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Premieres
for the 2014–2015 season

Premiéry
a produkce sezony 2014–2015

 OPERA

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Zdeněk Fibich
Pád Arkuna / The Fall of Arkun
Dirigent: John Fiore
Režie: Jiří Heřman
Premiéra: 9. 10. 2014 

Alois Hába
Nová země / The New Earth
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Miroslav Bambušek
Premiéra: 12. 12. 2014

Modest Petrovič Musorgskij
Boris Godunov
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Linda Keprtová
Premiéra: 26. 3. 2015

Leoš Janáček
Z mrtvého domu / 
From the House of the Dead
Dirigent: Robert Jindra
Režie: Daniel Špinar
Premiéra: 14. 5. 2015

Jan Klusák
Filoktétés
Dirigent: Marko Ivanović
Režie: Jiří Nekvasil
Premiéra: 23. 5. 2015

STÁTNÍ OPERA / THE STATE OPERA

Richard Strauss
Salome
Dirigent: Heiko Mathias Förster
Režie: Mariusz Treliński
Premiéra: 23. 10. 2014

Arrigo Boito
Mefistofeles
Dirigent: Marco Guidarini
Režie: Ivan Krejčí
Premiéra: 22. 1. 2015

Engelbert Humperdinck
Jeníček a Mařenka /  
Hänsel und Gretel
Dirigent: Martin Leginus
Režie: Matěj Forman
Premiéra: 23. 4. 2015

Giuseppe Verdi
Macbeth
Dirigent: Jiří Štrunc
Režie: Martin Čičvák
Premiéra: 11. 6. 2015

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Kouzelná flétna / Die Zauberflöte
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Vladimír Morávek 
Premiéra: 5. 2. 2015

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE

Dmitrij Šostakovič
Orango & Antiformalistický jarmark / 
Orango & Anti-Formalist Rayok
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Sláva Daubnerová 
Premiéra: 17. 12. 2014

Jan Kučera
Rudá Marie / Red Mary
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Viktorie Čermáková 
Premiéra: 7. 5. 2015

 ČINOHRA 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Ariane Mnouchkinová 
1789 aneb Dokonalé štěstí / 
1789 or Perfect Happiness
Režie: Vladimír Morávek
Česká premiéra: 4. 12. 2014

Jiří Traxler, Martin Vačkář, Ondřej Havelka 
V rytmu swingu buší srdce mé / The 
Rhythm of My Heart Pounding Swing
Režie: Ondřej Havelka
Předpremiéra: 25. 6. 2015

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

William Shakespeare 
Othello, benátský mouřenín
Režie: Daniel Špinar
Premiéra: 18. 12. 2014

Peter Morgan 
Audience u královny / The Audience
Režie: Alice Nellis
Česká premiéra: 19. 3. 2015

Marius von Mayenburg
Kámen / The Stone
Režie: Michal Dočekal
Premiéra: 28. 5. 2015

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Ivan Lamper, Jiří Adámek a kol.
Po sametu / After the Velvet
Režie: Jiří Adámek
Světová premiéra: 17. 11. 2014

Hanoch Levin 
Strasti života / Labor of Life
Režie: Eduard Kudláč
Česká premiéra: 12. 3. 2015

Mike Bartlett 
Zemětřesení v Londýně / 
Earthquakes in London
Režie: Daniel Špinar
Česká premiéra: 2. 4. 2015

„Off na Nové scéně“ 
(Nová scéna fakt Off)
Malé jevištní experimenty  
na aktuální témata.

 BALET 

STÁTNÍ OPERA / 
STATE OPERA

La Bayadère
Hudba: Ludwig Minkus
Choreografie a režie: Javier Torres
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
Premiéra: 20. 11. 2014 

Ballettissimo
1. symfonie D-dur
Hudba: Gustav Mahler
Choreografie a režie: Petr Zuska 
Dirigent: Jakub Klecker /  
Václav Zahradník

Reflections on the Fate 
of Human Forms
Hudba: 48 Nord (Ülrich Müller 
& Siegfried Rössert) 
Choreografie: Jacopo Godani

7. symfonie A-dur
Hudba: Ludwig van Beethoven 
Choreografie: Uwe Scholz
Dirigent: Jakub Klecker /  
Václav Zahradník
Česká premiéra: 5. 3. 2015

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Ohad Naharin: decadance 
Choreografie a režie: Ohad Naharin
Česká premiéra: 4. 6. 2015

 LATERNA MAGIKA

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Scénář a režie: David Drábek
Světová premiéra: 19. 2. 2015

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

Legendy magické Prahy /  
Legends of Magic Prague 
Námět, scénář, režie: Jiří Srnec
Choreografie: Petr Zuska

Kouzelný cirkus /  
Wonderful Circus
Režie: Evald Schorm, Jan Švank
majer, Jiří Srnec
Choreografie: Karel Vrtiška, Jiří 
Hrabal, Vlastimil Jílek, Josef Koníček, 
František Pokorný

Cocktail 012 – The Best of 
Námět a dramaturgie: 
Václav Janeček
Kamera a střih: Jan Loukota

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

Václav Havel
Antikódy / Anticodes
Koncept: Braňo Mazúch, Dan Gregor
Režie: Braňo Mazúch
Choreografie: Věra Ondrašíková

Human Locomotion
Koncept: SKUTR, Kopecký, Kodet
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet
Scénografie: Jakub Kopecký
Hudba: Petr Kaláb



Vážení diváci, milí přátelé, 
ze všeho nejdříve mi dovolte popřát Vám a Va
šim blízkým úspěšný rok 2015. Věřím, že Vám 
dáme pro následujících dvanáct měsíců řadu 
důvodů, proč strávit večery s námi v divadle.
Leden je překvapivě měsícem hned několika 
příležitostí pro mimořádné umělecké zážitky. 
Především nás čeká premiéra velké sboro
vé opery Mefistofeles skladatele a libretisty 
Arrigo Boita. Režisér Ivan Krejčí, díky které
mu se ostravská Aréna pyšní titulem Divadlo 
roku, a zkušený italský dirigent vynikajících 
kvalit Marco Guidarini přinášejí do Státní 
opery osobitý pohled na divadelní uchopení 
faustovského tématu a také hudební na
studování světových kvalit. Postřehy mých 
kolegů na připravované premiéry Mefisto-
fela (22. a 24. ledna 2015) si můžete přečíst 
na následujících stránkách časopisu. 
První měsíc v roku přináší i dlouho očekávané 
hostování tenoristy José Cury, jehož ztvárnění 
titulní role ve Verdiho Otellovi tleskali diváci 
v několika operních metropolích, naposledy 
třeba ve Vídni, Berlíně a New Yorku. Vy si tuto 
příležitost nenechte ujít 29. ledna a 24. února. 
Letošní Mozartovy narozeniny, tradičně při
pravené na 27. ledna, opět přinesou kombina
ci vokálního a instrumentálního mistrovství. 
Dva skvělé hlasy patřící Svatopluku Semovi 

a Janě Šrejmě Kačírkové doplní nejmladší 
generace – čerstvá držitelka Ceny Národního 
divadla z Mezinárodní pěvecké soutěže Anto
nína Dvořáka Karlovy Vary, německá mezzo
sopranistka Dorothea Spilger, a náš výjimeč
ný fagotista Jan Hudeček, člen Orchestru 
Národního divadla a vítěz posledního ročníku 
soutěže Pražského jara. 
A v lednu nás v opeře čeká také rozloučení. 
Dne 11. ledna naposledy uvedeme kouzelnou 
inscenaci Nápoje lásky z roku 2010 v hudeb
ním nastudování Davida Švece. Pro Národní 
divadlo ji scénicky připravil italský choreograf 
Simone Sandroni a zazářilo v ní hned několik 
sólistů. Nezapomenutelnou Adinou byla rov
něž Kateřina Kněžíková, která se nyní do role 
vrátila po mateřské dovolené a to v doprovo
du svého manžela, českého basbarytonisty 
s neuvěřitelnou mezinárodní kariérou Adama 
Plachetky coby Dulcamary. Nenechte si ujít 
toto exkluzivní představení. 

Krásné zážitky v opeře, činohře i baletu v roce 
2015 Vám přeje 
 
Silvia Hroncová
ředitelka Opery Národního divadla 
a Státní opery
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FILIP BARANKIEWICZ
Narodil se ve Varšavě. V roce 1986 začal 
studovat na Státní baletní škole ve svém 
rodném městě. Později se stal držitelem 
medaile Václava Nižinského, vítězem 
Národní baletní soutěže v Polsku a díky 
grantu Nurejevovy nadace získal stipendi
um na Akademii klasického tance Mariky 
Besobrasové v Monte Carlu. V roce 1996 
nastupuje angažmá do Stuttgart Ballett, 
kde získává statut prvního sólisty (2000). 
Vytvořil řadu klasických rolí: Princ (Labutí 
jezero a Spící krasavice), Romeo a Benvolio 
(Romeo a Julie), Basil (Don Quijote), Lenskij 
(Oněgin), Gaston (Dáma s kaméliemi), 

Warwick a Gaveston (Edward II.), Albert a Svatební pár (Giselle), Petruchio 
a Hortensio (Zkrocení zlé ženy), Colas (La Fille Mal Gardée). Mimo jiné zazá
řil i v současných choreografiích vynikajících tvůrců (Robert North, Hans 
van Manen, Sir Keneth MacMillan, Daniela Kurz, John Cranko, Glen Tetley, 
George Balanchine, J. Ch. Maillot, John Neumeier, Uwe Schulz, Jiří Kylián, 
Jerome Robbins, James Sutherland, Christian Spuck aj.
Funkce uměleckého ředitele Baletu ND se na dobu pěti let ujme  
od sezony 2017/2018.

DANIEL ŠPINAR 
Vystudoval nejprve herectví a poté režii 
činoherního divadla na DAMU. Po abso
lutoriu se stal na dvě sezony kmenovým 
režisérem Divadla na Vinohradech, kde 
zinscenoval Vojcka Georga Büchnera 
(za nějž obdržel Cenu Alfréda Radoka 
a Cenu Josefa Balvína) a Schillerovu Marii 
Stuartovnu. Od té doby spolupracoval 
s mnoha pražskými i mimopražskými 
divadly a vytvořil na tři desítky titulů 
(Švandovo divadlo na Smíchově, Divadlo 
Reduta Brno, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 
Divadlo Petra Bezruče Ostrava, A studio 
Praha, Klicperovo divadlo v Hradci Králo

vé, Městské divadlo Kladno). V Národním divadle se podílel na projektu 
Bouda Bondy s inscenací Návštěva expertů, dále zde režíroval Anglickou 
milenku Marguarete Durassové (Divadlo Kolowrat), Být či nebýt Nicka 
Whitbyho (Stavovské divadlo) či  Ze života hmyzu (Národní divadlo). 
V prosinci 2014 měla v jeho režii premiéru inscenace Othello, benátský 
mouřenín ve Stavovském divadle. 
Jeho pětileté funkční období uměleckého ředitel Činohry začne  
od sezony 2015/2016.
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Národní divadlo již zná nové umělecké vedení souborů Baletu a Činohry
Ředitel Národního divadla doc. Jan Burian se v sobotu 20. prosince 2014 rozhodl jmenovat, na základě 
uzavřených výběrových řízení, nové umělecké vedení. Soubor Baletu povede FILIP BARANKIEWICZ, 
Činohru bude řídit DANIEL ŠPINAR.



Balet Národního divadla
umělecký šéf Petr Zuska
vypisuje

KONKURZ
na doplnění míst členů souboru Baletu Národního divadla pro  
sezonu 2015/2016. Hledáme profesionální tanečníky s vynikající 
technikou (klasickou i moderní) na pozice:

1) TANEČNÍK SBORU BALETU (DÁMY, PÁNI)
2) SÓLISTA A DEMISÓLISTA (DÁMY, PÁNI)

Uchazeči budou ke konkurzu pozváni na základě přihlášky a zasla
ných podkladů: životopis, portrétní fotografie, taneční fotografie.  
Nezapomeňte do přihlášky uvést: věk, výšku (cm), váhu (kg),  
národnost, předchozí zkušenosti a vzdělání.

V sobotu 28. 2. 2015 v 11.00 
v prostorách Baletu ND Anenské nám. 2, P 1
Registrace uchazečů od 9.00

Přihlášky zasílejte do 20. 2. 2015 na adresu:
Balet Národního divadla
Petra Šifnerová
Anenské nám. 2, 112 30 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 224 902 526, Fax: +420 224 902 539
Email: p.sifnerova@narodnidivadlo.cz
www.narodnidivadlo.cz
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Dorothea Spilger, 
Jana Šrejma 
Kačírková 
a Svatopluk Sem
Foto: Tamara 
Černá Sofig,  
Ilona Sochorová
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V prvním představení se role Des
demony ujme Eva Hornyáková  
a Jagem bude Dalibor Jenis. 
V únorovém termínu to budou 
Pavla Vykopalová a Ivan Kusnjer. 

Národní divadlo tím plní svůj 
příslib, že svým předplatitelům 
nabídne ty největší zážitky i díky 
hvězdám mezinárodního renomé. 
Z představení 24. února 2015 

budou mít největší radost držitelé 
předplatného Národního divadla 
Světové operní hity. 
Účinkování José Cury v inscenaci 
opery Giuseppe Verdiho Otello v re

žii Dominika Neunera se v Praze 
uskuteční díky podpoře Bohemian 
Heritage Fund.
Ceny vstupenek se pohybují  
od 690 Kč do 1950 Kč. 

Světový tenorista 
José Cura jako Otello 
ve Státní opeře

Jeden z nejžádanějších tenoristů současnosti 
poprvé vystoupí v Praze v inscenaci Státní 
opery. José Cura přijal nabídku ředitele  
Národního divadla Jana Buriana a ředitelky 
Opery Národního divadla a Státní opery 
Silvie Hroncové a ve čtvrtek 29. ledna 
a v úterý 24. února 2015 se představí 
v titulní roli opery Giuseppe Verdiho 
Otello pod taktovkou hudebního ředi
tele Státní opery Martina Leginuse.

Mozartovy narozeniny 2015

Tradiční koncert v den výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta.

Dirigent: Robert Jindra
Účinkují: Jana Šrejma Kačírková (soprán), Dorothea Spilger 
(mezzosoprán), Svatopluk Sem (baryton), Jan Hudeček (fagot)
Orchestr Národního divadla

27. ledna 2015, Stavovské divadlo
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P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin, Štátna opera Banská Bystrica
Foto: Archiv divadla

Národní divadlo 
seniorům
Národní divadlo nabízí SENIORŮM 
ve věku 65+ možnost zakoupit 
vstupenky s 50% slevou na vyhra
zená místa všech představení ND. * 
Můžete tak navštívit Národní 
divadlo již od 60 Kč za vstupenku. 
Kromě této slevy mohou senioři vy
užít rovněž naší speciální nabídky 
na prosincová vybraná představení:

ČINOHRA 

Les
13. 1. Stavovské divadlo 
(přízemí, 200 Kč) 
Strýček Váňa
15. 1. Stavovské divadlo 
(přízemí, 200 Kč) 
Dokonalé štěstí aneb 1789
18. 1. ve 14 h, Národní divadlo 
(II. balkon, 100 Kč) 

OPERA 

Orango & Antiformalistický 
jarkmark
7. 1. Nová scéna 
(50 % do celého hlediště, 225 Kč)
Nápoj lásky
7. 1. Národní divadlo 
(II. balkon, 350 Kč)
CosÌ fan tutte
14. 1. Stavovské divadlo 
(II. balkon, 350 Kč)
La Traviata
28. 1. Státní opera 
(II. balkon střed, 250 Kč)

LATERNA MAGIKA

Legendy magické Prahy
1. 1. v 17 h, Nová scéna 
(přízemí střed, 300 Kč)
Cocktail 012 – The Best Of
17. 1. ve 20 h, Nová scéna 
(přízemí střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad
nách Národního divadla. Po předložení do
kladu prokazujícího věk lze slevu uplatnit 
až na 2 vstupenky (+ doprovod) na každé 
představení v nabídce.  
Rezervace: 
224 901 448, info@narodnidivadlo.cz.
Slevu 50 % je možné využít po celou dobu 
předprodeje a speciální nabídky budou 
vyhlašovány vždy k 25. dni předcházející
ho měsíce.

* Národní divadlo a Stavovské divadlo  
– I. a II. galerie, Státní opera – II. balkon 
– postranní místa, Nová scéna – místa 
na pravém a levém kraji hlediš
tě, respektive do celého hlediště pro 
představení hraná na redukovaném 
hledišti (činohra). 
Sleva se nevztahuje na představení 
Sluha dvou pánů a na hostující soubory.

Národní divadlo 
studentům
K naší nemalé radosti zazna
menáváme stále větší zájem 
mladých lidí o Národní divadlo 
a dramatické umění jako takové. 
Rádi novou generaci uvítáme 
v našich hledištích, a proto 
nabízíme STUDENTŮM v prosinci 
možnost zakoupit vstupenky se 
slevou na vybrané tituly: 

ČINOHRA 

Zahradní slavnost 
12. 1. Stavovské divadlo 
(lože zvýšené přízemí a I. balkon 
za 150 Kč) 
Čekání na Godota
15. 1. Nová scéna 
(150 Kč) 
Les
22. 1. Stavovské divadlo 
(přízemí a I. balkon, 200 Kč) 
Racek
23. 1. Stavovské divadlo 
(200 Kč) 

OPERA 

Orango & Antiformalistický 
jarkmark
6. 1. Nová scéna 
(50 % do celého hlediště, 225 Kč)
Carmen
13. 1. Národní divadlo 
(II. balkon, 350 Kč)
CosÌ fan tutte 
14. 1. Stavovské divadlo 
(II. balkon, 350 Kč)
Rigoletto
16. 1. Státní opera 
(II. balkon střed, 250 Kč)

BALET

Šípková Růženka
25. 1. v 19 h, Státní opera 
(II. balkon střed, 250 Kč)

LATERNA MAGIKA

Antikódy
9. 1. ve 20 h, Nová scéna 
(přízemí střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad
nách Národního divadla. Po předložení 
dokladu lze slevu uplatnit na 1 vstupenku 
na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 
224 901 448, info@narodnidivadlo.cz
Tato speciální nabídka bude vyhlašována 
vždy k 25. dni předcházejícího měsíce.
Slevy lze uplatnit pouze při nákupu vstu
penek v pokladnách Národního divadla, 
nikoliv při online nákupu.

Festival hudebního divadla 
Opera 2015
Premiéra Boitova Mefistofela 22. ledna zahájí 12. ročník Festivalu hu-
debního divadla Opera 2015. Národní divadlo v rámci festivalu sehraje 
ještě Fibichovu operu Pád Arkuna, především ale na svých scénách přivítá 
deset mimopražských souborů: sedm z České republiky a tři ze Sloven
ska. Další představení a akce festivalu se odehrají v Divadle Hybernia, 
v Divadle Komedie, v La Fabrice, v Českém muzeu hudby, v Divadle 
Na Prádle a v kině Aero.
Patříte k těm, kdo před dvěma lety ve festivalové anketě hlasovali pro 
českobudějovického Rigoletta, který jednoznačně získal cenu diváků? 
Dirigent Mario De Rose se nyní do Prahy vrací s neméně strhujícím 
nastudováním Mascagniho Sedláka kavalíra a vlastní scénické kantáty 
Nyní a navždy. Okouzlila vás v roce 2013 liberecká křehká, metaforická 
inscenace Massenetova Dona Quichotta? Pak si nenechte ujít představe
ní Foersterovy Evy, kterou v Liberci nastudoval stejný inscenační tým. 
Jednatřicetiletá Linda Keprtová, jedna z výrazných osobností nastupující 
režisérské generace, navíc v Košicích režírovala Poulencovy Dialogy 
karmelitek – kdo je před lety viděl v opavském provedení, jistě přijde i ten
tokráte. Festival celkově odráží nástup mladších a nejmladších režisérů 
(Tomáš Pilař, tandem SKUTR ad.) i interpretů.
Po dvou letech je tu opět možnost udělat si obrázek o operním dění v celé 
zemi, tentokráte dokonce v celém bývalém Československu, připomenout 
si známé tituly v jiném provedení (Bohéma, Tosca, Evžen Oněgin), objevit 
si tituly, které se u nás nikdy nehrály: olomoucký soubor se obdivuhod
ně popasoval s Ullmannovým Pádem Antikrista! Program je tentokráte 
zvláště bohatý na české tituly: od Smetany přes Janáčka a Martinů až 
k současným autorům. Věříme, že si vyberete a že společně strávíme 
krásný měsíc plný emotivních diváckých zážitků a vášnivých diskusí 
o současném operním divadle u nás.

Lenka Šaldová, ředitelka festivalu

Změny v předplatném
O1, O2, OH, VŘ, MŘ: 
Začátek inscenace Salome se v původně plánovaných termínech  
posouvá z 19.00 na 20.00.

VŘ, R, ROD2, D:
Změna názvu titulu, původní název inscenace Perníková chaloupka  
se mění na Jeníček a Mařenka.

O veškerých změnách budou předplatitelé informováni dopisem či emailem a SMS. 
Aktuální změny se můžete dočíst na informační ceduli umístěné o přestávce každého 
předplatitelského představení v prostoru večerní pokladny Národního divadla a Stavov
ského divadla a v prostoru šatny Nové scény a dále v předplatitelském bulletinu.
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TÉMA

Mefistofeles 
vypráví o nás 
samotných …

Pane dirigente, jaké bylo vaše první setkání 
s Arrigem Boitem? A vzpomínáte si na svého 
prvního Mefistofela?
Poprvé jsem poznal Arriga Boita jako libretistu 
– bylo to na samém začátku mé kariéry, když 
jsem byl asistentem sira Johna Eliota Gardi
nera a spolupracoval jsem s ním na Verdiho 
Falstaffovi. Okamžitě jsem se do nádherného 
Boitova libreta zamiloval; je to text výjimečné 
kvality. V pozdějších letech jsem měl tu čest 
několikrát dirigovat Otella i Falstaffa. Dirigoval 
jsem také a natočil Simona Boccanegru, tu 
přepracovanou verzi, která představuje první 
operní spolupráci mezi Verdim a Boitem. Takže 
můj obdiv k Boitovi – básníkovi a spisovateli 
byl prvotní, teprve pak jsem poznal i jeho 
hudbu. Co se týče Mefistofela, dirigoval jsem 
na koncertech některé z těch nejslavnějších 
a nejznámějších scén. Zejména si vzpomínám 
na nádherný večer v bruselském Théâtre 
Royal de la Monnaie, kdy José van Dam zpíval 
Mefistofelovu La Canzone del Fischio z 2. části 
Prologu na nebesích (Ave, Signor) a árii krále 
Filipa Ella giammai m’amo z Dona Carlose …

Premiéra první verze Mefistofela 5. 3. 1868 
v milánské La Scale byla fiaskem. Dnes už asi 
nikdo nepochybuje, že to je mistrovské dílo, 
přesto o frekvenci uvádění opery na tentýž 
námět, Gounodova Fausta, se Boitovu dílu 

může jenom zdát. Server operabase uvádí 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 celkem 74 insce-
nací a koncertních provedení Fausta (v 56 měs-
tech) – a 14 inscenací a koncertních uvedení 
Mefistofela (ve 12 městech). Jak to vysvětlit? 
Ano, premiéra první verze v La Scale skončila 
obrovským fiaskem a na přepracování díla 
pracoval Boito plných sedm let. Premiéra nové 
verze 4. 10. 1875 v Teatro Comunale v Bologni 
už znamenala pro Boita a jeho operu okamžitý 

velký úspěch a Mefistofeles byl hrán v téměř 
všech významných operních domech té doby. 
Ale uvést toto dílo na scéně je velmi náročný 
úkol, po hudební stránce zejména vzhledem 
k užití mimořádného orchestrálního zvuku, 
rozsáhlých sborových scén včetně výstupů 
dětského sboru, je předepsána scénická hudba 
atd. Architektura díla je velmi složitá, v podsta
tě hledá syntézu mezi prvním a druhým dílem 
Goethova Fausta. Mefistofeles je výsledkem 
obrovského intelektuálního nasazení a i pro 

vyspělé publikum je rozhodně obtížněji vstře
batelný než Gounodův Faust.

V Mefistofelovi ve Státní opeře budete mít ex-
kluzívní pěvecké obsazení v čele se Štefanem 
Kocánem a Peterem Mikulášem v titulní roli, 
dále Christinu Vasilevu, Evu Urbanovou … Už 
jste s některým z nich spolupracoval?
Ano, se Štefanem Kocánem. Měl jsem to velké 
potěšení jej poznat na samém začátku jeho 
mezinárodní kariéry – vystupoval v Opéra de 
Nice, jejímž šéfem jsem tehdy byl, v „mých“ 
inscenacích Idomenea a Vojcka.

Spolupracujete s mnoha světovými operními 
domy včetně newyorské Metropolitní opery 
i s významnými symfonickými orchestry. 
Který zážitek se vám vybavuje jako skutečně 
neobyčejný a nezapomenutelný? 
Mám spoustu nádherných zážitků. Samozřej
mě nikdy nezapomenu na svůj debut v La Sca
le (v říjnu 2009, Le convenienze e inconvenienze 
teatrali Gaetana Donizettiho), ale stejně živou 
vzpomínku mám i na svého prvního Mahlera 
v Nice, na jeho Šestou symfonii a moll. Úžasné 
bylo také například dirigovat v moskevském 
Bolšom těatre, kde jsem poprvé hostoval 
v lednu 2014 a nastudoval jsem tam Turandot; 
v červenci jsem se pak do Moskvy vrátil k další 
sérii představení této opery. 

 >
Marco Guidarini

Foto: J. Rabara

Rozhovor s dirigentem MARKEM GUIDARINIM

Takže můj obdiv k Boitovi  
– básníkovi a spisovateli 
byl prvotní, teprve pak 

jsem poznal i jeho hudbu.
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Na janovské konzervatoři jste studoval hru 
na violoncello, na vídeňské Hochschule für 
Musik violoncello a také dirigování. Co vás 
přivedlo k tomu, že jste se nakonec rozhodl 
pro dirigování?
Ano, violoncello bylo mým hlavním nástrojem, 
ale zároveň jsem studoval i skladbu a dirigo
vání. Klíčovou roli v rozhodování o budoucnosti 

sehrála naprosto jednoznačně – a to velmi 
záhy – láska k divadlu; tedy že se budu věno
vat především dirigování. Nicméně i má setká
ní – jako violoncellisty – s Claudiem Abbadem 
a Carlem Mariou Giulinim na mě měla velký 
vliv, v každém směru. 

V Praze nejste poprvé. 26. 11. 2004 jste 
dirigoval ve Smetanově síni galakoncert ame-
rické mezzosopranistky Jennifer Larmore. Co 
vám utkvělo v paměti z té návštěvy Prahy?

Jednoznačně obrazy Františka Kupky. Zjistil 
jsem, že zemřel v roce 1957 ve městě Puteaux 
v bezprostředním sousedství Paříže. Ve měs
tě, kde v roce 1835 zemřel i Vincenzo Bellini, 
který zde komponoval svou poslední operu, 
Puritány. Krátce po nádherném pražském 
koncertě s Jennifer jsem v Puteaux dirigoval 
belliniovský koncert. V letech 2009 až 2012 
jsem byl uměleckým ředitelem festivalu 
Rencontres Musicales de Puteaux a pak jsem 
založil Mezinárodní soutěž bel canta Vin
cenza Belliniho, která se v říjnu 2014 konala 
už počtvrté. Takže Bellini a Putaux ve mně 
budou vždycky vyvolávat vzpomínky na Prahu 
a Františka Kupku.

Jennifer Larmore miluje práci na počítači 
a astronomii, klasický rock a jazz. Co si prý 
doma zásadně nikdy nepustí, je opera … Jak 
jste na tom vy? Co vaše koníčky, jak relaxuje-
te od opery?
Jsem vášnivý čtenář … V hudbě nemám žádné 
hranice či priority, i když přece jen – velmi 
miluji jazz, stejně jako rakouský klavírista 
Friedrich Gulda, kterého jsem velmi obdivoval. 
Také jsem velký filmový fanoušek. A vášnivý 
kuchař! Moc rád vařím pro své přátele. A pova
žuji se za celkem slušného znalce vína …

Co říci divákům, aby si tuto nádhernou Boito-
vu operu nenechali ujít?
Mefistofeles se zabývá některými z nejpod
statnějších filozofických témat, otázkami 
touhy po věčném mládí, nehynoucí kráse, bez
břehém poznání. A právě k takovému tázání 
se čím dál častěji obrací i současný člověk. 
Tahle opera nám tak vypovídá cosi o nás 

samých, Faust a Mefistofeles totiž představují 
metaforu takových tužeb, takových obav, iluzí 
i nadějí. Přijít si poslechnout Mefistofela by se 
tedy mohlo rovnat účasti na nádherné objevi
telské výpravě. 

Děkuji za rozhovor!
Jitka Slavíková

 >

Marco Guidarini
Foto: J. Rabara

V hudbě nemám žádné  
hranice či priority, 

i když přece jen  
– velmi miluji jazz.

Přijít si poslechnout 
Mefistofela by se tedy mohlo 
rovnat účasti na nádherné 

objevitelské výpravě. 

MARCO 
GUIDARINI
Dirigent mezinárodního renomé 
zahájil svou kariéru jako asistent 
sira Johna Elliota Gardinera 
v Lyonské opeře, a to v inscena
cích Falstaffa a Hraběte Oryho. 
Od té doby se představil v mnoha 
světových operních domech, mj. 
v New Yorku (Metropolitní opera 
a New York City Opera), Los An
geles, Dallasu, Torontu, Vancou
veru, Sydney, Santiago de Chile, 
Miláně (La Scala), Barceloně, 
Bologni, Neapoli, Berlíně, Mnicho
vě, Drážďanech, Lipsku, Kodani, 
Stockholmu, Oslu, Římě, Cardiffu, 
Glasgowě, Londýně ad. V letech 
2001 až 2009 byl šéfdirigentem 
opery a filharmonického orchest
ru v Nice. V únoru 2002 debutoval 
v Metropolitní opeře (Rigoletto), 
v říjnu 2009 v milánské La Scale 
(Le convenienze e inconvenienze 
teatrali), na podzim 2010 v Teatro 
Colón v Buenos Aires (Falstaff) 
a v lednu 2014 v moskevském 
Bolšom teatre (Turandot). Jeho 
rozsáhlý repertoár zahrnuje 
přes 70 operních titulů a řadu 
velkých symfonických děl, jeho 
rozsáhlá diskografie pokrývá obě 
oblasti. Z četných vyznamenání 
uveďme titul Cavaliere della 
Repubblica italiana (2006) a titul 
rytíře francouzského Řádu umění 
a literatury (2008).



Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas 3 – Vltava, Ekonom, 
Instinkt, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

ARRIGO BOITO

MEFISTO- 
FELES
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HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ: MARCO GUIDARINI
DIRIGENTI: MARCO GUIDARINI, RICHARD HEIN

REŽISÉR: IVAN KREJČÍ
PREMIÉRY: 22. A 24. 1. 2015 VE STÁTNÍ OPEŘE

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS
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OPERA > PO PREMIÉŘE

Z recenzí:

Nová země zazněla po 78 letech od vzniku. Jedinkrát.
Na scéně historické budovy pražského Národního 
divadla (ND) se v pátek večer odehrála výjimečná 
premiéra. (...) Hábova hudební řeč těžící z modernis
mu 30. let (...) není posluchačsky snadno přístupná, 
ale také ne neposlouchatelná, je propracovaná, 
zvukově barevná a party sólistů jsou srozumitelné 
a vedené v "sprechgesangovém" dialogu. Pro inter
prety představují ale svou tonální nezakotveností 
a nemelodičností náročný úkol, a je proto zapo
třebí ocenit profesionální připravenost a pěvecké 
umění všech interpretů, nejen hlavních rolí – Pavla 
Remenára, Lucie Hilscherové, Josefa Moravce, 

Jiřího Brücklera, Veroniky Hajnové – ale i menších 
postav v podání Marie Fajtové, Lenky Šmídové, Yvony 
Škvárové, Jaroslava Březiny, Luďka Veleho, Zdeňka 
Plecha a Václava Lemberka, stejně jako pěvců České
ho národního sboru. Novou zemi nastudoval hudební 
ředitel ND Petr Kofroň, který má s hudbou 20. sto
letí velké zkušenosti. Na jeho přístupu k Hábově 
partituře i na výkonu orchestru je to znát. Po hudební 
i pěvecké stránce se Nová země dočkala v Národním 
divadle opravdu úctyhodného provedení. (...)

Radmila Hrdinová, novinky.cz, 13. 12. 2014

Brutální kolektivizace na Ukrajině v pojetí Aloise Háby nadchla.
(...) Opera byla uvedena ale pouze jednou a další před
stavení už se konat nebude – snad proto, že se jednalo 
o počin v rámci Roku české hudby, a jednoduše také 
proto, že na složitou Hábovu hudbu by se asi davy 
do divadla nehrnuly. Problematická je i samotná látka 
opery a její libreto. Opera se tak dočkala zadostiučině
ní v podobě světové premiéry, ale o tom, že by se dílo 
mohlo stát repertoárovým kusem divadla, nemůže být 
řeč. (...) Nejen hudba, ale i libreto opery nenechá divá
ka chladným. (...) Děj opery také nemá úplně standard
ní průběh. Ačkoli má chronologické směřování, jedná 
se spíše o výjevy a obrazy ukrajinské situace. Postavy 
sice zastávají určité postoje, nicméně celá opera je 
jakýmsi útržkem, pohledem či fotografií dané situace, 
a nikoliv standardním dějem, kde se postavy vyvíjejí. 
(...) Syrovost díla byla podtržena vtipně zvolenými kos
týmy (Jana Preková) od uniforem po spodní prádlo.
Výkon orchestru byl výborný a dirigent Petr Kofroň 
udělal pro dílo maximum možného. Také zpěváci 
své obtížné party zvládli skvěle. Náročnou roli měla 
Lucie Hilscherová jako Větrovová, manželka předse
dy kolchozu – v této roli obstála výborně. Z dalších 

jmenujme Pavola Remenára (předseda Větrov), 
Josefa Moravce (Prochor), Jiřího Brücklera (Bankin), 
Jaroslava Březinu (Gríša – pěvec byl ve skvělé formě 
a jeho lyrický způsob zpěvu zajímavě kontrastoval 
s Hábovou hudbou), Marii Fajtovou (Máša), Veroniku 
Hajnovou (Nataša) a další. Všichni zaslouží pochva
lu za to, jakým způsobem se s rolemi popasovali 
s vědomím, že je budou zpívat pouze jednou. Český 
národní sbor se představil také jako nanejvýš profe
sionální (sbormistryně Miriam Němcová) a zejména 
sólisté sboru zaujali výbornými výkony. Celkově lze 
dojem z představení shrnout jako snahu o maximální 
působení na všechny smysly diváka. Šlo o představení 
do jisté míry strhující, ale také trochu matoucí a složi
té. Z hlediska dramaturgie se jedná o počin záslužný, 
nanejvýš zajímavý, z pohledu divadelního o počin 
výborně provedený se spornými režijními postupy 
(ale jakým způsobem je vlastně možné dnes toto dílo 
inscenovat?) a z hlediska hudebního provedení o počin 
na nejvyšší úrovni.

Veronika Vejvodová, operaplus.cz, 13. 12. 2014 

Autor libreta: Ferdinand Pujman
Hudební nastudování a dirigent:  

Petr Kofroň
Režie: Miroslav Bambušek

Scéna a kostýmy: Jana Preková 
Světelný design: Jan Dörner
Sbormistr: Miriam Němcová

Dramaturgie: Ondřej Hučín

Osoby a obsazení:
Větrov: Pavol Remenár

Větrovova: Lucie Hilscherová
Prochor: Josef Moravec

KrysaLukánič: Luděk Vele
Bankin: Jiří Brückler
Máša: Marie Fajtová

Gríša: Jaroslav Březina
Nataša: Veronika Hajnová

Čučkina: Lenka Šmídová
Šiškova: Yvona Škvárová
Karpucha: Zdeněk Plech
Mužík: Václav Lemberk

Činoherci: Tomáš Bambušek, Jiří Černý, 
Vanda Hybnerová, Petr Krušelnický, Jan 

Lepšík, Johana Matoušková, Passi Mä-
kelä, Richard Němec, Zuzana Sýkorová, 

Halka Třešňáková, Miloslav Mejzlík 
Orchestr Národního divadla

Koncertní mistr: Alexej Rosík 
Český národní sbor

Poloscénické provedení: 
12. prosince 2014 

v Národním divadle

Inscenace byla uvedena  
v rámci programu 
Roku české hudby.

 >

Fotografie z představení
Foto: H. Smejkalová

Alois Hába

Nová země



Z recenzí:
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OPERA > OSOBNOST

 >
Christina Vasileva
Foto: I. Sochorová

Arrigo Boito 

Opera o prologu, 
čtyřech dějstvích a epilogu

Libreto: Arrigo Boito podle 
dvojdílné veršované tragédie Faust 

Johanna Wolfganga von Goetha

Hudební nastudování: Marco Guidarini
Dirigenti: Marco Guidarini, Richard Hein

Režisér: Ivan Krejčí
Scéna: Milan David

Kostýmy: Marta Roszkopfová
Světelný design: Daniel Tesař

Pohybová spolupráce: Igor Vejsada
Sbormistři: Martin Buchta, Adolf Melichar

Dramaturgie: Jitka Slavíková

Osoby a obsazení:
Mefistofeles: Štefan Kocán, 

Peter Mikuláš, Jiří Sulženko
Faust: Raúl Gabriel Iriarte, Daniel Magdal 

Margherita: Alžběta Poláčková, 
Christina Vasileva

Marta: Jana Sýkorová, Yvona Škvárová
Elena: Jitka Svobodová, Eva Urbanová

Wagner / Nereo: Josef Moravec, 
Martin Šrejma

Panthalis: Sylva Čmugrová

Orchestr a Sbor Státní opery
Spoluúčinkuje dětský sbor Pueri Gauden

tes pod vedením Zdeny Součkové

Premiéry:
22. a 24. 1. 2015
ve Státní opeře

Mefistofeles

Do Prahy se vracíte po třech letech, které jste strá-
vila v Německu. Hostovala jste v Theater Freiburg, 
kde jste se objevila v rolích, jako byla Desdemona 
(Otello), Manon (Manon Lescaut), Elsa (Lohengrin) 
nebo Lisa (Piková dáma). Se svou Desdemonou 
jste byla dokonce nominována na zpěvačku roku 
v časopise Opernwelt. Jak vy sama hodnotíte své 
tříleté působení ve Freiburgu? Co vám dalo a co 
naopak vzalo?
Působení ve Theater Freiburg mi dalo skutečně 
obrovské zkušenosti, velké uznání a navíc i mnoho 
přátel. Vzalo mi bohužel kontakt s rodinou, a to je 
důvod, proč jsem tamější hostování v této sezoně 
musela omezit.

Před odchodem do Německa jste ve Státní opeře 
i v Národním divadle zazářila v mnoha rolích 
(např. jako Rusalka, Káťa Kabanová, Cio-Cio-San, 
Desdemona, Mimi apod.). Proč jste tuto úspěšnou 
dráhu v roce 2011 přerušila a rozhodla se právě 
pro Freiburg? 
Dostala jsem z Německa nabídku a pak následovaly 
další. Potřebuji ke svému životu změny, tak jsem 
působení ve Freiburgu na tři roky dala přednost. 
Bůhví, třeba zase nějaká změna přijde. Nevím, kam 
mě osud zavede.

Seznámila jste s rámci své profese v zahraničí 
s lidmi, kteří vás nějak inspirovali, posunuli dál 
nebo nějak jinak výrazně ovlivnili? Vzpomínáte 
na dobu strávenou v Německu ráda? 
Ano, vzpomínám ráda, a proto jsem práci ve Frei
burgu zcela neukončila. Na tuto sezonu jsem dosta
la nějaké nabídky, které jsem ale z osobních důvodů 
odmítla.

Jak byste hodnotila pracovní prostředí v zahraničí 
a u nás? Existují nějaké podstatné rozdíly mezi 
způsobem práce v Německu, mezi pracovními 
vztahy či přístupy? Setkala jste se v zahraniční 
třeba s větší rivalitou či naopak větší profesiona-
litou? 
Tak rozdíly určitě budou, ale nejsou podstatné. 
Alespoň ne pro mě. Něco se mi líbí víc v Němec
ku a něco tady – tak půl na půl. Peníze jsou sice 

dobrá věc, ale ne všude máte zázemí. Organizace je 
v Německu možná v něčem lepší, ale povahově jsou 
naši sousedé jiní. Nejsou to Slované, takže si tolik 
nezávidí, ale zas nejsou tak otevření. Jsou zkrátka 
jiní a na to si nezvyknete ze dne na den. Člověk si 
nevybere – je to vždycky něco za něco.

Mluví se o vás jako o zpěvačce, která svými výkony 
dalece přesahuje hranice naší země. Neuvažovala 
jste o tom, že v zahraničí zůstanete a pokusíte se 
o světovou kariéru? Máte ambice stát se zpěvač-
kou světového formátu?
Zpěváka světového formátu z vás dělá kvalita, nikoli 
kariéra. Závratná kariéra ještě nemusí být zárukou 
kvality. Obzvlášť v dnešní době ne. Kdekdo už „dělá“ 
světovou kariéru, až se jeden diví. Ambice jsem 
měla celý život, tak jsem šťastná, že mám uznání, 
ale dál se teprve uvidí.

V Praze se opět uvedete již v lednu příštího roku 
v roli Markétky v Boitově Mefistofelovi. V soupisu 
vašeho repertoáru jsem tuto roli nenašla – sezna-
mujete s rolí tedy poprvé? 
Ano, Markéta je pro mě nová role a jsem moc ráda, 
že ji konečně můžu dělat. Líbí se mi obraz, charak
ter a hudba opery.

V minulosti jste zpívala mnoho zajímavých rolí. 
Máte ještě v budoucnu nějaké vysněné role, které 
byste si chtěla zazpívat? 
Ano – Normu. Sice jsem ji už zpívala, ale ráda bych ji 
zazpívala zase.

Sice jste se v Česku nenarodila, ale prožila jste 
zde podstatnou část svého života … Jak prožíváte 
návrat do České republiky? Stýskalo se vám, nebo 
jste byla v zahraničí šťastnější? 
Nemůžu říci, že jsem se vrátila, nemám ráda tenhle 
úhel pohledu. Vždycky jdu dopředu – taky do Ně
mecka budu dále jezdit a taky se nebudu vracet. 
Vždycky se mi stýská, ale ať jsem kdekoliv, nemůžu 
zůstat na jednom místě...

Děkuji za rozhovor
Veronika Vejvodová

Závratná kariéra nemusí ještě být zárukou kvality …

… říká sopranistka českobulharského původu CHRISTINA VASILEVA v rozho
voru o svém působení v Německu, návratu do Prahy a nové roli Markétky v Boi
tově Mefistofelovi. Na jeviště Národního divadla se vrací po třech letech. V Praze 
předtím zazářila již v letech 2006–2011 jako Elena (Sicilské nešpory), Desdemona 
(Otello), CioCioSan (Madama Butterfly), Liù (Turandot) nebo Rusalka. Za roli Mimi 
(La bohème) ve Státní opeře Praha byla v roce 2008 nominována na Cenu Thálie 
a za Janáčkovu Káťu Kabanovou v Národním divadle Cenu Thálie již dostala (2010). 
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Mefistofeles

Ambice jsem měla celý  
život, tak jsem šťastná,  

že mám uznání, 
ale dál se teprve uvidí.



14

OPERA > PŘEDSTAVUJEME Z MEFISTOFELA

Martin Buchta:  
Na další zkušenost 
ve Státní opeře se těším
Po sedmi letech práce se sborem Národního divadla si Martin Buchta „zaskočil“ do Státní 
opery, aby spolu se zdejším sbormistrem Adolfem Melicharem nastudoval sborové scény 
v inscenaci opery Arriga Boita Mefistofeles. Absolvent orchestrálního dirigování na JAMU 
a Hochschule für Musik Franz Liszt ve Výmaru má za sebou práci na více produkcích  
v Národním i Stavovském divadle – od Mozarta po Ivanovićův Čarokraj.

Když posloucháme Boitova Mefistofela, 
nejspíš se shodneme, že bez sborových částí 
by tato opera ztratila hodně ze své působi-
vosti. Jaké jste měl pocity, když jste partituru 
otevřel poprvé? 
Mefistofeles je pro mě jedním ze stěžejních děl 
sborové operní literatury. Můj první pocit při 
otevření partitury byla tedy velká zodpověd
nost. Bylo mi jasné, že nás se sborem Státní 
opery čeká nelehký úkol. Samozřejmě jsem 

měl také velkou radost, protože hudba je to 
vskutku velkolepá a rozmanitost sborových 
scén umožňuje zpěvákům předvést veškerou 
škálu svých dovedností.

V Národním divadle jste si za několik let 
získal respekt a obdiv a šířkou repertoáru 
i důležitý rozhled v operní literatuře. Inten-
zivní práce s jedním tělesem, se Sborem 
Opery Národního divadla, ozvláštnila nabídka 

na nastudování Mefistofela se Sborem Státní 
opery. Přinesla vám tato práce kromě nutné 
přípravy a profesionální realizace i osobní 
potěšení a inspiraci pro další práci s vašim 
domovským sborem? 
Velice milé bylo seznámení se se všemi zpěvá
ky Sboru Státní opery. Na všech bylo od začát
ku vidět, že je hudba Boitovy opery velice baví 
a pracovní nasazení bylo maximální, čehož si 
u nich velice cením. Doufám, že i v budouc
nu budu mít příležitost s tímto sborem ještě 
pracovat, jsou to moc příjemní lidé a opravdoví 
profesionálové.

Sbormistr je zejména dirigentem, který má 
vlastní představu o hudebním nastudování. 
Se sborem pracuje dříve, než se dostane 
takříkajíc před dirigenta. A ten může mít 
o díle odlišnou představu. Jak konkrétně 
docílit souladu v těchto dvou někdy odlišných 
pohledech? 
My jsme se s panem dirigentem Guidarinim 
sešli již v září a při společném debatování 
nad partiturou jsme zjistili, že máme velice 
podobný názor na to, jak chceme dílo hudebně 
uchopit. Byl to tedy soulad hned od začátku, 
což se potvrzuje i nyní na společných hudeb
ních zkouškách. Doufám a věřím, že to bude 
na výsledné práci slyšet.

Už nyní pracujete na sborových scénách v Ja-
náčkově opeře Z mrtvého domu, kterou uve-
deme v květnu v Národním divadle. Co je pro 
sbor v tomto díle a v této konkrétní inscenaci 
režiséra Daniela Špinara největší výzvou?
Sbor je jednou z hlavních postav této opery, 
z režijní koncepce pana režiséra Špinara jsem 
pochopil, že budeme přítomni na scéně od za
čátku až dokonce. Výzvou tedy pro všechny 
pány sboru bude nejenom hledání přesvěd
čivého výrazu Janáčkovy hudební řeči, nýbrž 
i velké herecké nasazení a koncentrace. Moc 
se na tu práci těším, hudební zkoušky, které 
právě probíhají, naznačují, že se bude jednat 
o krásný zážitek. 

Juraj Gerbery 

 >

Martin Buchta
Foto: archiv
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OPERA > PROFIL ČLENŮ SBORU STÁTNÍ OPERY

 >

Diplom finalisty Mezinárodní operní 
soutěže v rumunském Sibiu.

Peter Paleček
Zpěv studoval na vysoké škole v Prešově 
a současně soukromě u basisty Ondreje Mráze. 
Časté hostování jeho pedagoga bylo důvo
dem přestěhování do České republiky a první 
angažmá získal v Českých Budějovicích, kde 
působil dvě sezony jako člen operního sbo
ru. Během tohoto období dostal příležitost 
nastudovat i sólové role v Jihočeském divadle 
(Angelotti – Tosca, Zuniga a Morales – Carmen) 
a vystoupit na několika koncertech. „Když jsem 
objevil inzerát s informací o konkurzu na člena 
Sboru Státní opery, neváhal jsem a přihlásil se. 
Repertoár Státní opery je rozsáhlý a je pro mě 
velkou příležitostí a výzvou,“ říká Peter Paleček. 
I nadále navštěvuje soukromé hodiny u Ondreje 
Mráze a díky svému talentu a odhodlání se loni 
dostal do finále Mezinárodní operní soutěže 
v rumunském Sibiu. 

Blahopřejeme!

František Ryšavý
Když bývalý člen sboru Státní opery schází po schodech, pečlivě sleduje střídavě pravé a pak levé chodidlo, 
aby měl jistotu každého svého kroku. Přestože mu hlas slouží, to nejlepší ze sebe už rozdal. Jeho bolavé nohy 
mu neumožňují zažít potěšení z jeviště naplno a na sto procent naplnit herectvím charakter svých postav. 

FO
TO

: H
. S

M
EJ

K
A

LO
VÁ

FO
TO

: A
R

CH
IV

 >

K sólovým rolím, které František Ryšavý vytvořil, patří 
i Commissionario v inscenaci Verdiho La traviaty (premiéra 
ve Státní opeře Praha 5. 10. 2006). Na fotografii s Alešem 
Brisceinem v roli Alfreda.
Foto: F. Ortmann

„Zpěv a opera mě bavily už od dětství. Chodil 
jsem do divadla opravdu často,“ začne František 
Ryšavý a rozpovídá se o zážitcích, když si za po
slední peníze koupil vstupenku do parteru, aby 
viděl a slyšel legendární Martu Krásovou v roli 
Rózy ve Smetanově Tajemství opravdu zblízka. 
„Ani na jízdenku mi nezbylo, domů do Strašnic 
jsem musel pěšky, na ty puchejře si dodnes 
pamatuji,“ směje se. Nakonec se dostal k jevišti 
opravdu blízko, vlastně se na něj sám postavil. 
„Vyučil jsem se kuchařem, ale od deseti let 
jsem docházel i na zpěv,“ říká. Jako 36letému 
se mu podařilo dostat se do sboru tehdejšího 
Smetanova divadla, dnešní Státní opery. Bylo to 
v roce 1983. „Pamatuji si spoustu nádherných 
představení, světového i českého repertoáru. 
Ale nejvíce mi utkvěly v mysli Řecké pašije 

Bohuslava Martinů,“ rozpomíná se. Inscenace 
Václava Kašlíka se scénou Zbyňka Koláře se 
dočkala šesti desítek repríz, naposledy ji diváci 
viděli v listopadu 1992. „Byla to bomba, křížové 
schodiště se svíčkami bylo velmi působivé. 
Všichni jsme tu inscenaci měli rádi, hostovali 
jsme s ní ve Wiesbadenu nebo v Drážďanech,“ 
podotýká František Ryšavý a pokračuje výčtem 
dalších produkcí: Prokofjevovy Zásnuby v kláš-
teře, Smetanova Hubička, Pauerova Zuzana 
Vojířová, Fibichova Nevěsta messinská … „Když 
jsme připravovali operu s větším počtem členů 
sboru, vypomáhali jsme si vzájemně s Národ
ním divadlem,“ objasňuje bývalý sborista. 

Nyní předává štafetu mladým. „Jaké jsou před
poklady dobrého člena sboru? Musí mít talent 
a lásku k hudbě. A pokud bude mít i pokoru, 
vše ostatní se dostaví. Já jsem byl do toho 
blázen,“ uzavírá. 



Díl třetí:  
Pestrý svět orchestrálních partů
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OPERA > Z POKLADŮ HUDEBNÍHO ARCHIVU NÁRODNÍHO DIVADLA

Protože jsme čerstvě vstoupili do nového roku, zahrajeme tentokrát na zábavnější notu, přesněji řečeno 
na zábavnější noty. Provedeme jakousi namátkovou kontrolu orchestrálních materiálů z fondu našeho 
hudebního archivu a zjistíme, že party, ze kterých dámy a pánové orchestru při operních představeních 
a koncertech hráli, nesloužily pouze a jen k účelům, k němuž byly původně vytištěny či rozepsány.

Orchestrální party hudebníkům 
zdaleka nesloužily jen ke hře. Bývaly 
deníkem, memoáry a dokonce i ga
lerií výtvarného umění. Přesvědčit 
se o tom lze v partech ke Straus
sově Elektře, které pamatují řadu 
velkých dirigentských osobností 
v čele se samotným autorem. Právě 
z těchto partů se hrálo pod taktov
kou samotného Richarda Strausse 
roku 1910 v Národním divadle 
a roku 1922 i v Novém německém 
divadle (dnešní Státní opera). 
Violista Nového německého divadla 
si poznamenal v roce 1924 před
stavení s dirigentem Alexandrem 
Zemlinskym, pod něj pak jiný hráč 
připsal data koncertního provedení 
Elektry s dirigentem Jiřím Koutem 
v roce 1995 v Národním divadle 1 . 

Skutečné skvosty se dochovaly 
v partech 2. flétny a 2. houslí. 
Zda jsou autory kreseb hudebníci 
Národního, či Nového německého 
divadla, nelze jednoznačně určit. 
První z kreseb, na níž je vyobra
zen hráč na „bojler“, 2  je patrně 
ironický komentář k extrémním 
nárokům Richarda Strausse 
na orchestrální instrumentář, 
druhá kresba s nápisem „Du bist 
die Ruh!“, tedy „V tobě najdu klid!“, 
citující název známé písně Franze 
Schuberta, 3  pak ukazuje, že myš
lenky hráčů se často ubíraly jinudy, 
než si dirigent přál …

Smetanova Slavnostní předehra 
C dur, hraná poprvé při položení 
základního kamene Národního 
divadla roku 1868, se v archivu 
dochovala patrně v původních 
partech 4 . V 19. i 20. století byla 
při slavnostních příležitostech uvá
děna znovu a znovu, jak můžeme 
vidět na samotných partech, 
do nichž hráči zapisovali data 
a okolnosti jednotlivých prove
dení. Někdy hudebníci připojili 
i podrobnější komentář, jako tomu 
je v jednom z violoncellových partů 

5 : „Po slavnostní ouvertuře mluvil 
komunista a tak zvaný znalec 
Smetanovy hudby Z. Nejedlý, hu
dební vyslanec SSSR.“ Poznámka 
pochází z roku 1927.

Fagotista orchestru Národního 
divadla si do svého partu mimo 
jiné zapsal, že premiéry opery 
Bohuslava Martinů Hry o Marii 
v únoru 1936 se osobně zúčastnil 
i prezident Edvard Beneš. Z téhož 
partu pak v roce 1938 hrál jiný, zde 
podepsaný fagotista při uvedení 
Her o Marii v Olomouci 6 .

Připravil: Ondřej Hučín

Příště: Stabat mater,  
buřty a  dřeváky aneb 
Co ukrývají sborové party.

1 2 3

4

5 6
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Umělecký šéf : 
MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry:

Ohlušující 
pach bílé …
22. ledna 2015 uvedeme 30. reprízu hry Stefana Massiniho 
Ohlušující pach bílé … v duši Vincenta van Gogha. Nenechte si 
ujít úspěšnou inscenaci se skvělými hereckými výkony Karla 
Dobrého, Davida Matáska, Františka Němce, Filipa Rajmonta 
a dalších. Od začátku sezony uvádíme na Nové scéně!

Uvádíme: 
22. ledna 2015 
na Nové scéně

Činohra ND je členem UTE

 ×
Karel Dobrý a David Matásek

Foto: H. Smejkalová

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Dokonalé štěstí
aneb 1789
Jedna taková docela malá revoluce by se nám vlastně hodila …

Ariane Mnouchkinová

Přeložili: Milena a Josef Tomáškovi
Režie: Vladimír Morávek

Scéna: Martin Chocholoušek
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková

Dramaturgie: 
Martin Urban a Marta Ljubková

Hudba: Matěj Kroupa 
Pohybová spolupráce: Václav Jelínek

Jan Hartl, Eva Salzmannová, 
Martina Preissová, Václav Postránecký, 

Jan Kačer, Kateřina Holánová, 
Radúz Mácha, Filip Rajmont, 

Martin Pechlát, Petr Motloch, Jan Bidlas,
Alexej Pyško, Milan Stehlík, 

Ladislav Frej j.h., Ondřej Bauer j.h., 
Jiří Kniha j.h., Vladimír Polívka j.h., 

Gabriela Vermelho j.h., Eva Vrbková j.h., 
Petr Oslzlý j. h., Robert Mikluš j.h., 

Martin Davídek j. h.

Kapela Dokonalé štěstí, děti a akrobati

Uvádíme
5. a 18. ledna 

(14.00 a 19.00), 
13. a 25. února 2015

Národní divadlo

Prohlédněte si fota z inscenace 
www.facebook.com/cinohraND

Z ohlasů:
V inscenaci Dokonalé štěstí aneb 1789 dokázal režisér 
Vladimír Morávek přenést vážnost své hry o revolu
cích i do polemických hovorů mezi diváky. (...) Použil 
dvě divadelní předlohy od Ariane Mnouchkinové 
na téma revoluce jako východisko k monumentál
ní inscenaci, která není jen o Velké francouzské 
revoluci, ale také o převratu, který se odehrál před 
pětadvaceti lety u nás.
„Na tyto dny se v dějinách lidstva nikdy nezapome-
ne. Odhalily v hloubi lidských duší takovou možnost 
mravního rozvoje, jaký si žádný politik do té doby 
neuměl představit. I když sledovaného cíle nakonec 
dosaženo nebylo, neztrácejí tyto hodiny svobody nic 
na své převratné hodnotě. Změnily napříště vše," 
napsal Emanuel Kant o Velké francouzské revo
luci. Souvislost mezi revolučními ideály Morávek 
na úvod připomíná nejen tímto Kantovým textem, 
ale i emblematickou písní Marty Kubišové Ať mír 
dál zůstává s touto krajinou. Fotografie zaplněného 
hlediště Národního divadla z 19. listopadu 1989 pro
mítnutá na obrovskou jevištní oponu vytvoří zvláštní 
sjednocující atmosféru nejen mezi revolucemi, ale 
také mezi „tam" a „tady", „tehdy" a „ted". A pamětník 
se jen těžko brání, aby na velké fotografii nehledal 
známé tváře.
Po této ouvertuře čas oponou trhne a otevře se před 
námi hloubka jeviště Národního divadla, které jakoby 
ani nikde nekončilo. Postavy v historických kostý
mech se vynořují odevšad: přicházejí z dalekého ho
rizontu, z portálů, z hlediště, z lóží, herci či hudebníci 
hrají v parteru i na poslední galerii.

Dojem propojenosti často oddělených světů posiluje 
výtvarník Martin Chocholoušek „molem", které vede 
hluboko do řad v parteru, publikum nejen vidí, ale je 
viděno, neboť režisér Vladimír Morávek zhasne světlo 
v hledišti jen na pár minut před koncem představení. 
(...) Titul výborně zapadá do současného spole
čenského kontextu. Po čtvrtstoletí, které uplynulo 
od sametové revoluce, jakoby i v politických kruzích 
i mezi historiky akceleroval boj o pravdivý pohled 
na klíčové listopadové události. 
(...) Revoluční balábile umí režisér zpomalit a zvý
raznit v něm detail, je vypravěčem, kterému někdy 
až příliš záleží na pochopení, takže jednu informaci 
sdělí textem, písní i situací, zvláště v prvé půlce si 
dává záležet na tom, abychom rozuměli příběhu.
(...) V Národním divadle se nehraje kus pro diváka, 
který usedne do plyšového křesla s cílem „hlavně 
se bavit". Divadelní událost je opřena o sílu obrazů 
i sílu slov.
(...) Cestou domů je o čem přemýšlet a k výměně 
názorů je určen také debatní cyklus, který Národ
ní divadlo pořádá v návaznosti na tuto inscenaci 
ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Cyklus je 
nazvaný Všechno, co potřebujeme, je pravda.
Hledejme ji.

Nina Tiliu, aktuálně.cz, 12. 12. 2014

1  Martina Preissová
2  Eva Salzmannová
3  Jan Bidlas
4  Radúz Mácha
5  Filip Rajmont

Foto: M. Špelda
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1  Martina Preissová
2  Eva Salzmannová
3  Jan Bidlas
4  Radúz Mácha
5  Filip Rajmont

Foto: M. Špelda
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Přeložil: Jiří Josek
Režie: Daniel Špinar

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Iva Němcová

Dramaturgie: Daria Ullrichová
Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: Karel Dobrý, David Prachař, 
Magdaléna Borová, Jiří Štěpnička, 

Alois Švehlík, Vladislav Beneš, 
Igor Orozovič, Patrik Děrgel j. h., 

Jan Jankovský j. h., Jana Boušková, 
Lucie Žáčková, Jana Pidrmanová

Othello patří k Shakespearovým vrcholným tragédiím 
a byl napsán někdy mezi lety 1602 až 1604. Bývá označo
ván za „rodinnou tragédii“ či „tragédii žárlivosti“, protože 
na rozdíl od světodějných konfliktů v jiných hrách v této  
je tématem drama mezi manželi.

Prohlédněte si fota z inscenace www.facebook.com/cinohraND 

Othello
  benátský mouřenín

William Shakespeare
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Když na počátku 17. století Shakespeare Othella psal, lite
rárním podkladem mu byla Povídka o mouřenínovi z knihy 
italského autora Giraldiho Cinthia Sto povídek (Hecatommithi, 
1566). Tento mravoučný příběh vypráví o tom, jak špatně 
skončí bílá dívka, pokud se zaplete s černochem. Přestože 
mnohé z původní látky Shakespeare přejal téměř doslova, 
podařilo se mu z tendenční historky vytvořit strhující drama 
plné výsostné poezie, humanistického cítění a plnokrevného 
života. Zároveň napsal dílo, které odráželo ducha své doby 
a ani po čtyřech stech letech nezestárlo. Jistě, žárlivost 
je stará jako lidstvo samo a xenofobie a rasismu neubývá. 
A násilí, které je provází, tvoří koneckonců dějiny světa. Pou
ze díky věčnému tématu by ale hra asi nepřežila. Od podob
ných příběhů se odlišuje hlavně tím, že ji vytvořil dramatik 
a básník, který ani toto černobílé téma nenahlížel černobíle. 

Jiří Josek

Uvádíme:
7. a 16. ledna, 
8. února (14.00 a 19.00) a 16. února 2015
ve Stavovském divadle

1  Karel Dobrý a Magdaléna Borová 
2  David Prachař
3  Karel Dobrý a David Prachař
4  Jana Pidrmanová
5  Jana Boušková a Karel Dobrý

Foto: M. Kámen
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ČINOHRA > OHLÉDNUTÍ

Režie: Jiří Adámek
Scéna a kostýmy: Jakub Kopecký

Dramaturgie: Jan Tošovský
Hudba: Michal Nejtek  

a Jiří Adámek (voicebandy)
Pohybová spolupráce: Zuzana Sýkorová

Sound design: Jan Veselý

Hrají:
Pavla Beretová

Taťjana Medvecká
Saša Rašilov

Filip Kaňkovský
Pavol Smolárik j. h. 

Petr Vančura j. h.

Uvádíme 
5. a 18. ledna, 

8. a 24. února 2015 
na Nové scéně

Prohlédněte si fota z inscenace 
www.facebook.com/cinohraND

Nekonvenční nápad, jak se 
vyrovnat s výroční vzpomínkou 

na listopad 1989, měli v Činohře 
Národního divadla. Inscenaci 

Po sametu pojali jako ironické 
divadelní kalendárium, kde během 

dvou hodin herci prosviští kolem 
zásadních, ale i zcela marginálních 

či bizarních událostí uplynulých 
pětadvaceti let. Autorem inscenace 

je režisér Jiří Adámek, který v ní 
divadelně zpracoval rubriku Minulý 

týden – tu pro časopis Respekt 
dvaadvacet let připravuje editor 

Ivan Lamper jako koláž z autentic
kých citátů, novinových článků či 

mediálních zpráv.
Marie Reslová, 

Hospodářské noviny

Po sametu
Ivan Lamper, Jiří Adámek

DISKUSE O INSCENACI PO SAMETU

Po repríze 5. ledna 2015 budou mít diváci 
možnost setkat se s tvůrci inscenace – spo
luzakladatelem týdeníku Respekt a autorem 
Minulého týdne Ivanem Lamperem, autorem 
libreta a režisérem inscenace Jiřím Adámkem 
a účinkujícími herci. Diskuse proběhne krátce 
po skončení představení v hledišti.

1

2

4
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1  Saša Rašilov, Taťjana Medvecká, 
Pavla Beretová, Pavol Smolárik, Filip 
Kaňkovský

2  Taťjana Medvecká
3  Petr Vančura a Saša Rašilov
4  Scéna
5  Pavol Smolárik a Pavla Beretová
6  Pavol Smolárik a Taťjana Medvecká

 Foto: J. Fulín
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Audience u královny

Strasti života
Chanoch Levin

Peter Morgan 

Přeložila: Lenka Bukovská
Režie: Eduard Kudláč

Scéna a kostýmy: Eva Rácová-Kudláčová
Hudba: Martin Burlas

Dramaturgie: Iva Klestilová

Hrají: Jiří Štěpnička, Jana Boušková, 
Alois Švehlík

Česká premiéra 
12. března 2015 

na Nové scéně

Přeložila: Zuzana Josková
Režie: Alice Nellis

Scéna: Matěj Cibulka
Kostýmy: Katarína Hollá

Dramaturgie: Martin Urban

Hrají: Iva Janžurová, Jan Hartl, 
Igor Orozovič, Václav Postránecký, 

Igor Bareš, David Matásek, 
František Němec, Taťjana Medvecká, 

Martin Pechlát, Milan Stehlík, 
Miluše Šplechtová

Česká premiéra 
19. března 2015 

ve Stavovském divadle

 

Muž a žena. Jona a Leviva. Manželský pár, který 
spolu prožil podstatnou část života. V dobrém i zlém. 
Vychovali děti, pracovali, hádali se a usmiřovali. 
Navzájem se dokonale znají, vědí o sobě téměř vše. 
A jednoho dne se Jona probudí s palčivým pocitem, 
že jeho život končí. Začne bilancovat, obviňoval sebe 
i svoji manželku, hledat východisko ze samoty, kterou 
cítí. Jediným východiskem z existenciální krize, kterou 
pociťuje, je „změna“. Chce opustit manželku, domov, 
chce začít znovu. Chce druhou šanci. Dialog, který se 

mezi manželi rozvine – dialog plný proseb, lamen
tací, výmluv, vydírání, výhrůžek a urážek – je děsivý 
a směšný zároveň. I proto, že ho všichni známe a v té 
či oné podobě jsme ho už mnohokrát prožili. Nezáleží, 
jestli se jedná o rozhovor muže se ženou, rodiče s po
tomkem, hříšníka s Bohem … Je to pláč lidské duše 
nad zmarněným životem.
Strasti života jsou mimořádnou hereckou příleži
tostí pro dva herce a herečku. V rolích manželů se 
představí Jiří Štěpnička a Jana Boušková. Postavu 
Gunkela, jejich známého, kterého trápí podobné pocity, 
ale protože žije sám, nemá od koho odejít a komu se 
svěřit, hraje Alois Švehlík. 

Pozoruhodný izraelský dramatik Chanoch Levin patří 
k nejuznávanějším autorům izraelského dramatu. 
Někteří ho přirovnávají ke Kafkovi, jiní k Beckettovi, 
ještě jiní k Havlovi … Jeho hlas je však zcela svébytný 
a originální. Svou naléhavostí, bezprostředností a po
etickou vizí se řadí spíše k domácí tradici – konkrétně 
k některým biblickým knihám, jako je třeba Jób či 
Kazatel.

Její Veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného 
království a dalších dominií britské koruny, je 
hlavní postavou této nové anglické hry. Je to trochu 
překvapující, ale nikoliv neobvyklé, podívámeli 
se na dějiny dramatu Spojeného království. Král, 
královský princip, jedinec a moc tu jsou častými 
náměty. Pochopitelně, že v našem případě nejde 
o nějakou tu krvavou historii alžbětinského typu. 
Nicméně o problémech moci je tato hra také. 
Každé úterý v 18.30 přijímá královna Alžběta II. 
premiéra vlády v Buckinghamském paláci k roz
hovoru, v němž jí prokáže laskavost a seznámí ji 
s politickým děním, jak v zemi, tak ve světě. Svěří 
své královně všechny momentální problémy svého 
úřadu a někdy i své osobní. A právě tyto konzultace 
jsou námětem hry, která je svým způsobem, zejmé
na pro nás, nejen pohádkou o monarchii v moder
ním světě, ale také divadlem o každodenní politice 
a politicích obecně. Politika se svými záludnostmi je 
zde konfrontována s jistým nadčasovým archaickým 
principem kontroly demokratické vlády. Ne, nejde 
tu o oslavu monarchie, byť vedle mnoha britských 
premiérů je hlavní a velmi osamělou hrdinkou právě 
Alžběta II. Jde o pohled na tíži politiky i známých 
politických událostí od padesátých let minulého 
století dodnes z jiného úhlu. Z úhlu, který neznáme. 
Scenárista a dramatik Peter Morgan svoji látku 
zpracovává s respektem ke koruně i svým historic
kým premiérům, ale s velkou dávkou nadhledu a ne

odmyslitelného humoru i ironie. O jeho hře se nedá 
říci, že je komedií, ale často do této polohy vklouzne, 
s přirozeností, která svědčí o věrohodnosti takových 
momentů.
Protože Alžběta II. vládne již velmi, velmi dlouho, 
setkáme se zde s premiéry a jednou premiérkou 
počínaje sirem Winstonem Churchilem a konče 
Davidem Cameronem. Ne, nechť se nikdo nebojí, 
nebudou úplně všichni. Řekněme většina. Věříme, že 
vás naše Audience u královny v režii známé filmové 
i divadelní režisérky Alice Nellis plně uchvátí.

 >
Chanoch Levin

Foto: Archiv

 >

Scénický návrh Buckinghamského paláce 
Autor: Matěj Cibulka
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ČINOHRA > ZPRÁVY

 >

Jan Palach
Foto: Archiv

 >
Výtvarná reflexe 

Jiřího Sozanského

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
srdečně Vás zveme do hlediš
tě Národního i Stavovského 
divadla na nové činoherní 
tituly. Nabízíme Vám možnost 
exkluzivně navštívit první 
reprízy těchto představení  
s 50% SLEVOU.
(Sleva 1+1 se zobrazí na vstu-
pence jako 50 % z běžné ceny 
vstupného)

Ariane Mnouchkinová

Dokonalé štěstí aneb 1789

Režie: Vladimír Morávek
Inscenace, na jejímž počátku 
stál průlomový text francouzské 
režisérky Ariane Mnouchkinové, 
je grandiózní koláží plná kejklířů, 
zpěvů, bubenických čísel a fantas
tických hereckých výkonů. Kolik 
je revolucí a která je ta nejdůle
žitější? Bylo jich mraky – a proto 
vzniká tahle „anatomie revoluce“  
– kaleidoskop možného i nemož
ného, a to vše na jevišti historické 
budovy Národního divadla.
Uvádíme: 18. 1. ve 14.00  
a v 19.00; Národní divadlo

William Shakespeare

Othello, benátský mouřenín

Režie: Daniel Špinar
Nejslavnější ze všech dramatiků 
stačil zpodobnit ve svém díle snad 
všechny lidské vášně a slabosti. 
Benátky jsou ve válečném stavu, 
nejvyšší hodnost v armádě má 
muž odlišné pleti, kdekdo chce 
udělat kariéru … Tak začíná tragé
die, ve které i ten nejstatečnější 
ztratí svou integritu. 
Uvádíme: 16. 1. v 19.00; 
Stavovské divadlo

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky. Těšíme se na se
tkání v hledištích našich divadel! 

REZERVACE VSTUPENEK:
Jana Tycová
Obchodní oddělení ND 
tel.: +420 224 901 419
email: j.tycova@narodnidivadlo.cz
Dopis: Obchodní oddělení ND, 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

Milan Školník je inspicient, pan in
spicient. Je možné, že řada diváků 
(i čtenářů) neví přesně, co to slovo 
znamená. V divadelním programu 
stojí někdy psáno: „představení 
řídí“ – a skutečně od začátku 
představení až do konce děkovačky 
se na jevišti nestane nic, k čemuž 
nedá inspicient pokyn.
A protože inspice řídí hlavně lidi, 
vyžaduje tato funkce nejen kvality 
organizační, ale i lidské. Režiséři bý
vají nerudní, herci nervózní a to nej
sou zdaleka všichni spolupracovníci 
a všechny problémy, za které ručí, 
odpovídá a samozřejmě (zejména 
dle názoru nás režisérů) může 
inspicient. Chce to tedy na tomto 
místě mít člověka s taktem, rozhod
ností, nadhledem – krátce osobnost. 
Takového inspicienta pak můžete 
nazvat panem inspicientem.
Panu inspicientu Milanu Školní
kovi vše nejlepší k narozeninám 
přeje vděčný šéf a zástupce všech 
nerudných režisérů

Michal Dočekal 

KNIŽNÍ KLUB  
POKRAČUJE I V NOVÉM 
KALENDÁŘNÍM ROCE

Chcete dostávat programy 
k aktuálním inscenacím 
za garantovanou cenu až 
do schránky? A k tomu 
prémie zdarma? Knižní klub 
funguje jako předplatné – za
platíte jednorázovou částku 
na celou sezonu a pak už 
jen dostáváte: nové progra
my, starší programy, které 
již nejsou dostupné, podle 
vlastního výběru. A stanete
li se členem klubu během 
ledna, dostanete od nás také 
kalendář (ten si ale musíte 
vyzvednout). 
Víc informací hledejte na  
www.cinohrand.cz v sekci 
Knižní klub. Přihlášky můžete 
zaslat i poštou, přihlášky 
najdete na letácích Knižního 
klubu na našich scénách.

16. ledna 1969 se 
na protest proti sovětské 
okupaci zapálil na Vác
lavském náměstí stu
dent Filozofické fakulty 
UK Jan Palach. V tentýž 
den, kdy se ke svému 
činu rozhodl, napsal ně
kolik dopisů, ve kterých 
obracel nejen na nej
vyšší orgány, ale na nej
širší veřejnost. Lidé byli 
šokováni, jak pro mnohé 
nepochopitelným politic
kým motivem jeho činu, 
tak i (a snad hlavně) 
neuvěřitelnou velikostí 
jeho oběti a způsobem, 
jakým vše provedl.

Palachova stopa v českosloven
ských dějinách nabízí lidem spous
tu znepokojivých otázek: Do jaké 
míry má být člověk konformní s reži-
mem, v němž žije? Jaké hodnoty stojí 
za to, aby pro ně obětoval život? Je 
normální spolupracovat s StB, kola-
borovat a udávat? Především těmito 

tématy se zabývá scénický večer 
1969 – Doba ledová, který vzniká 
ve spolupráci s Operou ND. V pro
gramu zazní úryvky z vyšetřovacích 
spisů lidí, kterým čin Jana Palacha 
zcela změnil život: dopis Luďka 
Pachmana – šachového velmist
ra, který byl StB zatčen a mučen, 
agenta Sýkory a Olbrama Zoubka, 
který odlil posmrtnou masku 
Jana Palacha a byl i autorem jeho 
náhrobku. Diváci zhlédnou také 
filmovou esej Stanislava Miloty  
Jan ’69 dokumentující Palachův 
pohřeb a výtvarné reflexe Jiřího 
Sozanského na téma Jan Palach. 

1969 – Doba ledová
Scénický večer k poctě Jana Palacha

Autor námětu: Jiří Sozanský
Režie: Jiří Pokorný

Autor hudby: Petr Kofroň
Dramaturgie: 

Iva Klestilová, Michal Dočekal
Moderátor večera: PhDr. Petr Koura
Technická spolupráce: Marek Jodas

Hrají: Igor Bareš, Radúz Mácha  
a Saša Rašilov

V rámci večera vystoupí:  
Vlasta Chramostová, Stanislav Milota, 

Olbram Zoubek a Pavel Kohout

Jednotné vstupné 100 Kč

Uvádíme
16. ledna 2015 
na Nové scéně

10. ledna 2015 
slaví 55. narozeniny 

inspicient 
MILAN ŠKOLNÍK
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ČINOHRA > Z LEDNOVÉHO PROGRAMU NOVÉ SCÉNY

Pohádkové neděle na Nové scéně
I v novém roce budou nedělní odpoledne ve foyeru Nové scény patřit především dětem. Národní divadlo ve spolupráci se Stu
diem DAMÚZA, jež zaštiťuje studenty a čerstvé absolventy DAMU, připravilo opět velmi bohatý pohádkový program. Tentokrát 
se tak se svými ratolestmi budete moci vypravit mezi trpaslíky, za Dešťovou vílou či za Dlouhým, Širokým i tím Bystrozrakým. 
Představení začínají vždy v 17 hodin. Vstupenky jsou k dostání v pokladně Nové scény.

PROGRAM:
4. 1. 2015 — A pak se to stalo!
18. 1. 2015 — Z tajného deníku Smolíčka Pé
1. 2. 2015 — Dlouhý, Široký a Bystrozraký
8. 2. 2015 — Trpasličí pohádka
22. 2. 2015 — Dešťová víla

A pak se to stalo!
Na motivy stejnojmenné knihy Ester Staré.

Toto není pohádka. Toto je příběh o třech kamarádech, kterých si nikdo ne
všímá, o třech neužitečných předmětech, a především o třech nepořádných 
dětech. Co se stane s vlásky, když se nečesají? Jak se pomstí nos, když ho 
řádně nevysmrkáme a jak dopadnou nemyté uši? Tento příběh je skutečný 
a vypráví o tom, co se stane, když na tak důležité věci zapomeneme.

Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče.
Délka představení: 35 minut.

Z tajného deníku Smolíčka Pé
Pohádka s loutkami a živou hudbou pro malé diváky.

Svět je jako gramofonová deska a otázkou je, do jaké dráhy se jehla zara
zí. Když k Jeskyňkám, tak jste Smolíček... Však to znáte, poslouchat rodiče 
je někdy těžké, zvlášť, když je táta jelen. Ke všemu trochu staromódní, 
který neumí připravit pořádnou oslavu s tancem a dortem. Koho by bavilo 
být na své narozeniny sám? A Jeskyňky jsou tak dobré tanečnice, ach...

Vhodné pro děti od 6 let a jejich rodiče.
Délka představení: 45 minut.

Multimediální projekt přibližuje životní příběh fotografa a vynálezce 
Eadwearda Muybridge, klíčové postavy vývoje fotografické technologie. 
Vizuálně pohybová inscenace v režii dua SKUTR, v choreografii Jana 
Kodeta, se scénografií Jakuba Kopeckého a hudbou Petra Kalába. Sou
časný tanec se propojuje s pohybovým divadlem a působivou scénogra
fií a projekcí v inscenaci o muži, jehož práce ovlivnila podobu vizuálních 
médií až po naši současnost.

„Human Locomotion není zdaleka jen obyčejným vyprávěním o životě 
jednoho člověka, ale rozehrává výjimečně podmanivé divadlo plné metafor, 
fantazie a mnohovrstevnatých obrazů.“ Johana Mücková, ČT24.cz

Human Locomotion
9. a 10. 1. 2015, 20.00 

Vidím nevidím
25. 1. 2015, 17.00

Inscenace scenáristky, režisérky a animátorky Marii Procházkové (mj. 
autorka filmů Kdopak by se vlka bál a Žralok v hlavě) je určena dětem 
i jejich rodičům. Malí diváci se v ní ponoří do světa představ a fantazie 
holčičky Agátky, do jejích každodenních dobrodružství. V inscenaci se 
mísí prvky divadla, tance a pantomimy s projekcemi, jež využívají tradič
ní animaci i film. 

„Dojemný a krásný příběh o poznávání světa všemi smysly, o tom, jak by se 
k sobě lidé navzájem měli chovat, aby byli na světě šťastní, o tom, jak si vážit 
všech běžných maličkostí kolem nás, a o mnohém dalším by měl vidět každý, 
kdo ještě věří v lásku, v ohromující sílu života a zázraky, které mohou lidé 
učinit sami.“ Martina Doležalová, Bavte.se
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Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

 ×
Zuzana Herényiová a David Stránský
Foto: M. Volf

Mediální partneři:

www.laterna.cz
 Laterna magika

Cocktail 012 
– The Best of
Námět a dramaturgie: Václav Janeček, Zdeněk Prokeš
Režie, střih, kamera: Jan Loukota
Hudba a zvukový design: Stanislav Abrahám
Scéna: Miloslav Heřmánek
Kostýmy: Jarmila Konečná, Pavel Knolle, Roman Šolc, Šárka 
Hejnová, Jan Skalický, Pavel Ivančic
Editace a postprodukce: Matěj Hájek

Komponovaný večer je reprezentativní přehlídkou 
nejrůznějších témat a uměleckých postupů, které Laterna 
magika využívá. Diváci se s nimi mohou seznámit 
a některá představení třeba navštíví v jejich celovečerní 
podobě. Uvádíme ukázky z historie (např. Krkolomná 
jízda z Variací z roku 1963) i současných projektů. Večer 
završuje krátká show Code58.08, ve které nechybí pohled 
do zákulisí, retro taneční výstup ani nové technologie.

Uvádíme
17., 24. a 31. ledna ve 20.00 
na Nové scéně
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Dotáčky
Foto: H. Smejkalová

 >
Zahajovací zkouška
Foto: H. Smejkalová

Únorová premiéra Laterny magiky zavede diváky do světa románů Julese 
Verna, především pak mezi hrdiny románu Tajuplný ostrov. Nahlédněte spolu 
s námi do zákulisí tvorby inscenace, na které pracuje zkušený tým tvůrců pod 
vedením režiséra Davida Drábka. 

Několik rovin příběhu, který se vlastně odehrává 
v prvním desetiletí 20. století v jednom z prvních 
filmových ateliérů, si vyžádalo pečlivé přípravy, a to 
jak herců, tak technologií. Ve skutečných moderních 
filmových ateliérech se natáčí rekvizity i krátké 
herecké akce, které posléze slouží jako základ pro 
další počítačovou úpravu a animaci. Divák tak už ani 
nepozná, kde v poe tické projekci končí realita a kde 
začíná své zázraky ukazovat technologie. V naší 

inscenaci má své místo i autorská hudba, pohyb 
a herecké role, které naši hrdinové v průběhu veče
ra střídají. Rekvizity a kostýmy inspirované dvěma 
historickými obdobími vám však vždy budou signa
lizovat „kdo je kdo“. Intenzivní zkoušení probíhalo 
i probíhá v různých prostorách a budovách Národ
ního divadla a po takovém úsilí nemůžeme očekávat 
nic jiného než – úspěšnou premiéru.

Režie: David Drábek
Dramaturgie: David Drábek, 

Markéta Bidlasová
Scénografie: Jakub Kopecký

Hudba: Darek Král
Kostýmy: Simona Rybáková
Choreografie: Martin Pacek

Světová premiéra:
19. února 2015
na Nové scéně

Sledujte vznik inscenace 
na našich sociálních sítích

V nové premiéře Laterny magiky ožívá svět dobrodružství

Podivuhodné cesty 
Julese Verna 



Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

Louskáček –  
Vánoční příběh
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893)
Libreto: Youri Vàmos podle Ch. Dickense a E.T. A. Hoffmanna
Choreografie: Youri Vàmos

Po deseti letech se loučíme s tímto titulem, 
ale ne nadlouho. V příští sezoně uvedeme 
Louskáčka ve zcela novém nastudování!

Uvádíme: 
2. 1. (19.00), 3. 1. (14.00, 18.00), 30. 1. (19.00) 
Derniéra: 
31. 1. (14.00, 18.00)
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Světová premiéra tohoto titulu se uskutečnila v roce 
2007. Jak vnímáte tento balet s odstupem času?
S určitým odstupem, tedy klidně někdy už i roku či 
dvou, každá má věc v mých očích podléhá jakémusi 
„zubu času“. To či ono už bych dnes dělal jinak, ten 
či onen moment se mi zdá třeba trochu naivní, tady 
či támhle se mi to asi nepodařilo vystihnout úplně 
přesně … Nejinak je tomu pochopitelně i se „Sólem“. 
Na druhou stranu patří toto představení stále k mým 
absolutně srdečním záležitostem a velmi si ho vážím.
Když se na něj dnes dívám, vracím se do doby, kdy 
jsem ho vymýšlel. Rozeznívá se ve mně kaleidoskop 
tehdejších událostí, pocitů, emocí. Zemřel můj přítel 
Boris Rösner, který to měl původně dělat se mnou. 
Z postu ředitele ND byl ze dne na den vyhozen Daniel 
Dvořák, proti čemuž jsem následně, sice bez výsledku, 
přesto snad ne zbytečně, silně veřejně protestoval. 
A taky asi ne náhodou jsem na koncertě Hradišťanu 
zaslechl verše Jana Skácela:

Poslední list se třese na platanu
Neboť on dobře ví,

Že co je bez chvění to není pevné.
List nemusí Tě Bože prosit o nic
Dal jsi mu růst a on to nepokazil

Ale co já?!
Takže pro mne je v tom představení zakleto mnoho. 
Nějak se to tehdy zajímavě poskládalo, a to i v rámci 
toho posledního. Ale co já?! …

Brel, Vysockij, Kryl. Tři nekompromisní bojovníci 
za lidství s velkým „L“. Jak byste charakterizoval 
jejich boj?
No vidíš. To je právě ten „zub času“. „Tři bojovníci 
za lidství s velkým „L““ – to jsou má slova z textu, který 
jsem tehdy napsal do programu. Dnes musím říci, že 
mi tato formulace přijde trochu patetická, i když její 
význam a symbolika je samozřejmě v pořádku. Ani 
slovo bojovníci se mi nezdá tak úplně přesné. 

Jak je tedy charakterizovat?
Asi jako tři charismatické osobnosti, které měly talent 
a sílu zůstat samy sebou, a to za jakýchkoli okolností 
a za jakoukoli cenu. Oni prostě „byli“, a to se vším všu
dy a zrovna tak na sto procent i tvořili – dávali to „bytí“ 
nepokrytě najevo. Zní to vlastně velice prostě, ale v „nor
málně – konformní“ společnosti se toto stává téměř vždy 
bojem. A dnes bych dodal, že bojovali i se sebou samými. 
A právě tady se to „prosté znění“ dost komplikuje. 

Proč jste si vybral právě je. V čem máte k těmto 
umělcům blízko?
Všichni tři vstoupili do mého života velice brzy. Jejich 
gramofonové desky a nahrávky na páscích magnetofo
nu jsem začal slýchat zhruba ve věku 12 let. Už tehdy, 
ač sám ještě jaksi nepopsaný list, jsem byl něčím, co 
z toho šlo, naprosto fascinován. Brel byl tehdy dva 
roky po smrti, Vysockij zrovna umíral v „olympijské 
Moskvě“ a Kryl byl zakázanou mnichovskou ikonou. Ta 
fascinace mi zůstala pod kůží i do dalších let. Společně 
se svými gymnazijními spolužáky jsem v polovině 
osmdesátých let s kytarou zpíval Kryla na Karlově 
mostě, Vysockého jsem „interpretačně“ začal více ob

jevovat skrz tehdy začínajícího Nohavicu, který kromě 
Okudžavy začal překládat a hrát i jeho, no a Brela jsem 
se posléze dotkl i ryze autorsky v roce 1995, v rámci 
mého jednoaktového tanečního divadla Seul (Sám), 
které jsem vytvořil pro Pražský komorní balet. Takže 
má historie je s těmito třemi propojená už docela dlou
ho a docela, řekl bych, silně. Nevím proč a vlastně si 
občas tu otázku kladu. Každý z nich je úplně jiný, jsou 
vzájemně neporovnatelní a navíc generačně na úrovni 
mých rodičů. Nicméně někde hluboko ve mně je zřej
mě nějaká struna, na kterou si všichni tři bez výjimky 
celkem zásadně „sáhli“. A sahají dodnes. 

Myslíte si, že hudbou nebo uměním se dá vzdorovat?
Ano jistě. Tedy za předpokladu, že jako předmět vzdoru 
máš na mysli nějaký morální, hodnotový či politický 
systém. Zkrátka něco, co je celospolečensky uchopi
telné a vnímatelné. Je to však ošemetné, jelikož každé 
umělecké odvětví má odlišné výrazové prostředky, tedy 
symboliku, metaforu a hlavně potencionální sílu onoho 
vzdoru. Pokud srovnám literaturu, divadlo, výtvarné 
umění a zmíněnou hudbu, tak právě ona sama o sobě 
to má s tím vzdorováním zřejmě nejtěžší. A to proto, že 
stojí na samotném vrcholu světa stylizace a imaginace. 
To však není tak úplně případ těchto tří umělců. Oni 
hudbu používali „jen“ jako „nosič“ toho hlavního. 

Je možné, aby člověk s těmito nástroji vyhrál boj?
Boj, o který tu konkrétně jde, není nic exaktně posoudi
telného a měřitelného jako sport nebo válečné tažení. 
Tyto „nástroje“ fungují jinak a úspěch či neúspěch je 
velice těžko bezprostředně hodnotitelný, jestli vůbec. 
Byla tu zmíněna hudba. Pro názornost si ji pojďme 
s trochou nadsázky umístit na severní pól. Na jižní 
pak dávám slovo – mluvené či psané. Tedy literaturu 
a v návaznosti činoherní (angažované) divadlo. Pokud 
mluvíme o možnosti nějaký boj vyhrát, pak toto jsou 
právě disciplíny s patrně největší šancí. Proč? Jsou ze 
všech umění všeobecně prvoplánově nejsrozumitel
nější, mohou snáze promlouvat k „masám“ (z tohoto 
slova mi, přiznám se, naskakuje husí kůže). Nicméně 
i síla slova, které se opírá o nějakou myšlenku, je 
ve výsledku spíše minoritou. Moc a peníze jsou zpra
vidla (bohužel) v rukách neuměleckých. Takže vyhrát? 
Nevím. Ale určitě se zúčastnit. I to vnímám jako poslá
ní umění napříč všemi žánry. 

Tento titul je na repertoáru Baletu ND již 7 let. Mohou 
se diváci do budoucna těšit na další Sólo pro tři? 
Další Sólo pro tři, tedy například náš občasný re
pertoárový repetitativ v názvech – tedy Sólo pro tři II 
– už nečekejte. Na tomto poli myslím nelze vstoupit 
dvakrát do téže řeky. Mohu ale vstoupit do podobné, 
respektive něčím příbuzné. V červnu 2017, tedy přes
ně po deseti letech od premiéry „Sóla“ a zároveň jako 
završení patnáctiletého období mého šéfování, plánuji 
jakýsi nový celovečerní trojlístek na Nové scéně. Bude 
to ale představení odlišné. Musí být. Ale mohu snad 
prozradit, že se bude jednat znovu o trojici význam
ných zpívajících básníků. Kterých, to si s dovolením 
zatím nechám pro sebe.  
Helena Bartlová

Brel – Vysockij – Kryl
/ Sólo pro tři

 >

A. Katsapov
Foto: P. Hejný

Hluboko ve mně je 
zřejmě nějaká struna, 

na kterou všichni tři sáh
li,“ říká o inscenaci Sóla 

pro tři choreograf a reži
sér PETR ZUSKA

Hudba: Jacques Brel, 
Vladimir Vysockij, Karel Kryl

Námět, choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Lucie Loosová
Světelný design: 

Petr Zuska, Pavel Kremlík
Zvuková režie: Zbyněk Perla

Baletní mistři: Veronika Iblová, 
Jan Kodet, Radek Vrátil

Překlady básní: Jiří Dědeček

Tančí sólisté a soubor 
Baletu Národního divadla

Uvádíme:
10. ledna 2015

27. března 2015 
v Národním divadle
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Choreografie:
Javier Torres, Marius Petipa 

Režie: Javier Torres
Hudba: Ludwig Minkus

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Scéna: Annukka Pykäläinen

Kostýmy: Erika Turunen
Light design: Daniel Tesař
Video: Lunchmeat Studio

Asistenti choreografa: 
Ingrid Němečková, Michaela Černá 

Baletní mistři: Marie Hybešová, 
Tereza Podařilová, Jiří Kodym

Hudební úprava a instrumentace: 
Jan Valta, Václav Zahradník

Dirigent: 
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme:
17. ledna 2015 
ve Státní opeře

La Bayadère
Milostný příběh s orientálním námětem, pompézní 
výpravou a plný virtuózních tanečních výkonů.

Příběh o bajadéře
V daleké zemi v srdci Himálaje se odehrává příběh 
Solora, syna urozené vdovy, a Nikie, dcery služky. Jako 
děti si spolu hrály a v obavě, že se syn do chudé dívky 
zamiluje, nechala Solorova matka poslat Nikii pryč. 
Nikia se stala bajadérou – jednou z tanečnic, jejichž 
život je zasvěcen bohovi chrámu, v němž slouží. 
Dlouhá léta po jejich odloučení Solor zjistí, kde Nikia 
žije, a tajně se s ní sejde. Zamilují se do sebe a Solor, 
bez ohledu na nebezpečí, kterému se vystavují, pří
sahá Nikii svou lásku. Jenomže do Nikie se zamiluje 
také velekněz z chrámu, kterého Nikia odmítá a on 
v návalu žárlivosti přísahá Solorovi pomstu. Mezitím 
Solorova matka podle tradičných zvyklostí domluví 
sňatek svého syna s Gamzatti, dcerou mocného Rádži. 
Osud tomu chtěl, že se Solor se svojí snoubenkou 
musí sejít v ten samý den, kdy přísahal lásku Nikii. 
Navíc Nikia musí dle zvyklostí snoubencům požehnat. 
Této příležitosti využívá velekněz, který Rádžovi řekne 
o milostném poměru jeho budoucího zetě s Nikií. 
Rádža obrátí svůj hněv proti Nikii a prohlásí, že za po
rušení přísahy musí zemřít. 
Přichází okamžik zásnub, které probíhají v nebýva
lém přepychu, za přítomnosti mnoha vzácných hostů. 
Přichází také bajadéra, která má podle staré tradice 
mladému páru požehnat. Nikia začne tančit, sundá zá
voj a ukáže všem přítomným svoji tvář. Za odhalení před 
muži se odsuzuje k zatracení a většina lidí v místnosti 
se také odvrátí. Navzdory všemu Nikia dál tančí – dokud 
ji Gamzattina služebná nepředá květinový košíček, 
ve kterém je ukryt had. Ten Nikiu uštkne. Vyděšená 
Nikia prosí o pomoc, ale všichni hosté včetně Solora 

se k ní otáčejí zády. Jediný velekněz jí podává lahvičku 
s protijedem. Nikia s nadějí lahvičku přijímá, ale když 
spatří Solora, jak odchází s Gamzatti, dobrovolně umírá.
Rozrušený Solor se zamkne v jedné z komnat, ne
schopen čelit myšlence na blížící se sňatek s Gamzat
ti. Upadá do hlubokého spánku a zdá se mu nádherný 
sen, v němž zahalené bajadéry sestupují z vrcholů 
Himálaje. Zjeví se mu také Nikia, která ho láskyplně 
volá, aby ji následoval. Solor se probudí a s beznadějí 
si uvědomí, že se musí připravit na svatbu. Jenomže 
v průběhu svatebního obřadu se Solorovi zjeví Nikia. 
Chrám zachvátí požár a všichni prchají ven, kromě 
Solora, který se vrhá do ohně za svou láskou. Zatímco 
dým z požáru stoupá k nebi, duše milenců se opět 
setkají a společně se vznášejí vstříc jinému světu.

 >

Nikola Márová v titulní roli
Foto: P. Hejný

 >
Miho Ogimoto v titulní roli

Foto: M. Divíšek
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1. SYMFONIE D-DUR
Hudba: Gustav Mahler

Choreografie a režie: Petr Zuska
Kostýmy: Roman Šolc

Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

REFLECTIONS ON THE FATE 
OF HUMAN FORMS 

Hudba: 48Nord 
(Ulrich Müller & Siegfried Rössert)

Choreografie: Jacopo Godani
Scéna a kostýmy: Jacopo Godani 

Light design: Jacopo Godani

7. SYMFONIE A-DUR
Hudba: Ludwig van Beethoven 

Choreografie: Uwe Scholz
Scéna a kostýmy: Uwe Scholz 

podle „Beta Kappa" Morrise Louise
Light design: Uwe Scholz 

Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

Premiéry:
1. premiéra 5. března 2015
2. premiéra 6. března 2015 

ve Státní opeře

Ballettissimo
Balet Národního divadla uvede jako druhou premiéru sezony kompono
vaný večer tanečních opusů význačných evropských choreografů, který 
v dramaturgii vystřídá inscenaci Amerikana III.

Kdybychom se stylově podrželi názvu, mohl by se 
nový večer jmenovat „Europeana“, protože tentokrát 
se bude jednat o tvůrce evropské. Skutečný název 
premiéry je však Ballettissimo, jelikož jejím leitmoti
vem jsou různé pohledy a možnosti použití klasické 
baletní techniky současnosti – a to jak v tradičním, 
tak velmi novátorském slova smyslu.
Představení zahájí 1. symfonie Gustava Mahlera, 
opus, který jsem vytvořil pro svůj soubor v roce 
2010 a který měl svou světovou premiéru na výsta
vě EXPO v čínské Šanghaji.
Závěr večera bude patřit Ludwigu van Beethovenovi 
a jeho 7. symfonii v úžasné choreografii Uwe Schol-

zeho. Tento německý světoznámý tvůrce, který 
před 10 lety velice předčasně zemřel, byl mnoho let 
šéfem baletního souboru v Lipsku a je často označo
ván za Balanchina Evropy. 
Mezi těmito dvěma symfonickými a již uvedenými 
díly se jako kontrast objeví opus zcela nový. Jeho 
tvůrcem bude Ital Jacopo Godani, který patří mezi 
nejpodstatnější a nejosobitější jména současné 
evropské taneční scény.
Ballettissimo bude interpretačně velice náročný 
večer a doufám, že i vyhledávaný nejen baletomany.
 

Petr Zuska, Umělecký šéf Baletu ND 

 >
Giovanni Rotolo

Foto: A. Katsapov

YOU’LL TASTE IT SOON!
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 >

Petr Pan
Foto: H. Smejkalová

 >

Jiří Opěla
Foto: Soukromý archiv

Vousaté vzpomínky
„Na rok 1970 vzpomínám často, je to pro mne dost přelomové datum, považuji 
ho za svůj jakýsi profesionální začátek. Tenkrát bylo všechno jinak a spousta 
činů mělo různou motivaci. Třeba ty moje vousy ... Naposledy jsem si je oholil 
v srpnu 1968 a nosím je doposud. Doprovázejí mne posledních šestačtyřicet 
let, nebyl bych bez nich tím, čím jsem, stejně jako bez zážitků, které jsem 
ve svém – ne pro nic za nic – vousatém životě zažil."
Tak začínají vzpomínky pana Jiřího Opěly, divadelního manažera, který byl 
po celý život spjat s kulturou, tancem, baletem a také s Národním divadlem 
v Praze. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s Pražským komorním bale
tem a také s realizací představení Nederlands Dans Theater v Praze v roce 
2000 a 2002. Celou svou kariéru podporoval tanečníky v jejich nezávislých 
projektech a svými manažerskými schopnostmi, obětavým přístupem 
udělal hodně pro rozvoj tanečního umění v České republice.
25. prosince 2014 oslavil své 75. narozeniny, ke kterým mu přejeme 
hodně zdraví, štěstí a stále tak zajímavý vousatý život!

Bohemia Balet
Petr Pan
Choreografie: Bérangère Andreo
Hudba: James Newton Howard
Scéna: Bérangère Andreo
Výtvarná předloha scény: Miloš Koutecký
Kostýmy: Renata Nováková

„Já jsem utekl hned po narození. Slyšel jsem, jak se naši radili, čím mám 
být, až vyrostu. A já přece nechci nikdy vyrůst! Nechci být dospělým, chci být 
pořád malý kluk! Hned po tom, co jsem přišel na svět, utekl jsem do zahrady 
a žil jsem dlouho mezi skřítky, kteří mě zasvětili do tajů svého umění, takže 
jsem se naučil mnoha moudrým věcem …“ 

Bohemia Balet – soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy znovu uvádí ba
let Petr Pan. Magický příběh chlapce, který nechtěl dospět a malé holčičky 
Wendy, která se bojí usnout, vypráví o jejich společné dobrodružné cestě 
rozzářenou noční oblohou do kouzelné Země Nezemě a Říše snů. Během 
jejich fantastické cesty se setkávají s nebezpečnými piráty, s obrovským 
krokodýlem  lidojedem, indiány i vílou Zvoněnkou. 

Záskok
Choreografie: Pavel Šmok
Hudba: Franz von Suppé
Nastudování: Kateřina DedkováFranková

Převážněnevážně o tom, co všechno se může stát na baletním sále při 
přípravě představení a i o tom, jak začátečník může zachránit něco, co se 
zdá, že už zachránit nejde! 
Kultovní choreografie slavného českého choreografa Pavla Šmoka, při 
které se rozhodně nebudete nudit.

Představení:
11. a 18. ledna 2015 v 17.00
ve Stavovském divadle
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BALETNÍ DÍLNA-
LÁSKA A STRACH 
ŠÍPKOVÉ RŮŽENKY

Pokud se vypravíte na balet 
Šípková Růženka, máme pro 
vás opět nachystánu baletní 
dílnu, ve které vás na zhléd
nutí baletu připravíme. 
Dílny jsou určeny pro děti 
od 5 let, návštěvu doporu
čujeme s rodiči i prarodiči, 
všichni si přijdou na své. 
Na dílnách jsou přítomni 
sólisté, pod vedením Adély 
Pollertové vás necháme 
nahlídnout pod pokličku pří
pravy inscenace, a ukážeme 
vám svět za oponou.

Aktuální termín:
18. ledna 2015 

Rezervace nutné na: 
balet@narodni-divadlo.cz 
Více na http://www.narodni
divadlo.cz/cs/balet/baletni
dilny

Těšíme se na vás! 

BALET NÁS BAVÍ  
I V LEDNU
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Balet ND a projekt Můj nový život
Balet Národního divadla připravil na první adventní neděli speciální baletní 
dílnu pro onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. 

Třicet pacientů Kliniky dětské hematologie a onkolo
gie Fakultní nemocnice v Motole se v rámci baletního 
workshopu seznámili se základními principy baletu 
a se třemi neznámějšími balety Petra Iljiče Čajkov
ského – Labutím jezerem, Louskáčkem a Šípkovou 
Růženkou. Součástí programu bylo vystoupení první 

sólistky Baletu ND Nikoly Márové, se kterou se pak 
malí (i velcí) diváci učili základní baletní gesta. Ne
chybělo ani společné focení. Dětští pacienti prostory 
Baletu ND opouštěli nadšení a dojatí z neobyčejného 
kulturního zážitku.

Lektorské úvody Baletu
17. 1. LA BAYADÈRE 
Státní opera – salonek Angelo Neumanna na 1. balkoně, začátek: 18:20  
28. 1. VALMONT
Stavovské divadlo – Mozartův salonek na 1. balkoně, začátek: 18:20  
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■  Komentáře politického dění
■  Informace ze světa státníků
■  Každý týden nové informace
 z nezávislých zdrojů

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek

t.cz

■  Komentáře politického dění
■ Informace ze světa státníků
■ Každý týden nové informace
 z nezávislých zdrojů

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí 

ERIK_180x85,5.indd   1 30.6.2011   22:04:46

Když tašku, 
tak baletní
Pokud máte rádi balet,  
určitě neodoláte novým taškám,  
které jsme pro vás nechali ušít.  
Jsou bílé, plátěné, vejdou se vám do 
 nich jak špičky a baletní trikot, tak 
třeba věci na tělocvik. A nebo nákup…
Vybírat můžete ze tří motivů…
nebojte se být jiní 

Tašku lze zakoupit 
již brzy v pokladně ND 
(Ostrovní 1, Praha 1). 
Cena: 80 Kč

INZERCE 

A co placku, máte? 
Tu „musíte“ mít …
Placky lze zakoupit
již brzy v pokladně ND
(Ostrovní 1, Praha 1). 
Cena 20 Kč.

V lednu ještě není pozdě 
Kalendář Baletu ND 2015
Šťastný člověk nevnímá čas (Stefan Zweig)

Hodiny, měsíce, pololetí, sezony – kouskujeme své životy na dny a minuty, 
honíme čas, který nám všem – ubíhá, letí, mizí … zastavit ho je nemožné. 
A přece! Fotografovi Luboši Špirkovi se to podařilo. Zachytil okamžik, 
spolu s tanečníky Baletu Národního divadla zastavil čas … 

Kalendář lze zakoupit v pokladně ND (Ostrovní 1, Praha 1). 
Cena: 80 Kč



časopis o jiné hudbě

 Zdeněk Sýkora 
 Půlstoletí HIS 
 Hudba a obrazy 
 Michael Gordon 
 Francisco López 
www.hisvoice.cz

inzerce HIS Voice 90x133.indd   1 05.03.14   19.00

VÁŠ INTERNETOVÝ PORTÁL  
PLNÝ OPERY, HUDBY A TANCE
W W W . O P E R A P L U S . C Z

Opera_inzerce_90X133,5.indd   1 12/9/14   4:15 PM

ONLINE MAGAZÍN O DESIGNU, 

JÍDLE, CESTOVÁNÍ A LIDECH

WWW.SOFFAMAG.COM

umění žít s uměním 
měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech

artcasopis.cz

Sháníte svůj  
Art+Antiques?  

Najděte si ho pomocí  
aplikace Kiosk Navigátor
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Staňte se naším 
fanouškem  
na Facebooku

ND_inzerce_90x133.indd   4 31.10.2014   12:20:13
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Snažím se dát vždy maximum, 
které je v danou chvíli možné

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA
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Kdy se pozná, že z broukajícího batolete v dětské 
postýlce bude jednou Don Giovanni na prknech 
Státní opery? 
Řekl bych, že dost pozdě. Slibný talent se pozná už 
třeba v dětském sboru, ale nedá se odhadnout, jak 
bude hlas znít po mutaci a jak se v tu chvíli netech
nicky zpívající dítě naučí s hlasem pracovat. Slibný 
talent se dá rozpoznat asi mezi patnáctým a dvacátým 
rokem. Jestli se talent podaří naplno rozvinout, se 
ukáže tak mezi 20. a 30. rokem.

Váš basbaryton obdivuje publikum v Salzburgu, 
Velké Británii, Miláně, samozřejmě v Praze, Brně, 
Třebíči … Už teď by se tento výčet vešel do několika 
životopisů, přestože je vám „pouze“ dvacet devět 
let. Jak se dát žít takhle „zrychleně“? 
Zatím se mi žije dobře.  Vyšší tempo mi vyhovuje. 
Je samozřejmě otázka, zda hlas o to dříve neodejde. 
Myslím si ale, že zpívat vhodné role a jezdit s nimi 
po světě je pro hlas lepší, než sedět v jednom divadle 
a muset zpívat všechno.

Dokonce i vaše láska je spojena s hudbou. S man-
želkou, sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou, jste 
nejdříve hráli zamilované role, to bylo „jen jako“. 
Kdy už to začalo být doopravdy a skončilo svat-
bou? 
Znali jsme se dlouho už z konzervatoře, ale dohro
mady jsme se dali až v divadle během našich prvních 
společných produkcí.

Teď vás oba pražské publikum mělo možnost vidět 
v Donizettiho Nápoji lásky. Jste na sebe při zkouš-
kách „manželsky“ přísní?

Nevím přesně, co si pod tím představit. Určitě si 
navzájem řekneme, když se nám něco nezdá, nebo se 
poradíme. Nevidím v tom nicméně žádnou přísnost.

A jaké to je, když jsou dva sólisté, navíc dvě silné 
manželské individuality, v jedné rodině?
Mně se to líbí a doufám, že Kačce to taky vyhovuje. 

Před krátkým časem jsme (mecenáši Národního 
divadla – pozn. red.) vás viděli v roli Harlekýna 
na premiéře opery Richarda Strausse Ariadna 
na Naxu ve Vídeňské státní opeře. Osobně jsme 
zažili ovace, jaké umí připravit vídeňské obecen-
stvo, když se mu představení líbí. Jaké to je, když 
se od vás pořád tolik očekává? 
Nevnímám, že bych musel naplňovat nějaká očeká
vání. Mám pocit, že když si na mě někdo koupí lísek, 
je to proto, že se mu můj způsob hraní a zpívání líbí. 
Snažím se tedy prostě dát vždy maximum, které je 
v danou chvíli možné, a dál se netlačím. Přehnaná 
snaha se do výkonu většinou promítne spíš negativně.

Před sedmi lety jste nahrál jednu z oficiálních verzí 
české hymny. Oficiální verzi naší hymny natočila 
pod taktovkou Jiřího Bělohlávka i vaše manželka. 
Měl jste větší trému než na jevišti?
Nebylo proč. Studiová nahrávka je asi nejklidnější 
způsob práce. Vše můžete opravovat, dokud nejste 
s výsledkem spokojen. Tehdy jsme sice moc času ne
měli, protože se všechny verze musely nahrát za pár 
hodin, ale stejně jsem neviděl důvod se stresovat. Nej
těžší bylo, že jsem vlastně jen kvůli natáčení přiletěl 
z Japonska, a musel jsem se tedy srovnat s dlouhým 
pobytem v klimatizaci a jet lagem. 

Máteli v oblibě divadlo a chce
teli se přiblížit našim uměl
cům, staňte se i vy mecenášem 
Národního divadla. Vítáme nové 
členy již za příspěvek ve výši 
1.500 Kč ročně a nabízíme řadu 
zajímavých benefitů a skuteč
nou účast na společenském 
životě naší první scény.

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641
e.sochorova@narodnidivadlo.cz, 
www.meknd.cz

Další zajímavosti ze světa kultury sledujte  
na internetových stránkách  
www.meknd.cz a www.operaplus.cz.

 >

Adam Plachetka 
Foto: Archiv Adama Plachetky

Další z mecenášů Národního 
divadla, respektive mece
nášek, dostala příležitost 
udělat rozhovor se svým 
oblíbeným umělcem. Mece
náška OLGA FOGLAROVÁ si 
vybrala světoznámého oper
ního pěvce ADAMA PLA-
CHETKU, který v roce 2005 
debutoval v Národním diva
dle. Jeho zvučný basbaryton 
mohli mecenáši obdivovat 
na loňském setkání ve Víd
ni, kde ve Vídeňské opeře 
(Wiener Staatsoper) zhlédli 
představení Ariadna na Naxu, 
a poté s panem Plachetkou 
společně povečeřeli.

Mecenášský klub je po
ctěn, že manželka Adama 
Plachetky, sopranistka ND 
Kateřina Kněžíková, je jeho 
ambasadorkou. 
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KRONIKA

1  Před 140 lety se narodil BEDŘICH 
PLAŠKE (7. 1. 1875–4. 2. 1952), 
barytonista, čestný člen ND, kde 
hostoval poprvé v roce 1901 v úloze 
krále Vladislava. Jako titulní Dalibor.

2  30 let uplynulo od úmrtí BENO 
BLACHUTA (14. 6. 1913–10. 1. 1985), 
tenoristy, sólisty opery 1941–1985, 
předního interpreta poválečné éry. 
Jako Don José, Carmen, 1947.

3  Připomeneme si 140. výro
čí narození TEREZIE BRZKOVÉ 
(10. 1. 1875–19. 11. 1966). V Národním 
divadle působila krátce (1914–1919), 
hrála především ve filmu. V roli 
Veroniky, Jedenácté přikázání, 1917.

4  70. narozenin by se dožila herečka 
KLÁRA JERNEKOVÁ (14. 1. 1945–
31. 7. 2003). Členka Činohry ND 
1966–2000. Jako Aňa, Višňový sad, 1967.

5  Neuvěřitelných 20 let uply
nulo od smrti JOSEFA KEMRA 
(20. 6. 1922–15. 1. 1995). Členem 
Činohry byl 1965–1995. Hrál rovněž 
v televizi a ve filmu (na 200 rolí). 
V roli Tuláka, Ze života hmyzu, 1990.

DF, foto: archiv
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ZPRÁVA O RESTAUROVÁNÍ

Je to cesta neustálého objevování, především co se 
týče užitých technik, protože se tu můžeme setkat 
s jejich celou škálou, přestože v zadání byla určující 
tempera. Nejkřehčí kombinace, která dokonce vyznívá 
jako pastel, je v lunetě Táborsko, na stropě zase byla 
hojně užita technika olejomalby. V ní vynikal přede
vším František Ženíšek. 
Vypravováním to všechno začíná, odtud se odvíjí příběh 
chlapce, ze kterého se stává osamělý hrdina, který 
putuje světem – českou krajinou, malebnou, tajemnou, 
plnou duchů, přízraků a nadpozemských postav. Mno
hé ho podporují, pomáhají, uzdravují ho, patří mezi slo
vanská božstva, čarodějnice, víly, postavy ze záhrobí. 
Aleš si vybral místa skutečně nádherná, mysteriózní, 
hraniční s germánským osídlením, pustá, léčivá, která 
hrdinu posilují, ale zároveň ho učí a ukazují mu nádhe
ru české země včetně nerostných bohatství. To se týká 
zejména Jizery, Otavy a Rudohoří. Zde se těžila ruda, 
ze které získává hrdina meč. Vrcholem jeho putování 
a překážek je boj v Severních průsmycích. Je to také 
nejnacionálnější část, kde se v duchu celého národní
ho obrození Češi snaží vymezit vůči všemu germán
skému. V tomto výjevu hrdina bojuje proti Sasům, 
nebezpečí jdoucího od severu.
V Jizeře pozoruje víly, které se předvádějí a loví přitom 
polodrahokamy z řeky. Velká překážka hrdinu čeká 
ještě v podobě boje s drakem, kde si připomeňme 
utkání sv. Jiří se saní – zpodobněním ďábla.
Z triptychu Umění se budeme věnovat obrazu Vzkříše-
ní, který je klíčovou alegorií – odkazem na formování 
novodobého českého národa, který si postupně sta

novil cíl – zrovnoprávnění češtiny s němčinou. Jedním 
z prostředků napomáhajících k dosažení tohoto cíle 
bylo i divadlo, které plnilo nejen funkci zábavy, pouče
ní, ale i šíření a kultivování češtiny. 
Nejponičenější částí byl právě strop, ovšem na něm 
se podepsalo především hašení požáru v roce 1881 
a následně nedostatečně zajištěná budova, které chy
běla prakticky střecha. S rekonstrukcí divadla se totiž 
začalo až v roce 1882, ovšem již pod vedením Josefa 
Schulze. Problémem této nádherné neorenesanční 
budovy byly také poměrně rozlehlé terasy, kam věčně 
zatékalo. Připomeňme, že prakticky prvním „restaurá
torem“ byl Jurij Šubič – slovinský malíř, který tu pra
coval už na vymalování několika lunet a čtyř obrazů 
tvořících součást výzdoby foyeru na 1. balkonu. 
Jako techniku zvolil olejomalbu a pracoval ostatně 
podle Ženíškových návrhů. Modré pozadí bylo v minu
losti sjednoceno takovým způsobem, že nebe působilo 
velice ploše a jednotvárně oproti Ženíškovým skicám. 
Těžko říct, jestli takto nebe vymaloval již Šubič, nebo 
se tak stalo později při následném restaurování. 
Restaurování totiž v této části proběhlo hned několik, 
některá máme zmapovaná na základě kusých zpráv, 
o jiných víme snad jen to, že se uskutečnila. 
Společným rozhodnutím ve spolupráci se zástupcem 
NPÚ jsme proto přistoupili k rekonstrukci a nebe bylo 
podle Ženíškových skic vymalováno ve světlejších 
tónech i s mraky. 
Touto etapou tedy uzavíráme mytologický příběh 
slovanského hrdiny putujícího po našich magických 
a hraničních končinách.

Od ledna do května bude 
probíhat závěrečné  

restaurování části výzdoby 
ve foyeru za laskavého při

spění naší mecenášky Dadji 
Altenburg-Kohl. Ve 3. etapě 
jsou lunety Zřídla, Rudohoří, 

Severní průsmyky, Jizera, Boj 
se saní a část nástropního 

obrazu Vzkříšení umění. Kdo 
je naším pravidelným ná

vštěvníkem, tak již měl pří
ležitost sledovat postupné 

rozkrývání a ožívání nástěn
ných obrazů od Mikoláše 

Alše a Františka Ženíška. 

Mikoláš Aleš: Vlast
František Ženíšek: Vzkříšení umění
3. etapa restaurování

 >

Jizera a Rudohoří 
(stav před restaurováním)

Připravujeme pro vás doprovodný program k restaurování a malbám pod vedením restaurátorů a konzervátorky.
Informace u konzervátorky Petry Daňhelové, tel. 732 938  048, p.danhelova@narodnidivadlo.cz
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KALEIDOSKOP

1 2

3

4 5

6 7

98

10

Společenský
kaleidoskop

La Bayadère
Minkusův balet v choreografii a režii 
Javiera Torrese měl premiéru 
ve Státní opeře.

1  Rebecca King (Gamzatti) po premi
éře na scéně s Javierem Torresem 
a Vlastimilem Harapesem

2  Michal Štípa (Solor) a Michaela 
Černá (Solorova matka a také 
asistentka choreografie)

3  Petr Zuska, umělecký šéf Baletu 
ND, a Javier Torres děkují účinkují
cím a zúčastněným

4  Javier Torres, správní ředitelka 
Ing. Tamara Čuříková a umělecký 
šéf Baletu Petr Zuska

5  Javier Torres dostal jako dárek 
na památku malou rekvizitu – 
Nikiin košíček (tedy bez hada). Měl 
z dárku neskrývanou radost!

Adventní koncerty
Již tradičně Národní divadlo nabídlo 
čtyři adventní koncerty. Úvod koncer-
tů patřil Symfonii G dur J. V. Stamice, 
jako každý rok zazněla Česká mše 
vánoční J. J. Ryby a výběr z nejkrás-
nějších koled v úpravě Jiřího Temla 
s názvem Splnilo se Písmo svaté. 
Orchestr ND dirigoval David Švec, 
Kühnův dětský sbor vedl Jiří Chvála.

6  Marie Fajtová, Kateřina Jalovco
vá, David Švec, Jaroslav Březina 
a Zdeněk Plech

Kabinet Havel 
aneb Všechno, co potřebujeme, je 
pravda je osmidílný cyklus debat, 
z nichž první se uskutečnila v Ná-
rodním divadle s podtitulem Jsme 
v bezpečí? 

7  Diskuse, kterou moderovala Rena
ta Kálenská s Petrem Oslzlým, se 
zúčastnil armádní generál Ing. Petr 
Pavel, Alexandr Vondra, bývalý mi
nistr obrany, či Jiří Rajlich, ředitel 
historickodokumentačního odboru 
Vojenského historického ústavu.



41

11 12

14

16

18

19

21

20

22

13

15
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Dokonalé štěstí  
aneb 1789
Po debatě Kabinet Havel následovala 
premiéra hry Ariane Mnouchkinové 
v režii Vladimíra Morávka.

8  Umělecký šéf Činohry  
Michal Dočekal a ředitel ND 
doc. MgA. Jan Burian

9  Vladimír Morávek s Vlastou  
Chramostovou

10  Na svého syna Vladimíra se přišli 
podívat Bolek Polívka a Chantal 
Poullain

Nová země
Opera ND nastudovala dílo Aloise 
Háby, poprvé v historii divadla. Uve-
dení vyvolalo velký ohlas.

11  Ředitelka Opery ND a SO 
Silvia Hroncová 

12  Režisér Miroslav Bambušek
13  Pěvci Jaroslav Březina, Lenka Šmído

vá, Marie Fajtová, Lucie Hilscherová 
a Veronika Hajnová

14  Pavol Remenár, Josef Moravec,  
Jiří Brückler, Zdeněk Plech a Yvona 
Škvárová

15  Miriam Němcová vedla Český národní 
sbor

16  Hudební skladatelé Vladimír Franz 
a Jan Klusák

17  Umělecký ředitel Opery ND a SO 
a dirigent Nové země Petr Kofroň, 
s originální rekvizitou

18  Herečka Vanda Hybnerová

Pečení perníčků
Národní divadlo uspořádalo ve spolu-
práci s organizací Dejme dětem šanci, 
o.p.s. pečení perníčků na piazzetě 
u Nové scény. Zástupci uměleckých 
souborů se aktivně zapojili do pečení 
a zdobení vánočního cukroví, které se 
prodávalo za symbolickou cenu. Celý 
výtěžek byl věnován dětem z dět-
ských domovů.

19  Vystoupila také Dětská opera Praha 
s uměleckou vedoucí Jiřinou Marko
vouKrystlíkovou

20  Herci Antonie Talacková a Igor Bareš
21  Tanečníci Karel Audy a Andrea Krame

šová
22  Laterna magika: Tamara Kšírová, 

Tereza Chábová, Kateřina Knollová, 
Alex Sadirov, Pavel Knolle, Anna 
Dvořáková a David Stránský

DF, foto H. Smejkalová
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PROGRAM > LEDEN / JANUARY 2015

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Čt/Thu Libuše 17.00

 2. Pá/Fri Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

3. So/Sat Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
VII 14.00

18.00

 4. Ne/Sun Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life ROD6 15.00

 5. Po/Mon Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 Č1 19.00

 6. Út/Tue Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 7. St/Wed Nápoj lásky / L’elisir d’amore 19.00

 8. Čt/Thu Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

 9. Pá/Fri Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

10. So/Sat Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three)
ROD3 14.00

19.00

11. Ne/Sun Nápoj lásky / L’elisir d’amore (derniéra / last time) OH 19.00

12. Po/Mon Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

13. Út/Tue Carmen 19.00

14. St/Wed Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

15. Čt/Thu Dvě vdovy / The Two Widows 18.00

16. Pá/Fri Rusalka 19.00

17. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 17.00

18. Ne/Sun Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789
14.00

DV2 19.00

19. Po/Mon Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

20. Út/Tue Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

21. St/Wed Jakobín / The Jacobin SE4 19.00

22. Čt/Thu Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

23. Pá/Fri Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

24. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD5 14.00

25. Ne/Sun
Pád Antikrista / The Fall of Antichrist 
(Moravské divadlo Olomouc / Moravian Theatre Olomouc  
– Festival Opera 2015)

19.00

26. Po/Mon
Evžen Oněgin / Eugene Onegin 
(Státní opera Banská Bystrica / The State Opera Banská Bystrica 
– Festival Opera 2015)

19.00

27. Út/Tue
Nyní a navždy / Et nunc et semper – Sedlák kavalír / Cavalleria 
Rusticana (Jihočeské divadlo České Budějovice / South Bohemi
an Theatre České Budějovice – Festival Opera 2015)

19.00

28. St/Wed Pád Arkuna / The Fall of Arkun 19.00

29. Čt/Thu
Voják a tanečnice / Soldier and Dancer 
(Divadlo J. K. Tyla Plzeň / The J. K. Tyl Theatre in Pilsen 
– Festival Opera 2015)

19.00

30. Pá/Fri Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

31. So/Sat

Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 14.00

Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
(derniéra / last time)

18.00

 1. Čt/Thu nehraje se / no performance

 2. Pá/Fri Tosca 19.00

 3. So/Sat Carmen 19.00

 4. Ne/Sun Die Fledermaus (Netopýr) A 16.00

 5. Po/Mon nehraje se / no performance

 6. Út/Tue nehraje se / no performance

 7. St/Wed nehraje se / no performance

 8. Čt/Thu Madama Butterfly KB 19.00

 9. Pá/Fri Rusalka R 19.00

10. So/Sat Nabucco 19.00

11. Ne/Sun La bohème (Bohéma) SE1 14.00

12. Po/Mon nehraje se / no performance

13. Út/Tue nehraje se / no performance

14. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake 19.00

15. Čt/Thu nehraje se / no performance

16. Pá/Fri Rigoletto 19.00

17. So/Sat La Bayadère VŘ 19.00

18. Ne/Sun La bohème (Bohéma) SE2 14.00

19. Po/Mon nehraje se / no performance

20. Út/Tue nehraje se / no performance

21. St/Wed nehraje se / no performance

22. Čt/Thu Mefistofeles (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

23. Pá/Fri nehraje se / no performance

24. So/Sat Mefistofeles (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

25. Ne/Sun Šípková Růženka / Sleeping Beauty
ROD4 14.00

MŘ 19.00

26. Po/Mon nehraje se / no performance

27. Út/Tue Rusalka 19.00

28. St/Wed La traviata 19.00

29. Čt/Thu Otello 19.00

30. Pá/Fri Mefistofeles 19.00

31. So/Sat Die Fledermaus (Netopýr) 19.00
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 1. Čt/Thu
Opera nás baví / Opera Is Fun! 15.00

Mozartissimo (uvádí agentura BM Art) 19.00

 2. Pá/Fri Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

 3. So/Sat Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment
SE3 14.00

19.00

 4. Ne/Sun Don Giovanni
14.00

19.00

 5. Po/Mon nehraje se / no performance

 6. Út/Tue Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

 7. St/Wed Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor XIII 19.00

 8. Čt/Thu Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 20.00

 9. Pá/Fri 1914 19.00

10. So/Sat 1914 19.00

11. Ne/Sun Petr Pan Bohemia Balet 17.00

12. Po/Mon Zahradní slavnost / The Garden Party ČS2 19.00

13. Út/Tue Les / The Forrest ČS1 19.00

14. St/Wed Così fan tutte 19.00

15. Čt/Thu Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

16. Pá/Fri Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

17. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

18. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Wolfgang Amadeus Mozart IX 11.00

Petr Pan Bohemia Balet 17.00

19. Po/Mon nehraje se / no performance

20. Út/Tue nehraje se / no performance

21. St/Wed Mikve / Mikveh XIV 19.00

22. Čt/Thu Les / The Forrest 19.00

23. Pá/Fri Racek / The Seagull 19.00

24. So/Sat
Její pastorkyňa / Jenůfa 
(Slezské divadlo Opava / Silesian Theatre Opava  
– Festival Opera 2015)

19.00

25. Ne/Sun nehraje se / no performance

26. Po/Mon nehraje se / no performance

27. Út/Tue Mozartovy narozeniny 2015 / Mozart’s Birthday 2015 19.00

28. St/Wed Valmont B1 19.00

29. Čt/Thu Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

30. Pá/Fri nehraje se / no performance

31. So/Sat
Dialogy karmelitek / Dialogues des Carmélites 
(Státní divadlo Košice / The State Theatre Košice  
– Festival Opera 2015)

19.00

 1. Čt/Thu Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 17.00

 2. Pá/Fri nehraje se / no performance

 3. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

 4. Ne/Sun A pak se to stalo! (Studio DAMÚZA) 17.00

 5. Po/Mon Po sametu / After the Velvet 19.00

 6. Út/Tue Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok – Orango 19.00

 7. St/Wed Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok – Orango 19.00

 8. Čt/Thu nehraje se / no performance

 9. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

10. So/Sat Human Locomotion 20.00

11. Ne/Sun Miniopery (Dětská opera Praha) 17.00

12. Po/Mon Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

13. Út/Tue Kvartýr / Hang-out 19.00

14. St/Wed Blackbird XV 19.00

15. Čt/Thu Čekání na Godota / Waiting for Godot 19.00

16. Pá/Fri 1969 – Doba ledová 19.00

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

18. Ne/Sun
Z tajného deníku Smolíčka Pé (Studio DAMÚZA) 17.00

Po sametu / After the Velvet Č4 19.00

19. Po/Mon nehraje se / no performance

20. Út/Tue nehraje se / no performance

21. St/Wed Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

22. Čt/Thu Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White ČNS1 19.00

23. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

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

26. Po/Mon Toufar 19.00

27. Út/Tue nehraje se / no performance

28. St/Wed nehraje se / no performance

29. Čt/Thu nehraje se / no performance

30. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

Leden / January 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA
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PROGRAM > ÚNOR / FEBRUARY 2015

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Ne/Sun
Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček 
(Národní divadlo moravskoslezské Ostrava /  
National MoravianSilesian Theatre – Festival Opera 2015)

19.00

 2. Po/Mon Carmen O2 19.00

 3. Út/Tue Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 4. St/Wed Čarodějův učeň / Krabat 19.00

 5. Čt/Thu Radúz a Mahulena / Radúz and Mahulena (derniéra / last time) 19.00

 6. Pá/Fri Čarodějův učeň / Krabat 19.00

 7. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

 8. Ne/Sun
Eva (Divadlo F. X. Šaldy Liberec / 
F. X. Šalda Theatre Liberec – Festival Opera 2015)

19.00

 9. Po/Mon Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows EX 19.00

10. Út/Tue Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

11. St/Wed Jakobín / The Jacobin 19.00

12. Čt/Thu Rusalka 19.00

13. Pá/Fri Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 Č2 19.00

14. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice
14.00

19.00

15. Ne/Sun
Šípková Růženka / Sleeping Beauty 
(Divadlo J. K. Tyla Plzeň / The J. K. Tyl Theatre in Pilsen)

19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue La traviata I 19.00

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu La traviata 19.00

20. Pá/Fri Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

21. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 17.00

22. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate VIII 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

23. Po/Mon La traviata 19.00

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 XIV 19.00

26. Čt/Thu Carmen 19.00

27. Pá/Fri
Ceny Ministerstva kultury ČR 17.00

Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

28. So/Sat Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 1. Ne/Sun Turandot 19.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue La traviata 19.00

 4. St/Wed Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

 5. Čt/Thu Mefistofeles VŘ 19.00

 6. Pá/Fri nehraje se / no performance

 7. So/Sat Ples v Opeře / Ball at the Opera 20.00

 8. Ne/Sun Amerikana III NDS1 19.00

 9. Po/Mon
La bohème (Bohéma) (Slovenské národní divadlo Bratislava / 
The Slovak National Theatre – Festival Opera 2015)

19.00

10. Út/Tue Il trovatore (Trubadúr) 19.00

11. St/Wed Amerikana III (derniéra / last time) XI 19.00

12. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

13. Pá/Fri Carmen 19.00

14. So/Sat Aida 19.00

15. Ne/Sun Rusalka ROD6 14.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue nehraje se / no performance

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu Turandot II 19.00

20. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.00

21. So/Sat Nabucco 19.00

22. Ne/Sun Mefistofeles A 16.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue Otello OH 19.00

25. St/Wed Tosca 19.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri Rigoletto 19.00

28. So/Sat Nabucco 19.00
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Únor / February 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Ne/Sun Balet Praha Junior / Ballet Prague Junior 19.00

 2. Po/Mon Zahradní slavnost / The Garden Party VI 19.00

 3. Út/Tue Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

 4. St/Wed nehraje se / no performance

 5. Čt/Thu Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 6. Pá/Fri
Tosca (Severočeské divadlo Ústí nad Labem /  
North Bohemian Theatre Ústí – Festival Opera 2015)

19.00

 7. So/Sat Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 8. Ne/Sun Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor
ROD3 14.00

19.00

 9. Po/Mon Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) O1 19.00

10. Út/Tue 1914 XIII 19.00

11. St/Wed 1914 19.00

12. Čt/Thu Tartuffe Impromptu! ČS1 19.00

13. Pá/Fri Don Giovanni XII 19.00

14. So/Sat Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment
14.00

19.00

15. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna)
ROD1 14.00

19.00

16. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor Č1 19.00

17. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.00

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu Strýček Váňa / Uncle Vanya DV1 19.00

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

21. So/Sat Valmont 19.00

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

Bohemia Balet 19.00

23. Po/Mon Les / The Forrest 19.00

24. Út/Tue Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

25. St/Wed Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

26. Čt/Thu Mikve / Mikveh 19.00

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

28. So/Sat Racek / The Seagull 19.00

 1. Ne/Sun Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio DAMÚZA) 17.00

 2. Po/Mon Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White ČNS2 19.00

 3. Út/Tue Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

 4. St/Wed nehraje se / no performance

 5. Čt/Thu nehraje se / no performance

 6. Pá/Fri Kvartýr / Hang-out 19.00

 7. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 8. Ne/Sun
Trpasličí pohádka (Studio DAMÚZA) 17.00

Po sametu / After the Velvet 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed nehraje se / no performance

12. Čt/Thu Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

13. Pá/Fri Blackbird 19.00

14. So/Sat Human Locomotion 20.00

15. Ne/Sun
Human Locomotion NDS2 17.00

Můj hrob je příliš malý / My Grave Is Too Small 20.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue nehraje se / no performance

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne (premiéra / premiere)

20.00

20. Pá/Fri
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

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

20.00

22. Ne/Sun
Dešťová víla (Studio DAMÚZA) 17.00

Čekání na Godota / Waiting for Godot (derniéra / last time) 19.00

23. Po/Mon Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

24. Út/Tue Po sametu / After the Velvet 19.00

25. St/Wed Antikódy / Anticodes 20.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00
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INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

ON-LINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

Online nákup /rezervaci začněte výběrem  
v programu.
www.narodnidivadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz

INFORMACE:
info@narodnidivadlo.cz, +420 224 901 448 
 

POKLADNY  

1) Provozní budova ND, Ostrovní 1, Praha 1
2) Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1
3) Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 
4) Nová scéna, Národní 4, Praha 1
Předprodej vstupenek na představení je 5 měsíců dopředu

OTEVÍRACÍ DOBA:
Denní pokladny
• 1, 2, 3) Po–Ne: 10–18, 4) Po–Pá: 9–18, So–Ne: 10–18,  

v hrací dny do začátku představení
Večerní pokladny
• 45 minut před začátkem představení otevírají pokladny 

v historické budově ND, ve Stavovském divadle a ve Státní 
opeře, vstupenky na odpolední představení lze zakoupit 
v denních pokladnách

 

PARKING 

CENA ZA PARKOVNÉ PRO VOZIDLA A MOTOCYKLY (PO–NE)
PRO PODZEMNÍ GARÁŽE ND, OSTROVNÍ 1, PRAHA 1:
1.– 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod. parkování.
Každá další hodina: 20 Kč/hod. parkování.
Cena je uvedena včetně DPH. Cena platí vždy i za každou 
započatou hodinu parkování.
Parkování vozidla za 1 den: 720 Kč.
Parkování vozidla za každý další den: + 480 Kč 
(2 dny: 720 + 480 = 1200 Kč, 3 dny: 720 + 480 + 480 = 1.680 Kč atd.)

SLEVY 
Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTPP bude poskytnuta 
formou rabatu ve výši 3 hodin z celkové doby parkování, a to 
na základě předložení Průkazu ZTP, ZTPP.
Sleva pro předplatitele ND bude poskytnuta formou rabatu 
ve výši 3 hodin z celkové doby parkování, na základě předlo
žení platné abonentky dané sezony na představení, které se 
koná v daném dni parkování.
Zvýhodněná cena pro uživatele parkoviště Národního divadla 
při uzavření smlouvy na min. dobu 1 měsíc a více činí 
8.000 Kč/měs. bez DPH. 
Noční parkování od 20.00 do 08.00 hod 4.000 Kč/měs. bez DPH. 

INFORMACE
+420 224 901 320, +420 224 901 443 

SLEVY NA VSTUPENKY 

Slevy jsou poskytovány dle aktuálního ceníku Národního 
divadla, který je k dispozici v pokladnách ND či na 
www.narodnidivadlo.cz

ZÁKLADNÍ PŘEHLED SLEV
• 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 SŠ/VŠ 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
• mimořádně vyhlašované slevy při různých příležitostech 

nebo pro různé skupiny diváků
• speciální cena při nákupu některých lóží jako celek
• 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

• u představení hostujících souborů, pronájmů a mimořád
ných projektů obvykle slevy neposkytujeme

ON-LINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

For online sales or reservations, select a performance  
in the programme.
www.narodnidivadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz 

INFORMATION:
info@nationaltheatre.cz, +420 224 901 448
 

THE BOX OFFICES  

1 Operations Building of the National Theatre, Ostrovní 1, P1
2 The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1
3 The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1
4 The New Stage, Národní 4, Prague 1
Ticket advance sale 5 months in advance

OPERATING HOURS:
Daytime box offices:
• 1, 2, 3) Mon–Sun: 10 am to 6 pm, 4) Mon–Fri: 9 am to 6 pm, 

Sat–Sun: 10 am to 6 pm, on play day the box office is open 
until the begining of the performance

Evening box offices:
• 45 minutes before the beginning of performances the box 

offices are open at the National Theatre historical build
ing, the Estates Theatre and the State Opera 

PARKING 

PARKING FEES AT THE NATIONAL THEATRE COVERED 
CAR PARK OSTROVNÍ 1, PRAGUE 1 (MON–SUN):
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. 
Oneday parking fee: CZK 720. Parking fee for each subse
quent day: + CZK 480 (2 days: CZK 720 + 480 = CZK 1,200;  
3 days: CZK 720 + 480 + 480 =CZK 1,680, etc…).

DISCOUNTS 
Discounts for persons with cards attesting to special health 
impairments will be granted in the form of a rebate amount
ing to 3 hours from the total parking time, upon the submis
sion of cards attesting to special health impairments.
Discounts for National theatre subscribers will be granted 
in the form of a rebate amounting to 3 hours from the total 
parking time, upon presenting a subscriber valid card for the 
performance taking place on the day of parking.
The special tariff for users of the National Theatre car park 
when concluding a contract for one or more months is CZK 
8,000/month, excluding VAT. 
The nighttime parking fee (from 8 pm to 8 am) is CZK 4,000/
month, excluding VAT.

INFORMATION
For further information, call +420 224 901 320,  
+420 224 901 443.
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN 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.



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



V roce 1974 nastudoval režisér Václav Hudeček inscenaci 
hry Erskina Caldwella a Jacka Kirklanda Tabáková cesta 
(v překladu A. J. Šťastného). Kostýmy vytvořila Jindřiška 
Hirschová a scénu Miloš Ditrich. V tragikomedii ze světa 
zchudlých a umořených zemědělců z amerického Jihu 
za hospodářské krize, v příběhu holé, živočišné existence 
a osudové tragiky, si mj. zahráli Ladislav Pešek (Jeeter Les
ter), Blanka Bohdanová (jeho dcera Ada), Klára Jerneková 
(Ellie May) a také JOSEF KEMR (Lov Bensey). 
Klára Jerneková by se v lednu 2015 dožila 70 let 
a 20 let je tomu, co odešel Josef Kemr. Vzpomínáme.

FOTO: J. SVOBODA


