28. 2. & 1. 3. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Stefan Zweig
Netrpělivost srdce /  
/ Beware of Pity
Režie a dramatizace: Daniel Špinar
8. & 9. 11. 2018

Jáchym Topol
Kouzelná země / Night Work
Režie: Jan Mikulášek
Dramatizace: Jan Mikulášek,  
Marta Ljubková, Jan Tošovský
14. & 15. 2. 2019

Molière
Misantrop / The Misanthrope
Režie: Jan Frič
23. & 24. 5. 2019

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Rudolf Medek – Jiří Havelka – 
– Marta Ljubková
Plukovník Švec / Colonel Švec
Režie: Jiří Havelka
25. & 26. 10. 2018

Emil Hakl
Návštěva / The Visit
Režie: Jan Frič
22. & 23. 11. 2018

Daniel Špinar
Za krásu / For Beauty
Režie: Daniel Špinar
14. & 15. 3. 2019

Ascanio Celestini
Proslov k národu /  
/ Speech to the Nation
Režie: Petra Tejnorová
6. & 7. 6. 2019

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2018–2019 SEASONPremiéry

SEZONY 2018–2019
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Vážení čtenáři,

před časem jsem brzy ráno vezl dceru do školy. Když 
jsem jel po mostě Legií, všiml jsem si, že jedna labuť 
z řeky zabloudila na dlažbu silnice. Policisté ji zahra-
dili a snažili se labuti pomoct zpátky do vody. 
Na okamžik jsem si představil, že by to byla dobrá 
reklama na připravovaný balet Labutí jezero, ale 
vzápětí mě tahle zneklidňující situace přiměla 
k hlubšímu zamyšlení: Kdo ví? Možná se té labuti 
na Vltavě nelíbilo, možná chtěla letět někam daleko 
a hledat nový přístav na neznámém místě, možná ji 
společnost ostatních labutí obtěžovala. Byla trochu 
jako dezorientovaná lidská bytost, která se pokouší 
uniknout ze složité situace v práci nebo v rodině … 
Jako člověk, jako tanečník. Umělci se mnohdy v sou-
kromí cítí osamělí, připadají si ztracení, dokonce 
nešťastní. A možná právě proto, že jsou tanečníci tak 
citliví a mají silně vyvinutou intuici, dokážou svým 
pohybům propůjčit snovou kvalitu a předvádět na je-
višti jedinečné, nezapomenutelné výkony. 
Na začátku tohoto roku jsme v divadle pořádali 
konkurz na nové mužské posily 
do sboru. Z velkého množství 
přihlášek jsme nakonec pozvali 
více než padesát uchazečů, ale 
ani jeden nebyl z České republiky. 
Vydávají se snad Češi za štěs-
tím do ciziny jako v dřívějších 
dobách? Touží najít nový přístav 
jako ztracená, osamělá labuť 
na mostě?
Řídím mezinárodní soubor a nezajímá mě, odkud 
tanečníci pocházejí. V Baletu Národního divadla 
je padesát procent cizinců z nejrůznějších koutů 
světa. Při konkurzu baletní mistři posuzují technické 
dovednosti, muzikálnost, předpoklady pro „partne-
řinu“ a podobně, o národnost se ale nikdo nestará. 
Proč? Hledáme především osobnosti, tanečník musí 
do tance vkládat emoce a vdechovat pohybu výraz. 
Náš soubor je velmi pestrý a nikdo se neptá, jakým 
jazykem kdo mluví a co má napsané v pasu. Nejdůle-
žitější je pro nás fyzická řeč – perfektně formované 
a vytrénované postavy, tělo je náš nástroj. Kouzlíme 
pomocí něj na jevišti básně beze slov, která se vzná-
šejí jako labutí pírka nad řekou a předávají divákům 
pocity, jimž každý rozumí. 
Cílem tanečníků je jít po cestě k dokonalosti, zkoušíme 
být perfektní, i když víme, že je to vlastně nemožné. 
Navíc nejen získat, ale i udržet si vynikající formu je 
dlouhodobě nesmírně namáhavé. Tanečníci vystupují 
před diváky po celém světě a oslovovují je působi-
vým výrazem a dechberoucí technikou. A nic z toho 
nezávisí na tom, kde se narodili, ale spíš na vzdělání, 
pedagozích a baletních mistrech, kteří je na profesní 
dráze a na cestě k umělecké zralosti formovali. 
Ve výjimečných případech se tanečníkům podaří 
ztvárňovat hlavní role celých dvacet let a ojediněle 
se v soboru objeví jedna nebo dvě baleríny, kterým 
se povede totéž. Ostatní se záhy vypraví hledat jiný, 
nový přístav, v němž se jim bude dařit lépe. 

Balet Národního divadla se může pyšnit osobnostmi, 
které zde působily dlouhá léta a staly se pilíři sou-
boru – kolegové i publikum je obdivovali a obdivují. 
Dnes pomáhají nové generaci, předávají zkušenosti 
mladým talentům. Patří k nim Tereza Podařilová, 
Saša Katsapov či Jiří Kodym a v neposlední řadě 
Michal Štípa, který se 2. února ve Svěcení jara v rámci 
večera Timeless s kariérou tanečníka v Národním 
divadle rozloučil. Nastupuje jako umělecký šéf baletu 
Moravského divadla v Olomouci a my mu přejeme 
hodně štěstí a úspěchů!
Napadá mě, jestli si vůbec v dnešním světě můžeme 
být jistí, že dokážeme naše mladé připravit na život, 
aby se neztratili a nezoufali si jako bezradné labutě …
Tanečníci se v baletních souborech neustále střídají 
– přicházejí a odcházejí. Mohlo by se zdát, že jsou 
zaměnitelní, ale konkrétní člověk se svým neopa-
kovatelným vyzařováním a osobitou povahou je 
vždy nenahraditelný. Jedna labuť nikdy nebude jako 
druhá, i když jsou si na první pohled podobné. 

Ztracená labuť na mostě možná 
chtěla vyniknout, zazářit. Ale jako 
všichni živí tvorové nebyla stvořena 
k samotě, ale k životu ve společen-
ství, ve vztahu. Dobře víme, že když 
se labuť zamiluje, vydrží s partne-
rem do smrti. 
Také pro člověka je největší hodnotou 
láska. Ani my lidé nechceme být sami. 
Naše duše touží po sdílení, vyhledává-

me společnost a vzájemný kontakt. Dokonce i taneční-
ci, kteří bývají individualisté, zakoušejí při práci kouzlo 
sounáležitosti. Baleríny v rolích labutí se musejí jedna 
s druhou propojit, aby se sladily v harmonický celek. 
V baletní zemi snů nezáleží na 
původu ani národnosti, všichni se snaží být sehraný-
mi částmi jediného organismu. 
Balet Národního divadla nyní vrací na jeviště klasické 
Labutí jezero, které k Národnímu divadlu neodmys-
litelně patří. Stejně jako policisté, kteří vrátili ztra-
cenou labuť na řeku, kam patří. Labutí jezero Johna 
Cranka je druhou premiérou této sezony. Přeji vám, 
abyste k nám našli cestu, aby se vám v hledišti tajil 
dech, a zároveň jste našli sami sebe. 
 
Filip Barankiewicz
umělecký šéf Baletu ND

Abychom objevili 
vzácnou cestu, 

musíme se 
napřed ztratit

Erol Ozan
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Per Boye Hansen

 >

Karl-Heinz Steffens
Foto: P. Borecky
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Nový hudební ředitel  
a umělecké plány Opery 
Nastupující umělecký ředitel Opery ND a SO PER BOYE HANSEN  
představil plány svého funkčního období. Post hudebního ředitele  
Státní opery bude od srpna 2019 nově vykonávat bývalý hudební 
ředitel Norské národní opery KARL-HEINZ STEFFENS.

„Karl-Heinz Steffens představuje spojení výjimeč-
né a jedinečné muzikality s vynikajícími odbor-
nými znalostmi a porozuměním pro komplexnost 
opery jako umělecké formy. Je ideálním part-
nerem pro každého režiséra, těší se oblíbenosti 
a úctě věhlasných pěvců, a zároveň je nadšeným 
podporovatelem mladých talentů,“ představil své-
ho spolupracovníka Per Boye Hansen. 

Karl-Heinz Steffens jako dirigent připraví slav-
nostní gala k otevření Státní opery v lednu 2020 
a Szymanowského Krále Rogera a bude řídit 
obnovená nastudování Fidelia a Tosky.

Steffensův předchůdce Andreas Sebastian 
Weiser zůstává dirigentem české první scény. 
Součástí vedení zůstává na pozici výkonné 
ředitelky manažerka Silvia Hroncová a dirigent 
Jaroslav Kyzlink jako hudební ředitel Opery 
Národního divadla. Dosavadní umělecký ředitel 
Petr Kofroň bude v Národním divadle pokračo-
vat v péči o soudobou a experimentální operu 
a festival Opera Nova. 

Znovuotevření Státní opery

Tým Per Boye Hansena se plně soustředí 
na znovuotevření Státní opery po její generální 
rekonstrukci. 
„Na podzim 2019 se na jeviště s nejmoderněj-
šími technologiemi začnou postupně stěhovat 
repertoárové operní a baletní inscenace. Divákům 
se Státní opera poprvé představí slavnostním 
operním gala v neděli 5. ledna 2020. (132 let 
od prvního otevření 5. ledna 1888),“ oznámil 
ředitel Národního divadla Jan Burian. „Souboru 
Státní opery tak skončí doba provizoria a bude 
moci opět naplno nabrat dech v nových, výrazně 
lepších podmínkách,“ dodal. 

Profil dvou operních souborů a čtyř scén 
 
„Přicházíme s programem, jehož cílem je 
začlenit pražskou operu do evropské operní ‚ligy 
mistrů‘, plánuje Per Boye Hansen. „Praha má 
dobré předpoklady stát se významným městem 
opery a zařadit se tak vedle Vídně, Paříže, Ber-
lína a Londýna. České operní dědictví je jedním 

z nejvýznamnějších přínosů pro svět opery. Jako 
pokračovatelé jedinečné zvukové tradice, naše 
orchestry a sbory přispějí k dosažení toho, aby 
se Praha stala jedním z takových výjimečných 
měst. Naše dva soubory, tři hlavní scény a Nová 
scéna pro experimentální a současná díla 
nabízejí vskutku unikátní rozmanitost. Umožňuje 
nám to uvádět široký repertoár, který potěší 
místní i mezinárodní publikum. Jednou z ne-
zbytných podmínek je dodat každému opernímu 
domu výraznou identitu a formu. Divadlo musí 
vycházet z místního, regionálního a národního 
prostředí. Ačkoli je opera mezinárodní umělecká 
forma, místní tradice a společenskopolitické 
poměry nepochybně hrají důležitou roli. Divadlo 
žije uvnitř společnosti,“ pokračuje. 
Pro rozvoj uměleckého profilu Opery Národního 
divadla a Státní opery je nezbytné zachovat dva 
orchestry a dva sbory, které povedou Jaroslav 
Kyzlink a Karl-Heinz Steffens. 

Více informací 
na www.narodni-divadlo.cz/cs/opera



 >

Ředitel ND prof. MgA. Jan Burian 
a ministr kultury ČR Mgr. Antonín Staněk
Foto: H. Smejkalová
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Martin Beck: 
Laterna magika – výstava v Café Nona
Na podzim minulého roku vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Euro-
media publikace zachycující práci Martina Becka s Laternou magikou. 
Z fotografické série, která se stala základem pro knihu, jsme sestavili 
novou fotografickou výstavu, kterou můžete vidět od 1. do 31. března 
v kavárně Nona na Nové scéně ND. Vernisáž se uskuteční 6. března 
v 18.30 hodin před reprízou inscenace Human Locomotion. Jste zváni 
na výstavu i na představení!

Výstava se koná díky podpoře Mecenášského klubu ND a pana  
Karla Janečka, Ph.D. 

Předplatné 
pro sezonu 2019/2020
Připravili jsme pro vás předplatné pro sezonu 
2019/2020, které se skládá z 39 skupin sestavených 
podle žánrů či zaměření. Těšit se můžete na premié-
rové inscenace i oblíbené repertoárové kusy. Stáva-
jící abonenti si budou moci obnovovat svá místa již 
od 4. března. Všechny nové zájemce o předplatné rádi 
přivítáme od 1. dubna. Podrobnější přehled najdete 
na následujících stránkách.

www.predplatnend.cz

Staň se součástí 
Dětské opery Praha
Je ti sedm až osmnáct let? Rád zpíváš, hraješ divadlo nebo tančíš? 
Chceš stát na prknech, co znamenají svět?

Přijď na konkurz 10. dubna 2019 od 14.00 do provozní budovy Národního 
divadla, nám. Václava Havla, Praha 1.
Přihlašovací formulář se jménem, věkem, adresou, telefonním číslem 
a konkurzním materiálem zasílejte na e-mail tajemnice  
Thierlova.S@seznam.cz.

Více informací na http://detskaopera.cz nebo na facebooku a instagramu.

Koncepce rozvoje Národního divadla 
do roku 2025
Ministr kultury Mgr. Antonín Staněk uložil řediteli ND prof. MgA. Janu 
Burianovi realizaci strategického materiálu. Koncepce rozvoje Národní-
ho divadla bude v nejbližších dnech zveřejněna na webových stránkách 
divadla. Strukturovaný dokument řeší nezbytné investice, organizační 
strukturu a systém řízení, financování a odměňování, péči o svěřený 
majetek nebo vztahy s veřejností a partnery.

Kapitola je věnováná i budoucnosti ND. Přílohou je pak finanční a obchod-
ní strategie na období 2019/2021 a strategický investiční plán. 

Knížka pro děti
za tajemství Labutího jezera
V rámci premiéry jsme vydali kromě standardního divadelního pro-
gramu také publikaci určenou dětem a jejich rodičům. Provedeme vás 
Labutím jezerem a zákoutími Národního divadla – věděli jste, že Národní 
divadlo skrývá tajemné dveře, za kterými je zcela jiný svět? Najde hlavní 
hrdina cestu zpátky do reálného světa? Koho potká u jezera?
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PŘEDPLATNÉ 2019/2020

PREMIÉROVÉ SKUPINY
 
Tři výjimečné skupiny vás zvou na premiérové večery, v nichž 
se stanete prvními diváky nových inscenací. Můžete navštívit 
dramaturgické úvody a usadit se na nejlepší místa v hledišti. 
Slavnostní náladu vám navodíme také sklenkou sektu a při-
praveným programem ke každému představení.

Operní premiéry (OP)
Obdivovatelům oper je určena tato skupina, kterou zahájí Lolita 
R. K. Ščedrina podle známého románu V. Nabokova. Toto vý-
znamné dílo konce 20. století bude uvedeno v české premiéře. 
Nová inscenace slavné Turandot v režii pravnučky Richarda 
Wagnera, Kathariny Wagner, slibuje velkolepou podívanou 
podporující nezaměnitelnou pestrost Pucciniho hudby. Piková 
dáma P. I. Čajkovského na motivy Puškinovy novely o zločinu, 
hráčské vášni a tajemných kartách patří k nejhranějším 
ruským operám. Švanda dudák Jaromíra Weinbergera je kdysi 
slavnou operou, jež sklízela ovace na velkých evropských 
jevištích a dokonce i v New Yorku. Sezonu zakončíme rodinnou 
operou s baletem, Špalíčkem Bohuslava Martinů. 

Lolita čt 03.10.2019 19.00 StD
Turandot čt 23.01.2020 19.00 ND
Piková dáma čt 26.03.2020 19.00 ND
Švanda dudák čt 28.05.2020 19.00 ND
Špalíček čt 25.06.2020 19.00 ND

Cena: 8 990 Kč 

Činoherní premiéry (ČP)
Herecký soubor plný velkých osobností i mladých talentů se 
představí v šesti inscenacích. Prvním představením bude Oběd 
u Wittgensteina Thomase Bernharda. Tato silná psychologická 
hra je velkou příležitostí pro herce v rolích sourozenců. Kosmos 
podle románu W. Gombrowicze bude českou premiérou. 
Sofoklova tragédie Král Oidipús patří k pokladům antického 
divadla. Nová inscenace se zaměří na neúprosnost osudu, 
kterému podlehne i úspěšný vládce. Autorem hry Stát jsem já je 
francouzský herec a režisér Vincent Macaigne. Vypráví mýtus 
o zrození neznámého národa a státu. V textu zazní mj. citace 
projevů N. Sarkozyho, D. Trumpa i z her Thomase Bernharda. 
Hra Duchové jsou taky jenom lidi mladé německé autorky 
K. Brun nerové je naléhavou sondou do života v domech pro se-
niory. Na závěr se na jeviště vrací Idiot, příběh knížete Myškina, 
jeden z nejčastěji přenášených románů na jeviště. 

Oběd u Wittgensteina čt 07.11.2019 19.00 StD
Kosmos čt 14.11.2019 20.00 NS
Král Oidipús čt 05.12.2019 19.00 ND
Stát jsem já čt 12.03.2020 19.00 StD
Duchové jsou taky jenom lidi čt 14.05.2020 20.00 NS
Idiot čt 04.06.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 990 Kč

Baletní premiéry (BP)
V této sezoně se soubor představí ve dvou slavných choreo-
grafiích výpravných baletů. První z nich, Leonce a Lena, byla 
vytvořena v roce 2008 pro Aalto Theater v Essenu německým 
choreografem Christianem Spuckem. Satirický pohádkový 
příběh vychází ze stejnojmenné komedie Georga Büchnera. 
Oněginem pak pokračuje započatá tradice uvádění choreogra-
fií Johna Cranka. Toto jeho vrcholné dílo na motivy Puškinova 
veršovaného románu s hudbou P. I. Čajkovského vyžaduje 
expresivní herecké výkony i brilantní taneční techniku. Kromě 
překrásných roztoužených pas de deux Oněgina a Taťány se 
můžete těšit na působivé sborové taneční scény. 

Leonce a Lena so 30.11.2019 19.00 StD
Oněgin čt 20.02.2020 19.00 ND

Cena: 3 990 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Exclusive I (EX1)
Představujeme výběr z nejoblíbenějších představení, která 
uvádíme v Národním a Stavovském divadle. Sezonu zahájí 
jevištní adaptace nejčtenější české klasiky, sbírky Kytice, v režii 
dua SKUTR. Massenetův Werther vznikl na motivy románu 
v dopisech J. W. Goetha. Tragický příběh zamilovaného mladíka 
dojme stejně jako bohatá melodičnost této úspěšné francouzské 
opery. Balet Kylián – Mosty času vzdává hold slavnému českému 
choreografovi Jiřímu Kyliánovi, jenž se stal ikonou světového 
tance. Poslední představení, činohra Netrpělivost srdce, je dra-
matizací románu Stefana Zweiga, kterou připravil Daniel Špinar. 
V hlavních rolích excelují Radúz Mácha a Pavlína Štorková.

Kytice ne 8.9.2019 19.00 ND
Werther pá 8.11.2019 19.00 ND
Kylián – Mosty času út 11.2.2020 19.00 ND
Netrpělivost srdce čt 21.5.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 790 Kč, B: 2 690 Kč, C: 1 590 Kč

Exclusive II (EX2)

Oblíbená klasická díla, jež nesmějí chybět na repertoáru, 
vám přinášíme v nových zpracováních. Labutí jezero uvádíme 
v choreografii zakladatele stuttgartského baletu Johna Cranka. 
V jeho verzi je dán důraz na romantickou atmosféru a intimitu 
příběhu. Činohra přinese dvě významná dramata – Molièrova 
Misantropa a Maryšu bratří Mrštíků. Obě představují vrcholná 
díla svých autorů, která jsou stále inspirující. Figarova svatba, 
patří k nejúspěšnějším operám. Komický příběh o lásce Figara 
a Zuzany je plný omylů, převleků a nedorozumění, jež však 
nakonec přinesou štěstí všem. 

Labutí jezero so 7.9.2019 19.00 ND
Misantrop út 3.12.2019 19.00 StD
Maryša po 16.3.2020 19.00 ND
Figarova svatba pá 29.5.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 790 Kč, B: 2 690 Kč, C: 1 590 Kč 

Exclusive III (EX3)

Třetí skupina exkluzivních představení představí klasiku i sou-
časné trendy. Zahájí ji Labutí jezero, slavný balet Johna Cranka 
na hudbu P. I. Čajkovského. Nezvalova Manon Lescaut v úpravě 
Daniela Špinara je poetickou, výpravou a působivou podívanou, 
v níž nechybí silné herecké výkony. Maškarní ples G. Verdiho je 
inspirován atentátem na švédského krále Gustava III. Excelent-
ní výkony v rolích sourozenců uvidíte v psychologické hře Oběd 
u Wittgensteina jednoho z nejlepších rakouských dramatiků 
Thomase Bernharda.

Labutí jezero út 10.9.2019 19.00 ND
Manon Lescaut út 26.11.2019 19.00 ND
Maškarní ples pá 28.2.2020 19.00 ND
Oběd u Wittgensteina čt 23.4.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 790 Kč, B: 2 690 Kč, C: 1 590 Kč 

Exclusive IV (EX4)
Poslední cyklus výjimečných představení začne populární 
adaptací románu Jane Austenové Pýcha a předsudek. V jemně 
humorné inscenaci se dozvíte, jestli je možné se zamilovat 
proti vlastní vůli. V komponovaném večeru Kylián – Mosty času 
budou představeny čtyři choreografie tvůrce, který se stal iko-
nou světového tance. Nebude chybět ani činoherní hit Audience 
u královny. Závěr sezony bude patřit Mozartově opeře Kouzelná 
flétna s pohádkovým námětem, za kterou jako nevšedním 
divadelním zážitkem jezdí do Stavovského divadla milovníci 
hudby z celého světa.

Pýcha a předsudek čt 5.9.2019 19.00 ND
Kylián – Mosty času čt 14.11.2019 19.00 ND
Audience u královny ne 8.3.2020 19.00 StD
Kouzelná flétna st 20.5.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 790 Kč, B: 2 690 Kč, C: 1 590 Kč

Předplatné 2019 2020

Předplatné 2019/2020

www.predplatnend.cz



7

Ladíme spolu (ČFND) 
Pátá sezona společné skupiny České filharmonie a Národního 
divadla přinese novinku, která potěší milovníky slavnostních 
koncertů. Cyklus čtyř večerů naplněných nádhernými melo-
diemi tradičně otevře Zahajovací koncert České filharmonie. 
Pod taktovkou šéfdirigenta S. Byčkova zazní např. předehra 
k Prodané nevěstě a tance z této opery či symfonie č. 8 c moll 
Dmitrije Šostakoviče. Na podzim vás seznámíme s romantic-
kou tragédií o rytíři z Kozojed, Smetanovým Daliborem. Příchod 
nového roku oslavíme díly českých velikánů Dvořáka, Suka, 
Smetany a Janáčka. Cyklus uzavře Čajkovského Piková dáma, 
tragédie o hráčské vášni, zločinu a šílenství, která se na jeviště 
naší první scény vrátí po více než deseti letech.

Zahajovací koncert čt 5.9.2019 19.30 DSR
Dalibor st 6.11.2019 19.00 ND
Novoroční koncert st 1.1.2020 20.00 DSR
Piková dáma pá 24.4.2020 19.00 ND

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

RODINNÉ SKUPINY

Rodinné divadlo odpolední I (ROD1) – od 8 let
Skupina je určena nejmenším divákům, dokonce i těm, kteří 
divadlo zatím příliš nepoznali. Laterna magika jim ve Vidím 
nevidím ukáže, jak poznává svět nevidomá holčička. Pomocí 
projekcí nahlédneme do její fantazie a snů. Opera Kouzelná 
flétna je velkolepou výpravnou pohádkou o hledání princezny. 
Činohra Modrý pták vypráví o dobrodružné výpravě dětí 
za štěstím, které je blíž, než si myslíme. A nesmí chybět česká 
klasika. Jakobín A. Dvořáka je opera o návratu šlechtického 
syna do českého městečka plného typických rázovitých 
postaviček.

Vidím nevidím ne 22.9.2019 17.00 NS
Kouzelná flétna ne 03.11.2019 17.00 StD
Modrý pták so 25.1.2020 13.00 StD
Jakobín ne 12.4.2020 14.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 790 Kč

Rodinné divadlo odpolední II (ROD2) – od 8 let
Také druhý dětský cyklus navnadí nejmladší diváky k návštěvě 
divadla. Představí jim totiž hned tři žánry a tři divadelní 
budovy. Modrý pták je pohádkovým příběhem dívky Mytyl 
a chlapce Tyltyla, kteří se vydají do světa hledat největší štěstí. 
Laterna magika ve Vidím nevidím vypráví o tom, jak nevidomá 
holčička Agátka poznává své okolí jinými smysly – sluchem 
a hmatem. O tom, že operní představení jsou vhodná i pro děti, 
vás přesvědčí dvě výpravné inscenace české klasiky – Jakobín 
a Prodaná nevěsta. Dva jednoduché příběhy o věrné lásce, smí-
ření a hudebnosti Čechů patří k našemu národnímu bohatství. 
Veselé a barevné scény potěší děti i jejich rodiče.

Modrý pták so 23.11.2019 13.00 StD
Vidím nevidím ne 12.1.2020 17.00 NS
Jakobín ne 16.2.2020 11.00 ND
Prodaná nevěsta ne 24.5.2020 14.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 790 Kč

Rodinné divadlo odpolední III (ROD3) – od 15 let
Dospívajícím jsme vybrali oblíbená představení, která je pobaví 
a doplní školní učivo. Cyklus zahájíme baletem na motivy Proce-
su F. Kafky v choreografii M. Bigonzettiho. Moderní inscenace sle-
duje příběh Josefa K., který má být z nepochopitelných důvodů 
zatknut a postupně se ztrácí v justiční mašinérii. V úpravě Ne-
zvalovy Manon Lescaut najdete nejen poetické a výtvarně pojaté 
scény, ale i tragický příběh lehkomyslné dívky. Druhá činohra 
dokumentárním principem připomíná dva legionáře J. J. Švece 
a R. Medka, jejichž osudy měly být po roce 1948 zapomenuty. 
Jakobín patří mezi nejhranější Dvořákovy opery. Přináší příběh 
hraběcího syna, který se vrací z Paříže do českého městečka. 
Sólo pro nás dva choreografa P. Zusky na hudbu J. Nohavici 
a B. Bocek je baletem o lásce i démonech, které máme v sobě.

Kafka: Proces so 21.9.2019 14.00 StD
Manon Lescaut so 7.12.2019 14.00 ND
Plukovník Švec ne 29.3.2020 16.00 NS
Jakobín ne 26.4.2020 11.00 ND
Sólo pro nás dva so 20.6.2020 16.00 NS

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

Rodinné divadlo odpolední IV (ROD4) – od 12 let
Ve čtvrté skupině najdete různorodé příběhy o lásce 
a překážkách, které doplňuje pohádkový Čert a Káča, jedna 
z nejoblíbenějších oper Antonína Dvořáka. Sen čarovné noci 
je úpravou oblíbené Shakespearovy komedie o dvou dvojicích 
milenců, které dočasně zmate zásah královny víl. Leonce 
a Lena je moderním baletem na motivy satirické komedie 
G. Büchnera o lásce a příkazu rodičů. V nové inscenaci Kytice 
se můžete těšit např. na Vodníka, Svatební košile, Polednici 
či méně známé básně Holoubek a Záhořovo lože. Poslední 
představení Zahrada volně vychází z knihy Jiřího Trnky. V této 
zahradě dětství najdete nejen neodmyslitelného trpaslíka 
a kocoura, ale vše, na co rádi vzpomínáme.

Čert a Káča ne 22.9.2019 11.00 ND
Sen čarovné noci ne 3.11.2019 17.00 StD
Leonce a Lena so 18.1.2020 14.00 StD
Kytice so 28.3.2020 14.00 ND
Zahrada ne 28.6.2020 17.00 NS

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

Rodinné divadlo odpolední V (ROD5) – od 12 let
Pestrý cyklus různorodých představení všech žánrů mladé 
diváky navnadí k pravidelné návštěvě divadel. Multimedi-
ální Vidím nevidím předvádí, jak lze poznat svět kolem nás. 
Příhody lišky Bystroušky složil Leoš Janáček na motivy knihy 
Rudolfa Těsnohlídka. Manon Lescaut je veršovaným poetic-
kým dramatem o nevěrné a lehkomyslné dívce. Představení 
zaujme velkolepou výpravou plnou symbolů a odkazů na dal-
ší umělecká díla. Jevištní podoba nejčtenější české básnické 
sbírky Kytice diváky přenese do tajemného světa balad, kde je 
každý špatný čin vždy potrestán. A Krabata, Čarodějova učně, 
může ze strašidelného mlýna zachránit jen opravdová láska.

Vidím nevidím ne 15.12.2019 17.00 NS
Příhody lišky Bystroušky ne 9.2.2020 11.00 ND
Manon Lescaut so 7.3.2020 14.00 StD
Kytice ne 31.5.2020 17.00 ND
Čarodějův učeň so 13.6.2020 14.00 ND

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

Rodinné divadlo odpolední VI (ROD6) – od 12 let
Klasika v moderním zpracování a velké příběhy jsou náplní 
této skupiny pro starší školáky. Prvním představením 
je Maryša bratří Mrštíků. Tragický příběh dívky vehnané 
do nešťastného svazku dokazuje, že je dramatem stále 
živým. Dvořákův Jakobín potěší mírně satirickým pojednáním 
o životě v českém městečku, do jehož intrik se zaplete 
i hraběcí syn. Komickou operou je také Rossiniho Popelka. 
Uvidíte moderní verzi pohádky o chudé dívce, která potká 
svého prince. Poslední operou je Donizettiho veselý Poprask 
v opeře o přípravě divadelní premiéry. Balet je zastoupen 
exkluzivním představením Kylián – Mosty času vzdávajícím 
hold choreografu světového věhlasu – Jiřímu Kyliánovi. Závě-
rečná Manon Lescaut je dramatem o velké lásce, marnivosti, 
lehkých mravech i věrnosti.

Maryša so 21.9.2019 17.00 ND
Jakobín ne 20.10.2019 14.00 ND
Popelka ne 8.12.2019 17.00 StD
Poprask v opeře so 26.1.2020 14.00 StD
Kylián – Mosty času so 21.3.2020 14.00 ND
Manon Lescaut so 2.5.2020 14.00 ND

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 090 Kč

Rodinné divadlo odpolední VII (ROD7) – od 8 let
Poslední z odpoledních skupin je také pro nejmenší školáky 
Začneme poetickým Modrým ptákem, jenž popisuje napínavou 
cestu dvou dětí za štěstím. Pohádkový balet Leonce a Lena 
vypráví o princi a princezně, kteří se nechtějí vzít jen proto, 
že si byli kdysi zaslíbeni. Kouzelný cirkus je dobrodružnou po-
dívanou plnou gagů a nečekaných situací, do kterých se dva 
klauni snadno dostanou. Ve Špalíčku uvidíte a uslyšíte mnoho 
lidových motivů, popěvků, básniček a pohádek, zkrátka vše, 
co probouzí fantazii.

Modrý pták so 26.10.2019 13.00 StD
Leonce a Lena so 14.12.2019 14.00 StD
Kouzelný cirkus ne 1.3.2020 17.00 NS
Špalíček so 27.6.2020 14.00 ND

Cena – A: : 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 790 Kč

Rodinné divadlo večerní (ROV) – od 15 let 
Mladým divákům a studentům jsme připravili skupinu popu-
lárních představení, která je pobaví i poučí. Pýcha a předsudek 
je jemnou komedií o dívkách žijících na anglickém venkově. 
Komická Popelka představuje moderní pohled na slavnou 
operu i pohádkovou postavu. Werther patří k nejúspěšnějším 
francouzským hudebním dílům. Vznikl podle známého romá-
nu v dopisech J. W. Goetha. Moderní choreografie O. Vinkláta, 
K. Kozielské a A. Kajdanovského uvidíte také v kompono-
vaném představení Slovanský temperament. Závěrečná 
opera Výlety páně Broučkovy byla napsána na motivy díla 
Svatopluka Čecha. Satirické příhody vycházející z morálních 
nedostatků lidí doprovázejí krásné melodie Leoše Janáčka 
a výprava odkazující k monumentům z naší historie.

Pýcha a předsudek po 30.9.2019 19.00 ND
Popelka pá 6.12.2019 19.00 StD
Werther ne 16.2.2020 19.00 ND
Slovanský temperament po 23.3.2020 20.00 NS
Výlety páně Broučkovy pá 15.5.2020 19.00 ND

Cena – A: 2 790 Kč, B: 2 090 Kč, C: 1 490 Kč

STUDENTSKÁ SKUPINA

Tato skupina je otevřena všem zájemcům. Studenti středních 
a vysokých škol ji však mohou zakoupit s 50% slevou. 
K prokázání nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu, 
které může být vyžadováno hledištním personálem při vstupu 
do hlediště.

Národní divadlo studentům (NDS)
Skupina určená nejen studentům nabízí nová zpracování kla-
sických titulů i současné hry. První představení Vítejte v Thé-
bách diváky zavede do mytického velkoměsta, které se snaží 
prezidentka Eurydika vyvést z krize. Podobnost antického 
Řecka s moderní Evropou není náhodná. Opera Lolita podle 
románu V. Nabokova byla napsána roku 1992 R. Ščedrinem. 
Tragický příběh dívky vzbuzující vášeň a touhu bude uveden 
v české premiéře. V komponovaném představení Slovanský 
temperament tři mladí choreografové zpracovali povahu 
a specifičnost Slovanů. Skupinu uzavře česká klasika, která 
potěší milovníky krásné hudby, vtipu i tradičního zpracování – 
Smetanova Prodaná nevěsta.

Vítejte v Thébách st 2.10.2019 19.00 StD
Lolita čt 14.11.2019 19.00 StD
Slovanský temperament st 15.4.2020 20.00 NS
Prodaná nevěsta pá 5.6.2020 19.00 ND

Cena běžná – A: 2 380 Kč, B: 1 580 Kč, C: 1 180 Kč 
Cena studentská – A: 1 190 Kč, B: 790 Kč, C: 590 Kč

SENIORSKÁ SKUPINA
 
Tyto skupiny jsou určeny výhradně seniorům nad 60 let a na-
bízejí mimořádné cenové zvýhodnění. Prokázání věku může 
být vyžadováno hledištním personálem při vstupu do sálu.

Seniorský cyklus I (SEN1)
První cyklus odpoledních představení přinese světové opery 
a baletní novinku. Donizettiho Poprask v opeře patří k jeho 
nejkomičtějším operám. Ukazuje přípravu premiéry předsta-
vení se všemi bláznivostmi, které ji provázejí. Balet Leonce 
a Lena byl vytvořen podle satirické komedie G. Büchnera. 
V pohádkovém příběhu o lásce dvou dětí z královských rodin, 
které se vzbouří proti rozhodnutí rodičů. Opery zastupují 
díla velikánů italské a ruské hudby, Verdiho a Čajkovského. 
Maškarní ples se inspiroval skutečnou událostí, atentátem 
na švédského krále Gustava III. Piková dáma je adaptací 
Puškinovy novely o vášni ke karetní hře, která vede k zločinu 
a následnému šílenství. 

Poprask v opeře ne 29.9.2019 17.00 StD
Leonce a Lena so 7.12.2019 14.00 StD
Maškarní ples so 25.4.2020 17.00 ND
Piková dáma so 23.5.2020 17.00 ND

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

ND Národní divadlo, StD Stavovské divadlo, NS Nová scéna, DSR Dvořákova síň – Rudolfinum  Opera  Činohra  Balet  Laterna magika  Koncert 
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Seniorský cyklus II (SEN2)
Trojici slavných oper doplní nejnavštěvovanější balet světa – 
Labutí jezero. Jeho nová inscenace zdůrazňuje intimitu příběhu 
velké lásky, čímž vyžaduje od účinkujících také herecké vyjád-
ření. Juliette – Snář patří mezi nejznámější díla Bohuslava Mar-
tinů. Maškarní ples Giuseppa Verdiho uvádíme v původní verzi, 
která kdysi byla cenzurována. Jména i prostředí tak odkazují 
k historické osobnosti krále Gustava III., intriky ze žárlivosti 
jsou však uměleckou licencí. Dílo W. A. Mozarta učarovalo 
Pražanům už v 18. století. Figarova svatba láká krásnými melo-
diemi a velkolepou výpravou diváky z celého světa. 

Labutí jezero so 7.9.2019 14.00 ND
Julietta – Snář ne 15.12.2019 17.00 ND
Maškarní ples ne 19.04.2020 17.00 ND
Figarova svatba ne 17.5.2020 17.00 StD

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

Seniorský cyklus III (SEN3)
Tuto skupinu otevře evergreen rodinného repertoáru, 
Dvořákův Čert a Káča s vynikající výpravou Adolfa Borna. 
Představení Plukovník Švec zpracovává osud téměř zapome-
nutého sokola a legionáře. Wagnerův Lohengrin patří k jeho 
nejhranějším operám. Romantický příběh dobra a zla uvádí-
me v režijním nastudování Wagnerovy pravnučky, Kathariny. 
Českou mytologii najdete v jevištním uvedení Kytice podle 
básní ze sbírky K. J. Erbena. V osmi baladách vystoupí značná 
část hereckého souboru i hosté. Konec sezony bude patřit 
baletu Sólo pro nás dva choreografa P. Zusky na písně Beaty 
Bocek a Jaromíra Nohavici. 

Čert a Káča so 12.10.2019 11.00 ND
Plukovník Švec ne 19.1.2020 14.00 NS
Lohengrin ne 2.2.2020 17.00 ND
Kytice ne 15.3.2020 15.00 ND
Sólo pro nás dva út 30.6.2020 16.00 NS

Cena – A: 2 090 Kč, B: 1 590 Kč, C: 1 090 Kč

Seniorský cyklus IV (SEN4)
Večerní cyklus představuje to nejlepší, co soubory ND nabízejí. 
Sezonu zahájí i ukončí česká operní klasika. Smetanův Dalibor 
byl premiérován při položení základního kamene Zlaté kapličky. 
Krása jeho melodií však učarovává i dnes. Laterna magika se 
pochlubí tanečním představením Cube, které se inspirovalo 
kostkami, jež nás obklopují. Že není dobré ukazovat falešný sou-
cit, se přesvědčíte v dramatizaci románu S. Zweiga Netrpělivost 
srdce. Balet představí dva milostné příběhy – Leonce a Lena 
a Oněgina. První je českou premiérou, druhý pak obnovenou 
inscenací choreografa Johna Cranka. Zakončíme už zmíněnou 
klasikou, Její pastorkyňou. Neštěstí Jenůfy a Kostelničky, která 
se za každou cenu snaží udržet si dobrou pověst, uvádíme 
v tradičním zpracování.

Dalibor čt 19.9.2019 19.00 ND
Cube pá 18.10.2019 20.00 NS
Netrpělivost srdce po 18.11.2019 19.00 StD
Leonce a Lena st 15.1.2020 19.00 StD
Oněgin ne 8.3.2020 19.00 ND
Její pastorkyňa st 8.4.2020 19.00 ND

Cena – A: 3 190 Kč, B: 2 199 Kč, C: 1 290 Kč

Seniorský cyklus V (SEN5)
Poslední odpolední skupinu zahájíme Netrpělivostí srdce, 
jevištní adaptací novely S. Zweiga o důstojníkovi, který z ne-
rozvážnosti propadne falešnému soucitu. Operní předsta-
vení zastupují inscenace české klasiky – Rusalka v působivě 
strohém zpracování Jiřího Heřmana a Čert a Káča s výpravou 
Adolfa Borna. Posledním představením bude Oněgin, kterého 
uvádíme v obnovené premiéře v choreografii Johna Cranka, 
zakladatele Stuttgartského baletu. V jeho pojetí je kladen velký 
důraz na precizní techniku a hereckou expresi tanečníků. 

Netrpělivost srdce po 28.10.2019 17.00 StD
Rusalka ne 24.11.2019 17.00 ND
Čert a Káča ne 12.1.2020 11.00 ND
Oněgin so 18.4.2020 14.00 ND

Cena – A: 1 590 Kč, B: 1 190 Kč, C: 790 Kč

OPERNÍ SKUPINY

Pro milovníky opery I (O1)
První skupina přinese kombinaci oblíbených oper a dvou 
novinek. Zahájí ji Verdiho La traviata podle románu Dáma 
s kaméliemi. Lohengrin Richarda Wagnera pojednává o tajem-
ném hrdinovi a jeho boji se zlem. Uvádíme ho v obnoveném 
nastudování z Bayreuthských slavností r. 1967. Nová inscenace 
Pucciniho Turandot o čínské princezně a jejích nápadnících je 
plná nezaměnitelných melodií. Českou operu zastupuje Sme-
tanova Prodaná nevěsta. V pestré inscenaci uvidíte také vtipné 
a originální choreografie. Puškinovou novelou o kartách, které 
nepřinesou štěstí, se inspiroval Čajkovskij v Pikové dámě. Závěr 
sezony bude patřit obnovené inscenaci Dona Giovanniho v režii 
Václava Kašlíka s geniální scénografií Josefa Svobody z 60. let.

La traviata st 18.9.2019 19.00 ND
Lohengrin so 9.11.2019 18.00 ND
Turandot st 29.1.2020 19.00 ND
Prodaná nevěsta st 18.3.2020 19.00 ND
Piková dáma čt 14.5.2020 19.00 ND
Don Giovanni čt 18.6.2020 19.00 StD

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

Pro milovníky opery II (O2)
Ve větším cyklu představíme známá díla hudebních géniů 
a překvapíme vás i moderní operou. Láska ke třem pomeran-
čům potěší milovníky komických děl. Na motivy bláznivé hry 
C. Gozziho ve stylu dell‘ arte ji napsal S. Prokofjev. Mozart a ti 
druzí spojuje hudbu otce minimalismu M. Nymana a S. Stucky-
ho, jenž zpracoval životní osudy Mozarta, Haydna a Beetho-
vena. Lohengrinem složíme poctu Wagnerovi. Z české klasiky 
uvedeme hned dva skvosty – Prodanou nevěstu a Dalibora. 
Smetanova hudba je neodmyslitelně spjata s Národním 
divadlem, Dalibor byl poprvé uveden při položení základní-
ho kamene a velmi oblíbenou Prodanou nevěstu, uvidíte již 
ve dvacáté inscenaci. Rossiniho Popelka je veselou operou 
s nezapomenutelnými áriemi. 

Láska ke třem pomerančům pá 20.9.2019 19.00 ND
Mozart a ti druzí ne 20.10.2019 19.00 StD
Lohengrin so 23.11.2019 18.00 ND
Prodaná nevěsta ne 12.1.2020 19.00 ND
Popelka čt 13.2.2020 19.00 StD
Dalibor čt 30.4.2020 19.00 ND

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

Pro milovníky opery III (O3)
Humor a romantiku najdete v tomto cyklu, který se soustředí 
na opery 19. století. Prvním představení však tuto tradici 
porušíme. Od prvního uvedení bláznivé Prokofjevovy Lásky 
ke třem pomerančům totiž uplynulo teprve sto let. La traviata 
je adaptací románu A. Dumase ml. Dáma s kaméliemi. Ty, kteří 
si oblíbili české opery, potěšíme hned dvěma nejúspěšnějšími 
Dvořákovými díly – Jakobínem a Rusalkou. První z nich ukazuje 
maloměstské intriky, druhá svou výpravou dá vyniknout dra-
matickým hudebním motivům a instrumentaci. Z premiérových 
titulů jsme vybrali Čajkovského Pikovou dámu, jednu z nej-
slavnějších ruských oper. Jímavé melodie a prudké kontrasty 
umocňují osudovost příběhu o hráčské vášni. 

Láska ke třem pomerančům čt 10.10.2019 19.00 ND
La traviata st 11.12.2019 19.00 ND
Jakobín st 19.2.2020 19.00 ND
Piková dáma po 20.4.2020 19.00 ND
Rusalka čt 4.6.2020 19.00 ND

Cena – A: 4 390 Kč, B: 3 190 Kč, C: 1 990 Kč

Operní odpoledne (OO)
Příznivcům klasické hudby, kteří dávají přednost odpoledním 
reprízám, nabízíme tři slavné opery. Cyklus zahájí Dvořákův 
Jakobín o životě v českém městečku a jeho obyvatelích. Moza-
rtova Figarova svatba představuje hit uváděný ve Stavovském 
divadle téměř nepřetržitě již dvě století. Nová inscenace se 
snaží připomenout barokní scénografii, a navodit tak neopa-
kovatelnou atmosféru divadelního večera se světlem svící. 
Prodaná nevěsta naopak nesmí chybět v Národním divadle. Za-
stupuje jednu z nejznámějších českých oper, kterou proslavila 
např. Ema Destinová.

Jakobín ne 10.11.2019 17.00 ND
Figarova svatba ne 29.12.2019 17.00 StD
Prodaná nevěsta so 9.5.2020 17.00 StD

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 990 Kč

Nová opera (NO)
Skupina zaměřená na operní díla 20. století a současnosti 
představí čtyři opery. Lolita podle knihy Nabokova byla sepsá-
na R. Ščedrinem, který proslul adaptacemi ruských románů. 
Přestože od jejího vzniku uběhlo již dvacet pět let, nastuduje-
me ji nyní v české premiéře. Juliette – Snář Bohuslava Martinů 
se vyznačuje poetickou atmosférou snu o hledání dívky 
s krásným. Závěr sezony bude patřit Špalíčku Bohuslava Mar-
tinů a Švandovi dudákovi Jaromíra Weinbegera. Hravá a veselá 
opera na motivy hry J. K. Tyla slavila úspěchy na mnoha ev-
ropských jevištích. Špalíček pohádek, říkadel a písní doprovází 
také balet, který výborně ladnými pohyby doplňuje zpěvnost 
hudby s lidovými nápěvy.

Lolita so 19.10.2019 19.00 StD
Juliette – Snář st 18.12.2019 19.00 ND
Švanda Dudák čt 11.6.2020 19.00 ND
Špalíček so 27.6.2020 18.00 ND

Cena – A: 2 190 Kč, B: 1 590 Kč, C: 990 Kč

BALETNÍ SKUPIY

Pro milovníky baletu I (B1)
Tato sezona se ponese v duchu klasiky s oblíbenou perličkou 
na závěr. Zahájí ji česká premiéra Leonce a Lena, kterou 
vytvořil v roce 2008 pro essenské divadlo Christian Spuck. 
Komický příběh dětí z královských rodin, které se vzbouří 
proti domluvenému sňatku, byl vytvořen podle romantické hry 
G. Büchnera. Louskáček – Vánoční příběh patří neodmyslitelně 
k období konce roku. Spojení pohádky o Louskáčkovi a Myším 
králi E. T. A. Hoffmanna s Vánoční koledou Ch. Dickense dopro-
vází nádherná hudba P. I. Čajkovského. Oněginem pokračujeme 
v tradici uvádění choreografií Johna Cranka, zakladatele 
Stuttgartského baletu. V obnovené premiéře uvidíte silné 
expresivní výkony sólistů, jejich brilantní techniku i působivé 
sborové scény. Taneční divadlo Sólo pro nás dva je o mezilid-
ských vztazích s písněmi J. Nohavici a B. Bocek.

Leonce a Lena st 4.12.2019 19.00 StD
Louskáček – Vánoční příběh čt 9.1.2020 19.00 ND
Oněgin út 17.3.2020 19.00 ND
Sólo pro nás dva pá 19.6.2020 20.00 NS

Cena – A: 2 790 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 190 Kč

Pro milovníky baletu II (B2)
Ve skupině určené baletním nadšencům nebude chybět Labutí 
jezero, nejnavštěvovanější balet světa ve zpracování Johna 
Cranka. Leonce a Lena představuje naopak komický balet podle 
stejnojmenné komedie G. Büchera. Ukáže se v něm, že útěkem 
z domova se nedá utéct před svým osudem ani láskou. Obno-
vená premiéra Oněgina s hudbou P. I. Čajkovského bude velkým 
zážitkem pro všechny, kteří obdivují Puškinovo dílo, choreo-
grafii Johna Cranka i dokonalou taneční techniku. Na Nové 
scéně uvidíte komponovaný večer Slovanský temperament. Tři 
pohledy na specifičnost Slovanů připravili mladí choreografo-
vé O. Vinklát, K. Kozielska a A. Kajdanovskij.

Labutí jezero út 1.10.2019 19.00 ND
Leonce a Lena čt 5.12.2019 19.00 StD
Oněgin út 25.2.2020 19.00 ND
Slovanský temperament čt 16.4.2020 20.00 NS

Cena – A: 2 790 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 190 Kč

ČINOHERNÍ SKUPINY

Pro milovníky činohry I–IV (Č1–4)
Činoherní skupiny nabízejí inspirativní díla z per klasických 
i současných autorů. K první skupině bez pochyby patří Molière, 
jehož Misantropa zrežíroval Jan Frič. Alcest hluboce pohrdá 
pokrytectvím, sám se mu ale občas neubrání, stejně jako každý 
člověk. Antickou sílu osudu a věštby, která se musí vyplnit, 
prožijeme spolu s králem Oidipem v Sofoklově tragédii. Mladší 
autory zastupují hned tři inscenace. Thomas Bernhard bývá 
označován za jednoho z nejvýznamnějších rakouských spiso-
vatelů a dramatiků. Jeho Oběd u Wittgensteina nabízí velkou 
příležitost pro dvojici hereček a herce v rolích sourozenců, kteří 
si mají hodně co odpouštět. Kosmos je dramatizací románu Wi-
tolda Gombrowicze, za nějž byl nominován na Nobelovu cenu. 
Zneklidňující dílo s bizarní zápletkou pojedná o hrdinovi, který 
uteče ze známého prostředí do horského letoviska, které je plné 
podivností. Posledním představením Stát jsem já představíme 
v české premiéře dílo známého francouzského herce Vincenta 
Macaigneho. V mytickém příběhu o zrození národa a státu zazní 
autentické projevy prezidentů Sarkozyho a Trumpa.www.predplatnend.cz
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Pro milovníky činohry I (Č1)

Misantrop út 1.10.2019 19.00 StD
Oběd u Wittgensteina čt 28.11.2019 19.00 StD
Král Oidipús po 17.2.2020 19.00 ND
Kosmos pá 17.4.2020 20.00 NS
Stát jsem já út 9.6.2020 19.00 StD

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

Pro milovníky činohry II (Č2)

Kosmos čt 28.11.2019 20.00 NS
Král Oidipús út 14.1.2020 19.00 ND
Oběd u Wittgensteina st 4.3.2020 19.00 StD
Misantrop st 15.4.2020 19.00 StD
Stát jsem já út 26.5.2020 19.00 StD

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

Pro milovníky činohry III (Č3)

Misantrop st 18.9.2019 19.00 StD
Oběd u Wittgensteina st 18.12.2019 19.00 StD
Kosmos st 22.1.2020 20.00 NS
Stát jsem já  so 25.4.2020 19.00 StD
Král Oidipús po 15.6.2020 19.00 ND

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

Pro milovníky činohry IV (Č4)

Misantrop pá 1.11.2019 19.00 StD
Oběd u Wittgensteina pá 3.1.2020 19.00 StD
Kosmos po 17.2.2020 20.00 NS
Stát jsem já čt 26.3.2020 19.00 StD
Král Oidipús st 20.5.2020 19.00 ND

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

Setkání s činohrou I (ČS1)
Vybrali jsme pro vás oblíbená představení a žhavé novinky, 
které potěší všechny návštěvníky činoher. Netrpělivost srdce 
v režii Daniela Špinara, který je zároveň autorem dramatiza-
ce, je vizuálně zajímavá inscenace. Jevištní adaptace Kytice 
přináší velkolepé pojetí známých balad Karla Jaromíra Erbena. 
Při antické tragédii Král Oidipús zažijete katarzi ze splnění 
kruté předpovědi delfské věštírny, podle níž se statečný muž 
musí obětovat pro blaho společnosti. Oběd u Wittgensteina je 
méně známou hrou Thomase Bernharda. Inspiroval se výroky 
slavného filozofa a vytvořil psychologické rodinné drama. 
Plukovník Švec oživuje odkaz legionáře a hrdiny od Zborova. 
Přestože Dostojevský nenapsal ani jedno drama, bývají jeho 
díla velmi často pro jeviště upravována. V nové dramatizaci 
Idiota se spolu s knížete Myškinem budeme ptát, nejsou-li 
nemocní spíše ti, co se dobrému člověku vysmívají. 

Netrpělivost srdce pá 13.9.2019 19.00 StD
Kytice ne 8.12.2019 19.00 ND
Král Oidipús st 22.1.2020 19.00 ND
Oběd u Wittgensteina ne 22.3.2020 19.00 StD
Plukovník Švec čt 21.5.2020 20.00 NS
Idiot út 16.6.2020 19.00 ND

Cena – A: 1 990 Kč, B: 1 590 Kč, C: 1 090 Kč

Setkání s činohrou II (ČS2)
Druhou skupinu populárních činoher otevře Kouzelná země, 
dramatizace románu Jáchyma Topola Noční práce odehrá-
vající se v pohraničí ČSSR. Touhy oblíbených hereček uvidíte 
v představení Křehkosti, tvé jméno je žena. Láska, nevěra 
a nerozvážnost krásné dívky Manon Lescaut je díky poetickému 
jazyku V. Nezvala nesmrtelným klenotem českého divadla. 
Sofoklův Král Oidipús představuje jedno z nejhranějších antic-
kých dramat. Pojednává o osudu nešťastného panovníka, který 
se prohřešil, aniž by to věděl, a musí se sám krutě potrestat. 
Psychologické drama Oběd u Wittgensteina je hereckým kon-
certem, v němž se představí členové souboru tak, jak jste je 
ještě neviděli. Závěr sezony bude patřit klasickému dílu v nové 
podobě, Molièrově Misantropovi. Komedie o lásce a pokrytectví 
patří mezi jeho nejlepší díla a baví diváky už více než 350 let.

Kouzelná země út 17.9.2019 19.00 StD
Křehkosti, tvé jméno je žena ne 3.11.2019 20.00 NS
Manon Lescaut pá 24.1.2020 19.00 ND
Král Oidipús ne 22.3.2020 19.00 ND
Oběd u Wittgensteina út 7.4.2020 19.00 StD
Misantrop út 19.5.2020 19.00 StD

Cena – A: 1 990 Kč, B: 1 590 Kč, C: 1 090 Kč

Činohra na Nové scéně (ČNS)
Nová scéna uvádí netradiční projekty a současné texty. Jsme 
v pohodě představuje vtipnou stand-up komedii. Vysmívá se 
homofobii, nejednoznačnosti sexuální identity i třeba přehnané 
oblibě ručních prací. Kosmos podle románu W. Gombrowic-
ze ukazuje podivný příběh chlapce v prostředí, které je mu 
vzdálené a jehož řád se snaží pochopit. Koncové světlo v režii 
Jana Friče je kolektivním zamyšlením nad tím, co nás čeká 
po smrti. Jak lidské bytí končí, zpracovala také ve své naléhavé 
hře mladá německá autorka Katja Brunnerová. Duchové jsou 
taky jenom lidi vynáší na světlo to, co není příjemné poslouchat 
– jak dožívají lidé v domovech důchodců.

Jsme v pohodě st 9.10.2019 20.00 NS
Kosmos út 14.1.2020 20.00 NS
Koncové světlo st 11.3.2020 20.00 NS
Duchové jsou taky jenom lidi út 16.6.2020 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč

VÍCEŽÁNROVÉ VEČERNÍ SKUPINY

Velká řada (VŘ)
V největší skupině naleznete známá díla hudebních géniů, 
ale překvapíme vás i pozapomenutou operou, novinkou a ex-
kluzivním baletním projektem. Figarova svatba W. A. Mozarta 
patří ke stálicím repertoáru. Lolita byla napsána podle románu 
o smyslné dívce. Toto pozoruhodné dílo R. Ščedrina uvedeme 
v české premiéře. Mozartovu Kouzelnou flétnu plnou skvost-
ných melodií uvidíte ve velkolepé a originální scénografii. 
V roce 2017 oslavil životní jubileum Jiří Kylián, český choreo-
graf světového významu. Jeho dílo spatříte v inscenaci Kylián 
– Mosty času II. Osud Dalibora z Kozojed zhudebnil Smetana 
k příležitosti položení základního kamene Národního divadla, 
na jeho jeviště se vrací po sedmnácti letech. Puškinovu Piko-
vou dámu o hráčské vášni a tajemných kartách zpracoval P. I. 
Čajkovskij, a vytvořil tak jednu z nejoblíbenějších ruských oper. 
Libuší v nové inscenaci Jana Buriana jsme také oslavili výročí 
vzniku Československa. Konec sezony bude patřit rodinné 
opeře Švanda dudák Jaromíra Weinberga, na jehož dílo se 
neprávem téměř zapomnělo. 

Figarova svatba čt 5.9.2019 19.00 StD
Lolita pá 25.10.2019 19.00 StD
Kouzelná flétna čt 9.1.2020 19.00 StD
Kylián – Mosty času II po 10.2.2020 19.00 ND
Dalibor st 4.3.2020 19.00 ND
Piková dáma st 1.4.2020 19.00 ND
Libuše út 12.5.2020 19.00 ND
Švanda dudák st 3.6.2020 19.00 ND

Cena – A: 5 690 Kč, B: 3 990 Kč, C: 2 990 Kč

Divadelní večery I (DV1)
Veselé, odvážné i tragické jsou příběhy, které prožijete během 
večerů tohoto cyklu. Popraskem v opeře, bláznivé inscenaci 
o přípravě premiéry se jistě pobavíte. Werther podle románu 
J. W. Goetha ukáže sílu lásky i snadnou zranitelnost mládí. 
Inscenací Plukovník Švec režisér Jiří Havelka připomíná hrdin-
ství legionářů. Pýcha a předsudek podle Jane Austenové patří 
k nejoblíbenějším činohrám repertoáru Národního divadla. 
Komponovaný večer Slovanský temperament přinese tři cho-
reografie mladých tvůrců slovanského původu. Kouzelná země 
je dramatizací románu J. Topola Noční práce. Podivuhodné dílo 
pojednává o pohraničí ČSSR, kde se proti sobě bojují síly dobra 
a zla. Sezonu uzavře v obnovené premiéře balet Čarodějův 
učeň s novým obsazením. Pohádkový příběh Krabata, jenž se 
ve strašidelném mlýně učí kouzlit, ukazuje, že všechny čáry 
přemůže jen věrná láska.

Poprask v opeře st 25.9.2019 19.00 StD
Werther pá 1.11.2019 19.00 ND
Plukovník Švec po 2.12.2020 20.00 NS
Pýcha a předsudek po 27.1.2020 19.00 ND
Slovanský temperament so 14.3.2020 20.00 NS
Kouzelná země po 27.4.2020 19.00 StD
Čarodějův učeň út 9.6.2020 19.00 ND

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

Divadelní večery II (DV2)
Skladba této skupiny by mohla mít podtitul vzpoura mladých. 
Nabokov svým kontroverzním románem Lolita vzbudil velké 
emoce. Operu podle něj napsal Rodion Ščedrin, významný rus-
ký skladatel konce dvacátého století. Vzdorovala také Maryša, 
kterou rodiče vehnali do nešťastného manželství, z něhož ji 
vysvobodila až vražda. Nová úprava režiséra Jana Mikuláška 

oživila tento realistický skvost české literatury. Nerovný vztah 
kurtizány a šlechtice je tématem jedné z nejslavnějších oper 
G. Verdiho La traviata. Baletní novinkou je Leonce a Lena, 
adaptace satirické komedie o domluveném sňatku, kterému se 
snoubenci pokusí uniknout. Náhodné setkání však v nich pro-
budí lásku, s níž rádi usednou na společný trůn. Rozloučíme se 
operou Andrea Chénier o básníkovi, který byl popraven během 
Velké francouzské revoluce.

Lolita pá 11.10.2019 19.00 StD
Maryša po 11.11.2019 19.00 ND
La traviata út 3.12.2019 19.00 ND
Leonce a Lena út 14.1.2020 19.00 StD
Andréa Chénier čt 2.4.2020 19.00 ND

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

FÁZE PRODEJE
• 4.3. –17.3.2019: 

Pro stávající abonenty, kteří nemění místa ani 
skupinu

• 18.3.–1.4.2019: 
Pro stávající abonenty, kteří mění místa či skupinu

• od 1.4.2019: 
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.colosseumticket.cz)

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM
Rádi vám pomůžeme s řešením vašich požadavků při 
nákupu předplatného, stačí nás kontaktovat. 
• 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 Praha 1

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

ND Národní divadlo, StD Stavovské divadlo, NS Nová scéna  Opera  Činohra  Balet  Laterna magika



Jak jsi vnímala labuť jako malá holčička?
Narodila jsem se v Praze, takže jsem labutě 
znala samozřejmě z Vltavy. Chodili jsme je krmit, 
to je moje nejranější vzpomínka. Vnímání labutě 
jako role přišlo přirozeně až na konzervatoři. 
V době, kdy jsem studovala, se preferovala hlav-
ně klasika, takže tuto roli jsem brala jako vrchol 
klasické taneční techniky. Myslela jsem si, že to 
musí být sen každé baletky.

Opravdu největší sen?
Ano, toužila jsem si obléknout bílou a černou 
balerínu. Vnímala jsem to tak, že když si zatan-
čím Odettu a Odilii, pak se splní můj největší 
profesní sen. 

Kdy jsi poprvé v životě viděla Labutí jezero?
Bylo to na konzervatoři ve vyšším ročníku. Chodi-
li jsme zdarma na studentský index do Národní-
ho divadla, na druhou galerii, na bidýlko. Na naší 
škole učila scénickou praxi Hana Vláčilová a když 
jsme se dozvěděli, že naše paní profesorka 
tančí Odettu / Odilii, všechny holky jsme naběhly 
do divadla, abychom ji viděly. Sledovala jsem se 
zatajeným dechem každý její pohyb.

Tento krásný pták je opředen mnoha legendami, 
objevuje se v erbech šlechtických rodů, na vlaj-
kách, má své souhvězdí na nebi, je symbolic-
kým silovým zvířetem a inspirací pro umělce … 
Jak vnímáš labutí symbol ty osobně?
Baletní zkušebny jsou nedaleko od nábřeží Vlta-
vy, takže je vidím skutečně každý den. Labuť je 
pro mne nádherné a ušlechtilé zvíře. Až do mo-
mentu, než vyjde na souš. V ten okamžik ztratí 
trošku eleganci – ty ťapající nožky jsou legrační. 
Když ale usedne na hladinu nebo vzlétne, pak je 
to opravdu nádherné.

Jakou vlastnost bys přisoudila labuti ty?
Ušlechtilost lehce spojená s pýchou.

Znáš příběh Labutího jezera dobře?
Vše jsme probírali už ve škole, takže vím, o čem 
příběh je. Co ale vlastně řeším dodneška, je 
konec celého baletu. Těch verzí je mnoho a každý 
choreograf si vytvořil svůj vlastní závěr. Vzhle-
dem k tomu, že jsem spíše pozitivní tvor, vždycky 
mě strašně mrzelo, dojímalo a deprimovalo, když 

to špatně skončilo. Byla jsem z toho zničená. 
Přála jsem si, abych jednou tančila ve verzi s po-
zitivním koncem. 

Tančila jsi už na konzervatoři některé variace 
z Labutího jezera?
Bohužel ne, a to mě mrzelo. První zkušenost 
přišla opravdu až v divadle.

Jaké to bylo poprvé, pamatuješ si na to? 
Působilo to na mne magicky. Prošla jsem si 
tímto baletem úplně od začátku. Moje první role 
byla chodící – dvorní dáma v královském paláci. 
Mimochodem to byla moje úplně první role 
v Národním divadle, kdy jsem vstoupila na jeviště 
jako členka souboru. Odettu / Odilii tenkrát 
tančila Terezka Podařilová, která pro mne byla 
obrovským vzorem. Milovala jsem jen tak sedět 
ve třetím jednání, pozorovat a fandit. Trnula jsem 
při fouettés, držela ji palce, aby vše dopadlo dob-
ře a ona dotočila 32 piruet. Následoval naštěstí 
velký skok a já jsem si zatančila nevěstu v Pas 
de trois a také ve sborových částech.

Věřila jsi, že si jednou zatančíš hlavní labuť?
Ne, nedokázala jsem si představit, že bych někdy 
mohla tančit tak technicky a fyzicky náročnou 
roli. Začala jsem o sobě pochybovat. Postupem 
času jsem tančila další sólové role a jednoho 
dne za mnou přišla baletní mistryně Míša Černá, 
která mi oznámila, že budu studovat Odettu / Odi-
lii. Tenkrát jsem jela domů tramvají a nemyslela 
jsem na nic jiného než na Labutí jezero. Předsta-
vovala jsem si jednotlivé části a variace. Nejdříve 
přišel pocit absolutního štěstí a poté následovaly 
okamžiky hrůzy.

Ve které verzi jsi tančila poprvé?
Byla to choreografie Vlastimila Harapese a Rů-
ženy Mazalové podle Mariuse Petipy. Nevěděla 
jsem, jakého partnera dostanu, protože jsem 
poměrně vysoká tanečnice. Řekli mi, že musí 
do Prahy pozvat hosta z Brna. A tady začalo naše 
osudové partnerství s Michalem Štípou.

To je skutečně symbolické. Labutí jezero ti při-
válo osudového partnera na jeviště.
Ano, přesně tak. Michal měl ještě nějaké povin-
nosti v brněnském divadle, takže přijel na zkouš-

ky poměrně pozdě. Měli jsme na to pouze čtrnáct 
dní, což je na tak velkou roli opravdu málo času. 
Ujišťovali mne, že Michal je skvělý a zkušený 
partner, který to již několikrát tančil, a tak se ne-
musím bát. Po prvních zkouškách se mi opravdu 
ulevilo, protože nám to spolu šlo a cítila jsem 
v něm oporu.

A pak přišel den „D“.
Čtyři dny před představením jsem byla už hodně 
nervózní. Nejvíce však den před premiérou na ba-
letním sále, kde jsme měli projížděčku. Soubor 
je totiž největší kritik, všichni pozorují a někteří 
neodpustí vůbec nic. Strašně jsem se bála, co 
si o mne pomyslí … Nakonec vše dobře dopadlo, 
ujišťovali mne, že to bude dobré, že jsem labuť, 
ale ještě musím do role dorůst. V den premiéry se 
odehrálo to, co se mi děje vlastně pokaždé. Ráno 
jsem se vzbudila nervózní, šla jsem na trénink, 
odpoledne jsem si lehla a vzbudila se opět s ner-
vozitou. Takhle to mám pokaždé.

Promítáš si v hlavě celý balet před usnutím 
v posteli?
Ano, noc před představení ležím v posteli, mám 
zavřené oči a opakuji si konkrétní části. Hlavně 
paže a jejich formu. Představuji si výraz bílé 
labutě, a pak ten rozdíl, když na scénu přijde ta 
černá. S tímto pocitem pak usnu.

Můžeš v klidu spát celou noc?
Nemohu usnout, protože mi tohle všechno lítá 
v hlavě. Někdy se mi stane, že se probudím 
a okamžitě mi naskočí Labutí jezero. Zkrátka před 
takovým těžkým představením se nikdy moc 
dobře nevyspím. Proto je pro mne moc důležité 
si jít alespoň na hodinu lehnout odpoledne, než 
jdu do divadla.

V kolika verzích Labutího jezera jsi tančila?
V sedmi verzích a nyní studuji osmou v choreo-
grafii Johna Cranka.

Ve které z nich se ti tančilo nejlépe?
Nedá se to říci jednoznačně. Každá verze měla 
zajímavé momenty, které se dělaly dobře. Sedmá 
verze v choreografii Kennetha Greveho byla 
pro mne nejtěžší, ale paradoxně se mi tančila 
nejlépe. Dal nám prostor pro dotvoření určitých 

Labuť je ušlechtilý tvor, který nám pomáhá vplout do světa symboliky, prostoru mezi nebem 
a zemí. První sólistka NIKOLA MÁROVÁ je umělkyní, která se proměnila v labuť za svou kariéru 
v sedmi verzích tohoto ikonického baletu. Vždyť každá prima balerína se v jistém smyslu pohybuje 
mezi světy, mezi tenkou hranicí reality a snu.

Spát na vavřínech 
alespoň jednu noc
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pasáží, a také se mi velmi líbilo adagio ve čtvr-
tém jednání, které bylo oproti předchozím verzím 
naprosto jiné. Dokonce jsem vystoupila i s Fin-
ským národním baletem v Helsinkách.

Proč je role Odetty / Odilie tak těžká?
Jde především o vrcholnou techniku. Druhé 
jednání je pro sólistku hodně vyčerpávající. Bílé 
adagio je velmi dlouhé a celé se odehrává na levé 
noze, což divák samozřejmě nezaznamená. Pořád 
stojím na levé noze, ve všech piruetách a prome-
nádách. Levá noha je zkrátka přetížená. Hudba 
plyne pomalu a nohy se daleko více unaví. Potom 
všem následuje ve třetím jednání „černé pas de 
deux“, které je fyzicky extrémně náročné, a ještě 
musím otočit na levé noze 32 fouettés. Levá 
noha je oddělaná a já se v tomto momentu začnu 
bát, aby se mi nezvrtla, abych měla sílu, aby to 
vydržely špičky – těch nástrah je opravdu mnoho. 
Nosím si s sebou na představení několik špiček, 
ale před fouettés si je nestihnu vyměnit, protože 
na to mám pouze 30 vteřin. Dostaví se další nervy, 
aby to ty špičky vydržely. No a pak přichází obava 
z poslední části, tedy ze čtvrtého jednání, které 
je opět pomalé. Nesmím tento moment podcenit 
a odtančit choreografii technicky správně až 
do konce. V tento moment už jedu z posledních sil. 

Aplaus, opona se zavírá. Jak se cítíš v tento 
moment?
Naprosto vyčerpaně, jak fyzicky, tak duševně. 
Tlak, který předcházel, se nakonec uvolní a s tím 
přichází velká úleva i únava. Balety, které jsou 
dějové, jsou hodně dramatické a většina z nich 
končí špatně – zblázním se nebo zemřu. Z té role 
nejde hned vyskočit, není to kabát, který si mohu 
jednoduše sundat. Vše pomalu doznívá a dlou-
hou dobu to nosím ještě v těle. Odcházím domů 
a moje mysl je stále ne jevišti. Některé části se 
vracejí, probírám momenty, které se mi třeba 
nepovedly … Říkám si, že jsem to mohla udělat 
lépe … Všechno se pak ve mně pere a to mě štve. 
Když se však představení povede, někdy mi při-
jde od naší baletní mistryně Míši Černé sms: Spi 
na vavřínech. Pak si to chci užít a spát na vavří-
nech alespoň jednu noc. Nemám ráda své vlastní 
chyby, těžce to skousávám.

Líbí se ti tento stav po představení?
Někdy ano. Mám ráda, když se jde na balet někdo 
podívat a pak si o tom povídáme. Dobrovolně 
se máchám v té šťávě z představení. Někdy ten 
doznívající stav trvá příliš dlouho, třeba i několik 
dní, to nemám ráda. Vyčerpává mě to pak pořád 
dál a dál, bere to energii. Bohužel nemám návod, 
jak se toho zbavit.

Je pro tebe těžké se přetransformovat z klidné 
a citlivé Odetty na černou temperamentní Odilii?
Vůbec ne, naopak se na to velmi těším. V mo-
mentu, kdy skončím druhé jednání, se mi v moz-
ku vypne modus bílé labutě. Běžím do šatny 
a musím se rychle připravit, převléknout a pře-
líčit na Odilii. Namaluji si výrazněji oči, červenou 
rtěnku, tváře a předělám si vlasy. Musím si 
také obout jiné špičky. Je to okamžité přepnutí 
a během převleku se postupně transformuji 
na černou labuť. Výhybka se automaticky pohne. 
Začínám mít bojovou náladu, už jsem v ajfru 
a běžím zpět na jeviště si zkusit pár pohybů. 
Mám ráda střídání těch hereckých poloh a když 
je to dokonce v jednom představení, přijde mi to 
mnohem zajímavější.

Když jsi začínala tančit tuto dvojroli, která labuť 
ti byla osobně bližší?

Od začátku rozhodně bílá labuť. Sedělo mi to 
pohybově, adagia jsou moje parketa a cítím se 
v pomalých partech komfortněji. Nemohu říci, že 
bych černou labuť neměla ráda, ale měla jsem 
z ní obrovský respekt a strach. Technika, fouet-
tés … Postupem času se mi tento přístup změnil. 
Respekt zůstal, ale Odilie mi přijde najednou 
zajímavější. Těch hereckých poloh je daleko více 
než u Odetty, která je pouze nešťastně zamilova-
ná a smutná. Trpět na jevišti se dá různě, ale je 
to stále jedna poloha. Oproti tomu černá labuť je 
chvíli mrchou, pak svádí prince, hraje nevinnou 
a nutí ho k přísaze. Je zajímavé si v těchto herec-
kých polohách hledat nové polohy. Nerada tančím 
každé představení stejně. Někdy intuitivně 
zaimprovizuji a nechám se strhnout přítomným 
okamžikem. Hodně zaleží na tom, v jakém jsem 
ten den rozpoložení. Pokud jsem třeba naštvaná, 
pak se do Odilie obuju, jak se patří.

Jaké to je se po třetím jednání znovu vrátit 
do polohy bílé smutné labutě?
V tento okamžik pociťuji obrovskou úlevu – eu-
forii po zvládnutí černé labutě. Je to ale zrádné. 
Na vteřinu mám pocit, že už to mám za sebou. 
Nesmím se tím nechat uchlácholit. Musím se 
rychle vrátit nohama na zem a uvědomit si, že 
mám před sebou poslední jednání. Převlékám 
se tentokrát vedle jeviště, maskérky kolem 
mne lítají, měním si špičky. Hudba začíná, jsem 
kompletně připravená na výstup a začínám si 
opakovat nějaké části. Autopilot se přepíná na ji-
nou náladu, aniž bych se o to nějak snažila. 

Zaznamenala jsi někdy změnu ve výrazu své 
tváře před a po představení? Má vliv prožití 
příběhu na to, jaká jsi potom?
Myslím si, že trochu ano. Například po předsta-
vení Giselle jsem měla někdy pocit, že jsem lehce 
vyšinutá. Dívala jsem se na sebe v šatně do zr-
cadla a připadala jsem si trochu jako Viktorka 
z Babičky Boženy Němcové. Představení jako by 
se mi otisklo do těla. Jsou tanečníci, kteří odtančí 
představení a jsou rychle v pohodě. Já jsem typ 
člověka, který to vše prožije, a nosím to s sebou 
delší dobu.

Stalo se ti někdy, že by ses rozbrečela během 
představení v roli? Ten poryv emocí byl tak 
silný, že tě celou prostoupil?
Ano, stalo se mi to v Giselle a Labutím jezeře. 

Poprvé vystoupíš v roli Odetty / Odilie v slavné 
verzi Johna Cranka, kterou právě studuješ. 
V čem je tato inscenace specifická?
Zkouším teprve druhý týden a učím se hlavně 
kroky. Balet ještě nemáme celý nastudovaný, a tak 
vše nemohu detailně posoudit. Choreografie je 
trochu jiná, některé části jsou však stejné. Pracuje 
s námi Andria Hall, baletní mistryně ze Stuttgartu. 
Od první zkoušky se nás snaží navést do rukopi-
su Johna Cranka. Například u druhého jednání 
nás několikrát zastavila a říkala, že tato část se 

opakuje dvakrát, ale u Johna Cranka jsou podruhé 
jiné paže a pohyby stále plynou atd … Snaží se to 
do nás doslova vpravit, abychom měli od začátku 
správné návyky … Všechny tři sólistky, které roli 
Odetty / Odilie studujeme, jsme to již v minulosti 
tančily, proto Andria Hall chce, abychom pochopily 
tuto verzi a styl hned v prvopočátku.

Je pro tebe hudba P. I. Čajkovského silná?
Labutí jezero je hudební klenot, nádherná hudba, 
která mne doslova vede nejen pohybově, ale 
i herecky. Je v ní obsaženo naprosto všechno. 
Například v pasážích Odilie mne přirozeně vede 
do temperamentního výrazu černé labutě.

V pohádce O ošklivém káčátku je poselství 
poeticky řečeno. Jak klamné může být povrchní 
zdání … Zažila jsi něco podobného ve svém 
životě?
Jako dítě jsem tuhle pohádku neměla ráda, přišla 
mi smutná, deprimující. Pokud člověk pochopí, 
že povrch je něco jiného než vnitřní bohatství, 
pak vlastně vyhrál. Když jsem byla mladší, 
někdy jsem soudila podle zevnějšku. Čím jsem 
starší, více chápu. Pracuji na tom vlastně pořád. 
Pomáhá mi to včas zastavit první dojem a říct si, 
nech toho, počkej … Poznej toho člověka a pochop 
tu situaci z druhé strany. Tato pohádka je pro děti 
velmi poučná, i když si to v tom okamžiku neuvě-
domují, ale pro život je to velmi dobré.

Která z primabalerín tě doslova uhranula v la-
butí roli a proč?
Já mám v hlavě stále paní Vláčilovou – zkrátka 
mystérium poprvé. Měla ve všem tak krásně 
promyšlený vršek těla. Její paže byly tak nád-
herné, že působily jako křídla. Fascinovalo mne, 
jak to dokáže a jakým způsobem pracuje s tělem. 
Dalším vzorem pro mne byla určitě Terezka 
Podařilová. Hrozně jsem se od ní naučila, dívala 
jsem se na ní a nasávala. Myslím si, že je moc 
důležité pro mladé tanečníky ze školy, aby se uči-
li od lidí z jeviště, kteří mají zkušenosti. Dá jim to 
mnohem víc, než když se dívají na Youtube. Nasát 
můžete opravdu jen v kontaktu s jevištěm.

Labuť je symbolem lásky, hloubky, půvabu, krá-
sy, věrnosti, čistoty a symbiózy. Která z těchto 
kvalit tě dojímá do morku kostí?
Určitě je to věrnost. O labutích se říká, že žijí 
nerozlučně v páru, a když jeden z nich zemře, 
druhý zahyne žalem.

Kdybys byla šlechtičnou, zvolila by sis labuť 
do erbu?
Ne, já bych tam chtěla mít lva. Je to pro mne 
král zvířat. Zkrátka lev je lev, a proto mám doma 
syna, lvíčka Maxíka.

Jaké to je dotančit, prožít celý příběh obou pola-
rit až dokonce. Jak se pak cítí Nikola Márová?
Absolutně vyčerpaná. Ta euforie vydrží třeba 
hodinu a v ten moment mám tolik síly, že bych 
představení klidně odtančila ještě jednou a líp. 
Pak dojdu do šatny a najednou se vše začíná 
vytrácet. Když nasedám do auta, cítím se totálně 
vyždímaná nadoraz psychicky i fyzicky.

Jsi šťastná?
To záleží, jak to dopadlo.

Černá a bílá labuť, temná a světla část uvnitř 
ženy. Máš pocit, že tohle všechno v tobě je?
Ano, doufám, že v harmonii.
 

Helena Bartlová

Když se představení povede, 
někdy mi přijde od naší baletní 

mistryně Míši Černé SMS:  
Spi na vavřínech. Pak si to chci 

užít a spát na vavřínech  
alespoň jednu noc. Nemám 

ráda své vlastní chyby,  
těžce to skousávám.
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Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Brel–Vysockij–Kryl 
Sólo pro tři
Námět, choreografie a režie: Petr Zuska
Hudba: Jacques Brel, Vladimir Vysockij, Karel Kryl
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Lucie Loosová
Světelný design: Petr Zuska, Pavel Kremlík
Zvuková režie: Zbyněk Perla
Překlady básní: Jiří Dědeček

Uvádíme 
10. března 2019 
v Národním divadle

 ×
Alexandre Katsapov
Foto: P. Hejný

Podél srázu nad propastí u samého kraje
Ženu koně bičem až jim dlouhá hříva vlaje
Lapám po vzduchu a zalykám se tryskem zmámen
Mlhou ve vichřici zní mi Už je ámen Už je ámen…
(Vladimir Vysockij, Nezkrotní koně)



Sólo pro nás dva

Život–Smrt, Žena–Muž, Srdce–Rozum, Pláč–Smích, 
Krása–Ošklivost, Láska–Nenávist … Jedno bez druhého 
nemůže být. Protiklady – přitom vše vzájemně propoje-
no. Dualita – věčně se pohybující a z pohledu člověka 
soupeřící princip, který neskončí a nezanikne, dokud se 
náboje plus a mínus nevybije. Tato úžasná rozmanitost 
umožňuje skrze naše poznávání prožít obě polarity 
ve všech možných úrovních našeho života. 
A právě inscenace Petra Zusky Sólo pro nás dva je 
přímo prosycena těmito kontrasty, které tvoří doko-
nalý celek. Dialog dvou hudebníků a písničkářů Jarka 
Nohavici a Beaty Bocek, českého a polského jazyka, 
ženy a muže, hudby a ticha, radosti a melancholie, 
hrdinství a strachu … 

To vše můžete prožít v jednom večeru, ve kterém mezi 
oběma póly jiskří emoce, silný hudební náboj a různo-
rodé pohybové variace. Kontrastů lze nalézt bezpočet. 
V duetu je obsaženo sólo a v sóle duet. A nakonec se 
vše uzavře v jedno … 

Helena Bartlová

 >

 Magdaléna Matějková a Jakub Rašek
Foto: A. Rasmussen

Námět, choreografie a režie: Petr Zuska
Hudba a text:  

Jaromír Nohavica, Beata Bocek
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Pavel Knolle
Světelný design: Daniel Tesař

Zvuková režie a design:  
Zbyněk Perla a Petr Zuska

Uvádíme
1., 2. a 5. března 2019

na Nové scéně

Ty ptáš se mě a já ptám se tě 
a mlčíme oba, neboť málo slov je na světě, 
ty ptáš se mě a já ptám se tě, 
každý jinou řečí na jiné planetě…
(Jarek Nohavica, Ty ptáš se mě)
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 >

SERENADE
Adam Zvonař, Sophie Benoit

Foto: S. Gherciu

Timeless
Nadčasovost baletu
Baletní příběhy neprožíváme jen díky dějovosti 
některých titulů. Píše je i sama historie nebo lépe 
řečeno lidé, kteří ji tvoří. Je vzrušující nalézat propo-
jení mezi jednotlivými tvůrci, identifikovat, kdo koho 
ovlivnil, na co navázal a čím se inspiroval. Proto také 
v životopisech choreografů hrají tak podstatnou roli 
jména učitelů, rádi sledujeme linie, jež tvoří jakési 
časové osy právě těch nesmrtelných a nadčasových 
historických otisků.
Krásná přímá linie existuje i mezi první a poslední 
choreografií večera Timeless. George Balanchine, 
ačkoliv se narodil v Rusku a vstřebal do sebe díky 
petrohradské Akademii a Mariinskému divadlu jasné 
základy ruské baletní školy, je pokládán za otce 
amerického baletu. Do USA přišel po své emigra-
ci a pařížské mezietapě v roce 1934, založil zde 
svou školu. Pro její první žačky vznikla i Serenade, 
která Timeless otevírá a manifestuje neoklasickou 
estetiku, čistotu stylu, dokonalost linií akademického 
baletu. Balanchinovy choreografie bývají označovány 
za symfonické balety, svým hudebním vzděláním 
a kompetencí totiž pomocí tance utváří další vizuální 
stopu sluchovému požitku. I z tohoto hlediska je 
zajímavé, že Balanchine byl mimo jiné velký přítel 
s Igorem Stravinským, na jeho hudbu složil více než 
dvacet baletů, ve kterých demonstroval svou hudební 
vzdělanost, citlivost a geniální schopnost přetavit 
hudební kompozici v pohyb. 
K poslední části Timeless však nevede most jen 
skrze Stravinského a jeho přátelství s Balanchinem. 

Svěcení jara, které inscenaci uzavírá, bylo součástí 
epochy pařížských sezon ještě před Balanchinovou 
emigrací z Ruska (premiéra 1913), nicméně umělec-
ké podhoubí, jehož bylo součástí, dotvářelo později 
v rámci spolupráce s Ďagilevovými Ruskými balety 
i Balanchina samotného. Americká historie baletu 
proto může jít po časové ose Balanchine– Robbins 
a dojít až ke Glenu Tetleymu, autorovi Svěcení jara 
naší inscenace.
Tetley se narodil v USA a právě setkání s Jerome 
Robbinsem ho strhlo k baletu. Byl jím ovlivněn – 
stejně jako Marthou Graham, v jejíž skupině tančil 
a jejíž kontrakce dávají choreografii Svěcení jara tu 
patřičnou expresivitu a dynamiku. Jerome Robbins 
byl tanečníkem a přes 30 let Balanchinovým asisten-
tem v New York City Ballet – tu pomyslnou přímku 
nadčasové spojnice v Timeless večeru plní stopro-
centně (dokonce svedl Balanchinovi i jednu z jeho 
čtyř manželek). 
A Martha Graham? Tančila Vyvolenou v prvním ame-
rickém uvedení Svěcení jara v roce 1930 v Mjassinově 
slavné verzi a velice ovlivnila Glena Tetleyho, který 
v její skupině tančil.
Kruh se uzavírá. Příběh je u konce stejně tak jako 
na začátku. A co je podstatné? Být u toho, tady a teď.

Kateřina Hanáčková

SERENADE
Choreografie: George Balanchine

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Dirigenti: Václav Zahradník, David Švec

Hraje Orchestr Státní opery

SEPARATE KNOTS
Choreografie: Emanuel Gat

Hudba: Fryderyk Chopin
Klavír: Martin Levický

SVĚCENÍ JARA (LE SACRE DU PRINTEMPS)
Choreografie: Glen Tetley

Hudba: Igor Stravinskij
Dirigenti: Václav Zahradník, David Švec

Hraje Orchestr Státní opery

Uvádíme
18., 19. a 21. dubna 2019

v Národním divadle
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OZNÁMENÍ

S velkou radostí vám oznamujeme, 
že díky laskavé podpoře Mecenáš-
ského klubu ND se stal stálým 
hostem Baletu světoznámý tanečník 
Daniel Camargo, přední sólista  
Het Nationale Ballet. 21. 4. ho může-
te spatřit v inscenaci Timeless.



 >

Birgit Deharde na zkoušce
Foto: Archiv BD
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Labutě na Vltavě 
i na baletním sále

Když se řekne balet, většině lidí se vybaví Labutí jezero. Tahle slavná pohádka 
s hudbou P. I. Čajkovského je nejčastěji inscenovaným klasickým baletem vůbec a jen 
v pražském Národním divadle je nynější choreografie Johna Cranka již třináctou 
uváděnou verzí. Choreologie, tedy zápis tanečních pohybů do notové osnovy, je oproti 
tomu disciplína, již mimo okruh baletních odborníků zná jen málokdo. Vymyslel ji 
v polovině padesátých let dvacátého století matematik Rudolf Benesh a dnes je to 
nejspolehlivější způsob záznamu tance, který používají všechny významné baletní 
soubory. V Německu se první choreoložkou stala Georgette Tsinguirides a byla to 
právě ona, kdo Crankovo Labutí jezero v šedesátých letech zapsal. V jejích stopách 
jde nyní také německá choreoložka a baletní mistryně BIRGIT DEHARDE, která 
přijela do Prahy, aby Crankův opus s tanečníky nastudovala. 

Rozhovor s choreoložkou a baletní mistryní BIRGIT DEHARDE
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Jak se vám na Labutím jezeru pracuje?
Beneshova notace je velký pomocník, je jedno-
značná a jasná a v případě baletů Johna Cranka 
se už nikdy nezmění. Cranko už tu není a my 
máme úctu k tomu, co nám zanechal. Když jsem 
dostudovala kurz choreologie v Londýně, mu-
seli jsme podepsat slib, že balety, které budeme 
podle notace vyučovat, zůstanou nedotčeny, 
pokud do nich sám autor nesáhne. Je to něco 
jako lékařská přísaha, jejímž prostřednictvím 
slibujete, že uděláte všechno pro pacientovo 
zdraví a nikdy mu neublížíte. 

A co když mají tanečníci připomínky nebo se 
u některých kroků necítí dobře?
Zkrátka jim vysvětlím, že se musíme držet zápi-
su. Někdy se jim to nelíbí a připadá jim, že chci 
mít poslední slovo a jsem egoista. Tak to ale vů-
bec není! Jen vůči Crankovi cítím zodpovědnost, 
protože tu není, abychom se ho zeptali, jestli by 
se změnami souhlasil. 

Je to ale asi jednodušší, než když spolu-
pracujete s žijícím choreografem a celé dílo 
musíte sama zapsat …
To bezesporu. Žijící autor navíc svůj balet často 
sám mění a je pak na mně, abych záznam den-
ně přepisovala a držela krok. Na druhou stranu 
je to vzrušující živý proces a je krásné sledovat 
například Christiana Spucka, jak se při každém 
novém nastudování své Anny Kareninové inspi-
ruje tanečníky v novém městě a uzpůsobuje jim 
kroky na tělo. Jeho verze baletu je tak jiná pro 
Norsko, pro Rusko, pro Koreu … 

Spíše než sólové party nastudováváte 
sborové scény. Jaké to je, pracovat s velkou 
skupinou tanečníků?
Právě i tam je notace užitečná. Nacvičovat pas 
de deux je obtížné, ale u sborové scény, kde 
na jevišti pobíhá početný dav, jeden člověk nese 
deku a druhý piknikový košík, tam bych se bez 
notace ztratila. Práce se skupinami mě baví. 
Někdo to nesnáší, ale já to miluju! Myslím, že 
tanečníci, kteří jsou v pozadí, vytvářejí atmo-
sféru celé scény. Vychází z nich silná energie, 
jež ovlivňuje veškeré dění na jevišti. V Labutím 
jezeru v prvním jednání stojí sbor po straně 
a přihlíží sólovému číslu, ale je to právě on, kdo 
předává publiku důležitý vzkaz. 

Jaké máte zkušenosti s pražskými tanečníky 
v Národním divadle?
Pamatuju si, jak mě hned druhý den na ba-
letním sále při tréninku překvapila nádherná 
scéna. Přestože baletky-labutě teprve začínaly 
a choreografie pro ně byla nová, dokázaly se 
rychle naladit na stejnou vlnu a předvedly 
pohyby tak harmonické a sehrané, že jsem 
měla husí kůži. V té chvíli jsem si řekla wow, 
tahle práce dopadne dobře, i když máme ještě 
všechno před sebou. 

Máte v představení svou oblíbenou scénu, 
která na vás obzvlášť intenzivně promlouvá?
Zase se mi vybavují především sborové scény, 
ty krásné, dokonalé obrazy. Ve čtvrtém jednání, 
které se mi zdá velmi působivé, je jeden mo-
ment, kdy tanečnice vytvoří dlouhou diagonálu 
a postupně jedna za druhou klesají k zemi. Ří-
káme tomu vodopád. Když se to povede dobře 
nazkoušet, jsem vždycky u vytržení a doslova 
zírám.

Nevím už, kde jsem to četla, napsal to nějaký 
choreograf, snad George Balanchine, že 
baletní soubor je jako náboženský kolektiv, 
skupina jeptišek, které se modlí… 
Ani já už nevím, kde to bylo, ale utkvělo mi, když 
jsem četla, že při sborové scéně, kdy tanečníci 
cítí a prožívají totéž, se mezi nimi vytváří pouto, 
které může přerůst v celoživotní přátelství. 
Sblíží se, protože každý z nich ví, čím ten druhý 
prochází. Možná se to stalo i mým „pražským 
labutím“ v ten magický okamžik, kdy stály 
na sále tak blízko u sebe a byly dokonale syn-
chronizované. Kdo ví! A na jevišti je to taky znát. 
Je to opravdu jako meditace – tanečníci jsou 
stoprocentně ponořeni do přítomného okamži-
ku. Mají vyprázdněnou mysl. Mnohdy to dokážou 
i v případě, že mají soukromé trable. 

Nacvičit sborovou scénu, aby fungovala, musí 
být obtížné. Nejspíš cvičíte a cvičíte doneko-
nečna?
Ano, a zvlášť u Labutího jezera, kde jsou sborové 
scény tak důležité! Někdo má dlouhé ruce, jiný 
má kratší, někdo má dlouhé nohy, jiný má kratší, 
a všichni musejí vypadat stejně. Když někdo 
udělá při tréninku chybu, dvacet lidí musí scénu 
opakovat. A stává se, že dotyčný chybuje znovu 
a znovu, třeba desetkrát, prostě se to nemůže 
naučit. To jsem pak rozladěná. Ale i to je má 
práce. Stejně jako to, že v Labutím jezeře dívky 
v některých scénách stojí dlouho na jednom 
místě a jejich rozpálená těla chladnou, což je 
nepříjemné, nebo jsou dlouho v extrémní pozici, 
ze které se pak musejí rychle zvednout, což bolí. 
Cítím s nimi, ale co se dá dělat! Balet je často 
tvrdý a náročný. Důležité je, aby se při premiéře 
dostavil výsledek. Aby tanečníci odložili problé-
my a s čistou hlavou se oddali momentu. Pak 
se energie šíří na diváky a obdarovaní diváci ji 
vysílají zase zpátky … 

Napadá vás něco, co je pro Crankovu práci ty-
pické, čím se snažil publikum zvlášť oslovit? 
Vytvářel postavy, které měly hloubku. To je další 
důvod, proč jsou jeho příběhy působivé a diváci 
bývají zcela vtaženi do děje. 

Tanečníci tedy musejí umět nejen tančit, ale 
i hrát, což není jednoduché … Jak docílíte 
toho, aby situaci dokázali pochopit a přesvěd-
čivě interpretovat?
Většinou jim o jejich roli řeknu pár základních 
věcí, ale snažím se je moc nenavádět. Každý 
pak přijde se svou osobní verzí, což je zajímavé. 
Dávám jim svobodu, aby mohli do postavy vložit 
něco ze sebe. Kroky a hudba jsou jasně dané, 
ale výraz nikoli. Teprve když tápou, znovu s nimi 
promluvím. Radím jim, aby si emoce, které mají 
při tanci prožívat, formulovali v duchu do slov 
a partnerům je jakoby říkali. 

Vaše předchůdkyně Georgette Tsinguirides 
prohlásila: „Já vím, co Cranko zamýšlel, já 
jsem tam byla.“ Mluvíte s ní o tom, jakou chtěl 
Cranko vytvořit atmosféru?
Ano, dodnes spolu hovoříme, i když už v divadle 
nepracuje, je jí přes devadesát. Ale jsou tu i dal-
ší, například Marcia Haydée nebo Egon Madsen. 
Vždycky je dlouze zpovídám. Vím od nich, že 
John Cranko také dával tanečníkům svobodu. 
Navrhl třeba nějaký prvek a pak je požádal, aby 
ho předvedli. Každý přišel se svým návrhem, 
a tak vznikala většina jeho choreografií. 

Byl prý velmi tolerantní, vyjadřoval lidem 
respekt a sólista pro něho byl stejně důležitý 
jako sborista. 
Ti, co ho znali, si ho nesmírně vážili. Nechával 
tanečníky dýchat, protože sám byl vnitřně 
svobodný. A takový by měl tvůrce být! Dodnes 
existují v branži lidé, kteří vyznávají tvrdou ruku, 
bývají drsní a nepříjemní. Možná si myslí, že si 
tak zajistí autoritu, nebo potřebují být v pozici 
moci. Nevím. Já mám jinou teorii a souhlasím 
s Crankem. Ráda na sále buduju příjemnou 
atmosféru, snažím se tanečníky poznat, abych 
jim mohla říkat jménem. A že to není vždycky 
snadné, když nacvičuju sborové scény a lidí je 
spousta! Vybavuje se mi úsměvná situace z Ko-
reje, kde jsem měla problém jména vyslovit, 
natož si je zapamatovat. Usnesla jsem se tedy, 
že se budu soustředit na oblečení … ale po pře-
stávce se všichni převlékli a já jsem byla zase 
ztracená! Všechny obličeje mi splývaly. 
Chovám se k tanečníkům s respektem, jako 
k dospělým lidem. Když s nimi zacházíte jako 
s malými dětmi, vracejí vám to. Když jim naopak 
dáte zodpovědnost, projeví se jako skvělí profe-
sionálové. 

Přijela jste do České republiky poprvé, stejně 
jako Crankovo Labutí jezero? 
Nikdy jsem tu nebyla, i když jsem vždycky tou-
žila Prahu navštívit. Pořád jsem si říkala, že mě 
sem třeba pozvou na hostování …

A vidíte, povedlo se. Balet Národního divadla 
je první velký soubor, kterému se podařilo 
získat Crankovo Labutí jezero na repertoár. 
Konečně vycestovalo z Německa – a vy si 
konečně prohlédnete Prahu.
Ano! Když si něco opravdu přejete, splní se to. 
Je sice pravda, že přivítání nebylo úplně opti-
mistické, protože jsem kvůli sněhové kalamitě 
musela na letišti čekat dvanáct hodin, ale brzy 
po příjezdu mi spravily náladu pražské labutě – 
ne ty na Vltavě, ale ty na baletním sále, a tak už 
se ničeho neobávám. 

Markéta Stinglová
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Trvání minuty absolutního štěstí

Labutí jezero
Když přijel v roce 1888 PETR ILJIČ  
ČAJKOVSKIJ do Prahy, vítaly ho u rychlíku 
z Drážďan v Kralupech nad Vltavou dcery 
tehdejšího významného nakladatele Ur-
bánka s kyticí růží, fialek a hyacintů. Pak 
spolu s ním pokračovaly do Prahy, kam 
Čajkovskij přijel na pozvání Umělecké be-
sedy v rámci série „Populárních koncertů“. 
Byl – dnešním jazykem – hvězda a také 
bylo vyprodáno do posledního místa. 

 
Koncert v Rudolfinu 19.  února1888 byl zcela vypro-
dán, proto po jeho příjezdu, na schůzce s ředitelem ND 
Františkem Adolfem Šubrtem, padl návrh na přidání 
jednoho večera – v Národním divadle 21. února 1888. 
A tak se stalo – zatímco Čajkovskij zkoušel s Orches-
trem Národního divadla (koncerty dirigoval), chodil 
na čaj do ruského kroužku, tančit na ples elitního 
spolku Kytice na Žofín a pod jeho okny v hotelu U Sas-
kého dvora v Hybernské ulici mu před spaním zpíval 
spolek Hlahol, Balet ND zkoušel jeho Labutí jezero. Šéf 
souboru, choreograf a hlavní sólista v jedné osobě 
Augustin Berger měl na nastudování tohoto „překva-
pení“ celých šest dní! Z titulu se sice dávalo jen druhé 
jednání, nicméně i tak to byl husarský kousek. 

Historický prvním choreografem Labutího jezera 
byl v roce 1877 v Moskvě český choreograf Václav 
Reisinger. Tanečnice prý „máchaly rukama jako 
větrnými mlýny“ a Čajkovskij v rámci spolupráce 
s Reisingerem partituru mnohokrát přepisoval. 
V roce 1888 v Praze se Čajkovskij díval na své Labutí 
jezero z lóže vpravo v parteru. Augustin Berger tančil 
roli Prince, jeho žena, původem Italka, první sólistka 
našeho souboru Giulietta Paltrinieri tančila Odettu. 
Je znám i stručný obsah: Princ Jaroslav a jeho druh 
Zdeněk jdou lovit. Zabloudí v lese, u jezera uvidí labu-
tě, v čele labuť s korunkou. Odetta mu vyčítá, že na ni 
mířil zbraní, Princ se omlouvá a vyzvídá příčinu klet-
by. Odetta naznačuje, že její matka – dobrá víla – se 
zamilovala do rytíře, ten ji však i s dceruškou zradil. 
Maminka žalem umřela, ji zachránil děd – vodník, 
který jí umožnil být alespoň v noci dívkou. Popisy 
obsahují i zmínky o tanečním reji ostatních labutí, 
tedy sborech. 

Úspěch večera byl grandiózní. A Čajkovskij? Do deníku 
si zapsal, že to byla minuta absolutního štěstí. O to 
významnější, že dalšího uvedení Labutího jezera v roce 
1895 Mariem Petipou a Lvem Ivanovem v Moskvě se 
již nedožil. 

 
Kateřina Hanáčková

Choreografie: John Cranko
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij

Nastudování: Birgit Deharde, 
Andria Hall, Filip Barankiewicz

Umělecká supervize: Reid Anderson
Scénografie: Martin Černý

Kostýmy: Josef Jelínek
Světelný design: Pavel Dautovský

Projekce: Lunchmeat

Hraje Orchestr Státní opery
Hudební nastudování: Václav Zahradník

Dirigenti:
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Česká premiéra 
28. března 2019,

2. premiéra 
29. března 2019

v Národním divadle

Reprízy: 31. března, 
4., 6., 10., 13. dubna

23., 26., 28., 30. června

 >

Augustin Berger na zkoušce
Foto: Archiv ND

PARTNER INSCENACE LABUTÍ JEZERO
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Výstava ve foyer Národního divadla
Přijďte se seznámit na 1. balkon ND se zajímavostmi týkající se baletu  
Labutí jezero, jehož inscenační historie i kontext nabízí spoustu vzrušu-
jících momentů a spojitostí nejen s Národním divadlem, ale i českými 
osobnostmi. Těšit se můžete i na poutavý obrazový materiál, nádherné 
fotografie a cenné dobové rytiny. Výstava se dotkne i různých inspirací, 
které stály u zrodu tohoto baletu. Nejde jen o symboliku labutě, kterou 
nalezneme v antické mytologii, výtvarném umění, literatuře – ale třeba 
i na noční obloze či v labutí písni. A samozřejmě jsou tu osobnosti P. I. Čaj-
kovského a J. Cranka, kterým za vznik této inscenace vděčíme.

Labutí jezero patří nejen labutím, ale především vám, divákům. Připravili jsme bohatý doprovodný 
program, díky němuž můžete s námi vášeň k labutím sdílet. Vždyť historie tohoto baletu,  
Čajkovského genialita, zajímavosti interpretace a specifika současného nastudování stojí za váš 
čas. Nemluvě samozřejmě o zhlédnutí samotného Labutího jezera. Na co se můžete těšit?

Baletní dílny pro děti i dospělé
Připravit se na zhlédnutí tohoto ikonického baletu se vyplatí. Spolu 
s předními sólisty Baletu ND vás naučíme rozlišit bílou a černou labuť 
nejen podle barvy, zaměříme se na princovu lásku, ale i zradu a přísa-
hu. Víte, kdy hovořil Čajkovskij o minutě absolutního štěstí a že prvním 
choreografem Labutího jezera byl Čech? Zkusíte se proměnit v labutě 
i prince, ukážeme si adagio, pas de quatre, fouettés … 

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
nebo k.hanackova@narodni-divadlo.cz. 
Při přihlášení uvádějte, zda máte zájem o dílnu rodinnou nebo určenou 
dospělým a studentům 12+.
Aktuální termín: 17. března 2019 

Doprovodné programy 
k Labutímu jezeru

 >

Adam Zvonař a Nikola Márová
Foto: M. Roedl

Hovory s…
Chcete se dozvědět více o vzniku premiéry Labutího jezera? 
Zveme vás do foyeru na 1. balkon Národního divadla na hovory Filipa 
Barankiewicze (uměleckého šéfa Baletu ND) s inscenačním týmem, který 
připravuje tento věhlasný opus Johna Cranka s tanečníky Baletu ND. Hos-
té budou Ried Anderson (emeritní umělecký šéf Stuttgartského baletu 
a držitel práv k baletu), Birgit Deharde (choreoložka a baletní mistryně) 
a Andria Hall (baletní mistryně). Setkání proběhne v angličtině se simul-
tánním překladem do českého jazyka. Vstup zdarma.
25. března 2019 v 13.30 ve foyer na 1. balkoně ND
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Ondřej Vinklát  
choreografem v Rusku
V rámci Intersection Point v Hudebním divadle Stanislavského a Němiro-
viče-Dančenka v Moskvě (17., 18. a 20. února) předvedl svou choreografii 
s názvem Fade In první sólista Baletu ND a choreograf Ondřej Vinklát. 
Svou kreaci vytvořil přímo na místě pro ruské tanečníky Valerii Mukhano-
vou, Alexandera Selezneva a Leonida Leontieva. Příležitost v tomto pres-
tižním projektu určeném mladých choreografům kromě Ondřeje dostali 
ještě tři tvůrci: v Německu působící Benoît Favre, ruská choreografka Olga 
Vasileva nebo Maxim Sevagin. 

Nechte se doprovázet labutěmi

Labutí mánie nepatří jen na jeviště. Rozhodli jsme se 
odstartovat labutí horečku, která vám bude navíc slušet.
Hitem sezony jsou labutě a my to víme!

Premiéru Labutího jezera tak doprovodí i série krásných šperků z brouše-
ného křišťálu, které jsme pro vás připravili ve spolupráci se společností 
Preciosa. Její designéři se totiž podílejí na vzniku všech korunek a tiár, 
které v inscenaci uvidíte. Tato sada jedinečných ozdob vznikla dle návrhů 
kostýmního výtvarníka Josefa Jelínka, který Labutí jezero pro Národní 
divadlo „oblékl“ – v tomto směru totiž držíme primát, dostali jsme jako 
jediný soubor povolení vytvořit pro Crankovu inscenaci Labutího jezera 
svou kostýmní výpravu a originální scénu. 
Z této spolupráce pak vznikla i sada šperků, kterými se můžete ozdobit 
i vy. Těšit se můžete na náušnice – ale i krásné tiáry, korunky apod. 
Na své si však nepřijdou jen ženy a dívky – chystáme i pin s labutí do klo-
py saka v černé i bílé barvě.
Další labutí inspirace se týká sešitu, který jsme vytvořili ve spolupráci 
s Papelote. Zaznamenejte si své nápady, sny – poznámky v labutím 
záznamníku, který voní papírem, dotýká se baletu, ale i vaší duše – vždyť 
labuť je jejím symbolickým vyjádřením. Čajkovskij ji otiskl do not, tanečni-
ce do svého tance a vy na papír, s labutí …

tanecniaktuality.cz
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Toužíte být u zrodu 
inscenací Národního 
divadla? Poznat se 
osobně s našimi umělci? 
Nahlédnout do zákulisí? 
Mít zajištěnou rezer-
vaci vstupenek i na vy-
prodaná představení? 
Navštěvovat premiéry? 
Být v dialogu s vedením 
uměleckých souborů? 
Můžete! Rádi Vám splní-
me všechna Vaše přání! 
Staňte se naším mece-
nášem!

Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz
www.mecenasiND.cz

Další zajímavosti sledujte  
na internetových stránkách nebo 
na Facebooku a Instagramu.

Rozdělení výnosů 
z Mecenášského klubu 
Jako každým rokem zasedl i letos v únoru Výbor 
Mecenášského klubu ND, aby rozdělil částku, kterou 
přispěli mecenáši v roce 2018 Národnímu divadlu. 
Na letošním zasedání jsme rozdělovali 2.424.133 Kč. 
Umělecké soubory navrhly projekty, které si v roce 
2019 zaslouží finanční podporu, a zástupci mecenášů 
je jednomyslně odsouhlasili. 
Dovolujeme si vám představit umělecké projekty 
Národního divadla, které bude v roce 2019 spolufinan-
covat Mecenášský klub ND. 

Soubor Baletu ND požádal o příspěvek na stálé hosto-
vání světoznámé hvězdy, Daniela Camarga, předního 
sólisty Het Nationale Ballet. Daniel Camargo se v Ná-
rodním divadle představí v hlavní roli v baletu Marná 
opatrnost a Svěcení jara v rámci komponovaného ve-
čera Timeless. Mecenášský klub ND podpoří hostování 
tohoto excelentního tanečníka částkou 737.000 Kč. 

Soubor Činohry ND se rozhodl požádat o příspěvek 
na mezinárodní divadelní festival Pražské křižovatky, 
konkrétně na představení The Virgin Suicides/Die Selb-
stmord-Schwestern celoevropsky uznávané režisérky 
Susanne Kennedy. Představení je stěžejní událostí 
letošního ročníku Pražských křižovatek a Mecenášský 
klub podpoří jeho realizaci částkou 737.000 Kč. 

Soubor Opery ND nabídl mecenášům několik projektů 
– 2. ročník přehlídky současného hudebního diva-
dla Opera Nova podpoří Mecenášský klub částkou 
237.000 Kč. Částka 240.000 Kč bude věnována 
na koncertní provedení první části Wagnerovy slavné 
ságy Prsten Nibelungův nazvané Rheingold (Zlato 
Rýna). A naposledy bude částkou 260.000 Kč podpoře-
no gala k otevření Státní opery.

Soubor Laterny magiky požádal Mecenášský klub 
o příspěvek na zájezd v rámci retrospektivní výsta-
vy „Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace“, 
která se koná od května v brněnském Domě umění. 
Hostování Laterny magiky bude podpořeno částkou 
80.000 Kč. Laterna magika získala také příspěvek 
133.133 Kč na novou videoprezentaci souboru. 

Umělecké soubory Národního divadla srdečně děkují 
všem členům Mecenášského klubu za jejich velkory-
sou podporu!

1  Ve Výboru za Národní divadlo zasedli zprava: Beno Blachut 
(dramaturg Opery ND), Daniel Špinar (umělecký ředitel  
Činohry ND), Filip Barankiewicz (umělecký šéf Baletu ND) 
a Pavel Knolle (vedoucí souboru Laterny magiky)

2  Kateřina Zapletalová, předsedkyně Výboru, vyzvala mecenáše 
k aktivnímu zapojení do dění v Mecenášském klubu

3  Mecenáši Národního divadla ve foyer Nové scény
4  Karel Janeček a Kateřina Zapletalová v rozhovoru s manažer-

kou Mecenášského klubu Karolínou Matoušovou-Peštovou
Foto: H. Smejkalová

1

3

2
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA KODIAQ RS: 6,4 l/100 km, 167 g/km
 vozu

: 6,4 l/100 km, 167 g/km

Představujeme vám vůz ŠKODA KODIAQ RS, 
nejvýkonnější SUV s okřídleným šípem ve znaku.

ŠKODA AUTO – partner Národního divadla.

NEZAPOMENUTELNÉ 
PŘEDSTAVENÍ 



Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Ladislav Fuks

Spalovač 
mrtvol
Horor nejen z krematoria…
Režie: Jan Mikulášek
Hrají: Martin Pechlát, Pavla Beretová, Lucie Polišenská,  
Radúz Mácha, Vladimír Javorský a Klára Sedláčková-Oltová j. h.

Poslední reprízy:  
5. března, 12. a 27. dubna a 17. května 2019
Derniéra: 10. června 2019
ve Stavovském divadle

 ×
Marin Pechlát a Pavla Beretová
Foto: P. Neubert
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE Dramatizace: Jan Mikulášek, Marta Ljubková
Režie: Jan Mikulášek

Dramaturgie: Marta Ljubková, Jan Tošovský
Scéna: Marek Cpin

Kostýmy: Kateřina Štefková
Světelný design: Ondřej Kyncl

Hrají: David Prachař, Jindřiška Dudziaková,  
Johanna Tesařová, Lucie Juřičková,  

Tereza Vilišová, Pavel Batěk,  
Filip Kaňkovský, Matyáš Řezníček 

a hosté Robert Mikluš, Václav Vašák,  
Martin Dědoch, Oskar Hes, Jan Nedbal,  
Kateřina Dvořáková, Veronika Lapková,  

Mikuláš Převrátil / František Souček

Uvádíme 
1. a 15. března, 2. a 22. dubna,

9. a 21. května 2019 
ve Stavovském divadle

Autorova zřejmá nechuť k lineárnímu 
vyprávění podivuhodně rezonuje s poetikou 
Jana Mikuláška. Velký prostor Stavovského 
divadla režisérovi umožňuje, aby se v ideál-
ním sladění se scénografem Markem Cpinem 
rozmáchl ke grandióznímu, obrazivému 
představení. Se zřejmým odkazem na filmo-
vou poetiku šedesátých let vyčaruje na jevišti 
širokoúhlé plátno, před nímž se pohybují 
postavy v kostýmech s výrazně potlačenou 
barevností.

Zvláštní krása Kouzelné země spočívá v tom, 
jak plynule jsou zde řetězeny uhrančivé 
scénické obrazy, jak citlivě se střídají dialogy 
s monologickými pasážemi interpretovanými 
na mikrofon nebo jak přesně režie pracuje 
s reprodukovanou hudební koláží. Mikuláš-
kova temná vize české povahy není právě 
lichotivá, ale nese pečeť pravdy a básnické 
ryzosti velkého jevištního mága.

Saša Hrbotický, Deník N, 19. 2. 2019

1

Jáchym Topol
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1  Oskar Hes a Jindřiška Dudziaková
2  František Souček, David Prachař a Oskar Hes
3  Tereza Vilišová a Martin Dědoch,  

zády František Souček a Oskar Hes
4  Filip Kaňkovský, Robert Mikluš,  

Pavel Batěk a David Prachař
Foto: M. Špelda

2

3

4
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ČINOHRA > PREMIÉRA Dramatizace: SKUTR, Ilona Smejkalová
Režie: SKUTR

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Jakub Kopecký

Kostýmy: Simona Rybáková
Hudba: Petr Kaláb

Pohybová spolupráce: Jan Kodet
Video: Erik Bartoš

Hrají: Iva Janžurová, František Němec, 
Jana Preissová, Taťjana Medvecká, 

Jana Boušková, Jan Bidlas, 
Csongor Kassai j. h., Pavlína Štorková, 

Pavla Beretová, Igor Orozovič, 
Jana Pidrmanová, Lucie Polišenská, 

Radúz Mácha, Patrik Děrgel, 
Anna Fialová j. h.

Premiéry 
28. února, 1. března 2019

v Národním divadle

Reprízy
14. března, 2. a 22. dubna, 

11. a 28. května 2019

Karel Jaromír Erben

1  Iva Janžurová a Pavlína Štorková
2  Jana Preissová
3  František Němec
4  Pavlína Štorková
5  Anna Fialová a Csongor Kassai
Foto: P. Hejný

1

Dramaturgický úvod:
14. března 2019
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 >

Lukáš Trpišovský, Martin Kukučka
Foto: M. Špelda

3

2

4

5

Dramaturgický úvod:
14. března 2019
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ČINOHRA > PREMIÉRA

Karel Hugo Hilar – Daniel Špinar

Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Marta Ljubková

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Linda Boráros

Světelný design: Karel Šimek
Hudba: Matěj Kroupa

Hrají: Martina Preissová,  
Jana Stryková, Alena Štréblová,  

Kateřina Císařová j. h. a další

Světové premiéry 
14. a 15. března 2019 

na Nové scéně

Dále uvádíme:
3. a 23. dubna,

9. a 28. května 2019

Špinar režíruje Hilara! Ale místy platí spíš, že Hilar režíruje Špinara.  
Jako by svými devadesát let starými texty sám určoval, jak má 
inscenace „o něm“ vypadat. Nebo jak by mohla vypadat inscenace 
o jakékoliv osobnosti posedlé divadlem. Bylo načase, aby si o společné 
inscenaci a taky fascinaci Hilarem s DANIELEM ŠPINAREM popovídala 
dramatur gyně Marta Ljubková.

Co tě přivedlo na myšlenku věnovat se na scéně 
jedné z nejvýznamnějších osobností české divadel-
ní režie?
K. H. Hilar mě bavil už na škole, ale teprve s přícho-
dem do Národního divadla jsem se jím začal zabývat 
vážněji. A musím přiznat, že s ním mám mnoho 
společného. Vyznávám jeho vášeň k divadlu, je mi 
blízký jeho expresionistický styl, smysl pro obraz, pro 
jazyk a rytmus. Miloval velký prostor a velké emoce. 
Mám s ním, myslím, podobné uvažování, rysy při práci, 
neřesti i přednosti. Hodně mi v průběhu zkoušení 
nastavuje zrcadlo – někdy je to vtipné a někdy nepří-
jemné. Taky jako já začínal v Divadle na Vinohradech 
(tam ale na rozdíl ode mě udělal dost slušnou kariéru) 

a pak se přesunul do Národního divadla, kde hodně 
bojoval. Boj vůbec je jeho často zmiňované slovo. Jeho 
slovům a pocitům velmi rozumím.

Hilar po sobě zanechal velké množství textů – krás-
nou literaturu i odborné stati a recenze. Co všechno 
jsi prošel a co jsi zpracoval?
Zpracoval jsem hlavně jeho knihu Boje proti včerejšku. 
Ale použil jsem i poezii, která bude zpívaná, bude tam 
i kus improvizace. Hrajeme si. Nálada je zatím skvělá, 
Hilara hraje třináct hereček, energie je hodně ženská 
a zabýváme se jen a jen divadlem. Měla by to být pře-
devším velká pocta člověku, prvnímu režisérovi v naší 
zemi, velká pocta režii, herectví a divadlu vůbec.
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Stejně jako Hilar 
toužím po divadle 
krásném! Pravdivém 
a čistém, zároveň 
chci provokovat 
a napínat nervy. Chci 
dělat divadlo, které 
by diváka emočně 
atakovalo.

Karel Hugo Hilar dostal první mrtvici po čtyřech 
letech v pozici šéfa Činohry Národního divadla. 
Pokoušejí se o tebe taky mrtvičné stavy?
Musím přiznat, že občas ano. Národní divadlo je 
místem, kde musíte na jednu stranu opravdu dobře 
plánovat roky dopředu, a pak zase musíte umět 
zareagovat ve vteřině na změnu. Tenhle protiklad vy-
volává hodně stresu. Divadelní prostředí je nesmírně 
živý organismus! Taky vím, že když dělá člověk něco 
opravdu s vášní, láskou a pokorou, a pak tvrdě naráží 
na nejrůznější překážky, které s sebou obří kolos 
Národního divadla přináší, může se uštvat, vyhořet. 
A rozumím i tomu, že to stěhování z budovy do bu-
dovy je maximálně odstředivé. Navíc veřejnost často 
Národní divadlo vnímá spíš jako muzeum, skanzen, 
piedestal, a to je pro šéfa Činohry hodně frustrující, 
má-li vytvářet nějaký umělecký program.

Kdybys srovnal – z toho, co víme – Činohru ND 
ve dvacátých letech dvacátého století, tedy za Hi-
lara, a dnes, v čem vidíš základní rozdíly a v čem 
hlavní podobnosti? Potýkal se s něčím zásadně 
jiným? V čem byla jeho role snazší, než je tvá dnes?
Hilar nemusel tolik řešit tradici, jako ji musím řešit 
já. Nemusel si pokládat otázku, CO je to činohra 
dnes v kamenném divadle. V jeho době také divadlo 
mělo jako médium silnější společenský význam. Pak 
se ještě v druhé polovině dvacátého století činohra 
přesunula do jiných – spíše menších – prostorů 
a vsála do sebe další postupy, žánry a divadelní 
druhy. Já dnes musím daleko více bojovat o diváka. 
Díky technologiím zpohodlněl a dnes je, na rozdíl 
od Hilarovy éry, divadlo v Praze na každém rohu. 

Ale co se skutečně nemění, je člověk sám. Situace 
se pořád opakují dokola a my pořád „objevujeme 
Ameriku“.

Hilar toužil po divadle „krásném“, což bychom moh-
li přeložit jako divadlo „absolutní“, v harmonii všech 
složek. Po jakém divadle toužíš ty?
Stejně jako Hilar toužím po divadle krásném! Prav-
divém a čistém, zároveň chci provokovat a napínat 
nervy. Chci dělat divadlo, které by diváka emočně ata-
kovalo. A k tomu potřebuji diváky přístupné, nepředsu-
dečné, otevřené a aktivní.

Národní divadlo hledá svou identitu a svůj význam 
nejpozději od vzniku samostatného Československa 
a Hilar se nikdy nepřestal ptát po smyslu Národního 
divadla. Jaký je smysl tohoto divadla dnes?
Smysl jakéhokoliv divadla je především v tom dělat di-
vadlo! Takže smysl ND by měl být stejný. Jelikož je to 
Národní, mělo by se pokoušet co do technické kvality 
a umělecké vize být tím nejlepším divadlem v zemi. 
Taky je to dnes asi jediné divadlo, které si může dovolit 
zrealizovat skutečně velkou scénografii. ND je kolos, 
ale zároveň je i malým ostrůvkem – kromě Vinohrad-
ského divadla hrají všechna ostatní divadla v neka-
menných budovách – a to je naprosto jiná disciplína! 

Máš nějaké divadelní vzory? Dalo by se říct, že Hilar 
mezi ně patří?
Jednoznačně! Chci se řídit jeho větou: „Kdo na divadle 
nic neriskuje, nic záslužného neprovede!“

Marta Ljubková

 >

Daniel Špinar při zkoušení 
Netrpělivosti srdce
Foto: M. Špelda

 >

Daniel Špinar na zkoušce 
Vítejte v Thébách
Foto: P. Neubert
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ČINOHRA > ZPRÁVY

Jakých doprovodných programů se prozatím zúčastnili studenti  
vašeho gymnázia?
Až doteď téměř všech tvůrčích dílen – konkrétně to byly Divadlo? 
Divadlo!, Národní hoří! i dílny navázané na představení Manon Lescaut, 
Sen čarovné noci, Maryša, Kytice. Kromě dílen jsme navštívili dopolední 
i večerní představení, hlavní zkoušky, veřejné generálky a předpremié-
ry inscenací Nová Atlantida, Manon Lescaut, Sen čarovné noci, Spalovač 
mrtvol, Netrpělivost srdce, Návštěva, Maryša, Kytice, Plukovník Švec. Jak 
vidíte, bylo jich opravdu hodně. Pravidelně se účastníme také drama-
turgických úvodů a setkání s tvůrci. S kolegy jsme aktivní, i co se týká 
setkání s pedagogy Tahák (pro učitele). A někteří naši studenti se zapojili 
i do programu ND Young.

Pomohlo studentům lépe pochopit inscenaci, když před návštěvou 
divadla absolvovali tvůrčí dílnu?
Při návštěvách divadelních představení máme jako učitelé mnohdy 
dilema, do jaké míry studenty seznámit s obsahem hry a s jejími hlavními 
myšlenkami. Občas váháme, zda studentům doporučit, aby si předem 
přečetli literární předlohu, nebo zda na ně nechat nejprve zapůsobit 
inscenaci a až poté hru společně ve výuce rozebrat. Tvůrčí dílny pořádané 
ND+ jsou v tomto ohledu úžasným kompromisem. Studenti se díky nim 
přenesou do konkrétních příběhů a jim neznámých mezilidských vztahů. 
Jsou nuceni vcítit se do jednotlivých rolí a přemýšlet o motivacích jednot-
livých postav, otevírají se před nimi možné cesty, kudy by se příběh mohl 
dále ubírat, takže následně zvažují, jaký dopad na okolí jejich jednotlivé 
kroky budou mít. To vše se děje, aniž je z inscenace cokoli prozrazeno. 
Najednou se tak studenti ocitají nad příběhem samotným. Když posléze 
sedí v hledišti a příběh se před nimi odehrává na jevišti, mají již otevřenou 
mysl, vidí neviděné, slyší neslyšené. Zároveň mohou konfrontovat své 
představy s pojetím autora hry, režiséra a dramaturga.

Jak doprovodné programy vnímáte vy, učitelé? Pomáhá vám to při 
vyučování?
Doprovodné programy jsou skvělou cestou, jak studentům přiblížit svět 
divadla a ukázat jim, že divadlo není instituce, kolem které se musí chodit 
po špičkách, ale že se v něm také dá křičet, plakat, dojímat i smát. Že se 
může stát nedílnou součástí jejich života. Samozřejmě, že klíčové je pro 
nás přiblížení literární tvorby jako takové, ale nejde tu pouze o hodiny lite-
ratury. Divadelní inscenace a doprovodné programy ND+ nenabízí pouze 
zábavu, ale nutí studenty zároveň přemýšlet nad vážnými společenskými, 
morálními a etickými otázkami (vždy přizpůsobenými věku studentů). Má 
tak nezastupitelný význam z hlediska utváření osobnosti mladého člověka. 

Ptala se Zuzana Kráľová

S Gymnáziem Jaroslava Heyrovského připravujeme 21. června 2019 pro-
jektový den, v jehož průběhu si studenti sami vyzkouší přípravu krátkého 
představení v různých prostorech školy. 

Máte zájem, aby i vaše škola byla v bližším kontaktu s Národním diva-
dlem? Přihlašování do programu Partnerská škola Činohry Národního 
divadla na rok 2019/2020 bude zahájeno v květnu. Bližší informace 
na mailu z.kralova@narodni-divadlo.cz.

FO
TO

: A
R

CH
IVZtěleSNI Dyzajn

Začátkem jara se bude konat první letošní Dyzajn market aneb největší 
tuzemská prodejní výstava autorské tvorby. Šestkrát ročně představuje 
přes 180 převážně českých a slovenských tvůrců, designérů a umělců 
z odvětví jako šperkařství, móda, doplňky, hračky, papírnictví, porcelán 
či bytové doplňky. K akci samozřejmě patří taky kreativní dětský koutek, 
výběr skvělého jídla a pití, koncerty a divadelní představení. Doprovodný 
program tentokrát představí čtyři písničkáře a divadla nejen pro děti. 
Dominantou bude výstava „ztěleSNI Dyzajn“ designérských výtvorů z růz-
norodých materiálů i kategorií tvorby. Návštěvníci budou moci hlasovat, 
který „ztělesněný Dyzajn“ se jim líbí nejvíc, a tak se zapojit do soutěže 
o designérské produkty v hodnotě patnácti tisíc korun.

Akce se koná 30. a 31. března 2019 na náměstí Václava Havla.  
Vstup je zdarma, bez bariér a možný i se psy.

Pro tuto sezonu a vlastně i školní rok navázala Činohra 
ND partnerství s Gymnáziem Jaroslava Heyrovského. 
Vyzpovídali jsme proto paní učitelku MONIKU MARKO-
VOU, co všechno již ve škole díky svému partnerství 
s ND+ zažili.

Partnerská škola Činohry ND

 >

Paní učitelka Monika Marková na jednom z workshopů
Foto: archiv ND+
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KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové  
Klubu přátel Činohry ND,
přijměte raně jarní pozvání 
na představení z naší nabídky. 
V březnu 2019 můžete za zvý-
hodněné vstupné navštívit tyto 
vybrané inscenace:

DERNIÉRA  
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 200 KČ

Mlynářova opička
26. března 2019, 19.00 
ve Stavovském divadle 
Nenechte si ujít poslední uvedení 
svěží a vtipné rodinné komedie 
s hvězdami činoherního sou-
boru, navíc s dramaturgickým 
úvodem před představením 
v 18.30 v Mozartově salonku.

30% SLEVA

Vítejte v Thébách
12. března 2019, 19.00 
ve Stavovském divadle 
Hra britské scenáristky a dra-
matičky M. Buffiniové se trefuje 
do problémů globalizovaného 
světa. Uvedení hry v Royal 
Natio nal Theatre vyvolalo úžas 
nad tím, jak autorka popsala 
rozpor mezi svobodnou vůlí 
a osudem. A tak Vítejte v Thé-
bách, vítejte ve světě zneklid-
ňujících myšlenek a kvalitního 
divadla!

Faust 
31. března 2019, 14.00
ve Stavovském divadle
O přestávce této mimořádné 
inscenace je pro vás připra-
ven doprovodný program 
audiowalk. Zvuková procházka 
F.A.U.S.T. Corporation je podob-
ná formátu audio-gui de. Ideální 
pro ty, kdo touží zažít krátké, 
ale intenzivní spojení tradičních 
a nových technologií.

Na jednu legitimaci si za zvý-
hodněnou cenu můžete zakoupit 
dvě vstupenky.

Rezervace vstupenek:
Jana Tycová, KPČ ND
Ostrovní 1, 112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel! 

NÁMEŠTÍČKO

David Matásek, hrdý otec čtyř 
dětí, se stal poprvé i dědečkem. 
To ale nebyl jediný miminkovský 
přírůstek Činohry, dceru Matyl-
du porodila i lektorka Daniela 
von Vorst. Oběma srdečně 
gratulujeme!

+++
Těhotenství Veroniky Lazorčá-
kové, zranění Filipa Rajmonta, 
nenahraditelnost Kláry Sed-
láčkové-Oltové a kyčelní kloub 
Aloise Švehlíka opět prověřily 
pohotovost našeho soubo-
ru. K několika dlouhodobým 
záskokům přibyly další a naše 
PR oddělení by klidně mohlo 
pracovat se sloganem: „Navštiv-
te naše představení a nechte se 
překvapit! Nikdy nevíte, koho 
večer spatříte na jevišti!“

+++
K takovým nadstandardním 
a vpravdě neopakovatelným zá-
žitkům bude jistě patřit záskok 
režiséra Jana Friče v inscenaci 
Zbyhoň! Vedení Činohry si je 
vědomo výjimečnosti tohoto 
počinu, a proto se Jan Frič v roli 
Libora objeví pouze jednou, a to 
při derniéře 16. dubna.

+++
Fotograf Michal Pudelka 
byl za naši letošní vizuální 
kampaň i za své fotografie pro 
VOGUE CS nominován na cenu 
Czech Grand Design v kategorii 
Fotograf roku! Máme velikou 
radost a držíme palce!

+++
Palce ovšem držíme i kolegyni 
herečce Kateřině Winterové, 
která byla za svůj výkon 
ve filmu Ondřeje Trojana Toman 
nominována na Českého lva 
v kategorii Nejlepší ženský 
herecký výkon v hlavní roli.

+++
Na lednovém pracovním výjez-
du dramaturgie se režisér Jan 
Frič konečně naučil používat 
slovo diskurs. Na příští výjezd 
si slíbil pochopit výraz narativ. 
Držíme palce!

+++
Herec Jan Nedbal, hostující 
v inscenaci Kouzelná země, si při 
kočkování s rozžhaveným po-
hrabáčem způsobil popáleninu 
třetího stupně na paži. Navzdory 
tomu, že prodělal replastiku 
popálené kůže, na zkouškách 
skoro nechyběl.

ND Talks:  
Repertoár, nebo projekt? 
V březnových ND Talks se budeme zabývat něčím tak přízemním, jako 
je běžný provoz divadelní instituce. Jenže není tahle provozní banalita 
aspektem, který uměleckou tvorbu ovlivňuje zcela zásadně? Jak moc 
je ve vleku skutečnosti, že funguje na bázi pravidelného repertoáru, 
stabilního počtu premiér za rok a souborového angažmá? Jak se takový 
stav promítá do skladby repertoáru a dalších uměleckých rozhodnutí? 
A naopak jaké úkoly před tvůrce staví práce na jednorázových projektech, 
postavených na bázi měnících se spolupracovníků bez stálého místa 
a bez pravidelného hraní a ekonomické jistoty? Srovnáme situaci v Česku 
a okolních zemích, pokusíme se pojmenovat umělecká rizika a umělecké 
výhody obou variant a zároveň budeme zjišťovat, v čem se obě protínají. 
To vše pohledem dramaturgů, kteří mají zkušenosti jak z kamenných 
divadel, tak z nezávislých projektů.
Hosty jsou Sodja Lotker (mj. bývalá ředitelka Pražského Quadriennale, 
nyní dramaturgyně Pražských křižovatek, pedagožka DAMU a dra-
maturgyně hojně pracující v zahraničí) a Petr Štědroň (ředitel Divadla 
Na Zábradlí, šéfdramaturg Pražského divadelního festivalu německého 
jazyka a někdejší umělecký šéf Divadla Reduta ND v Brně). Moderuje 
Marta Ljubková.

25. března 2019 v 18.00 v horním foyer Nové scény

Malá mořská pohádka
Hudebně-loutkový příběh podle pohádky H. Ch. Andersena o touze jedné 
malé mořské víly … o moři, o krásném princi … a nesmrtelné duši … O tom, 
že stojí za to být člověkem a někdy třeba být i smutný. Protože i to může 
být pěkné – stejně jako být šťastný …

Malá mořská chvíle
Jak asi tráví chvíli
Malé mořské víly
Když moře je klidné, když sílí
Vlny jsou černé, mořská pěna bílá
Na tu se změní víla
Když přijde ta chvíle
Že je konec mořské víle

Hraje: Adriana Kubištová Máčiková
Pohádka vzniká v koprodukci s Loutkami bez hranic.
Vhodné pro děti od 4 let.

3. března 2019 od 16.00 v horním foyer Nové scény
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Generální partner 
Národního divadla

SPOLEHLIVOST
znamená odvádět maximum každý den.
Nejen na premiéře.

– KULTURA JE TO, CO NÁS SPOJUJE –

Péči o hodnoty a bohatství vnímáme v širším kontextu.
I proto jsme generálním partnerem Národního divadla.

www.rb.cz    800 900 900



 ×
Malá Agátka a tatínek (Tomáš Měcháček)
Foto: H. Smejkalová

Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

Vidím nevidím
Scénář, animace a režie: Maria Procházková

Hudba: Marek Doubrava
Scéna: Jan Novotný

Kostýmy: Simona Rybáková
Choreografie: Zdeněk Prokeš

Pohybová spolupráce: Barbora Mandys Pauerová

Inscenace scenáristky, režisérky a animátorky Marii Procházkové je určena pro 
nejmenší diváky a jejich rodiče. Děti se mohou ponořit do světa představ a fan-

tazie holčičky Agátky, do jejích každodenních dobrodružství, a to prostřednic-
tvím divadla, tance a pantomimy s poetickými projekcemi. V inscenaci účinkuje 

soubor Laterny magiky a populární herci Linda Rybová a Tomáš Měcháček.

Uvádíme 
10. a 24. března od 17.00 

a 25. března od 10.00 
na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > UVÁDÍME

Zahrada
Zahraniční recenzenti doporučují Zahradu pro rodinné publikum

Po dobu 1,5 hodiny je diváku umož-
něno podívat se na svět dětskýma 
očima a vnímat magičnost života. 
Proto doporučujeme návštěvu tohoto 

tanečního divadla zejména rodinám. 
Zatímco dospělí s úsměvem vzpomínají 

na své dětství, jsou to právě děti, kdo nejlépe chápe, 
co se na jevišti odehrává. Předlohou díla je stejno-
jmenná kniha Jiřího Trnky, kterou herci na jevišti volně 
interpretují. Světelné projekce jsou digitálně animova-
nými kresbami Terezy Bartůňkové. Až na pár výjimek 
je příběh vyprávěn nonverbálně a žije z jednoduchosti 
děje. O to zřetelněji pak vystupují pocity a emoce. Když 
člověk pozoruje ten pestrý shon na jevišti, nejraději by 
hned vstal a připojil se. Představitelé vytváří pozitivní 
atmosféru, jež je tak nakažlivá, jak jen může dětská 
fantazie být. Návštěva Laterny magiky znamená únik 
z všednosti.

Julia Runte, Prag Aktuell

Publikum se vydává na cestu do vlast-
ního dětství, a zejména do zahrad 
z dob dřívějších. Vzpomínky na dob-
rodružství, která tam člověk jako dítě 

prožil, se v Laterně magice opět probou-
zejí. Dílo je rozděleno do různých epizod, 

v nichž vznikají pomocí změny kulis vždy nová nápa-
ditá prostředí. Na jevišti poletují papírové vlaštovky, 
vzniká labyrint a v jedné scéně naskočí představitelé 
do kolečka a náhle se pomocí videoprojekce ocitnou 
v loďce na oceánu. Jevištní prvky jsou pro různé scény 
vždy šikovně využity rozličným způsobem a ukazují 
nápaditost a fantazii, jaké i děti využívají při hře v za-
hradě. Režisér a autor scénáře Pavel Knolle k tomu 
plně využívá technické možnosti Laterny magiky. Jak 
velké plátno, tak celá podlaha mohou být použity jako 
projekční plocha. Ke zvláštním efektům používají sami 
tanečníci na jevišti menší projektory. Inscenace sází 
na tanečně akrobatické prvky, loutkohru a nonver-
bální komunikaci, takže je zajímavá i pro turisty, kteří 
neovládají češtinu. Pro toho, kdo hledá zážitek na den 
strávený s rodinou, je Laterna magika tím pravým.

Regina Stölben, Tschechien Online

NEPŘEHLÉDNĚTE

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ  
ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ

Nepropásněte možnost po-
řídit vstupenky na odpolední 
představení Laterny magiky 
za výrazně nižší ceny. Tyto 
výhodné termíny od 14 hodin 
budou do konce sezony jen  
o čtyřech sobotách:

Kouzelný cirkus
23. března  14.00
18. května 14.00

Zahrada
20. dubna 14.00
1. června 14.00

 >

Zahrada – soubor Laterny magiky
Foto: S. Gherciu



 

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

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Český rozhlas Vltava, Svět a divadlo, Harmonie, Hudební rozhledy, KlasikaPlus.cz

VERDI

REQUIEM
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5. 4. 2019, 19.00
DIRIGENT: JAROSLAV KYZLINK

SÓLISTÉ: MEAGAN MILLER, JANA SÝKOROVÁ, ANGELO VILLARI A JIŘÍ SULŽENKO
SBOR NÁRODNÍHO DIVADLA

ORCHESTR NÁRODNÍHO DIVADLA
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OPERA > PO PREMIÉŘE

Libreto: Ernst Krenek
Hudební nastudování: Stefan Lano

Dirigent: Stefan Lano / Richard Hein
Režie: David Drábek

Scéna a světelný design: Jakub Kopecký
Kostýmy: Tomáš Kypta
Pohybová spolupráce: 

Adéla Laštovková Stodolová
Sbormistr: Adolf Melichar 

Dramaturgie: Jitka Slavíková

Orchestr a Sbor Státní opery
Koncertní mistr: Antonín Burda

Max: Jonathan Stoughton
Anita: Petra Alvarez Šimková

Jonny: Jiří Rajniš
Daniello: Igor Loškár

Yvonne: Vanda Šípová
Manažer: Pavel Švingr

Ředitel hotelu: Václav Sibera
Železniční úředník: Michael Skalický

První policista: Václav Lemberk
Druhý policista: Luboš Skala
Třetí policista: Ivo Hrachovec

Uvádíme
7. a 20. března 2019
v Národním divadle

Jonny vyhrává
Ernst Krenek

Z recenzí

(Jonny Spielt Auf)

Všech pět důležitých rolí bylo obsazeno spolehlivými 
interprety v uspokojivé souhře. Zaujal především 
britský tenorista Jonathan Stoughton, dnes již 
zpěvák etablovaný i v nejnáročnějším wagnerov-
ském hrdinném repertoáru. Ten v roli introvertního 
skladatele Maxe, umělce – tvůrce, těžko navazujícího 
osobní vztahy, doslova hýřil voluminózním hlasovým 
fondem bez zbytečného tlaku, krásnou barvou tónů 
i příjemným a inteligentním vyvážením lyrických 
a dramatických momentů obtížného partu. Požado-
vaný režisérský výklad na něho nekladl příliš vysoké 
nároky při formování jednoduchého typu, takže 
umělec se mohl plně soustředit především na pěvec-
kou složku. 
Petra Alvarez Šimková dala postavě operní pěvkyně 
Anity zralé ženství i zralý, dnes už převážně drama-
tický soprán. 
Bonvivánský charakter morálně pochybeného hou-
slového virtuosa Daniella s chutí ztvárnil slovenský 
barytonista Igor Loškár. 
Barytonista Jiří Rajniš dokázal dát roli ve výtvarné 
stylizaci inspirované „prvním černošským zpěvákem 
na plátně“ patřičnou pohybovou i hlasovou dynamiku 
i kabaretně-komický rozměr.

Operajournal.cz

Čas pro aféry je tedy v této opeře efektivně plánován, 
jako i všechno ostatní: úspěch, zisk, pobavení. A ins-
cenace Davida Drábka to vtipně předvádí. 

Die Neue Musikzeitung (nmz)

+++

Opera. Co je autobiografického v Krenkově opeře 
Jonny spielt auf? Pitoreskní, silně ironická, hudebně 
seriózní inscenace v pražském Národním divadle 
klade i tuto otázku. Každá doba má díla, která vyvolá-
vají rozruch a skandály, včetně nedorozumění a myl-
ných interpretací – a která jsou později vyzdvihována. 
V polovině dvacátých let se postaral mladý vídeňský 
avantgardista Ernst Krenek o skandální operu jako 
takovou svým Jonnym. 

Die Presse

1

1  Vanda Šípová a Jiří Rajniš
2  Jonathan Stoughton
3  Petra Alvarez Šimková
4  Igor Loškár
5  Vanda Šípová a Jonathan Stoughton
Foto: P. Borecký
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OPERA > HVĚZDA OPERY

Romantika není mrtvá 
Na jevišti první české scény vloni exceloval brazilsko-německý tenorista MARTIN MUEHLE jako Don José 
v Carmen. Novinkou bude jeho vstup do inscenace Andrea Chénier v březnu. Ve stejné roli se v prosinci 
představil publiku v Deutsche Oper v Berlíně a v únoru letošního roku pak v Teatro Comunale v Modeně. 
Jeho repertoár je skutečně bohatý, v nedávné době sklízel vynikající kritiky na svého Manrica (Trubadúr) 
v Opeře v Seattlu. Martina jsme se ptali nejen na to, jaký je jeho vztah k roli romantického básníka.

UMBERTO GIORDANO:
ANDREA CHÉNIER 

Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal

Sbor a Orchestr Národního divadla

Martin Muehle  
jako Andrea Chénier 

poprvé na scéně 
Národního divadla

15. a 18. 3. 2019

V Národním divadle jste už zpíval roli Dona Josého 
v Carmen. Bylo to vaše první setkání s pražskými 
diváky a kolegy – jak hodnotíte tuto zkušenost a jak 
se vám líbila inscenace? Těšíte se na návrat? 
Vystoupení v pražské Carmen byla skvělá první zkuše-
nost. Inscenace byla nádherná a zároveň moderní (což 
mě mile překvapilo). Také jsem byl rád, že jsem mohl 
spolupracovat s vynikajícími pěvci i hudebníky. 
Dirigent i orchestr byli znamenití! Obecenstvo bylo 
dobrosrdečné a velkorysé, celý večer měl senzační 
atmosféru. Od té doby jsem čekal, že se do Prahy 
vrátím, a nyní konečně nastala tato příležitost! 

Roli Andrey Chéniera jste nastudoval mimo jiné pro 
Deutsche Oper v Berlíně – jaké bylo představení, 
přijetí publika …? 
V roli Chéniera jsem debutoval v Brazílii v roce 2010. 
Pak jsem ji znovu ztvárnil v Berlíně v roce 2017. Je to 
jeden z nejtěžších a nejnáročnějších tenorových partů 
romantického repertoáru. V Berlíně vše proběhlo 
velice dobře. Měl jsem také štěstí na ohromné kolegy 
a dirigenta, který znal partituru skrz naskrz. Diváci 
nás odměnili dlouhým nadšeným potleskem a také 
ohlasy tisku byly příznivé. 

Proč by měli diváci přijít na představení? 
Andrea Chénier je opera plná krásné hudby a vypjaté-
ho dramatu. Během dvou a půl hodinového představe-
ní titulní hrdina zazpívá čtyři árie a dva duety v jednom 
z nejúžasnějších děl hudebního dramatu 20. století. 
Andrea Chénier je vlastně ústřední postava děje – je to 
snílek, básník a vlastenec. 

Andrea Chénier je romantická opera – myslíte si,  
že romantika je mrtvá? 
Romantika teprve začíná!

Nemyslíte si, že diváci mají strach z titulů, které 
dobře neznají (na rozdíl od Carmen, Traviaty, Dona 
Giovanniho apod.), protože nevědí, co mají očekávat?
Diváci budou ohromeni takovou záplavou melodií 
a emocí, že se nemusí obávat, spíš by měli být zvědaví 
a nedočkaví. Andrea Chénier představuje pozdně ro-
mantickou éru ... Vypráví příběh idealisty, který za své 
přesvědčení položí život. Jsem si jist, že pražské publi-
kum bude touto hudbou okouzleno a uchváceno. 

Můžete to srovnat se situací v jiných zemích? 
Traviata, Carmen, Bohéma a Kouzelná flétna jsou 
mistrovská díla hudebního dramatu a tvoří takzvaný 
„běžný repertoár“ na celém světě. Pěvci byli školeni 
zpívat tento repertoár po desetiletí, staletí. Andrea 
Chénier přináší novou výzvu: zpěváci musí zvládnout 
polohu hlasu a technické požadavky partitury. Je to 
romantická opera pro moderní typ zpěvu, napsaná pro 
spinto a dramatické hlasy, avšak zakotvená v tradici 
techniky bel canto. Neprovádí se často, protože je čím 
dál tím méně hlasů, které ji zvládají. Jsem šťastný, že 
jsem dosáhl takové hlasové a technické úrovně, abych 
mohl ztvárnit Chéniera. Také jsem velice rád, že mám 
možnost zpívat tuto roli v tak nádherném divadle 
a v Praze, městě se silnou operní tradicí. 
 

Eva Sochorová

 >

Martin Muehle
Foto: S. Pauly
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

MICHAEL NYMAN: 
DOPISY, HÁDANKY A ROZKAZY

STEVEN STUCKY: 
KLASIKA

Dirigent: David Švec 
Režie a video: Alice Nellis

Scéna: Matěj Cibulka
Kostýmy: Kateřina Štefková

Pohybová spolupráce: Klára Lidová
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Orchestr Národního divadla

Účinkují: Alžběta Poláčková, Michaela 
Zajmi, Pavel Švingr, Ivo Hrachovec, 

Tomáš Kořínek, Jiří Hájek, Lucie Hájková, 
Veronika Hajnová, Daniel Klánský, 

Josef Moravec, Oskar Hes

Premiéra
4. a 7. dubna 2019

ve Stavovském divadle

Mozart a ti druzí 
Wolfgang Amadeus Mozart se vrací do Prahy – a to osobně!

Proslulý anglický skladatel Michael Nyman, jeden 
z otců hudebního minimalismu, napsal svou půlhodi-
novou minioperu Dopisy, hádanky a rozkazy (Letters, 
Riddles and Writs) v roce 1991 původně pro televizní 
projekt BBC s názvem Not Mozart, který byl věnován 
200. výročí Mozartovy smrti. V tragikomické atmosféře 
Nyman konfrontuje nespoutaného, vzdorovitého, leh-
kovážného, ale také velmi melancholického Mozarta 
s přízemně pragmatickým světem, reprezentovaným 
především úzkostlivým Mozartovým otcem Leopol-
dem. Libreto opery je poetickou koláží, v níž Nyman 
vedle fragmentů z Mozartových dopisů zhudebňuje 
i téměř neznámé bizarní hádanky, které Mozart sepsal 
pro vídeňský karneval v roce 1786 a do nichž – jak se 
zdá – ukryl tajuplný klíč ke svému ne právě jednodu-
chému nitru. 

Snad ještě neobvyklejší inspiraci našel v roce 2013 
pro svou operu Klasický styl či zkrátka Klasika soudo-
bý americký autor, mj. žák českého skladatele Karla 
Husy a držitel Pulitzerovy ceny, Steven Stucky. Je jí 
uznávaná a mimořádně obsáhlá kniha amerického 
pianisty a muzikologa Charlese Rosena The Classical 
Style (odtud zvláštní název opery), která zasvěceně 
pojednává o hudbě tří velikánů klasicismu – W. A. 
Mozarta, Josepha Haydna a Ludwiga van Beethove-
na – a staví jim monumentální pomník ve světě, který 
ovšem o krásy klasické hudby zrovna nestojí. Steven 
Stucky ve své velmi ironické grotesce posílá trojici 
zneuznaných velikánů z hudebního nebe zpět mezi 
živé, aby se osobně přesvědčili, jak to s jejich nehy-
noucí slávou dnes doopravdy je.

Na místě Mistrovi nejzasvěcenějším, ve Stavovském divadle, už nebudeme jen hrát 
slavné Mozartovy opery a pořádat mozartovské koncerty. Národní divadlo uvádí v čes-
kých premiérách dvě podivuhodné opery, které představují samotného Mozarta jako 
člověka v málo známých, ba zcela nečekaných souvislostech.

 >
Režisérka Alice Nellis

Foto: H. Smejkalová



Dirigent: Richard Hein
Režie, scéna, světelný design a video: 

Marek Bureš
Kostýmy: Linda Boráros

Orchestr Státní opery

Světová premiéra 
17. dubna 2019
na Nové scéně

Tramvestie

Jako další novinku uvádíme na repertoár titul Petra 
Wajsara, který právě studuje Orchestr Státní opery. 
Opera s názvem Tramvestie volně navazuje na stejno-
jmennou básnickou sbírku Pavla Novotného. Původní 
texty vycházejí z nahrávek, které byly v letech 2006 až 
2016 pořizovány ve voze tramvaje č. 11 na trase Li-

berec–Jablonec nad Nisou. Hlasy, které zde promlou-
vají, reflektují okolí, popisují cestu a rozkrývají osudy 
spojené s tratí. Neobvyklé hudební dílo, v němž se 
společně prolne několik těchto hlasů, je inspirováno 
nejen texty z knihy Tramvestie, ale rovněž stejnojmen-
nou rozhlasovou kompozicí.

Opera Národního divadla se v posledních letech vedle tradičních titulů věnuje uvádění 
soudobých děl, především díky vlivům a zaměření současného uměleckého ředitele  
PETRA KOFRONĚ. Zejména Nová scéna tak nabízí divákům netradiční operní kousky. 
Jmenujme alespoň některé: Antiformalistický jarmark/Orango, Don Hrabal, Three Tales, 
Žádný člověk nebo Sternenhoch. Koncem letošní sezony představíme druhý ročník 
festivalu Opera Nova (23.–27. 6.), který je přehlídkou současné hudby. 

 >
Z focení vizuálu představení
Foto: J. Gulyás

Petr Wajsar, Pavel Novotný
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Ota Horáková * 115 let † 50 let

Tramvestie
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DIVADELNÍ KRONIKA

František Adolf Šubert * 170 letEduard Kohout * 130 let

Jiří Kalendovský * 60 let

Richard Haan * 70 let

Blahopřejeme
RICHARD HAAN 
(18. 3. 1949), stálý host Opery Národní-
ho divadla. Působil v Olomouci, Brně, 
Bratislavě, ale též na mnoha světových 
scénách. Nositel Ceny Thálie 2010. Z rolí 
např. Scarpia (Tosca), titulní Don Giovanni, 
Rigoletto, Nabucco, Falstaff, a Telramund 
(Lohengrin) či Jochanaan (Salome). 
Jako Holanďan, Bludný Holanďan, 1986.

JIŘÍ KALENDOVSKÝ
(28. 3. 1959), pěvec basového oboru. Zpěv 
studoval soukromě, v ND se uvedl pohos-
tinsky rolí Sparafucila (Rigoletto) a Saras-
tra (Kouzelná flétna). V r. 1989 přijal trvalé 
angažmá a setrval v něm do r.  2008. Nyní 
stále působí v ND, a to jako vedoucí cen-
trálního dispečinku a správce počítačové 
sítě. Z rolí: Rocco (Fidelio), Lutobor (Libu-
še), Patriarcheas (Řecké pašije), Lucifer 
(Čert a Káča). Na snímku jako Sarastro-
-Mluvčí, Kouzelná flétna, 2001

Vzpomínáme
OTA HORÁKOVÁ
(29. 4. 1904–10. 3. 1969), sólistka Opery ND 
v letech 1928 až 1945. R. 1941 po poraně-
ní hlasivek se věnovala pouze pedagogic-
ké činnosti. Byla velkou osobností opery, 
ztělesnila Mařenku v prvním zvukovém 
filmovém zpracování Prodané nevěsty 
(1933). Vytvořila celou galerii romantic-
kých hrdinek světových oper. 
Jako Mařenka, Prodaná nevěsta, 1936.

EDUARD KOHOUT 
(6. 3. 1889–25. 10. 1976). Po hereckých 
zkušenostech u divadelních společností, 
přes působení v plzeňském či vinohrad-
ském divadle přišel do ND. V angažmá 
zde byl v l. 1916–1960, ale i poté zde 
vytvořil několik rolí. Patřil mezi průkop-
níky českého filmového herectví. Z rolí: 
titulní Hamlet, Oidipus, Gajev (Višňový 
sad), Rahuma (Zlatý kočár). Na snímku jako 
Posel ze stejnojmenné Dykovy hry, 1946.

FRANTIŠEK ADOLF ŠUBERT 
(27. 3. 1849–8. 9. 1915), v povědomí národa 
zůstává jako první skutečný ředitel ND 
(r. 1883 převzal funkci po J. N. Maýrovi 
a setrval v ní 17 let). Popsal podrobně 
historii stavby ND, budovu i uměleckou 
činnost ND. Za jeho éry měla v ND pre-
miéru všechna klíčová dramata českého 
realismu, formovaly se základy realistic-
kého herectví a režie, operní dramaturgie 
objevila italský verismus, konstituoval se 
baletní soubor, který byl schopen neje-
nom vypomáhat v opeře, ale nastudovat 
i samostatné baletní večery. Podařilo se 
mu z ND vytvořit v zahraničí velmi uzná-
vanou kulturní instituci. Civilní snímek.
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KALEIDOSKOP

Jonny vyhrává

Premiéra jazzové opery Jonny 
vyhrává se uskutečnila na kon-
ci ledna na scéně Národního 
divadla i přes indispozici 
představitelky Yvonne – Vandy 
Šípové, kterou interpretačně 
nahradila Steffi Lehmann.

1  Petra Alvarez Šimková, Jiří Rajniš, 
Steffi Lehmann, dirigent Stefan 
Lano, Jonathan Stoughton, Pavel 
Švingr a Igor Loškár 

2  Ředitel ND prof. Jan Burian 
a Ing. Marie Bílková, vedoucí od-
boru Financování kapitol státního 
rozpočtu MFČR

3  Ředitelka Opery ND a SO Silvia 
Hroncová a Steffi Lehmann

4  Režisér inscenace David Drábek 
a dirigent Stefan Lano

5  Jonathan Stoughton, Jiří Rajniš 
a David Drábek

Ivan Kusnjer a jeho žáci

Třetí koncert v Pražské kři-
žovatce patřil sólistovi Opery 
Ivanu Kusnjerovi a jeho žá-
kům – S. Jirků, V. Lemberkovi, 
P. Švingrovi, F. Zahradníčkovi 
a současným studentům 
HAMU. Na klavír doprovázela 
Iryna Roměnska.

6  Děkovačka účinkujících v krásných 
prostorách kostela sv. Anny

7  Mistr Ivan Kusnjer

Michal Štípa jde dál

První sólista Baletu Michal 
Štípa ukončil svou taneční ka-
riéru v ND a stal se umělec-
kým šéfem Baletu Moravské-
ho divadla v Olomouci. Jeho 
obecenstvo mu přišlo podě-
kovat a popřát další Zlom vaz! 
v sobotu 2. února, kdy tančil 
part Otce ve Svěcení jara.

8  Autogramiáda o přestávce ve foyer 
Národního divadla

9  Poděkování diváků Michalu Štípovi
10  Poděkování Michala Štípy divákům

4

2

1
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5
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Mozartovy narozeniny

Praha měla při letošních 
Mozartových narozeninách tu 
čest, že za dirigentským pul-
tem ve Stavovském divadle 
opět stanul Maestro Plácido 
Domingo. 

11  Ředitelka Opery ND a SO Silvia 
Hroncová, Plácido Domingo a Sta-
nislav Trnovský, casting manažer

12  Poděkování účinkujícím  
a orchestru

13  Maestro s ministrem kultury ČR 
Antonínem Staňkem

14  Mozartův narozeninový dort
15  Spolu s Plácidem Domingem dort 

slavnostně rozkrojili účinkující 
sólisté Petr Nekoranec, Štěpánka 
Pučálková, Adela Zaharia a Simo-
ne Alberghini

16  Nečekaný dortík udělal Maestrovi 
velkou radost. Na snímku s ním 
Gabriela Boháčová ze společnosti 
Domingo-Mozart-Prague

17, 18  S Maestrem dále šéfdramaturg 
Opery Ondřej Hučín a dirigent Jan 
Chalupecký

Topolova 
Kouzelná země

Inscenace Kouzelná země, 
adaptace Noční práce, třetího 
románu Jáchyma Topola, 
v dramatizaci Jana Mikuláš-
ka a Marty Ljubkové, měla 
premiéru v polovině února 
ve Stavovském divadle.

18  Spisovatel Jáchym Topol
20  Umělecký ředitel Činohry ND 

Daniel Špinar
21  Režisér inscenace Jan Mikulášek
22  Setkání při číši vína po premiéře
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1988: CESTA KE
SVOBODĚ ZAČÍNÁ
130 STRAN
POUTAVÉHO ČTENÍ O TOM, JAK SE ŽILO
V ROCE, KTERÝ PŘEDZNAMENAL
BUDOUCNOST ČESKA.

V PRODEJI PŘES SMS

OBJEDNÁVEJTE JEDNODUŠE PŘES SMS | SPECIÁL VÁM DORUČÍME ZDARMA AŽ DO SCHRÁNKY
Zprávu ve tvaru: 1988 JMENO PRIJMENI ULICE C.P. OBEC PSC zašlete na číslo 902 11.
Objednací SMS jsou zpoplatněny podle běžného tarifu vašeho mobilního operátora. Cena SMS služby včetně doručení výtisku
do vaší schránky na libovolnou adresu v ČR je 99 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha. Infolinka 296 363 199
v pracovní dny 8.00–17.00, www.platmobilem.cz.

OBJEDNÁVEJTE JEDNODUŠE PŘES SMS | SPECIÁL VÁM DORUČÍME ZDARMA AŽ DO SCHRÁNKY

Objednací SMS jsou zpoplatněny podle běžného tarifu vašeho mobilního operátora. Cena SMS služby včetně doručení výtisku
do vaší schránky na libovolnou adresu v ČR je 99 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha. Infolinka 296 363 199

1988S P E C I Á L

BĚŽNÝ ŽIVOT 
A DRAMATA 
NA KONCI 

HUSÁKOVY ÉRY

cesta ke svobodě začíná

cesta ke svobodě začíná
ROZHOVORY A ESEJE:

TOPOL, TŘEŠTÍKOVÁ, MALÝ, NAČEVA, ŠIMEČKA, RUPNIK, 

LUCAS, PLATZOVÁ, SUK, MARHOUL, PITHART, RAKUŠANOVÁ, 

SEDLÁČKOVÁ, PLACÁK, PALÁN, PADEVĚT, BARTLOVÁ, 

FORMÁNEK, SVATOŠOVÁ A DALŠÍ
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Nad naším magazínem 
brambory loupat nebudete

soffamagczsoffa_magSledujte nás nejen na papíře soffamag.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 všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální nabídku 
na vybraná představení v březnu 2019: 

ČINOHRA

Vítejte v Thébách
12. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Nová Atlantida
25. 3. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Mlynářova opička
26. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA

Jonny vyhrává 
7. 3. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Poprask v opeře
8. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA 

Kouzelný cirkus
23. 3. ve 20.00, Nová scéna 
(celý sál 300 Kč)

Národní divadlo nabízí mladým divákům do 26 let vstupenky  
s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND*.
Kromě této slevy mohou mladí diváci do 26 let využít rovněž naši  
speciální nabídku na vybraná představení v březnu 2019. 

ČINOHRA

Vítejte v Thébách
2. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Jsme v pohodě
12. 3. ve 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 100 Kč)
Faust
31. 3. ve 14.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA 

Poprask v opeře
8. 3. v 19.00, Stavovské divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
Don Hrabal
28. 3. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 100 Kč)

LATERNA MAGIKA 

Cube
20. 3. ve 20.00, Nová scéna 
(celý sál 200 Kč)

* 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 redukovaném 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.

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách ND. Po předložení dokladu lze slevu  
uplatnit až na 2 vstupenky (senior + doprovod) na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448, info@narodni-divadlo.cz

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách ND. Po předložení dokladu lze slevu  
uplatnit až na 1 vstupenku na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448, info@narodni-divadlo.cz

 >

Pavlína Štorková
Foto: P. Borecký

Mlynářova opička 
Svěží rodinná komedie složená 
z her Václava Klimenta Klicpe-
ry. Příběh mladičké schovanky 
Marie Pavianny, kterou přísně 
střeží aristokratický strýc, a jejích 
čtyř nápadníků, jakož i tajemství 
záhadného poustevníka, z něhož 
se vyklube potrhlý mlynář – to vše 
a ještě mnohem víc čeká na diváky 
v kousku, kde jistěže nechybí ani 
tajuplná jedovatá rostlina. V hlav-
ních rolích hvězdy činoherního 
souboru.
Hrají: Vladislav Beneš, František 
Němec, Jiří Štěpnička, Pavlína 
Štorková, David Matásek a další

Uvádíme 26. března 2019  
ve Stavovském divadle

 UŽ NAPOSLED  
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PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2019

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

1. Pá/Fri Kytice (2. premiéra ) / A Bouquet ( 2nd premiere) 19.00

2. So/Sat Libuše ČFND 19.00

3. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

4. Po/Mon Maryša / Marysha ENG 19.00

5. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG XVI 19.00

6. St/Wed Maškarní ples (Un ballo in maschera) DV1 19.00

7. Čt/Thu Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) ND+ XVIII 19.00

8. Pá/Fri Manon Lescaut XV 19.00

9. So/Sat Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 17.00

10. Ne/Sun Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice XII 14.00

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

14. Čt/Thu Kytice / A Bouquet ND+ Č4 19.00

15. Pá/Fri Andrea Chénier ND+ 19.00

16. So/Sat Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00

17. Ne/Sun Bohéma (La bohème) 19.00

18. Po/Mon Andrea Chénier 19.00

19. Út/Tue Rusalka 19.00

20. St/Wed Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) ND+ NO 19.00

21. Čt/Thu nehraje se / no performance

22. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa ND+ O2 19.00

23. So/Sat nehraje se / no performance

24. Ne/Sun
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD7, X, XIX 11.00

Carmen 19.00

25. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

26 Út/Tue Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

27. St/Wed Její pastorkyňa / Jenůfa DV2 19.00

28. Čt/Thu Labutí jezero (1. premiéra) / Swan Lake (1st premiere) BP 19.00

29. Pá/Fri Labutí jezero (2. premiéra) / Swan Lake (2nd premiere) 19.00

30. So/Sat Maryša / Marysha ROD4 14.00

31. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

4. Po/Mon Nabucco 19.00

5. Út/Tue La traviata VŘ, I 19.00

18. Po/Mon Nabucco 19.00

19. Út/Tue Turandot 19.00

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Březen / March 2019

1. Pá/Fri Kouzelná země / Night Work Č2 19.00

2. So/Sat Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 19.00

3. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ND+ 13.00

Ne/Sun Audience u královny / The Audience 19.00

4. Po/Mon Faust ND+ EX2 19.00

5. Út/Tue Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ 19.00

6. St/Wed Krvavá svatba / Blood Wedding ENG 19.00

7. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

8. Pá/Fri Poprask v opeře (Viva la Mamma) 19.00

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

10. Ne/Sun

Brel–Vysockij–Kryl /Sólo pro tři /  
Brel–Vysockij–Kryl / Solo for Three

SEN3 14.00

Brel–Vysockij–Kryl /Sólo pro tři /  
Brel–Vysockij–Kryl / Solo for Three ND+

XIII 19.00

11. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ ENG ČS2 19.00

12. Út/Tue Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ENG 19.00

13. St/Wed An Iliad (Prague Shakespeare Company) 19.00

14. Čt/Thu Don Giovanni ND+ OHV 19.00

15. Pá/Fri Kouzelná země / Night Work Č3 19.00

16. So/Sat
Opera nás baví: Bedřich Smetana / Opera Is Fun! XI 11.00

Fidelio 19.00

17. Ne/Sun Poprask v opeře (Viva la Mamma) ND+ OO 14.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue nehraje se / no performance

20. St/Wed Ceny Czech Grand Design / Czech Grand Design 20.00

21. Čt/Thu Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

22. Pá/Fri Fidelio ROV 19.00

23. So/Sat Popelka (La Cenerentola) 19.00

24. Ne/Sun Fidelio ND+ XVII 19.00

25. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season III 19.00

26 Út/Tue Mlynářova opička (derniéra) / The Miller’s Monkey (last time) ND+ 19.00

27. St/Wed nehraje se / no performance

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

29. Pá/Fri Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

30. So/Sat Don Giovanni 19.00

31. Ne/Sun Faust ND+ 14.00

1. Pá/Fri Sólo pro nás dva / Solo for the Two of Us 20.00

2. So/Sat Sólo pro nás dva / Solo for the Two of Us
ROD5 16.00

20.00

3. Ne/Sun
Malá mořská pohádka (T601) / A short Sea Fairy Tale (T601) 16.00

Human Locomotion 20.00

4. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century ND+ ČS1 20.00

5. Út/Tue Sólo pro nás dva / Solo for the Two of Us NDS 20.00

6. St/Wed Human Locomotion 20.00

7. Čt/Thu nehraje se / no performance

8. Pá/Fri Cube 20.00

9. So/Sat Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

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

11. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG 20.00

12. Út/Tue Jsme v pohodě / New Century 20.00

13. St/Wed Za krásu (předpremiéra) / For Beauty (preview) 20.00

14. Čt/Thu Za krásu (1. premiéra) / For Beauty (1st premiere) ND+ ČP 20.00

15. Pá/Fri Za krásu (2. premiéra) / For Beauty (2nd premiere) 20.00

16. So/Sat Malý princ / The Little Prince 20.00

17. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince 17.00

18. Po/Mon
Malý princ / The Little Prince Š2 10.00

Žádný člověk / No Man 20.00

19. Út/Tue Žádný člověk / No Man 20.00

20. St/Wed Cube 20.00

21. Čt/Thu
Cube Š4 10.00

Sternenhoch 20.00

22. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

23. So/Sat
Kouzelný cirkus / Wonderful Circus ROD1 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

24. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See 17.00

25. Po/Mon
Vidím nevidím / As Far as I See ND+ 10.00

Nová Atlantida / New Atlantis ENG 20.00

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

27. St/Wed Návštěva / The Visit ND+ 20.00

28. Čt/Thu Don Hrabal 20.00

29. Pá/Fri Zahrada / The Garden SEN4 20.00

30. So/Sat
Zahrada / The Garden ND+ 17.00

Zahrada / The Garden 20.00

31. Ne/Sun Zahrada / The Garden 20.00
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HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

1. Po/Mon Bohéma (La bohème) VŘ 19.00

2. Út/Tue Kytice / A Bouquet ND+ ENG Č1, XVI 19.00

3. St/Wed Carmen 19.00

4. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake VII 19.00

5. Pá/Fri Giuseppe Verdi: Requiem 19.00

6. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake
XII 14.00

B1 19.00

7. Ne/Sun Maryša / Marysha 14.00

8. Po/Mon nehraje se / no performance

9. Út/Tue Manon Lescaut 19.00

10. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake ND+ EX1 19.00

11. Čt/Thu Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček SEN1 17.00

12. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

13. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake VI 19.00

14. Ne/Sun
Opera nás baví: Pohádkové postavy v operách / Opera Is Fun! XI 11.00

Sen čarovné noci / A Midsummer Night´s Dream 19.00

15. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

16. Út/Tue Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček VŘ 19.00

17. St/Wed Maryša / Marysha ND+ ENG 19.00

18. Čt/Thu Timeless ND+ EX4 19.00

19. Pá/Fri Timeless
14.00

19.00

20. So/Sat Lohengrin 17.00

21. Ne/Sun Timeless ROV 19.00

22. Po/Mon Kytice / A Bouquet 17.00

23. Út/Tue Rusalka 19.00

24. St/Wed Werther ND+ O3 19.00

25. Čt/Thu Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

26. Pá/Fri Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček ND+ O2 19.00

27. So/Sat
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD1 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

28. Ne/Sun Tosca 19.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue nehraje se / no performance

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

9. Út/Tue Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel SEN2 17.00

15. Po/Mon Nabucco EX2 19.00

16. Út/Tue La traviata IV 19.00

22. Po/Mon Turandot XVII 19.00

23. Út/Tue Romeo a Julie (Roméo et Juliette) Š5 19.00

29. Po/Mon La traviata 19.00

30. Út/Tue Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel SEN3 17.00

PRAŽSKÁ 
KŘIŽOVATKA – 
KOSTEL SV. 
ANNY

14. Ne/Sun Koncert komorního orchestru Národního divadla 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Duben / April 2019

1. Po/Mon nehraje se / no performance

2. Út/Tue Kouzelná země / Nightwork ENG NDS 19.00

3. St/Wed Nadační fond Mathilda / Mathilda Foundation 19.00

4. Čt/Thu
Mozart a ti druzí / Mozart and the Others ND+ 
(1. premiéra / 1st premiere)

OP 19.00

5. Pá/Fri Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ENG 19.00

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

7. Ne/Sun
Mozart a ti druzí / Mozart and the Others 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

8. Po/Mon Faust ND+ XV 19.00

9. Út/Tue Mozart a ti druzí / Mozart and the Others 19.00

10. St/Wed Popelka (La Cenerentola) 19.00

11. Čt/Thu Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

12. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ ENG 19.00

13. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

14. Ne/Sun Noční sezóna / The Night Season SEN5 14.00

15. Po/Mon Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

16. Út/Tue Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 19.00

17. St/Wed Don Giovanni 19.00

18. Čt/Thu Faust ND+ 19.00

19. Pá/Fri Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

20. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

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

22. Po/Mon Kouzelná země / Nightwork 19.00

23. Út/Tue nehraje se / no performance

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

25. Čt/Thu Mozart a ti druzí / Mozart and the Others ND+ NO 19.00

26. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

27. So/Sat Spalovač mrtvol / The Cremator ROD3 14.00

28. Ne/Sun
Brundibár (Dětská opera Praha) 11.00

Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

29. Po/Mon Don Giovanni 19.00

30. Út/Tue Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

1. Po/Mon
Zahrada / The Garden ND+ Š3 10.00

Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

2. Út/Tue Sternenhoch 20.00

3. St/Wed Za krásu / For Beauty (3. premiéra / 3rd premiere) ND+ ENG ČNS 20.00

4. Čt/Thu Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG 20.00

5. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

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

7. Ne/Sun Magnesia Litera 20.00

8. Po/Mon Nová Atlantida / New Atlantis ND+ 20.00

9. Út/Tue Návštěva / The Visit ND+ XIV, XX 20.00

10. St/Wed nehraje se / no performance

11. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

12. Pá/Fri Don Hrabal 20.00

13. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

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

15. Po/Mon Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman Č3 20.00

16. Út/Tue Zbyhoň! (derniéra / last time) 20.00

17. St/Wed Tramvestie (premiéra / premiere) 20.00

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

19. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

20. So/Sat Zahrada / The Garden XIX 14.00

21. Ne/Sun Zahrada / The Garden 20.00

22. Po/Mon Tramvestie ND+ XVIII 20.00

23. Út/Tue Za krásu / For Beauty ND+ 20.00

24. St/Wed Malý princ / The Little Prince 20.00

25. Čt/Thu Vertigo ND+ B2 20.00

26. Pá/Fri Vertigo 20.00

27. So/Sat Cube 20.00

28. Ne/Sun
Pinocchio (Toy Machine) / Pinocchio (Toy Machine) 16.00

Cube ND+ 20.00

29. Po/Mon Vertigo 20.00

30. Út/Tue Návštěva / The Visit ND+ 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. 2019 do 31. 3. 2019 jsou v prodeji vstupenky na 
představení Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery na 
všech scénách do 31. 8. 2019, tj. na 6 měsíců dopředu. 
 

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)

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.bruderova@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. 2019 to 31. 3. 2019, you can purchase tickets
for Ballet, Drama, Laterna magika and Opera performances 
on all the stages until 31. 8. 2019, i.e., for 6 months ahead.
 

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)

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.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536
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Luděk Munzar jako Gadeiros, 

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

Luděk Munzar
20. března 1933 – 26. ledna 2019 

Ve věku 85 let v kruhu rodinném podlehl dlouhé těžké nemoci dlouholetý 
člen Činohry Národního divadla Luděk Munzar. Do angažmá zde vstoupil 
v říjnu 1957 a odešel z něho vlastní žádost v roce 1990. Stal se, spolu 
s dalšími nastupujícími herci, ikonickým představitelem mladé revoltující 
generace, a to ve hrách Hrubínových, Topolových, ale i v Krejčově slavné 
inscenaci Shakespearovy tragédie Romeo a Julie. V 70. a 80. letech patřil 
k hercům, kteří utvářeli podobu Národního divadla, a jeho postavy se zapsaly 
do interpretační tradice a historie českého divadla (Švanda ve Strakonickém 
dudákovi, Shakespearův Merkucio a Jindřich V., Brechtův Arturo Ui, Rejtar 
v Daňkově Vévodkyni valdštejnských vojsk, Jindřich II. v Goldmanově hře 
Lev v zimě, kterou rovněž režíroval, Mefisto v Goethově Faustovi anebo 
Bláha v legendární Macháčkově inscenaci Našich furiantů. Uplatnil se také 
jako zaujatý průvodce televizních dokumentů o rozhlednách, stromech či 
pramenech řek. Jeho charismatický hlasový projev využíval často dabing 
a Český rozhlas a také pražské Divadlo Viola. V roce 2012 obdržel Cenu 
Thálie 2011 za celoživotní činoherní mistrovství. 

Poslední rozloučení se konalo v pátek 1. února 2019  
na jevišti Národního divadla a kromě hereckých kolegů  
se Luďku Munzarovi přišly poklonit stovky lidí.

ČEST JEHO PAMÁTCE!

Skutečnou odvahu má jen člověk, 
který ví, co je strach, a nesnaží se 
jej překřičet velkými gesty. Byly 
chvíle, kdy se Luděk Munzar musel 
rozhodnout a dovedl, společně se 
svou manželkou Janou Hlaváčovou, 
bez kompromisu odmítnout – ať už 
podpis, či nějaké ocenění, o které 
nestál. Loučíme se s umělcem velkých 
úspěchů vykoupených velkými 
pochybnostmi. Pokorným furiantem 
a šermujícím básníkem, kteří neváhají 
bránit své blízké i svůj složitý vnitřní 
svět. Munzarův Merkucio i Bláha 
budou i nadále zpytovat a měřit naše 
svědomí. Je to i lidský odkaz umělce 
a herce Luďka Munzara.

Ze smutečního proslovu  
Jana Buriana,  
ředitele Národního divadla

Vzpomínka, o kterou se s vámi chci 
podělit, je stará více než třicet let. 
Jsem student druhého ročníku DAMU. 
(…) A pak se to stalo. Zhruba v půlce 
dokumentárního filmu se zkouší scéna 
zabití Merkucia, kterého hraje Luděk 
Munzar. Merkucio stojí na scéně, ruce 
zkřížené na prsou, v každé z nich 
dýku, najednou podklesne v kolenou, 
Benvolio a Romeo ho zachytí a pak se 
ozve výkřik. „Ty zatracené rody! Kvůli 
nim mě sežerou červi!“ Ta bolest, ten 
údiv nad nesmyslností smrti, která 
přichází a kterou zapříčinila lidská 
malost, zloba a nenávist živená těmi 
mocnými. S každým dalším slovem 
jako by (Merkucio) bodal do mého 
srdce. Bylo to fascinující. A přitom 
to byla jenom zkouška. Ta scéna 
na premiéře dokonce vypadala úplně 
jinak. Ale ve mně se to otevřelo, Až 
tehdy jsem pochopil, proč chci být 
hercem. Pro tyhle chvíle …

Z projevu herce Ivana Trojana


