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08 Jonny vyhrává
a David Drábek režíruje

22 Připravujeme 
nové Labutí jezero

28 Rozhovor s jubilantem 
Davidem Prachařem

 

Vizuál k inscenaci 
Foto: J. Gulyás



 

PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

Ernst Krenek
Jonny spielt auf /Jonny vyhrává
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: David Drábek 
24. & 26. 1. 2019

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

Matiné k 195. výročí narození  
Bedřicha Smetany
Dirigent: Petr Kofroň
23. 2. 2019

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

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2019
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2019 

FORUM KARLÍN /  
THE FORUM KARLÍN 

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

Vánoční koncert Státní opery /  
/ State Opera Christmas Concert
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Sbor a Orchestr Státní opery
17. & 18. 12. 2018 

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA /  
PRAGUE CROSSROAD

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

JATKA78

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

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

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

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2018–2019 SEASONPremiéry

SEZONY 2018–2019
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Vážení a milí diváci, příznivci ND,
je mi ctí oslovit Vás s příchodem nového 
roku. Máme za sebou „osmičkový“ rok plný 
významných a přelomových výročí, které 
si divadlo připomnělo řadou výjimečných 
inscenací a koncertů. Začíná rok 2019, který 
v sobě též nese historickou symboliku. Je to 
rok, v němž si připomínáme 30. výročí sa
metové revoluce, která nám přinesla návrat 
svobody, občanské společnosti a otevřené 
hranice. Hodnoty, jež je dobré ctít a připomí
nat si i dnes. 

Opera Národního divadla a Státní opery při
pravila pro Vás i na rok 2019 vícero zajíma
vých inscenací, hostování předních domácích 
i zahraničních umělců, pestrou nabídku 
koncertů. 

Opera Národního divadla se souborem 
Státní opery uvede novou inscenaci Jon-
ny vyhrává (Jonny spielt auf). Dramaturgie 
tentokrát sáhla po titulu, který se na operní 
scénu v Praze vrací po více než 90 le
tech. Jazzová opera skladatele s českými, 
rakouskými a německými kořeny Ernsta 
Křenka měla světovou premiéru v Lipsku 
v roce 1927 a stala se největším operním 
šlágrem té doby. Krátce poté byla uvedena 
v Praze v nastudování Alexandra Zemlin
ského. S nástupem nacismu se stala ne
žádoucí. Novou inscenaci nastuduje český 
režisér David Drábek. Hudebního nastudo
vání se ujme americký dirigent Stefan Lano, 
který působí ve velkých operních domech 
v zahraničí (Metropolitní opera, San Fran
cisco, Hamburg, Drážďany, Basilej, Buenos 
Aires, …) a s orchestrem Státní opery se 
potká poprvé. Ke Křenkově opeře má hlu
boký vztah, v Teatro Colón, kde působil jako 
hudební ředitel, ji nastudoval před 12 lety. 
V hlavních rolích se představí mladí sólisté 
Jonathan Stoughton z Velké Británie a čeští 
pěvci Jiří Rajniš a Petra Alvarez Šimková. 

27. ledna si Opera Národního divadla již 
tradičně připomíná Mozartovy narozeniny. 
Letos budou pod taktovkou světoznámého 
Plácida Dominga, kterého si mnozí z Vás 
pamatují z jeho prvního hostování ve Stavov
ském divadle v říjnu 2017, kdy dirigoval Dona 
Giovanniho. Na letošní Mozartovy narozeniny 
si Plácido Domingo pozval skvostné obsaze

ní, a to mladé české zpěváky, tenoristu Petra 
Nekorance, mezzosopra nistku Štěpánku 
Pučálkovou a ze zahraničí sopranistku Adelu 
Zahariu (laureátku Operalie 2017) a baryto
nistu Simona Alberghiniho (laureáta Operá
lie 1994). Zaznějí árie z Mozartových oper 
Kouzelná flétna, Don Giovanni, Únos ze serailu, 
La Clemenza di Tito, Idomeneo, Così fan tutte.

Těší nás, že spolupráce Plácida Dominga 
s Operou Národního divadla bude pokra
čovat i po Mozartových narozeninách. Díky 
naší skvělé spolupráci se Plácido Domingo 
rozhodl uskutečnit letos světovou soutěž 
operních pěvců Operalii poprvé v Čes
ké republice na půdě Národního divadla. 
První ročník Operalie se konal v roce 1993 
v Paříži, v Praze se bude konat ve dnech 
21.–26. července 2019. 

V lednu potěšíme nejen české publikum, ale 
i diváky v zahraničí. Opera Národního divadla 
v průběhu ledna absolvuje turné v Japonsku 
s inscenací Mozartovy opery Figarova svatba, 
která měla nedávno premiéru ve Stavov
ském divadle v režii Magdaleny Švecové. 
V Japonsku odehrajeme 14 představení 
v 10 městech včetně Tokia a Osaky. 

Představila jsem Vám několik našich ledno
vých novinek. Operní nabídka bude v lednu, 
ale i po celý rok 2019 opět rozmanitá. Věřím, 
že si z ní dokáží vybrat diváci všech generací.

V lednu si mnozí z nás dávají novoroční 
předsevzetí. V této souvislosti jsem si vzpo
mněla na slova Josefa Čapka: „Hodnoty bytí 
spočívají z velké části v tom, jak vroucně jsme 
je schopni prožívat. Hodnota našeho člověčí-
ho života je závislá na hodnotách, které jsou 
v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm 
to, co do něho vkládáme.“

Přeji si, abyste v našich představeních 
po celý rok 2019 nalezli inspiraci, umělecké 
zážitky a vnitřní obohacení.

Těšíme se na setkání s Vámi,

Silvia Hroncová,
ředitelka Opery Národního divadla  
a Státní opery
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NOC DIVADEL V NÁRODNÍM DIVADLE
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Noc divadel 2018
Noc s Činohrou
Zážitková prohlídka v novém sídle Činohry Národního divadla byla 
inspirována očekávanou premiérou inscenace Kytice podle stejnojmenné 
sbírky Karla Jaromíra Erbena. Návštěvníci tak mohli objevit sklep i půdu 
starobylého Anenského kláštera a zaposlouchat se do Erbenových balad. 
V podzemí si vyzkoušeli, jak lze za pomoci hlasu a zvuků navodit tajem
nou atmosféru márnice. Ve zkušebně v podkroví si mohli pohrát s Erbe
novými texty a zkusit je převést do slovenštiny či je různě variovat.

Noc s Baletem
Přímo ve zkušebnách v Anenském areálu se diváci zúčastnili baletní 
dílny, viděli taneční ukázky a dozvěděli se, jak velkou moc má aplaus. 
Jak se cítí tanečník před publikem? Jak moc dokáží diváci ovlivnit jeho 
výkon? Jak na tanečníky působí potlesk? Akcí spoluprovázela primaba
lerína Nikola Márová.
Bonusem byl křest baletního kalendáře na rok 2019 a beseda s demi
sólistkou Radkou Příhodovou.

1  Práce s Erbenovými texty
2  Lektorka ND+ a průvodkyně prohlídkou Zuzana Kráľová
3  Činoherní zkušebna v podkroví
Foto: M. Stiksa

4  Primabalerína Nikola Márová
Foto: H. Smejkalová
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V soboru 17. listopadu 2018 navštívilo program Národního divadla v rámci Noci divadel asi 1 235 
diváků. Vzhledem k listopadovým oslavám na Národní třídě se náš program Noci divadel letos 
soustředil především do Stavovského divadla a Anenského areálu, kde sídlí Balet a nově i Činohra.

5  Archivem ND provázela např. Marie Hradecká
6  Z hudebního archivu
Foto: H. Smejkalová

7  Dirigent David Švec a sólisté Marie Fajtová a František Zahradníček
8  Dirigovat si také zkusili zahraniční návštěvníci
9  Terezka Železná, jedna z mladých dirigentek
Foto: H. Smejkalová

Nahlédnutí do archivů ND
V malých skupinách bylo možné nahlédnout do pokladů nashromáždě
ných za uplynulých 150 let! Prohlédnout si půvabné historické fotografie, 
originální výtvarné návrhy scény a kostýmů, historické divadelní cedule 
s obsazením umělců a další unikátní dokumenty. 
V hudebním archivu bylo možné vidět rukopisné a tištěné hudebniny 
slavných i zapomenutých děl, jež byly uvedeny v Praze, a seznámit se 
s četnými druhy provozovacích notových materiálů.

Stavovské divadlo
Opera ND pozvala své příznivce do Stavovského divadla, jediné do
chované divadelní budovy na světě, kde dirigoval W. A. Mozart. Na jeho 
hudbu si návštěvníci mohli vyzkoušet dirigovat orchestr. Řídil ho diri
gent David Švec, spolupracovali také naši pěvci Marie Fajtová a Fran-
tišek Zahradníček. Mezi nejlepší amatérské dirigenty patřila osmiletá 
Terezka Železná. Ve Stavovském divadle se zájemci seznámili rovněž 
s fungováním jevištního provozu.
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Opera v Japonsku
Soubor Opery Národního divadla oslavil Nový rok v Japonsku, kam se vydal na turné s inscenací Figarova svatba režisérky Magdaleny Švecové. V Japon
sku soubor bude až téměř do konce ledna a pod taktovkou Enrica Dovica odehraje 14 představení. Kvalitní italské libreto Lorenza da Ponteho postavené 
na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta příčinou neutu
chající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. Magdalena Švecová je první režisérkou v historii Národního divadla, která nastudovala Figarovu 
svatbu, a nabízí nám tak ženský pohled na podoby a proměny lásky, nevěry a žárlivosti v jubilejním 20. nastudování Operou Národního divadla.

Hosté v Aidě
Hosty v Aidě, kterou uvádíme 10. ledna 2019, budou ruská sopranistka Elena Guseva a jihokorejský tenorista James Lee, který již v roli Radama vystou
pil v Praze po boku AndaLouise Bogzy a hostující Adiny Aaron. Guseva se pražskému publiku představí vůbec poprvé. V Hudebním divadle Stanislav
ského a NěmirovičeDančenka v Moskvě ztvárnila mnoho stěžejních rolí, jako Taťána v Oněginovi se představila i divákům v německém Saarbrückenu. 

 >

Elena Guseva
Foto: archiv

 >

FIGAROVA SVATBA
Jiří Hájek
Foto: P. Borecký

 >

James Lee
Foto: H. Smejkalová

 >

FIGAROVA SVATBA
Foto: P. Borecký
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Prestižní mezinárodní ocenění  
pro Druhou kariéru tanečníků 
Evropský svaz zaměstnavatelů v oblasti živých umění Pearle* live perfor-
mance Europe ocenil v Bruselu na slavnostním předávání cen v kategorii 
SKILLS/TRAINING/LIFELONG LEARNING za vize a dlouhodobou snahu 
v sociální oblasti Nadační fond pro taneční kariéru (NFTK). Ceny jsou 
udělovány v rámci projektu Behind the Stage, který je financovaný Evrop
skou unií. Projekt boardu představila Asociace profesionálních divadel ČR 
(APD), která je členem Pearle*. 
„Jsme uprostřed druhého ročníku série benefičních představení Vstu-
penka, která pomáhá českému tanci, kterou organizují divadla, sdružená 
v APD. Zatím proběhly benefice v Českých Budějovicích a v Plzni. Samo-
zřejmě nejde jenom o finanční výtěžek ze vstupného, ale také o mož-
nost upozornit na problematiku tanečníků, kteří po ukončení své aktivní 
profesionální kariéry odcházejí z angažmá divadel a souborů bez jakékoliv 
podpory a péče,“ říká MgA. Zdeněk Prokeš, člen správní rady NFTK, 
garant pro sociální dialog APD. „Další benefiční představení proběhla 
v prosinci v Národním divadle v Praze, Brně a v Divadle F. X. Šaldy v Liberci 
nebo Moravském divadle v Olomouci,“ dodává. 
Taneční profese předpokládá dlouhodobou přípravu a naplno je možné ji 
vykonávat zhruba 15 let.

Stefan Lano 
o Krenkovi 

„Když jsem v roce 2006 v Bue
nos Aires poprvé dirigoval 
operu Jonny spielt auf, měl už 
jsem za sebou účast ve funkci 
korepetitora na jejím uvede
ní v roce 1978 ve Štýrském 
Hradci. V roce 1985 jsem se 
v téže roli podílel na vídeňské 
inscenaci Krenkova Karla V. 
v hudebním nastudování Ericha 
Leinsdorfa. Ačkoliv jsem měl 
při obou těchto příležitostech 
možnost skladatele osobně 
pozdravit, na nějaký obsáhlý 
rozhovor o žádné z obou oper 
se nedostalo, byl jsem tehdy 
pouhý mladý korepetitor a nutit 
do rozmluvy někoho tak slav

ného, jako byl Krenek, mi připadalo nemístné. Jinak už tomu bylo v roce 
2006 v Buenos Aires, kde jsem v postavení hudebního ředitele místního 
Teatro Colón řídil novou inscenaci Jonnyho v jevištním ztvárnění Marcela 
Lombardera, tehdejšího uměleckého ředitele divadla. Na všech předsta
veních byla tenkrát přítomná Gladys Kreneková, která prohlásila, že tahle 
produkce v Teatro Colón je po všech stránkách nejlepší ze všech, jež ona 
sama za všechna ta léta slyšela.

Krenek si přál, aby se na Jonnyho pohlíželo jako na vážnou operu, nikoli 
jako na ironicky vtipnou hříčku se zdánlivě lehkovážným příběhem. 
Musíme chápat, že jako skladatele, spisovatele a pozorovatele jedné 
z nepokojných epoch 20. století ho okolnosti nutily k utváření eklektického 
hudebního jazyka odrážejícího svou dobu, jehož nejúspěšnějším projevem 
se v oblasti opery stal Jonny. Jazzové prvky tu nepochybně organicky 
vyplývají z povahy děje, a jakkoli se Krenek v daném období nijak zevrub
ně nevěnoval studiu amerického jazzu, mohl se tu spolehnout na vlastní 
hudební instinkt v propojení s obecným dopadem vlivu jazzové hudby 
na evropskou veřejnost za Výmarské republiky.“

ND Café 
s korepetitorem Opery ND
V novém roce otevře náš cyklus neformálních setkání s pracovníky 
a umělci Národního divadla Zdeněk Klauda, korepetitor, dirigent a vedou
cí hudební přípravy Opery ND.

Jaká je úloha korepetitora  
při operním představení?  
Je potřeba, aby korepetitor 
uměl dirigovat, zpívat,  
nebo měl herecké nadání?  
S jakými divadelními profesemi 
je v nejužším kontaktu? 
Přijďte na šálek kávy a dozvíte 
se odpovědi na tyto a mnohé 
jiné otázky. Akce je veřejně 
přístupná a zdarma. Buďme 
společně divadlu blíž!

Ve čtvrtek 10. ledna 2019  
v 18.00 v zadní části kavárny 
NONA na Nové scéně. 

Na stopě 
Národního divadla!
Doprovodný program pro školní třídy umožňuje žákům pracovat 
v malých skupinách. Každá skupina rozplétá jeden příběh týkající se 
základních kamenů, stavby a výzdoby divadla či významných osobností 
z konce 19. století.

Žáci pracují s tabletem, který využívají jako navigaci v příběhu i v budo
vě divadla. Interaktivní aplikace představí interiérovou výzdobu, spor 
o její obsah i slavnost položení základního kamene. Obrazové a zvukové 
nahrávky jsou indicie a posouvají konkrétní příběh vpřed. Tablet zároveň 
využijí jako zápisník pro svá zjištění a poznatky. Na závěr si skupiny své 
příběhy představí a vymění si zkušenosti a zážitky z průběhu pátrání.

Vhodné pro žáky ve věku 9–14 let. Program je vytvořen v několika  
úrovních obtížnosti, a je proto možné jej přizpůsobit cílové skupině. 

Délka programu: 120 min. 
Místo konání: historická budova Národního divadla
Informace o programu: Lenka Hubáčková, 
l.hubackova@narodnidivadlo.cz

 >

Zdeněk Prokeš 
s cenou Pearle* Award 2018
Foto: Archiv
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TÉMA

Jonny vyhrává
a David Drábek 
režíruje
DAVID DRÁBEK se jako dramatik a režisér výrazně prosadil po roce 1989. 
Předmětem jeho tvorby je především kritika společnosti, odsuzuje českou 
mentalitu – hlavně český materialismus a konzumentství. Jeho díla ironicky 
a satiricky popisují českou soudobou společnost. Nebojí se říkat nahlas, co si 
myslí, co má na srdci a servítky si často nebere. V režii je ostřílený matador.  
Pro Národní divadlo nyní režíruje netradiční jazzovou operu Ernsta Kreneka 
Jonny vyhrává, jejíž premiéra je 24. ledna.

 >

David Drábek
Foto: soukromý archiv

 >

Původní plakát  
k premiéře z 30. let

Foto: archiv
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DIRIGENT: STEFAN LANO 
REŽIE: DAVID DRÁBEK

ORCHESTR A SBOR STÁTNÍ OPERY
PREMIÉRY 24. A 26. LEDNA 2019

KRENEK

JONNY
VYHRAVA

JAZZOVÁ OPERA

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PARTNEŘI INSCENACÍ PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ

jonny-vyhrava-nd-a1.indd   1 09.11.2018   9:29:1310

Divákům jste znám především jako činoherní reži-
sér. Jak se těšíte na operu, je to vaše první opera? 
Já jsem rozšafa, já se těším na každou práci, kterou 
přijmu. Pro mě práce není synonymem stresující 
útrpnosti. Já si ji užívám.
Opera je to moje druhá. Před pěti lety jsem ve Státní 
opeře režíroval Franzovu Válku s mloky.
Tehdy byla situace velmi dobrodružná. Atmosféra 
po sloučení třaskavá, neexistovala nahrávka, skla
datel kandidoval na prezidenta, šéf Opery poněkud 
autistický, vystřídali se čtyři dirigenti … říkal jsem si 
„Je to vůbec možný postavit?“ Ale dokázali jsme to 
a vzpomínám na zkoušení velmi rád, skutečně mě 
to zocelilo. Bylo to pro kandrdase něco jako kérka 
Hradčan přes celý záda.

Jaké jsou pro vás při práci rozdíly, na co si dát 
pozor, na co se zaměřit? 
No to víte, opera má takovou místy skvělou a místy 
trochu otravnou vlastnost: pořád tam někdo zpívá.
Ale vážně: nejsem valný hudební znalec. Ale proto mě 
asi nenajímají. Mým cílem je nakazit soubor i všechny 
složky radostí a hravostí. Dát opeře originální, autor
ský a svérázný punc. Já mám od Pána Boha jeden dar: 
já ty lidi fakt rád vidím a zajímají mě. To zní možná ba
nálně, ale co už. Nejsem takový ten typ alfasameckého 
sociopata, co lidi blokuje řevem, a pak je loutkářsky 
animuje. Já k práci potřebuju onu radostnou uvolně
nou atmosféru, neboť čerpám inspiraci z lidí na zkouš
ce, LIVE, mě nebaví si něco doma nasucho šudlat. Je 
to sice náročné a napínavé, utahaný pak jste, ale cítím 
smysl.

A v rámci spolupráce s operními pěvci? Jak se liší 
od práce s herci? 
Neliší. Mluvím s nimi. Před zkoušením dělám s kaž
dým sólistou, i v nevelkých rolích, osobní pohovor, 
probereme roli i osobní postoje: to je můj postup v či
nohře i zpěvohře. Navíc komunikuji podrobně i s lidmi 
ve sboru, bez nich bychom uspět nedokázali.

Do Prahy se operní Krenek vrací po více než deva-
desáti letech … nabízí vám to větší tvůrčí prostor, 
nebo vás to naopak svazuje?
Nesvazuje. Pokud je Krenek v pohodě (a tu lidi 
po smrti v celku vyzařují), tak je to v pořádku. To víte, 
že mi záleží na tom, abych věc nepoprasil. Abych tuhle 

„nejvýznamnější z neznámých oper 20. století“ odvedl 
souměrně s její vysokou kvalitou. Já jsem ambiciózní, 
ale při sebeprožívavých prohlášeních mi cukají koutky.

Krenekova opera je navíc spojena s poměrně váž-
nými sociálně-kulturními tématy (válka, rasismus, 
nacismus …). Hlavní postavou je jazzový muzikant 
černé pleti. V té době (30. léta 20. st.) bylo neslý-
chané, aby Afroameričané vystupovali v opeře či 
dokonce byli na plakátě. Dnes je situace jiná, přesto 
společnost je v těchto ohledech nesourodá. Snažíte 
se téma odlehčit? 
Jsem velký odpůrce rasismu, stejně jako kterékoliv 
xenofobie, předsudků a tmářství. Život je poměrně 
dost těžký. A stejně jako se považuju víc za Evropana 
než za Čecha, tak nad evropanství je mi lidství. To je 
moje národnost. Lidství a lidskost. Empatie, soucit, 
láska a víra. Pomoc slabým a nešikanování silnými.
Býval jsem feministou už v době, kdy to nebylo u nás 
cool. V porodnici v Rychnově nad Kněžnou mě v červ
nu roku 1970 odrodil arabský porodník. Jmenoval se 
David, a to byl jeden z důvodů, proč se tak jmenuju 
i já. Xenofobie je hlavně byznys. Strach totiž vydělá
vá. Byznys pro existence typu Okamury. Možná jsem 
neodpověděl přímo na vaši otázku, ale takhle nějak 
to mám. Inscenace Jonny vyhrává je v našem podání 
víc o vášni a potřebě zahřát se a naučit se improvi
zovat. Přijmout nový řád, nový milostný vztah, nové 
spoluobčany – a taky novou hudbu.

Jaké emoce pro vás osobně tato opera  
reprezentuje?
Podporuje mou zálibu ve zvídavosti, zahazování 
předsudků. V přijetí jisté životní krutosti. Ale taky 
podporuje moji zkušenost, totiž že se na podstatných 
hodnotách hravě domluvíte s lidmi všude po svě
tě. Fanatismus a extremismus části společnosti je 
svinský, měl by se eliminovat. Ale drtivá většina lidí 
na planetě tenduje k lásce. 

Cítíte větší tlak nebo zodpovědnost, když  
režírujete v Národním divadle? 
To ne, už jsem letitý divadelní válečník. Ale když jsem 
teď poprvé v životě zkoušel na jevišti Zlaté kapličky, 
pocítil jsem slavnostní mrazení a jisté dojetí. Je mi ctí.

Jaká bude vaše opera? 
Skvělá, vsaďte se. Je to sice opera v němčině, 
partitura pěvecky náročná, ale my chceme diváky 
pobavit, rozradostnit, nakazit onou polyfonií stylů, 
osvobodivou anarchií atonality. Požitkem z mistrov
sky zvládnutého řemesla i vzájemnosti nás na jevišti, 
v orchestřišti a za scénou.

A závěrem, povězte mi něco k vizuálu této  
inscenace – zdá se, že vzbudil trochu rozruch. 
Ten plakát je trefa! Je těžké zůstat k němu lhostejný, 
ale nejvíc mě baví, že to není jen efektně hozená 
udička, ale že přesně dramaturgicky odráží naši 
operu. Nevěřili byste, kolik lidí se začalo na sociál
ních sítích i přes moji milou dotazovat, zda nemám 
kontakt na onoho snědého namakaného naháče. 
Ozývají se heterosexuální ženy i homosexuální muži. 
A i homosexuální ženy a my heterosexuální muži 
uznale pokyvujeme, že teda fešák. A kdyby navíc lidi 
tušili, co zveřejníme právě teď: on studuje v Brně ME
DICÍNU, děcka! Doktor, bude doktor! Takže teď zešílejí 
i tety a babičky. Ano, riskuji, že se mi zavaří facebook. 
Ale jsem připraven přinést tuto oběť.

Eva Sochorová

JONNY OPĚT VYHRÁVÁ  
PRAZE – PO 91 LETECH

Opera Ernsta Krenka (či Křen
ka, 1900–1991), syna důstojní
ka rakouskouherské armády 
s českými i německými kořeny, 
Jonny spielt auf (Jonny vyhrá-
vá), zažila po své premiéře 
doslova raketový boom a sedm 
let se těšila zcela nevídané 
popularitě na obou stranách 
Atlantiku. Premiéra se usku
tečnila v Lip sku 10. 2. 1927; děj 
s prvky filmové grotesky a de
tektivky a hudba s chytlavými, 
jazzem ovlivněnými melodiemi 
a tanečními rytmy si diváky 
v Evropě a zakrátko i Americe 
podmanily. „V několika málo 
dnech mi bylo jasné, že jsem se 
přes noc stal jedním z nej-
slavnějších středoevropských 
skladatelů …“ napsal Krenek 
po mnoha letech ve svých pa
mětech a operu označil za svůj 
„největší úspěch na ‚tomto svě-
tě‘ a zdroj pohádkových příjmů“. 
Po převzetí moci nacisty v roce 
1933 byla Krenkova opera 
označena za „zvrhlou hudbu“ 
(hlavní hrdina opery, afroame
rický jazzový houslista Jonny, 
byl pro třetí říši nepřijatelný) 
a skladatel v roce 1938 emig
roval do USA. Tehdejší plakát 
se saxofonistou černé pleti, 
který uvádíme na předchozí 
straně, byl po propuknutí války 
zneužit nacisty.

Vraťme se ale do roku 1927. 
Lipskou premiéru si nenechal 
ujít tehdejší ředitel Nového ně
meckého divadla v Praze (dnes 
Státní opera) Leopold Kramer 
a spolu s režisérem Louisem 
Laberem byl svědkem jejího 
fenomenálního úspěchu. A tak 
už 16. 6. 1927 vyhrával Jonny 
pod taktovkou tehdejšího šéfa 
opery Alexandra Zemlinského 
i v Praze, kam se tato výjimeč
ná Krenkova kompozice vrací 
po 91 letech.

Pod současnou inscenací je 
podepsán americký diri
gent Stefan Lano, šéf opery 
Německého národního divadla 
ve Výmaru a host velkých 
scén včetně Metropolitní opery 
v New Yorku a San Francisco 
Opera, a úspěšný český dra
matik a režisér David Drábek, 
který se souborem Státní 
opery již jednou spolupracoval, 
a to v lednu 2013 na světové 
premiéře opery Vladimíra 
Franze Válka s mloky.

sla



 

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

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

DIRIGENT: JIŘÍ KADEŘÁBEK
REŽIE: KATHARINA SCHMITT

KOMORNÍ SOUBOR NÁRODNÍHO DIVADLA
SBOR A ORCHESTR STÁTNÍ OPERY

KADEŘÁBEK

ŽÁDNÝ
ČLOVĚK

UVÁDÍME: 6. & 7. 1. 2019 
NA NOVÉ SCÉNĚ
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

Mozartovy 
narozeniny 2019

Těším se, že se tentokrát vrátím 
do Prahy u příležitosti výročí tradič
ních Mozar tových narozenin. Nemů
žu se dočkat, že budu dirigovat vý
běr Mozartových nejlepších skladeb 
v podání brilantních sólistů – vítězů 
Operalie a českých pěvců.

Plácido Domingo 

Hostování Maestra Dominga 
na koncertu Mozartovy narozeniny 
v pozici dirigenta vnímáme jako 
obrovskou čest. Věříme, že v tento 
jedinečný večer divákům zprostřed
kujeme nezapomenutelný zážitek 
a že mozartovská tradice Stavov
ského divadla tak bude velkolepě 
oslavena.

Ředitelka Opery ND a SO Silvia Hroncová

Dirigent: Plácido Domingo

Sólisté:
Adela Zaharia

Štěpánka Pučálková
Petr Nekoranec

Simone Alberghini

Orchestr Národního divadla

Uvádíme 
27. ledna 2019

Stavovské divadlo

 >
Maestro Domingo

Foto: R. Šubín
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Štěpánka Pučálková
Mezzosopranistka Štěpánka Pučálková absolvovala s nejvyšším vyzna
menáním magisterské studium v oboru opera, na Universität Mozarteum 
v Salcburku, pod vedením Elisabeth Wilke a Eike Gramsse. Za výborné 
studijní výsledky byla vyznamenána organizací Stiftung Mozarteum 
Medailí Lilli Lehmann. V loňském roce se Štěpánka představila na pres
tižním, jubilejním 50. salcburském velikonočním festivalu Osterfest
spiele v roli Siegrune (R. Wagner: Valkýra), pod taktovkou světoznámého 
dirigenta a uměleckého ředitele festivalu Christiana Thielemanna, 
za doprovodu Staatskapelle Dresden a v režii Very Nemirové. V roce 2016 
se též zúčastnila mezinárodní pěvecké soutěže Concours international de 
Belcanto Vincenzo Bellini ve francouzské Marseille, kde získala druhou 
nejvyšší udělenou Cenu za nejlepší ženský hlas. Na scéně Národního 
divadla v Praze úspěšně debutovala jako Charlotte (J. Massenet: Werther). 
Štěpánka je od sezony 2018/2019 sólistkou ansámblu Semperoper 
v Drážďanech.

Simone Alberghini
Italský basbaryton Simone Alberghini se narodil v Boloni a v roce 1993 
debutoval v Teatro Regio v Turíně; vítěz soutěže Operalia v roce 1994, 
který se od té doby objevil na jevištích mnoha významných národních 
a mezinárodních operních domů a pravidelně vystupuje pod taktovkou 
světově uznávaných dirigentů. 
Na Glyndenbourne Festival vystoupil jako Dandini v opeře Cenerentola, 
režírované Peterem Hallem pod taktovkou M. Jurowského v Kennedy 
Center ve Washingtonu a v Metropolitní opeře v New Yorku. Zpíval jako 
Athanael v opeře Thais po boku Renée Flemingové v Royal Opera House 
v Londýně pod taktovkou Andrewa Davise. V roce 2010 Simone Alberghini 
vystoupil jako Figaro ve Vídeňské státní opeře, jako Don Giovanni v Teatro 
La Fenice v Benátkách a jako Sharpless v představení Madama Butterfly 
v Teatro Regio v Turíně. 

Adela Zaharia
Rumunská sopranistka Adela Zaharia, oslavovaná jako pěvecké „zjevení“, 
je vítězkou soutěže Operalia roku 2017. Významná koncertní vystoupení 
zahrnují debut ve světové premiéře Aurory, koncert Mozar tových árií 
s Plácidem Domingem v Praze a turné v Moskvě a Barceloně jako sólistka 
Deutsche Oper am Rhein. V minulé sezoně si Adela Zaharia zazpívala 
v titulní roli v opeře Lucia di Lammermoor v Bavorské státní opeře v Mni
chově, kde také vystupovala jako Angelica v nové produkci Haydnova díla 
Orlando Paladino. Debutovala také v Severní Americe jako Gilda v Rigo-
lettovi v Los Angeles Opera. V roce 2012 vyhrála cenu Grand Prix v soutěži 
„Hariclea Darclée International Competition“.

Petr Nekoranec
Tenorista Petr Nekoranec je jednou z nejvýraznějších postav nastupující 
pěvecké generace v České republice. V letech 2016–2018 byl frekven
tantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře, a to 
jako první Čech, který byl do tohoto významného dvouletého projektu 
přijat. V září 2018 nastoupil jako sólista Stuttgartské opery, kde jej čekají 
tři velké role: Rossiniho Hrabě Almaviva (Lazebník sevillský), Ramiro 
(Popelka) a Donizettiho Ernesto (Don Pasquale). V letech 2014–2016 byl 
členem Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního studia. Petr 
je laureátem řady prestižních evropských soutěží. V lednu 2017 si odnesl 
vítězství z jedné z nejslavnějších pěveckých soutěží, Mezinárodní soutěže 
Francesca Viñase, konané v Gran Teatre del Liceu v Barceloně. Stal se 
jejím absolutním vítězem a kromě toho mu mimořádné ceny udělili legen
dární pěvec Plácido Domingo a vedení divadla Teatro Real de Madrid. 
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Ivan Kusnjer 
a jeho žáci
Třetí koncert pořádaný Operou Národního divadla v Pražské křižovatce – 
kostele sv. Anny představí dlouholetého sólistu Opery Národního divadla 
Ivana Kusnjera také jako významného pěveckého pedagoga. Spolu s ním 
vystoupí jeho žáci, sólisté Opery Národního divadla Stanislava Jirků, 
Václav Lemberk, Pavel Švingr, František Zahradníček a také současní 
studenti Hudební akademie múzických umění. 

Program koncertu bude sestávat z písní, operních a oratorních árií Anto
nína Dvořáka, Gustava Mahlera, Franze Schuberta a dalších skladatelů. 
Na klavír bude doprovázet Iryna Roměnska.

2. února 2019, 19.00, Pražská křižovatka – kostel sv. Anny

Matiné k 195. výročí narození 
Bedřicha Smetany
Již šestým dopoledním koncertem, který pořádáme ve spolupráci se 
Společností Bedřicha Smetany, si v Národním divadle připomeneme vý
ročí skladatelova narození. Program letos představí jeho skladby pro dva 
klavíry na čtyři ruce, předehry k divadelním hrám, rané písně i oblíbené 
operní árie. Jejich interprety budou sólisté Opery Národního divadla Ma-
rie Fajtová, Michaela Zajmi a Josef Moravec, klavíristé Šárka Knížetová, 
Alexandra Borodulina, Zdeněk Klauda, Martin Levický a Orchestr Státní 
opery s dirigentem Jiřím Štruncem. Jako zvláštní host vystoupí klavírní 
virtuóz Miroslav Sekera.
Přímo v den Mistrových narozenin 2. března budete mít možnost navštívit 
představení nové inscenace Libuše, jejíž premiéra se uskutečnila v úvodu 
této sezony. V hlavních rolích vystoupí Dana Burešová a Svatopluk Sem.

23. února 2019, 11.00, Národní divadlo

Únorové koncerty

 >

Ivan Kusnjer 
Foto: J. Rabara
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OPERA > FESTIVAL JANÁČEK BRNO

Ocenění Opery 
za Janáčka

Dirigent Jaroslav Kyzlink a sólisté Jaroslav 
Březina a Aleš Briscein převzali Pamětní me
daile Leoše Janáčka za vynikající interpretační 
výkony, za péči o šíření díla Leoše Janáčka, 
za rozvoj kultury v duchu janáčkovských tradic 
a za zásluhy ediční či muzikologické na poli 
janáčkovského bádání. 

Jaroslav Kyzlink byl oceněn za trvalou a mimo
řádnou interpretaci díla Leoše Janáčka na čes
kých i zahraničních jevištích a koncertních 
pódiích, oba pěvci za mimořádnou pěveckou 
i hereckou interpretaci Janáčkova operního díla 
na českých i zahraničních jevištích. 
V minulosti byly medaile uděleny například  
Jiřímu Bělohlávkovi, Gabriele Beňačkové, 
Jiřímu Kyliánovi, Davidu Pountneymu, Miloši 
Štědroňovi nebo Robertu Wilsonovi. Medaili 
také obdržely instituce: Národní divadlo v Brně, 
Moravské zemské muzeum, Janáčkovo kvarte
to, Česká filharmonie a další. 
V loňském roce, kdy jsme si připomínali 
90. výročí úmrtí skladatele Leoše Janáčka, se 
správní rada Nadace usnesla na větším počtu 
oceněných. Na festivalu medaili zatím převzala 
např. i pěvkyně Eva Urbanová a dirigent Tomáš 
Netopil.

Gratulujeme!

Národní divadlo hostovalo na festivalu JANÁČEK BRNO 
s inscenací Výlety páně Broučkovy. Závěrečný večer festivalu 
byl mimořádný. U příležitosti hostování udělila Nadace Leoše 
Janáčka ocenění umělcům Národního divadla. 

 >

Jaroslav Kyzlink 
Foto: I. Sochorová

 >
Jaroslav Březina jako Matěj Brouček 

Foto: P. Borecký
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Aleš Briscein: 
Janáčka prosazuji rád a on se mi za to odměňuje

Jeden z nejobsazovanějších tenoristů u nás 
i v zahraničí nedávno získal od Nadace Leoše 
Janáčka speciální Pamětní medaili „za mi-
mořádnou pěveckou i hereckou interpretaci 
Janáčkova operního díla na českých i zahranič-
ních jevištích“. Právem. V rolích janáčkovského 
repertoáru sklízí úspěchy po celém světě, ale 
nejen v nich; jeho skutečnou specializací je 
totiž všestrannost: přes Mozarta po Wagnera. 
Právě v lednu oslaví své kulaté narozeniny.

Kde zpíváte Janáčka v současnosti? 
Na scéně Národního divadla je to trojrole ve Vý-
letech páně Broučkových, posledním velkým 
úspěchem v zahraničí bylo hostování v produkci 
Janáčkovy opery Věc Makropulos v roli Alberta 
Gregora po boku úžasné Evelyn Herlitzius, 
velmi jsem si užíval i Janáčka v Mnichově, kde 
jsem v Bavorské státní opeře ztvárnil roli Filky 
Morozova v opeře Z mrtvého domu. Záznam 
této inscenace nedávno vysílala stanice Mezzo. 
Janáček mě samozřejmě provází od samých 
začátků – a pokud lze říct, že jiné autory jsem 
zpíval v mnoha skvělých operních domech, tak 
Janáčka snad všude. Odměňuje se mi vždy tím, 
že za něj sklízím jen chválu.

Letos slavíte významné jubileum, a i když se 
říká, že „tenoři jsou křehcí ptáčci“, vy patříte 
mezi „držáky“, které jen tak něco nezlomí …

Je pravda, že během své kariéry jsem se po
stupně z čistě lyrického repertoáru vypracoval 
k rolím dramatičtějšího rázu tzv. spinto oboru 
– např. v Národním divadle k Lohengrinovi. Vždy 
za to může trpělivost, umění říct „ne“, poctivá 
práce a profesionalita. Dnes musí člověk v tvrdé 
zahraniční konkurenci dbát na dobrou fyzickou 
i psychickou kondici. Psychický tlak je velký. 
Zvlášť když zpíváte v němčině před německým 
publikem, a zároveň jde o premiéru, která 
je přenášena do celého světa. Což byl u mě 
nedávno případ hlavní role Paula v Korngoldově 
opeře Mrtvé město v berlínské Komické opeře. 
A dopadlo to skvěle, soudě podle ohlasů diváků 
i kritiky. Skvělým odreagováním je pro mě 
zároveň sport. Ať už zpívám v Paříži, Berlíně, 
Bostonu nebo Japonsku, prakticky každý den si 
jdu zaběhat nebo jedu do divadla na koloběžce.

Jaké umělecké úkoly máte před sebou?
V současné době zkouším ve Frankfurtu Smeta
nova Dalibora, což je pro mě velká čest, v Národ
ním divadle připravuji roli Prince v opeře Láska 
ke třem pomerančům. Dále mě v Praze opět 
čeká oblíbený Jeník v Prodané nevěstě, Romeo, 
Mazal ve Výletech páně Broučkových, Lohengrin, 
Princ v Rusalce a další krásné role, na které 
čtenáře srdečně zvu.

 >

Aleš Briscein jako Mazal 
Foto: P. Borecký

 >

Aleš Briscein 
Foto:  S. Pechová
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OPERA > VÝSTAVA

Hrabalova 
Galaxie
Stalo se přesně před dvaceti lety. Při přátelském posezení v historické 
hradčanské hospodě U Černého vola jsme se rozhodli, že na počest Bohu
mila Hrabala, našeho nejoblíbenějšího spisovatele, uspořádáme výstavu 
o jeho životním díle. Začali jsme cílevědomě navštěvovat místa jeho života, 
chtěli jsme je co nejvíc poznat, nasát tu atmosféru, která spisovatele obklo
povala a žije v jeho literárních dílech. V září 2005 jsme v Petőfiho muzeu 
v Aszódu uspořádali naši první výstavu Momenty z Hrabalovy Galaxie, 
na které se uměleckou tvorbou podíleli tři autoři. Prostřednictvím diapoziti
vů, literárních textů, maleb, fotografií, třírozměrných uměleckých děl, jsme 
se snažili návštěvníkům víc přiblížit spisovatelův život a jeho dílo. Bohumil 
Hrabal je v Maďarsku oblíbený a galaxie se začala rozpínat. K prvním tvůr
cům se přidávali další umělci svými malbami, literární tvorbou, krčmogra
fickými texty, sochami, sběratelskými originály. Pražské výstavy v prosto
rách provozní budovy Národního divadla se zúčastní patnáct maďarských 
autorů, mezi nimiž jsou spisovatelé, malíři, sochaři, výtvarníci i sběratelé. 
V Hrabalově městě chtějí projevit úctu a vzdát hold spisovateli i jeho dílu.

Asztalos Tamás, kurátor výstavy a jeden z autorů

Výstava bude probíhat u příležitosti znovu-
uvedení  inscenace Don Hrabal na Nové scéně 
(7., 13., 27. února a 28. března)¨.
Vernisáž 7. února 2019 v provozní budově B  
– nám. Václava Havla, záštitu převezme  
Velvyslanectví Maďarska v Praze.

 >

Maďarský herec János Bán  
Z výstavy Petőfiho muzea v Aszódu 

Foto: archiv



Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Valmont
Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík

Choreografie a režie: Libor Vaculík 
Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 

Hudební režie: Petr Malásek
Scéna: Martin Černý

Kostýmy: Roman Šolc

Myšlenky na odplatu a pomstu ovládají, ničí, pokřivují 
a zažehávají plameny války nejen vnější, ale především 

té vnitřní. Čí pomsta je více zdrcující? Ta, kterou vede 
muž, anebo žena? Jak se platí za to, když si člověk 

zahrává s city druhých? Okouzlující vdova Markýza de 
Merteuil rozehrává bezohlednou partii vůči stárnoucímu 

milenci Gercourtovi. Jako nástroj své pomsty si volí 
dvorního svůdníka vikomta Valmonta. Tak začíná napí

navý příběh dvou libertinů, který převedl do baletní po
doby choreograf a režisér Libor Vaculík podle slavného 

románu Choderlose de Laclose Nebezpečné známosti. 

Uvádíme 
16., 17., 25. ledna a 27. února 2019 

ve Stavovském divadle

 ×
Adam Zvonař, Magdaléna Matějková

Foto: M. Divíšek
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BALET > UVÁDÍME

SERENADE
Choreografie: George Balanchine
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Hraje Orchestr Státní operyTimeless
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SEPARATE KNOTS
Choreografie: Emanuel Gat
Hudba: Fryderyk Chopin
Klavír: Marcel Levický

SVĚCENÍ JARA  
(LE SACRE DU PRINTEMPS)
Choreografie: Glen Tetley
Hudba: Igor Stravinskij
Hraje Orchestr Státní opery

Uvádíme
31. ledna, 1. a 2. února, 18., 19. a 21. dubna 2019
v Národním divadle

Složené večery patří k velice zajímavým projek
tům, nabízejí svým divákům pestrost, ochutnáv
ku stylů, navazující dramaturgii, vypointované 
představení. Snad s trochou nadsázky by se 
daly přirovnat k několikachodovému menu, 
v případě Timeless ve vybrané společnosti. 
Inscenaci totiž tvoří tři choreografie – večer 
uvozuje Serenade. Choreografie GEORGE BA-
LANCHINA, která je neoklasickým zastavením 
v uspěchané době, čistým a vytříbeným taneč
ním zážitkem. Pak přichází na řadu progrese, 
experiment, současné dílo EMANUELA GATA, 
vystavěné přímo na těla tanečníků Baletu ND. 
Závěr večera je pak gradací – přičemž těžko 
bychom hledali titul, který by mohl inscenaci 
poskytnout větší finále. Svěcení jara Igora Stra
vinského je velkým hudebním dílem – spolu 
s choreografií GLENA TETLEYHO pak kultovním 
představením. Tanečníci se během choreografie 
dostávají za hranice svých fyzických schopnos
tí, je to interpretace skutečně zážitková, mluví
me zde o umělcích, jejichž dynamická energie 
se doslova valí z jeviště a o divácích, kterým se 
zrychluje dech a puls, i když „jenom“sedí …

Michal Štípa naposledy
V bloku představení Timeless mají dvě z nich, 1. a 2. února výjimečné 
postavení. V rámci výše popisovaného Svěcení jara se rozloučí se svou 
kariérou v Baletu Národního divadla dlouholetý první sólista Michal Štípa. 
Naposledy zatančí part Otce ve Svěcení jara, a to s Nikolou Márovou, svou 
osudovou taneční partnerkou. Přijďte Michalovi poděkovat za nádherné 
role a chvíle, které nás zvedaly ze sedadel, doháněly k slzám či naopak 
k euforii. Elegance, přirozená noblesa, ideální tělesné proporce a přede
vším partnerská spolehlivost a technické dispozice jej vždy řadily do ka
tegorie „danseur noble“. Díky svému přirozenému hereckému projevu byl 
vždy schopen dobře ztvárnit i náročné dramatické role, vyžadující hlubší 
sebereflexi. Tyto kvality demonstroval nezapomenutelným způsobem na
příklad v rolích Prince Siegfrieda v Labutím jezeře, Solora v La Bayadère, 
ve stěžejní roli legendárního díla Petra Zusky Brel–Vysockij –Kryl / Sólo pro 
tři anebo právě ve Svěcení jara, které uvádíme.

Michalovi Štípovi přejeme hodně úspěchů v jeho nové životní  
i profesní roli a gratulujeme k pozici uměleckého šéfa Baletu  
v Moravském divadle v Olomouci. 
Zlom vaz, děkujeme Michale!

 >

Michal Štípa a Nikola Márová
Foto: Y. Kim
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BALET > PŘIPRAVUJEME

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: John Cranko

Nastudování: Birgit Deharde, Andria Hall
Umělecká supervize: Reid Anderson

Scénografie: Martin Černý
Kostýmy: Josef Jelínek

Světelný design: Pavel Dautovský
Projekce: Lunchmeat

Hraje Orchestr Státní opery
Hudební nastudování: Václav Zahradník

Dirigenti: 
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

1. premiéra 
28. března 2019

2. premiéra 
29. března 2019

v Národním divadle

Labutí jezero

Premiéra baletu Labutí jezero se uskuteční 28. března 
2019 v historické budově Národního divadla a ponese 
se v duchu ryzosti klasické elegance a dramatického 
nadání autora režie a choreografie Johna Cranka. 
Zveme vás totiž na inscenaci, která měla premiéru 
ve Stuttgartském baletu v roce 1963 a od tohoto 
okamžiku se zařadila k nejuváděnějším a nejoblíbe
nějším verzím tohoto titulu v evropském kontextu. 
Představení naplňuje svým pojetím slogan této sezony 
Baletu ND: Tradičně a osobitě, jelikož uspokojí diváky, 
kteří ctí původní hodnoty – přičemž samozřejmě 
v osobitém provedení umělců 21. století. Těšit se tak 
můžete na bílou labuť Odettu i černou Odilii, princovu 
lásku i křivou přísahu, pas de quatre i další ikonické 
momenty, které k Labutímu jezeru prostě patří. 

Ani John Cranko není v Čechách neznámým tvůr
cem – i když je více spjatý s německým prostředím 
a tamějším baletem, který formoval. V jeho pohybo
vém slovníku jsou jasné stopy dosaženého vzdělání 
v Sadler’s Wells School v Londýně, jakož i první 
zkušenosti získané v Sadler’s Wells Ballet. Záhy se 
stal jedním z předních světových choreografů a jeho 

šéfování Stuttgatskému baletu patří do všech učebnic 
baletu, hovoří se o „Stuttgartském baletním zázraku“. 
Připomeňme, že kolem sebe shromáždil celou řadu 
mladých tanečníků, z nichž posléze vyrostly další 
významné osobnosti baletu: Marcia Haydée, Egon 
Madsen, Richard Cragun, Birgit Keil a Susanne Hanke 
nebo pozdější choreografická esa: Jiří Kylián a John 
Neumeier.

Na repertoáru Baletu ND mohli diváci v minulosti 
spatřit dva jeho krásné balety: Zkrocení zlé ženy 
a Oněgin. V obou dvou titulech tehdy hostoval na scéně 
Národního divadla i současný umělecký šéf Baletu 
Filip Barankiewicz. 

John Cranko byl mistr vyprávění, uměl pracovat 
s emocemi, které propojoval s velkými tanečními pa
sážemi a sólovými party, jež předpokládají mistrovské 
provedení a pro diváky byly a jsou příslibem velkého 
zážitku. A takové bude i Labutí jezero, které se s jisto
tou stane nejen baletní událostí přicházejícího jara.

Kateřina Hanáčková

Labutí jezero patří k základním titulům repertoáru prestižních světových divadel
ních domů. Zároveň jde o titul, jenž je vizitkou každého baletního souboru, který 
se nepojí s interpretační průměrností, ochuzeným scénickým či kostýmním 
provedením, nemluvě o Čajkovského nádherné partituře, která volá po dechbe
roucím hudebním zážitku.
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BALET > OBNOVENÁ PREMIÉRA

Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři
V roce 2007 jste vytvořil představení Brel–Vysockij–
Kryl / Sólo pro tři. Co vás tenkrát přimělo vytvořit 
tak specifické představení?
Dá se říci, že jsem navázal na svůj dřívější opus Seul 
(Sám), který jsem vytvořil v roce 1995 pro Pražský 
komorní balet Pavla Šmoka. Tehdy se jednalo pouze 
o Brela a bylo to pro mne emočně velice silné. Už ten
krát mi bylo jasné, že se s Brelem musím někdy „pot
kat“ znovu. O více než deset let později mne napadlo 
kontrastně propojit Brela s Vysockým. A protože jsem 
Čech a trojka magické číslo, nebylo žádných pochyb 
zapojit právě Karla Kryla.

Představení od své premiéry bylo velmi úspěšné, 
hlediště Národního divadla beznadějně vyprodaná, 
diváci tento balet milovali a viděli ho několikrát 
za sebou. Inscenace získala i několik ocenění a na-
víc s ní Balet ND hostoval v Petrohradě, Athénách, 
Budapešti, Vichy a Paříži. Zkrátka vytvořil jste 
šlágr. V čem si myslíte, že tkví ten úspěch a obliba 
u diváků?
Nejsem si jist, že na tuto otázku existuje nějaká 
exaktní odpověď. Jistě se na tom z velké části podílela 
sama hudba, verše a hlasy těchto bardů. Jejich ex
prese a charisma. Z mé strany to byl pak jasný a silný 
nápad na tematickou a dramaturgickou osu předsta
vení, ve kterém rezonovalo mnoho i ze mne samého, 
protože jsem do něj vložil velký kus srdce. A svá srdce 
posílali při každém představení přes rampu do hledi
ště i všichni tanečníci, protože cítili, že nejde o balet, 
ale o život.

Brel, Vysockij, Kryl – hrdinové, rváči, bojovní-
ci za svobodu, pravdu a lásku. Co vás fascinuje 
na těchto naprosto odlišných osobnostech?
Jen pozor, abychom těmi přívlastky, jimiž jste je 
ověnčila, nesklouzli k jakési idealizaci a patosu. V roce 
2007 jsem měl podobné tendence, ale dnes už to 
vidím trochu jinak. Byli především velice výraznými 
osobnostmi s obrovskou vnitřní silou, charismatem 

a talentem. Talentem k tomu netvořit „jen“ umění, 
ale svým uměním sama sebe uskutečňovat. Uměli 
být patetičtí, civilní i směšní. Měli své chyby, slabosti 
a démony. Ale v tom všem byla jistá ryzost a pravdi
vost. Proto dodnes oslovují miliony lidí a oslovili i mne. 
Jejich písně jsem začal slýchávat, když mi bylo asi 
jedenáct či dvanáct. Již tehdy mne každý z nich něčím 
nevysvětlitelným silně zaujal, aniž bych tušil proč. 
Vlastně to netuším ani dnes. Možná to bude jakýsi 
„Světabol“.

Uplynulo deset let od premiéry a tento titul se vrací 
opět na jeviště, tentokrát do Stavovského divadla. 
Jak bude vypadat váš balet dnes a koho uvidíme 
v hlavních rolích?
Deset let uplynulo od premiéry již v květnu 2017, kdy 
jsme v Národním divadle odehráli derniéru. Měl jsem 
pocit, že je čas, že nic netrvá věčně. Nápad vrátit tento 
titul zpět do repertoáru a do Stavovského divadla tedy 
není můj, ale budiž. A jaké to bude tentokrát? No, taky 
jsem zvědav. Určitě z hlediska původního a nastá
vajícího divadla jaksi menší, ale to jistě neznamená 
horší. Společně s baletními mistry pro to uděláme 
vše. Legendární alternující se dvojici v hlavní roli Saša 
Katsapov – Michal Štípa vystřídají Giovanni Rotolo 
a Matěj Šust. Těším se na práci s nimi i všemi ostatní
mi novými.

„Koukáš se na lidi, všechno se propadlo, tvé oči uvidí 
odporné divadlo, všechno je nějak jinačí, svou kůži 
vyměníš a zjistíš, že ti nestačí jen střepy z rozbitého 
zrcadla snů.“ (Karel Kryl). Co vidí vaše oči?
Před pár dny mé oči uviděly ne odporné, ale skvě
lé divadlo – premiéru velice povedené inscenace 
Malý princ ve Studiu Dva. A v tomto duchu bude i má 
odpověď: Příště se mě zeptejte, co vidí mé srdce. Co je 
důležité, je očím neviditelné …

Helena Bartlová

 >

Alexandre Katsapov a soubor Baletu ND
Foto: P. Hejný

Rozhovor  
s choreo grafem  

a tvůrcem  
PETREM ZUSKOU  

o obnovené premiéře 
úspěšné inscenace

Hudba: Jacques Brel,  
Vladimir Vysockij, Karel Kryl

Choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Lucie Loosová

Uvádíme
22. a 23. února 

a 10. března 2019
ve Stavovském divadle

 
Uměli být patetičtí,  

civilní i směšní. Měli své 
chyby, slabosti a démo

ny. Ale v tom všem  
byla jistá ryzost  

a pravdivost …
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Libreto: Jan Kodet, Martin Kukučka, 
Lukáš Trpišovský

Hudba: Zbyněk Matějů 
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR 
(Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)

Scénografie: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková

Projekce: Lunchmeat, Jakub Kopecký
Animace: Erik Bartoš, Jan Kolegar

Hudební nastudování: 
Andreas Sebastian Weiser / David Švec

Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Hraje Orchestr Národního divadla

Uvádíme
19. a 26. ledna, 

9. února 2019  
ve Stavovském divadle

Malá mořská víla
Balet na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena

Osud malé mořské víly, která dala v sázku svůj život 
pro lásku k pozemskému princi, dojímá od doby 
napsání pohádky Hansem Christianem Andersenem 
stále stejnou měrou. Malá mořská víla se stala jednou 
z nejoblíbenějších postav, inspiruje tvůrce po celém 
světě svou neutuchající cestou za vysněným cílem. 
Do jevištní podoby převedli tento krásný příběh hu
dební skladatel Zbyněk Matějů, choreograf Jan Kodet, 
režijní duo SKUTR (Lukáš Trpišovský a Martin Kukuč
ka), scénograf Jakub Kopecký a kostýmní výtvarnice 
Alexandra Grusková. 
Autorský balet mistrně vykresluje temně modrozelený 
svět pod vodní hladinou, který se organicky prolíná se 
světem pozemským. Minimalistická scéna a kostýmy 
v jasných barvách vytvářejí surreálné obrazy, které 
působí jako oživlý sen. Mezi bohatými vizuálními 
podněty nechybí světelné efekty, projekce na podlahu 
či zadní horizont jeviště. Hranice mezi realitou a iluzí, 
mezi světem lidí a tajuplných mořských bytostí, které 
jsou zdánlivě blízko, a přesto jsou neslučitelné, je 
zpracován tak věrně, že diváka vtáhne do děje.

Balet Národního divadla 
společně s Českou televizí 
a francouzskou společností  
Les Films Figures Libres  
vydává DVD se záznamem  
inscenace, a tak si můžete 
tento příběh kdykoliv dopřát 
i z pohodlí vašeho domova. 
DVD si můžete zakoupit 
na e-shopech a v prodejnách 
České televize a Národního 
divadla za cenu 199 Kč.

A JAK VNÍMAL PRÁCI NA TOMTO PROJEKTU  
CHOREOGRAF JAN KODET?

Jaké to pro vás bylo převádět tento balet z jeviště 
do filmové podoby?
Není to převádění do filmové podoby jako takové, 
jedná se o záznam živého představení. Šlo tedy přede
vším o dobrou komunikaci s francouzským produkč
ním a realizačním týmem. Soustředili jsme se na dvě 
zásadní fáze. Tou první byla příprava, kdy jsme řešili 
hlavně rozmístění kamer, obsazení atd. Tou druhou, 
velmi důležitou, byl finální střih.

Máte rád, když se můžete dívat na živé umění 
v televizi?
Ano, i když živé představení je živé představení. 

Jak vnímáte tento balet po dvou letech uvádění 
ve Stavovském divadle?
Těší mě, že je o toto představení takový zájem a je 
stále měsíce dopředu vyprodáno. To jsme nečekali.  
Mě samotného i nadále baví sledovat naše tanečníky, 
jak přesvědčivě a s jakým nadšením své role ztvárňují. 
A to jak herecky, tak i tanečně.

Neplánujete připravit další balet – pohádku do  
jevištní podoby?
S režijním duem SKUTR plánujeme nový tanečně
divadelní projekt, ale pohádka to nebude. Balet 
Národního divadla však vrací v příští sezoně na reper
toár úspěšný autorský balet Čarodějův učeň na motivy 
známé lužickosrbské legendy.

Helena Bartlová

„Vezmi tento nůž. Před východem slunce ho musíš vrazit princi do srdce. Pak se zase 
staneš mořskou vílou a budeš žít věčně. Pospěš si, než bude pozdě.“ Vzala nůž a chtěla 
udělat, co jí sestry radily. Ale když uviděla spícího prince, nebyla schopna mu ublížit. 
Zahodila nůž do moře. Raději sama zemře, než by zabila svého milovaného. S první
mi paprsky slunce vstoupila do moře, připravena změnit se v mořskou pěnu. V tom 
se z nebe snesly tisíce nádherných víl: „Jsme děti vzduchu“, volaly sladkým hlasem. 
„Trpěla jsi stejně jako my a svým dobrým skutkem sis vysloužila nesmrtelnou duši. Pojď 
s námi!“ Vzaly malou mořskou vílu za ruce a vznesly se s ní vzhůru do nebe“.

 >

Magdaléna Matějková, Ondřej Vinklát, 
Aya Watanabe

Foto: M. Divíšek
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Hosté Baletu
(S)tvoření

Hudebně-taneční mystérium  
s doprovodem bubenického seskupení Aries

Hudba: Gabriela Vermelho 
Libreto, režie, choreografie: Alena Pešková

Scéna: Richard Pešek jr.
Kostýmy: Monika Kletečková

Představení inspirované taoistickými texty a filozofií. Pět lidských emocí: hněv, radost,  
zádumčivost, žal a strach. Jejich barvy, zvuky, vůně, živly i tajemná čísla. Mystérium,  

rituál, hra, divadlo. To vše umocněné hudebním doprovodem bubenického seskupení Aries.
(S)tvoření otevře zajímavá témata: „Taoistické učení o pěti prvcích je aplikováno na náš ča-

soprostor, ale možná zůstáváme úplně mimo něj. Jistě jsme však někde, odkud se momentálně 
nedá utéci, protože tu cítíme příliš mnoho vazeb. Něco se stalo. Možná se ocitáme v prostředí 

staré továrny, kde kdysi došlo k výbuchu. Možná je to staré nádraží, kde žádný vlak nikdy nejel. 
Prostě jsme někde, kde má každý svou ,skříň‘ se vzpomínkami, ale i věcmi, které se budou  
určitě ještě hodit. A tak tu čekáme na ten vlak, další výbuch, příchod NĚKOHO, a mezitím …“

14. ledna 2019 na Nové scéně

Pražský komorní balet  
a Balet Praha Junior
Pražský komorní balet (PKB) – nestor českého komorního tanečního 
divadla i jeho mladší bratr Balet Praha Junior (Taneční centrum Praha) 
uvádí na Nové scéně představení RE-START 2019. První polovina večera 
je věnována poslední premiéře PKB: Svět sedmikrásek Jiřího Pokorného 
(dříve NDT v Haagu). Intimate Spaces od Samuela Delvaux (Belgie) oslavu
je Leoše Janáčka a velmi abstraktně se dotýká bolestného vztahu umělce 
přecitlivělého na „ženskou inspiraci“ všude kolem. Světová premiéra 
Lidie Wos (Polsko/Švédsko) A New Beginning postavila juniory z BPJ před 
hromadu starých kufrů, se kterými musí v neustálém pohybu odvyprávět, 
co kufr na jevišti evokuje. Chvilka POEzie, taneční horor na motivy pro
slulé básně Edgara Allana Poea Havran transponoval choreograf Marek 
Svobodník do černé grotesky, komiksu, situačně až absurdního humoru 
tvrdšího ražení, avšak s určitou dávkou „poezie“.

9. ledna 2019 na Nové scéně

Bohemia 
Balet 
Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, 
uvádí komponovaný večer Rapsodie v modrém, který se ponese výhradně 
na české notě domácích tvůrců.
V premiéře bude uveden Sen horké letní noci Filipa Veverky – humor
ně laděná choreografie inspirovaná sny, která  odkazuje na horké léto. 
Neočekávejte však nějaký smysluplný příběh. Jak už to se sny bývá, dost 
často ani netušíme, proč a o čem jsou, ve skrze chaotické surrealistické 
obrázky z podvědomí.
Lucie Holánková roztančí hudbu Georga Friedricha Händla a Maxe Rich
tra v kompozici nazvané Inspired by Air, která je naplněná dechem jako 
metaforou života, toho lidského i uměleckého.
Večer uzavře světoznámá Rapsodie v modrém Georga Gershwina v cho
reografii Jiřího Horáka. 

13. ledna 2019 ve Stavovském divadle
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Gratulujeme

Balet nás baví

Ondřej Vinklát v Rusku 

Ondřej Vinklát prožívá velmi 
tvůrčí období. O jeho cho
reografické invenci se bylo 
možné přesvědčit v rámci 
inscenace Slovanský tem-
perament, pro který vytvořil 
Dumku. To, že o něm ještě 
v této souvislosti uslyšíme, 
potvrzuje i jeho další choreo
grafická příležitost, tentokrát 
zahraniční. Ondřej dostal 
nabídku vytvořit nové autor
ské dílo v rámci Intersection 
Point v Hudebním divadle 
Stanislavského a Němirovi
čeDančenka v Moskvě. Před 
tím ho však můžete ještě 
obdivovat jako Vyvolené
ho ve Svěcení jara v rámci 
komponovaného představení 
Timeless.
Ondřej Vinklát byl navíc 

nominován na Tanečníka roku v rámci ankety časopisu TANZ. Každo
ročně vyhlašuje tento přední německý magazín nominace v kategoriích 
Představení – Choreograf – Tanečnice/Tanečník a Soubor roku. Letos 
se do prestižního výběru dostal dvakrát i Balet Národního divadla. Mike 
Dixon, zastupující anglický časopis Dance Europe, navrhl za „Company 
Of The Year“ náš soubor „under its inspiring new director Filip Baran
kiewicz“. Také Boris Gruhl, drážďanský novinář a kritik, vyzdvihl Balet ND 
„mit frischem Wind und Zukunftsperspektiven dank des neuen Direktors 
Filip Barankiewicz.“ 
Boris Gruhl ve svých nominacích navrhl i Ondřeje Vinkláta. Gratulujeme 
k nominaci na Tanečníka roku, konkrétně za interpretaci role Vyvoleného 
ve Svěcení jara (inscenace Timeless) a za Colase v La Fille mal gardée. 

Alina Nanu ve Francii

První sólistka Alina Nanu reprezentovala Balet Národního divadla jako 
host Opery v Bordeaux 16., 17. a 18. prosince 2018. Ztvárnila zde roli 
Lise v La Fille mal gardée (Marné opatrnosti) po boku Olega Rogacheva. 
Alina byla v Bordeaux v dobré společnosti, následující tři představení 
tančila s prvními sólisty pařížské Opery Léonorem Baulacem a Paulem 
Marquem. Marná opatrnost se na jeviště Národního divadla vrátí v květnu 
a červnu 2019, a tak diváci budou mít příležitost užít si Ashtonovu cho
reografii stejně jako v Bordeaux, pařížské Opeře či v Birminghamském 
královském baletu, což jsou další divadla, která mají nyní stejnou verzi La 
Fille mal gardée na repertoáru. 

Balet ND ve Španělsku

Druhou adventní neděli roku 
2018 byl výpravný klasický 
balet La Bayadère uveden 
v beznadějně vyprodaném 
Národním divadle napo
sledy v sezoně 2018/2019. 
Atmosférický večer byl 
sice posledním v Praze, ale 
příběh chrámové tanečnice 
Nikie a urozeného Solora 
znovu ožije v lednu 2019. 
Tentokráte ovšem v metro

poli jihošpanělské Andalusie, v Seville. Balet Národního divadla představí 
atraktivní a úspěšnou Torresovu verzi La Bayadère na prknech místního 
Teatro de la Maestranza, ve spolupráci s orchestrem Real Orquesta Sinfó
nica de Sevilla, a to hned po čtyři večery od 9. do 12. ledna 2019.
Španělskému publiku se představí tři obsazení hlavních rolí, a bude tak
mít příležitost obdivovat výkony šesti prvních sólistů – Nikoly Márové,
Aliny Nanu, Miho Ogimoto, Nikity Chetverikova, Giovanniho Rotola 
a Adama Zvonaře a tří sólistů – Sophie Benoit, Magdalény Matějkové, 
Ayi Watanabe.

Labutí jezero 5+

Připravit se na zhlédnutí tohoto ikonického baletu se vyplatí. Naučíme 
vás rozlišit bílou a černou labuť, zaměříme se na princovu lásku, ale 
i zradu a přísahu. Víte, kdy hovořil Čajkovskij o minutě absolutního štěstí 
a že prvním choreografem Labutího jezera byl Čech? Zkusíte se proměnit 
v labutě, ukážeme si adagio, pas de quatre, fouettés … Nepomineme génia 
Čajkovského, jehož hudba patří k nejkrásnějším baletním partiturám. 
Dílna pro fanoušky baletu téměř povinná.

Cena: 180 Kč 
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: balet@narodnidivadlo.cz  
nebo k.hanackova@narodnidivadlo.cz 
Neděle 27. ledna 2019

Baletní dílna Timeless 

Představíme vám osobnosti choreografie George Balanchina a Gle-
na Tetleyho, uvedeme vás do souvislostí. Seznámíme vás s pojmem 
neoklasika, a to samozřejmě hlavně díky tanečním ukázkám. Zabývat 
se budeme i Svěcením jara, které nabízí mnoho vzrušujících kontextů 
a historických přesahů. Přijďte za námi na baletní sál, spolu s přítomnými 
sólisty budeme balancovat mezi odbornějším charakterem a zábavným – 
emotivním setkáním s baletem.

Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: balet@narodnidivadlo.cz 
nebo k.hanackova@narodnidivadlo.cz 
Neděle 27. ledna 2019

Vzhledem k zájmu dospělých diváků o hlubší souvislosti či dění 
„za oponou“ nabízíme setkání na baletních sálech i jim. Jde o tematické 
besedy na konkrétní téma, vždy doplněné tanečními ukázkami  
a komentáři sólistů Baletu ND. (Pro dospělé a děti 12+)
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Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Václav Kliment Klicpera, 
Milan Šotek

Mlynářova opička
Komedie pro celou rodinu s hvězdami 

Činohry Národního divadla
Režie: Štěpán Pácl

Hrají: Vladislav Beneš, Pavlína Štorková, František Němec,  
Václav Postránecký / Jiří Štěpnička, Jiří Suchý z Tábora, Filip Rajmont, 

David Matásek, Matyáš Řezníček, Lucie Juřičková, Martina Preissová a další.

Derniéra 
26. března 2019

ve Stavovském divadle

 ×
Jiří Suchý z Tábora
Foto: P. Borecký
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Divadlo je 
disciplína 
na pochodu
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S DAVIDEM PRACHAŘEM jsme se sešli v půli adventu, zrovna si koupil 
knížky pod stromeček a vypočítával, že v listopadu, který má třicet dní, ode
hrál jedenatřicet představení. A nezastaví se ani zkraje roku: v lednu slaví 
šedesátiny, v Národním divadle zkouší novou inscenaci a od podzimu si 
užívá účinkování v jiné – v Návštěvě podle povídky spisovatele Emila Hakla.

Při hovorech s vrstevníky slýchám, 
že Haklovi ještě nerozumíme, že 
do něj teprve dospějeme. Zato vy 
jste s ním věkem souputník, takže 
se ptám: rozumíte mu?
Když vzpomíná a vztahuje se třeba 
k sedmdesátým létům, k tomu, co 
byla orientace v mainstreamu těch 
let, co tehdy vůbec znamenalo exis
tovat, to mi samozřejmě konvenuje 
a připadá živé a vtipné. Taky kontext 
novely O rodičích a dětech, v níž se 
otec dohaduje při procházce se sy
nem o životě, jsou věci, které zaží
vám a které jsou mi blízké, protože 
sám mám dospělého syna. Chápu 
a rozumím i tomu, že v Haklově 
variaci na život je přítomno poznání, 
že všechno se neustále opakuje. Že 
chyby rodičů jsou obsaženy i v jejich 
dětech a že jejich děti v nich budou 
taky pokračovat.

Čili pokračujete v chybách svého 
táty?
No jasně, samozřejmě. Každý 
přece chápe, kdo a co je to otec, 
a přesně si pamatuje na dobu, kdy 
se se svým otcem zásadně nechtěl 
identifikovat. Ale později přijde jiná 
doba, kdy na sobě člověk zjišťuje, 
jak funguje šílená genetická past, 
kdy naplno vnímá, že dělá pohyby 
jako jeho otec, že se chová jako on, 
že různé situace řeší jako on, že 
dokonce i zvuk vlastního hlasu mu 
připomíná jeho otce.

Máte taky dcery – je to ve vztahu 
s nimi jiné?
Ano, je. Ale u kluků je to pro mě 
všechno viditelnější, protože to 
je vztah stejného pohlaví. Někdy 
třeba řeknu větu nebo slovo, které 
mají stejnou intonaci, jakou by pou
žil můj otec. A to mě samozřejmě 
vyleká. Pamatuju si, že když jsem 
jako kluk viděl představení, kde 
hrál táta, měl jsem s tím problém, 
protože na jevišti mluvil jinak, než 
mluvil doma – mluvil „divadelně“. 
V tom jsem spatřoval podvod, cosi 
nepřirozeného. Ale dneska už 
vím, že ta různost je pochopitelná, 
protože doma člověk přece jen řeší 
jiné věci než na jevišti.

A to se jako svůj otec slyšíte 
jenom v civilu, nebo i v divadle?
V divadle někdy, když se tvářím 
nebo čtu nějaký text, vidím se 
jakoby zvnějšku a představuju si, 
že se tátovi podobám. Přitom syn 

Jakub je mu fyzicky podobnější, 
než jsem v jeho letech byl já. Ale ta 
podobnost je viditelná právě proto, 
že všichni děláme stejnou profesi. 
Kdybych byl dejme tomu zedník, 
tolik si toho nevšímám. Mně třeba 
děti často vyčítají, že je nevnímám. 
Že mi něco říkají a já že jsem 
zrovna kdesi daleko ve svém světě 
a hovořím s nimi nesoustředěně. 
Stejný problém jsem měl s otcem 
já: něco jsem mu vyprávěl a on se 
na mě útrpně díval a já viděl, že je 
někde jinde, že odplul pryč.

Vraťme se k Návštěvě: hrajete 
v ní čtyři kamarádi – vy s Davi-
dem Matáskem, Sašou Rašilovem 
a Ondřejem Pavelkou. Jelikož 
mám kancelář přímo pod zkušeb-
nou Činohry, slyšel jsem, jakou 
jste z toho obsazení měli radost 
vy sami. Doléhaly od vás ke mně 
zvuky až paviánské. 
My jsme spolu dlouho propojeni, 
vždyť třeba Ondru znám od svých 
osmnácti let, kdy jsem chodil 
na jeho představení do Rubínu. 
Takže jsem byl rád, že si drama
turgie našich vztahů všimla a že 
Návštěva byla udělána jako setkání 
lidí, kteří si mají co říct i mimo 
jeviště. S Davidem spolu hrajeme 
po dlouhé době a vlastně jenom 
díky této inscenaci se teď vídáme 
dvakrát měsíčně a třeba si spolu 
i pivo dáme. To je prostě krásný. 
Skutečně se k nám Národní divadlo 
tímto obsazením zachovalo hezky.

Panečku, to je mi vyznání za-
městnavateli jaksepatří … 
Přiznávám se, že v Národním diva
dle jsem spokojený. Mám štěstí, že 
jsem ve společenství příjemných, 
vzdělaných, inteligentních lidí a nic 
mi tu nechybí. Třeba teď zkouším 
ve Stavovském divadle Kouzel-
nou zemi podle románu Jáchyma 
Topola. To není zrovna jednoduchý 
autor, který by se dal vystihnout 
nějak lehce, takže jsem zvědavý, 
co na výsledek řeknou diváci.

Hrajete v několika divadlech, 
točíte, zkoušíte, máte velkou ro-
dinu. Stíháte nějakého koníčka?
Snažím se fotit. Teď mám navíc 
vizi, že začnu vyřezávat. A samo
zřejmě si chci číst, ostatně zrovna 
jsem si k Vánocům koupil knížky 
za několik tisíc. Jenže s knížkami 
je to jako s hraním. V jednu chvíli 

se zadíváte na svou knihovnu, 
na ten ohromný nesmysl, který jste 
nastřádal a který pro vás má vel
kou cenu, zíráte na knihy, které jste 
přečetl nebo se je přečíst chystáte, 
a přemýšlíte, co s tím bude, až 
zemřete. Co s tím asi udělají děti?

Tak se se svou knihovnou nechte 
pohřbít, ne?
No vidíte, to je variace, která by pro 
děti mohla znamenat vysvobození.

Ale já jako knihomol vám sa-
mozřejmě rozumím. Léta třeba 
sháníte knížku, obrážíte kvůli ní 
antikvariáty, ale v rodině vaše 
pachtění nikdo neocení.
Přesně tak, to je ta pravá marnost. 
Ale divadlo je stejná marnost, 
nemyslete si. To je disciplína, která 
je pořád na pochodu. Knihy aspoň 
zůstávají v knihovnách, kdežto 
divadelní představení se vypaří 
a není po něm nic. To, co děláme, 
spadá do stejné kategorie, jako 
když sochař dělá sochu z písku: 
on ji namokří, ona chvilku je, pak 
přijde sluníčko a celé se to sesype 
a nezůstane nic. Jenom vzpomínky, 
inspirace nebo zážitek, ale zazna
menaného není nic. I když se insce
nace zaznamená pro televizi, je to 
video rozpačité, poloviční a o insce
naci moc nevypovídá. Navíc když se 
na to podíváte za dvacet let, říkáte 
si: vážně to bylo takhle blbý?

To je hrozně depresivní, co mi 
tu vykládáte. Vždyť po vás přece 
zůstanou přinejmenším ty zvažo-
vané vyřezávanky!
Něco taky zůstane ve filmu, něco 
v televizi, ale jenom jako segmenty 
toho, co člověk dělal, to podstat
né nezůstane. Možná že to tak je 
správně a že to tak má být, jinak 
by divadlo nemělo smysl. Ono má 
smysl jako druh setkání, a když 
společnost na tomto setkání bude 
trvat a bude ho vyžadovat a po něm 
prahnout, bude existovat divadlo. Až 
ale lidi dojdou k závěru, že stejně 
kvalitní je 3D promítání doma v obý
váku, divadlo existovat přestane.

Dobrá, ale zvládneme skončit 
optimisticky?
Beze všeho. Dělám s lidmi, které 
mám rád, a nemám pocit, že se 
do něčeho nutím.

Lukáš Novosad

BLAHOPŘÁNÍ

Dadů, šedesát. To zas bude 
řečí, nevěřícného kroucení 
hlavou a všetečných otázek. 
Jak to děláš, že tak vypa
dáš? Co jíš? Piješ? Dýcháš? 
Zázrak! No, mezi náma … 
a nikomu to neřeknu, já 
vím. Pozoruju Tě už dlouhou 
dobu, s obdivem, pobavením 
a s radostí. Myslím, že je to 
vlastně i návod, jak dělat tu 
naši práci, aniž by si člověk 
připadal použitě, opotřebo
vaně nebo vykořisťovaně. 
Je to radost! Jak jednodu
chý a zároveň nesnadný. 
Vidím Ti v očích tu jiskru, 
když to přijde. To zappovský 
kopýtko, jakmile chytneš 
neviditelný vlákno inspirace 
a s minimalistickou zkratkou 
na pomezí imitace a vlastní 
tvorby popadneš tu náladu, 
flow, situaci. Je to zdánlivě 
jednoduchý a geniální. Stačí 
mít otevřenou hlavu a široký 
srdce. Nechat se ovanout 
kolektivní atmosférou a zá
roveň se stát majákem pro 
ostatní kolegy. Kdybys jen 
věděl, kolik mládežníků tak 
ovlivňuješ a kolika starším 
nedovolíš zkamenět … Takže 
abys věděl, já pochopil. Ale 
nikomu ani muk!

David Matásek
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Z recenzí

Divadelní adaptace naštěstí Haklův básnicky hutný 
koncentrát nerozředila do vodového bujónu. Naopak. 
Režie na scénu obdivuhodně přivolává atmosféru, hu
mor i básnivost předlohy. Dokonce samotného autora. 
(…) Haklova, Fričova a Smejkalové Návštěva je dosud 
asi nejpřesnější, byť neveselou, tak rozhodně nejzá
bavnější zprávou o současnosti, která byla na Nové 
scéně Národního divadla uvedena.

Marie Reslová, Aktuálně.cz, 25. listopadu 2018

Divadlo je v ideálním případě jednou z možností, 
jak zažít chvilkovou fascinaci přítomností; záblesk 
smyslu, jak o tom Hakl píše. (…) tenhle ‚zážitkový‘ 
přístup, završený absencí děkovačky a potlesku, 
spojuje diváky v prožitku, vyjímá večer ze zajetých 
kulis a rámce, umožňuje snáze přenést si haklovské 
vnímání reality ven, dívat se na ni déle jeho očima. (…) 
Lepší existenciá lní večírek aby pohledal.

Ester Žantovská, ArtZóna.cz, 3. prosince 2018

Emil Hakl

1  Ondřej Pavelka a Saša Rašilov
2  Ondřej Pavelka, Saša Rašilov, David Matásek a David Prachař
3  David Matásek, Saša Rašilov, Ondřej Pavelka, David Prachař, 

Petr Šmíd a Tereza Vilišová
4  Tereza Vilišová, David Prachař a Ondřej Pavelka
5  Saša Rašilov a Ondřej Pavelka
Foto: P. Borecký

Dramatizace: 
Emil Hakl, Ilona Smejkalová, Jan Frič

Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Ilona Smejkalová

Scéna a kostýmy: Jana Hauskrechtová
Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: Tereza Vilišová, David Matásek,
Ondřej Pavelka, David Prachař,

Saša Rašilov a Petr Šmíd j. h.

Uvádíme: 
15. a 31. ledna, 
9. a 19. února, 

27. března, 
9. a 30. dubna 2019, 

na Nové scéně
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Karel Jaromír Erben

Dramatizace: SKUTR 
(Lukáš Trpišovský, Martin Kukučka),  

Ilona Smejkalová
Režie: SKUTR

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Jakub Kopecký

Kostýmy: Simona Rybáková
Hudba: Petr Kaláb

Pohybová spolupráce: Jan Kodet

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

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

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

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

Premiéry 
28. února a 1. března 2019 

v Národním divadle

Svědomí se neptá na velikost hříchu

Básníka Karla Jaromíra Erbena (1811–1870) celý ži
vot trápilo špatné zdraví, později dokonce nevyléčená 
tuberkulóza. Trpěl poruchou řeči, výrazně zadrhával, 
a tak se místo nalinkované kariéry učitele raději 
rozhodl pro studium práv. Byl ovšem obdařen i mnoha 
jinými talenty – hrál výborně na klavír, zabýval se 
hudbou, genealogií i překlady, sbíral lidové písně 
i pohádky. Posléze se stal vědcem i umělcem, a to 
vědcem mnohostranně vzdělaným a umělcem dosti 
svérázným. A také autorem jedné z nejznámějších 
a nejoblíbenějších českých básnických sbírek.
Kytice představuje obraz dávných lidových představ 
a názorů na život a rovněž je podobenstvím lidské 
morálky a determinace lidského osudu. I když dílo 
obsahuje řadu romantických rysů, přesto se kritériím 
romantismu vymyká, dokonce s ním ostře polemi
zuje. Řeší sice problém viny a trestu, ale ukazuje, 
že konflikty v našem životě vznikají především 
narušením základních vztahů a zákonů mezi lidmi. 
Vinu totiž vždy nese člověk, nikdy společnost. I tak 
jsme podle Erbena bezmocní proti přírodním silám, 
jež nás obklopují. 
Erbenovi hrdinové nepředstavují rozpolcené jedince, 
bouřící se vůči světu, společnosti či životu. Smířlivě 
přijímají svůj osud, ať je dobrý, či špatný. Nevzdorují, 
a často bázlivě a s pokorou akceptují svoji vinu. Za své 
prohřešky, úmyslné i neúmyslné, jsou posuzováni 
podle neústupného mravního kodexu. Jistě – svědomí 
se neptá na velikost hříchu.
Důležitou roli v Kytici mají ženy, výraznou hrdinku má 
téměř každá skladba. Základním lidským vztahem je 
pro Erbena totiž pouto mezi matkou a dítětem, ve vět
šině balad se proto básník zamýšlí nad mateřskou 
láskou, její velikostí i jejími úskalími. A také úmysl
nými či nevědomými zločiny, jež taková láska často 
přináší. Kam vlastně sahají možnosti lidského činu? 

Co mu předchází, jakou odpovědnost na sebe člověk 
bere zasahováním do okolního dění a čím se vlastně 
měří velikost této odpovědnosti?
Těžko se nám, lidem žijícím v roce 2018 v Česku, 
hledá na podobné otázky odpověď. Připadáme si 
dostatečně civilizovaní, ostatně už nemáme ani při
rozenou možnost ventilovat vlastní krutost a agresi
vitu, vždyť se neúčastníme bojů, válek ani lovů; zabít 
(třeba „jen“ zvíře) považujeme za vrcholně barbarský 
čin. Nebojujeme, nanejvýš virtuálně, zbyly nám totiž 
pouze posilovny a počítačové hry. I dávné pohanské 
a křesťanské rituály, které našim předkům pomáhaly 
vyrovnat se se ztrátou blízkých, proklestit si cestu 
rodinnými nebo vztahovými traumaty, jsme nejspíš 
ztratili. Anebo zapomněli a snad je nahradili rituály 
novými? (Vždyť jak jinak vnímat meditace a rodinné 
konstelace?)
Návštěvníky vyhořelého kostela, kde se jednoho 
večera setkají hrdinové naší inscenace – možná jsou 
to obyvatelé jedné vesnice, možná dokonce duchové 
jejich zemřelých příbuzných – jsme tedy především 
my sami.
Zlatý kolovrat, Polednici, Vodníka, Dceřinu kletbu, Sva-
tební košili, Holoubka, Štědrý den a Záhořovo lože, ne
boli magické mýty o lásce i hororové pověsti, převede 
na jeviště historické budovy (společně s předními her
ci Činohry ND) tvůrčí duo SKUTR, totiž režiséři Martin 
Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří jsou podepsáni 
pod inscenací Krvavé svatby ve Stavovském divadle. 
K Erbenovým veršům má SKUTR blízko, jelikož ritua
lizovaná archetypální témata jako láska a smrt, vztah 
matky a dítěte, muže a ženy nebo člověka a přírody 
se v jeho inscenacích neustále opakují vždy v nových 
obměnách a kontextech.

Ilona Smejkalová

Kytice, sbírka baladických básní K. J. Erbena, patří právem mezi klasická 
díla české literatury. Poprvé vyšla v roce 1853 pod názvem Kytice z po-
věstí národních a šlo o jedinou původní knihu, kterou Erben kdy vydal. 
Byla inspirována českými lidovými pověstmi a již v době svého vzniku 
slavila úspěch a ovlivnila mnoho umělců. Dílo, jehož symbolika je svá
zána s přírodou, každodenní venkovskou zkušeností a tradicí, je zároveň 
souborem vášnivých a smyslných příběhů, plných nadpřirozena a děsu
plných přízraků.

 >

Kostýmní návrh 
Simony Rybákové
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Jáchym Topol

Příběh země, v níž je možné úplně všechno …Dramatizace:  
Jan Mikulášek, Marta Ljubková

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie:  

Jan Tošovský, Marta Ljubková
Scéna: Marek Cpin

Kostýmy: Kateřina Štefková
Světelný design: Ondřej Kyncl

Hrají: Johanna Tesařová, Lucie Juřičková, 
Tereza Vilišová, Jindřiška Dudziaková, 

David Prachař, Filip Rajmont, 
Pavel Batěk, Filip Kaňkovský, 

Matyáš Řezníček, Robert Mikluš j. h., 
Václav Vašák j. h., Martin Dědoch j. h., 

Oskar Hes j. h., Jan Nedbal j. h., 
Kateřina Dvořáková j. h., 

Veronika Lapková j. h. 

České premiéry 
14. a 15. února 2019 

ve Stavovském divadle

Noční práce, třetí román JÁCHYMA TOPOLA, evokuje přízračný svět české vesnice 
na sklonku šedesátých let minulého století. Je ovšem zejména nadčasovým romá
nem archetypálním – zobrazuje různé podoby zla, společenského i osobního, a hledá 
cesty k naději. Strhující jazyk vyprávění, bohatý, zvrstvený, hutný i básnivý, vtahuje 
čtenáře do napínavého děje s tajemstvím. Činohra ND jeho adaptaci uvádí pod titu
lem Kouzelná země.

Je srpen 1968, právě začala invaze vojsk Varšavské 
smlouvy a bráchové Ondra a Malej jsou svým tátou 
„uklizeni“ z Prahy na venkov k dědovi. Jenže děda 
akorát umřel, a kluci se tak stávají jakýmsi obecním 
majetkem – bezprizornými postavičkami, které se 
potloukají po vsi a v jejím momentálním rozbouření, 
vyvolaným konkrétní historickou událostí (vesnicí 
projede i ruský tank a poničí místní hospodu), nasá
vají její bližší i vzdálenější historickou paměť.

Do bolestných reminiscencí na druhou světovou 
válku, transporty plné židovských dětí, zvěrstva 
nacistických werewolfů, banderovských partyzánů 
i zběhlých rudoarmějců i do vzpomínek na selhání 
jednotlivců se mísí hlubší vrstvy paměti – matné 
obrazy nájezdníků na koních, sletů čarodějnic i pra
dávných pogromů, obskurní pohanské rituály, relikty 
lidové magie, pokroucené pozůstatky loveckých 
tradic, strašidla kolektivní paměti, obývající přilehlé 
lesy, řeku, jeskyně v nedaleké hoře i místní faru. Jako 
v delirickém transu prožívá starší Ondra první lásku 
i přijímací rituál do party místních výrostků. A je 
stále méně jisté, zda ti, kdo k němu ústy jednotlivých 
vesničanů promlouvají, jsou ještě stále oni sami, 
obyvatelé konkrétní české vsi konce šedesátých let 
dvacátého století, či zda skrze ně promlouvá něco 
jiného, nedávní i dávní mrtví, temné přízraky našich 
společných dějin, které nás budou strašit, dokud před 
nimi budeme prchat, dokud se neodvážíme sestoupit 
za nimi do hluboké jeskyně v útrobách tajuplné hory 
a ani jednou se po cestě neohlédnout …

Přízračnou atmosféru, kterou v románu Noční práce 
kreslí svým podmanivým, místy až anarchickým 
jazykem jeden z nejvýraznějších českých autorů 
současnosti Jáchym Topol, se na jevišti Stavovského 
divadla chystá oživit režisér Jan Mikulášek. Diváci 
budou mít v paměti jeho Maryšu, kterou na jevišti 
Národního divadla skvěle ztvárnila Pavla Beretová, 
nebo jeho první práci pro Činohru ND, adaptaci no
vely Ladislava Fukse Spalovač mrtvol ve Stavovském 
divadle. Mikulášek si pro své inscenace s oblibou 
vybírá náročné látky, často dramatizace nesnadno 
uchopitelných románů, kde podstatnější než vnější 
děj je atmosféra či vnitřní život postav. U Topolovy 
Noční práce (jejíž dramatizaci uvádíme pod názvem 
Kouzelná země) je situace znesnadněna tím, že Já
chym Topol ve svém psaní nerozlišuje mezi vnitřkem 
a vnějškem. Není jasné, kdo právě mluví; jako by 
skrze postavy i za ně promlouvalo něco jiného – 
něco, co je přesahuje.

 

Jan Tošovský
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Radúz Mácha jako Princ Tydeus 
v inscenaci Vítejte v Thébách
Foto: P. Neubert
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Vážení členové KPČ,
dovolte, abychom vám popřáli 
úspěšný nový rok.

Vstupte s námi do nového roku 
se zvýhodněnou nabídkou 
na lednová představení!

V lednu 2019 nabízíme členům 
Klubu přátel Činohry Národ-
ního divadla širokou nabídku 
titulů českého i světového 
repertoáru se speciální 30% 
slevou na vstupném na všech-
na představení Činohry.

Věříme, že divadelní hry nastu
dované činoherním souborem 
ND pro vás budou ve spojení 
s návštěvou divadla i v roce 
2019 výjimečným kulturním 
zážitkem a příjemným zpest
řením nejen zimních večerů. 

Na jednu legitimaci si mů-
žete za zvýhodněnou cenu 
zakoupit dvě vstupenky v po
kladnách Národního divadla 
po předložení klubové karty.

Rezervace vstupenek:
Jana Tycová
Klub přátel Činohry ND
Ostrovní 1
112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodnidivadlo.cz

Přijďte do Národního divadla, 
Stavovského divadla  
a na Novou scénu.
Těšíme se na vás.

NÁMĚSTÍČKO

Svoji pověst atomového 
herce potvrdil na generálce 
inscenace Netrpělivost srdce 
herec Radúz Mácha. Poté co 
Janě Strykové šlápnul na nohu 
a píchnul ji vidličkou do obli
čeje, ještě Pavlíně Štorkové 
vytrhnul plnou hrst vlasů.

+++

Jedna z posledních zkoušek 
inscenace Návštěva byla sku
tečně navštívena, a to procesím 
moravských a polských jepti
šek. Údajně se přišly pomodlit 
za spisovatele Emila Hakla 
a osud celé inscenace, což se 
projevilo hned při první repríze 
desetiminutovým výpadkem 
elektrického proudu.

+++

Herec Filip Kaňkovský se 
stal stálým DJ kavárny NONA. 
Jeho talent ocenili především 
účastníci večírku po premiéře 
inscenace Návštěva, zejména 
herecké trio David Matásek, 
David Prachař a Ondřej Pavel-
ka, které na parketu před
vádělo neuvěřitelné taneční 
kreace. Filipovy večírky budou 
pokračovat.

+++

Dosah a čtenost našeho Ná-
městíčka je obrovská a zdraví 
prospěšná. Jakmile jsme na
psali, že pravidelné středeční 
cvičení ve zkušebně Činohry 
navštěvuje stále méně a méně 
lidí, počet aktivních cvičenců se 
okamžitě znásobil a dramatur
gie již nadále není v převaze.

+++

Herec Igor Orozovič se stal 
spisovatelem. Gratulujeme!

+++

Umělecký ředitel Činohry 
Daniel Špinar v Musée d’Orsay 
obraz Gustava Courbeta Původ 
světa neobjevil. Že by nám 
v inscenaci Manon Lescaut 
opravdu visel originál?

+++

Divadelní noviny rozdaly své 
výroční ceny; překvapivě se 
nám zase vyhnuly.

+++

Přejeme všem šťastný nový rok 
plný divadla a veselých zpráv.

Za vlast a národ
Výstava nazvaná Za vlast 
a národ zakončuje oslavy 
stého výročí vzniku Čes
koslovenska v Národním 
divadle v souvislosti 
s uvedením inscenace 
Plukovník Švec. Obsa
huje výběr výtvarných 
děl spojených s česko
slovenskými legiemi. 
Představuje pohlednice, 
vydávané pro českoslo
venské vojáky v Rusku, 
plakáty, které tehdejší 
ruskou veřejnost zvaly 
ke kulturním akcím pořá
daným československým 
vojskem, ale i schémata 
vývoje československých 
stejnokrojů v Rusku 
v letech 1914–1920 či 
podoby německé proti

legionářské propagandy. Ve výběru pořízeném pracovníkem Vojenského 
historického ústavu v Praze historikem Tomášem Jaklem jsou zastou
peni výtvarníci Otto Matoušek, Petr Pištělka, Wilhelm Raab, František 
Ziegelheim a další.
Výstava bude k vidění od 13. ledna 2019 v kavárně NONA

Tři medvědi a drzá Máša
Pohádka „nezávislého profesionálního divadelního uskupení“ Loutky bez 
hranic, jež pojednává o medvědech, kteří vyrazili kamsi do lesa na med, 
takže zcela prokazatelně odešli pryč ze své chaloupky a tudíž ji nechali 
úplně prázdnou, a zároveň pohádka o Mášence, která se v témže lese 
nudí, a tak aby zahnala dlouhou chvíli, vleze oknem do prvního obydlí, 
na které natrefí – do medvědí chalupy, protože kam taky v hlubokém 
hvozdu jinam. Chudák malé děvče si tak nadělá spoustu problémů, neboť 
medvědi se ze své pochůzky jistěže nenadále vrátí domů … Jak celá tahle 
polízanice dopadne? Co bude dál?
Hraje: Dora Bouzková
Délka představení: 40 minut, vhodné pro děti od 3 let
Uvádíme 27. ledna 2019 od 16.00 na Nové scéně
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Audiowalk v pauze představení 
Faust: F. A.U.S.T. Corporation
Prožijte mimořádný program v režii společnosti F. A.U.S.T. Corporation, 
která se zaměřuje na rozvoj lidského potenciálu a vyplňovaní mezer 
v čase. Zažijte svou jedinečnost uprostřed davu a rozhodněte se přečkat 
nekonečně dlouhou pauzu s naší firmou! Ve F. A.U.S.T. Corporation nám 
jde hlavně o vás, nebojíme se váš obyčejný svět změnit ve svět magický, 
a to za pouhých 15 minut! F. A.U.S.T. Corporation je zvuková procházka 
podobná formátu audioguide. Dostanete přehrávač, stisknete tlačítko – 
a jdete. Hlas vám dává pokyny, povídá si s vámi, vypráví vám a provádí vás 
prostorem. Vše se odehrává ve foyer a na chodbách Stavovského divadla. 
Ideální pro ty, kteří touží intenzivně prožít pauzu mezi půlkami náročné 
inscenace. Díky spojení tradičních a nových technologií vzniká virtuální 
realita nejen pro vaše uši. Obdarujte sebe i své blízké unikátním zážitkem. 
Nebudete litovat! Společnost F. A.U.S.T. Corporation se na vás těší! 

Pro diváky 18+, cena: 100 Kč. Program vznikl ve spolupráci F.A.U.S.T. 
Corporation režisérky Petry Tejnorové, dramaturgyně Marty Ljubkové, 
skladatele Michala Cába a za podpory Mecenášského klubu ND.

ND Talks: 
Co je divadelní zkouška
Postava režiséra stojí v divadle vždy tak trochu v pozadí. Zároveň je 
režisér tahoun, který celý inscenační projekt směřuje ke zdárnému 
konci. Divadelní zkouška je jeho království, místo, kde vzniká netušené 
a kde představy nabývají hmotných tvarů. Protože však bývá opřede
na mnoha mýty a tajemstvími, rozhodli se tři režiséři, kteří se v této 
sezoně objeví na jevištích Národního divadla (Petra Tejnorová, Jan Frič 
a Lukáš Trpišovský z režijního dua SKUTR), pohovořit o tom, co pro ně 
znamená zkoušet. Všichni mají za sebou kromě velkých scén výrazné 
a úspěšné zkušenosti i z menších a alternativních prostorů, kde přitom 
podmínky divadelního provozu jsou značně odlišné. A tak otázky jsou 
na snadě: Ovlivňují vnější okolnosti proces vzniku inscenace? Mají tito 
režiséři konkrétní metodu práce? V čem se liší a v čem jsou si naopak 
podobní?

Hosty jsou Petra Tejnorová, Jan Frič a Lukáš Trpišovský,  
moderuje Nina Jacques.
13. ledna 2019 v 18.00 ve foyer Nové scény

Tvůrčí dílna Kytice
„O berličce, hnáty křivé, hlas – vichřice podoba!“ Tak líčí ve své básni 
Poled nice podobu titulní hrdinky básník Karel Jaromír Erben. A jak si 
polednici představujete vy? A jak podle vás vypadá vodníkova podvodní 
říše? Nejen tyto otázky si zkusíme zodpovědět na naší nové tvůrčí dílně, 
kde oživíme Erbenovy balady. Společně se scénografem vytvoříme vlastní 
scénografické modely k vybraným textům z Kytice. Rovněž si vyzkouší
me, jak pouze pomocí hlasu a mikrofonu navodit tajemnou atmosféru. 
To všechno od února ve zkušebně Činohry ND. Dílna je určena pro školní 
skupiny a rodiny s dětmi (10+), předchozí rezervace míst nutná.

Bližší informace na www.ndplus.cz, z.kralova@narodnidivadlo.cz 
a tvurcidilny@narodnidivadlo.cz

Nová krev: 
Speed Dating – režiséři
Na leden pro vás chystáme zbrusu novou událost s názvem „Speed 
dating – režiséři“. Jedná se o akci na principu rychlého rande, při níž 
se tváří v tvář setkají aspiranti režisérské profese, kteří teprve stojí 
na začátku své cesty, a zkušení matadoři ve svém oboru. A vy můžete 
být u toho! Přijďte se podívat, jak se společně vypořádají s otázkou „Co 
je to režie?“ a jakým způsobem odlišné generace pohlížejí na záhad
nou profesi, která často zůstává ve stínu jiných. V průběhu večera se 
u stolků vystřídají známí čeští režiséři Jan Nebeský, Martin Františák, 
Ivan Krejčí, Dodo Gombár, Lída Engelová, Miloš Horanský a další. V mla
dé sekci se objeví například Tomáš Loužný, Alžběta Burianová, Kasha 
Jandáčková, Adam Skala nebo Marika Smreková.

Průvodcem večera 22. ledna 2019 bude kmenový režisér
Činohry Jan Frič.

 
Od února spouštíme nový doprovodný program pro mladé milovníky di
vadla ND Young! Společně v lektorkou ND+ Zuzanou Kráľovou se podíváte 
na představení Zbyhoň!, Jsme v pohodě, Plukovník Švec, Kytice a Faust. 
Zúčastníte se diskusních fór ND Talks a ND Dialog, dramaturgických 
úvodů a zážitkového audiowalku F.A.U.S.T. Corporation. Setkáte se s tvůrci 
vybraných inscenací a na hereckých zkušebnách si během workshopů 
sami vyzkoušíte, jak se divadlo tvoří. 

Program je určen pro studenty od 16 do 20 let, kapacita skupiny je 20 lidí. 
Přihlášky najdete na www.ndplus.cz.
Cena ND Young (představení + workshopy + doprovodné programy) 
je 990 Kč.

Program ND Young

 12. 2. 17:00–19:00  zahájení ND Young (zkušebna Činohry Anenský areál)
 18. 2. 17:00–19:00 workshop (zkušebna Nová scéna)
 24. 2. 19:30–22:30 dramaturgický úvod k inscenaci Zbyhoň! (ND Dialog)
 4. 3. 19:30–22:30  dramaturgický úvod k inscenaci Jsme v pohodě 

(Setkání s tvůrci) 
 11. 3. 19:30–22:30  dramaturgický úvod k inscenaci Plukovník Švec 

(ND Dialog)  
 25. 3. 17:00–17:50 workshop (zkušebna Nové scény)
  18:00–19:15 ND Talks
 2. 4. 16:30–18:00 workshop Kytice (zkušebna Činohry Anenský areál)
  18:30–22:30  dramaturgický úvod k inscenaci Kytice 

(Setkání s tvůrci)     
 9. 4. 17:00–19:00 workshop (zkušebna Činohry Anenský areál)
 23. 4. 17:30–19:30 workshop (zkušebna Činohry Anenský areál)
 12. 5. 17:00–18:30 workshop (zkušebna Činohry Anenský areál)
  19:00–23:00 představení inscenace Faust + audiowalk o přestávce  
 15. 5. 17:00–19:00  ukončení ND Young (zkušebna Činohry Anenský areál)



 ×
Ondřej Martiš

Foto: S. Gherciu

Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

Zahrada
Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar,  

David Stránský, Lukáš Trpišovský
Režie: Pavel Knolle

Choreografie: Štěpán Pechar, David Stránský
Dramaturgie: Lukáš Trpišovský

Hudba: Jan Šikl
Scéna: Jan Brejcha, Mikoláš Zika

Kostýmy: Jan Brejcha, Pavel Knolle, Mikoláš Zika
Výtvarník filmu a animace: Tereza Bartůňková

Animace a projekce: Erik Bartoš
Lightdesign: Jan Dőrner

Na konci ulice, za vysokou zdí, za zrezlou brankou. Už jen 
pár kroků. Trnkový keř. Divoké růže. Vysoká tráva. Zrezlá 
kamna. Vůně deště. Mravenci. Trpaslík. Pohřbený ptáček. 
Lupa na rozdělání ohně. Nevrlý kocour. Stan s baterkou, 
Tatrankou a světly aut na plachtě. Obrovská vana, voda 

po okraj. Světlušky, pyžamo a sklenice marmelády. Zako
paný vzkaz. Stará švestka, kterou zasadila babička. Kosa 

a bosá chodidla. Vítr v očích a rozpálené kameny. Tráva 
v dlani a vysoký hvizd. Chuť železa na jazyku a … vaše 

vzpomínky. Tam na konci ulice, za vysokou zdí  
a zrezlou brankou je přece tvoje zahrada!

Uvádíme 
17., 18. a 19. ledna 2019 

na Nové scéně
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Cube
NAPSALI O CUBE

Divák si odnese zážitek z originálního vizuálního 
díla, jež ho pohltí a rozehraje v něm emoce stejně 
jako požitek z tance a jeho energie.
Petra Bruzlová, Divadelní noviny

Představení vyznívá moderně ve všech ohledech, 
variantností výkladu jednotlivých úseků, tanečním 
jazykem i využitím technologií.
Dana Benešová-Trčková, ČT24

Cube je inscenací jedinečného druhu.
Charlotta Cornelius, Prag Aktuell

CO ŘÍKAJÍ DIVÁCI

Představení Cube naprosto úžasné!
Veronika Hronová, 5. 5. 2017 Facebook

Human Locomotion a CUBE – nejkrásnější  
představení!
Inka Slavíková, 8. 9. 2018 Facebook

Máte rádi současný tanec? Cube vás 
nezklame – moderní choreografie, 
projekce, videomapping, to všech
no vás čeká v představení nabitém 
fantazií, kterému vévodí motiv 
kostky ve všech jejích myslitelných 
velikostech a podobách. Hrajeme si 
s prostorem i s vaší fantazií. 
Po delší době máte opět možnost 
DISKUTOVAT S TVŮRCI inscenace 
Cube – po představení 11. LEDNA 
vás v hledišti zveme na kus řeči 
s choreografy a režisérem.

 >

Cube, Adam Sojka a Eva Zápotocká
Foto: H. Smejkalová

Známe výherce výtvarné soutěže
Při příležitosti premiéry Zahrady jsme vy
hlásili výtvarnou soutěž pro naše nejmladší 
diváky. S náskokem zvítězila kresba Elišky 
Neumanové ze ZUŠ Mnichovo Hradiště. 
Níže uvádíme další ze soutěžních prací (Ro
man Hofreiter). Díla si můžete prohlédnout 
na našem facebookovém profilu.
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Milá Barboro, na úvod bych se vás ráda zeptala, 
odkud vlastně pramení váš zájem o divadlo? 
Můj tatínek pracoval jako maskér v Národním divadle 
a jako malou mě s sebou brával o víkendech do práce. 
Jako dítě mě fascinoval balet. Pamatuji se, jak jsem 
oblečená v tutu sukni v zákulisí napodobovala ladné 
pohyby balerín. V jedenácti letech jsem pak objevila 
svět opery a dodnes je to moje nejoblíbenější umělec
ká forma.

To je úžasné, že máte takto osobní vztah k Národ-
nímu divadlu už od dětství! Ale přece jen láska 
k divadlu je jedna věc a rozhodnutí, že divadlu od-
krojím část svého vlastního rozpočtu, je věc druhá. 
Jaké bylo Vaše vnitřní pohnutí pro finanční podporu 
divadla? 
Co se týče konkrétně Národního divadla, tak moje 
vnitřní pohnutí se jmenuje paní Dadja (pozn. Alten
burgKohl). Před 2 lety jsem si doma v San Francisku 
pustila část Show Jana Krause, ve které byla hostem 
paní Dadja AltenburgKohl. „Pohnula” se mnou ener
gie a upřímnost, s jakou mluvila o filantropii a o po
moci Národnímu divadlu. Napadlo mě, že tato dáma 
Národnímu divadlu a vlastně nám všem věnuje víc 
než jen finanční prostředky a osobní čas, ona nám jde 
příkladem, jak být dobrými Čechy. Po zhlédnutí pořadu 
jsem se začala zajímat, jak mohu přispět. Brzy nato 
jsem se stala součástí Mecenášského klubu Národní
ho divadla.

Paní profesorka Dadja Altenburg-Kohl je oprav-
du mimořádná osobnost a těší mne, že vás takto 
inspirovala. Obě máte také zkušenost s fungováním 
kulturního světa na západ od našich hranic. Vy 
žijete částečně ve Spojených státech. Vnímáte jiný 
přístup občanů k finanční podpoře kultury?
Pokud se bavíme specificky o dárcovství v oblasti 
kultury a umění, tak ve Spojených státech je kulturní 
mecenášství doménou bohatých dědických dynastií 
nebo dárců, jejichž záměrem je pohybovat se v ur
čitých společenských kruzích. I tito lidé jsou ale pro 
kontinuitu umění důležití, protože podporují kulturní 
segment. Stát na rozdíl od České republiky kulturu 
podporuje marginálně. Pro Vaši představu uvedu pří
klad: Sanfranciská opera ve fiskálním roce 2016–2017 
získala od individuálních dárců více než 58.5 milio
nů dolarů, od korporací a fondů necelých 8 milionů 
dolarů, ze závětí lehce přes 2 miliony. Z grantů divadlo 
získalo necelých 700 tisíc dolarů. O tom, jestli divadlo 
bude, rozhodují svými příspěvky individuální dárci. 

Tak to je opravdu odlišný systém financování diva-
dla, než jsme zvyklí! Vím, že jste členkou několika 

mecenášských klubů v USA. Fungují americké kluby 
na podobném principu jako náš Mecenášský klub 
– tedy na systému donátorských kategorií, jímž 
odpovídají určité benefity? Zdá se Vám odměňování 
mecenášů u nás a v USA srovnatelné? 
Princip fungování je v zásadě nesrovnatelný z důvodu 
odlišnosti kultur a z důvodu různých forem podpory 
a typů spolků. Například Kaliforňané jsou zhýčkaní 
a vrtkaví. Pamatuji si, že jeden rok sanfranciský Bravo 
Club zaexperimentoval a výrazným způsobem svým 
členům uskromnil program gala k otevření nové oper
ní sezóny, což je nejdůležitější společenská událost 
roku. Prezident klubu ten večer sklidil nejen otevřenou 
kritiku ze strany dlouholetých členů, ale dokonce 
o část členů přišel. Nicméně americké operní a ba
letní mecenáše považuji za společensky náročnější 
spoluobčany a buduli zcela upřímná, úplně nejraději 
sedím v hledišti tady mezi českými diváky. Češi chodí 
do divadla pro divadlo samotné. 

Moc vám děkuji za inspirativní rozhovor a na závěr 
bych vás ráda symbolicky k začátku nového roku 
požádala o přání Mecenášskému klubu. 
Mecenášskému klubu přeji do nového roku mnoho 
skvělých uměleckých zážitků a inspirativních setkání, 
nárůst o nové skvělé členy, kteří mají stejně jako ti 
stávající umění v srdci.

O mecenášství ve Spojených státech  
a v Národním divadle 
BARBORA CALABA je členkou Mecenášského klubu ND od roku 2017. 
Její filantropické zkušenosti jsou ale mnohem delší a pestřejší. Díky své 
profesi žije částečně ve Spojených státech, kde se zapojila jako členka 
donátorských klubů tamních koncertních a operních domů. Povídali jsme 
si s ní o rozdílech mezi mecenášstvím v USA a v České republice a při
nášíme Vám část tohoto zajímavého rozhovoru. Celý rozhovor si můžete 
přečíst na webových stránkách Mecenášského klubu.

Máteli chuť aktivně  
se účastnit na naší 
první scéně, nahléd
nout do zákulisí  
a ještě více se přiblížit 
divadlu, vstupte mezi  
mecenáše 
… těšíme se na vás!

Kontakt:
mecenas@narodnidivadlo.cz
www.mecenasiND.cz

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

 >

S Taťjanou Medveckou po premiéře  
Činohry ND Netrpělivost srdce
Foto: Archiv Mecenášského klubu ND

 >
Barbara Calaba s manželem  
na sanfranciském gala před  
„mecenášským stanem“, který navazoval 
na budovu War Memorial Opera House
Foto: soukromý archiv
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Zdeněk Kroupa † 20 let
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DIVADELNÍ KRONIKA

František Götz * 125 letHanuš Thein * 115 let

Berta Foersterová-Lautererová * 150 let

Leopolda Dostalová * 140 letJindřich Blažíček † 40 let

Připomínáme

JINDŘICH BLAŽÍČEK

Jindřich Blažíček (24. 5. 1903–13. 1. 1979), 
zpěvák (tenor), sólista Opery ND v letech 
1936–1948. Otec tanečnice ND Nadi Bla
žíčkové. Z rolí: Jeník (Prodaná nevěsta), Ta
mino (Kouzelná flétna), Mario Cavaradossi 
(Tosca). Na snímku jako Fenton, Veselé ženy 
windsorské, 1944.

LEOPOLDA DOSTALOVÁ
 
Leopolda Dostalová (23. 1. 1879–
17. 6. 1972), herečka, žačka H. Kvapilové, 
členkou ND od r. 1901 a setrvala zde 
(s přestávkami) až do r. 1959. Z rolí: 
titulní Maryša, Drahomíra, Ofélie a později 
Gertruda (Hamlet), Mahulena a později 
Runa (Radúz a Mahulena). V roli Olgy, Tři 
sestry, 1932.

BERTA FOERSTEROVÁ-LAUTEREROVÁ
 
Berta FoersterováLautererová 
(11. 1. 1869–9. 4. 1936), zpěvačka, členkou 
ND byla v letech 1887–1893, v zahraničí 
proslula jako wagnerovská a smetanov
ská interpretka. Manželka skladatele 
J. B. Foerstra, teta zpěvačky ND Ady 
Nordenové. Z rolí: Lidunka (Čarostřelec), 
Taťána (Evžen Oněgin), Anežka (Dvě vdovy). 
Civilní portrét.

ZDENĚK KROUPA
 
Zdeněk Kroupa (15. 11. 1921–7. 1. 1999), 
zpěvák, působil v Brně, Ostravě a ve Vídni, 
od r. 1952 zván do ND, poté jeho členem 
(1962–1971), po r. 1971 v Linci. Z rolí: 
Vodník (Rusalka), Kníže Gremin (Evžen 
Oněgin), Kaliban (Bouře). Na snímku jako 
Zachariáš, Nabucco, 1965.

HANUŠ THEIN
 
Hanuš Thein (17. 1. 1904–30. 12. 1974), 
od r. 1929 sólista Opery, od r. 1932 
i režisérem. V ND do r. 1973 s výjimkou 
let 1939–1945 (rasové důvody a Tere
zín). Vedle funkce režiséra i tajemníkem 
Opery a později jejím šéfem (1964/1965 
a 1967/1968). Z rolí: Masetto (Don Juan), 
Kecal (Prodaná nevěsta). Z režií: Káťa 
Kabanová, 1947 a 1957. V roli Beneše, 
Čertova stěna, 1948.

FRANTIŠEK GÖTZ
 
František Götz (1. 1. 1894–7. 7. 1974), 
vůdčí osobnost Činohry ND 20.–40. let 
(dramaturg, šéf), vysokoškolský pedagog, 
literární a divadelní teoretik, autor (Cena 
České akademie věd a umění za hru 
Soupeři, 1939). Civilní snímek.
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KALEIDOSKOP

Slavnostní koncert

Slavnostní koncert při pří
ležitosti 100. výročí vzniku 
Československa, část II, se 
v polovině listopadu konal 
v nezvyklém prostředí, a to 
na JATKÁCH78.

1  Koncert Jatka78
2  Účinkoval Orchestr a Sbor Národ

ního divadla pod vedením dirigenta 
Ondreje Olose

3  Ředitelka Opery Národního divadla 
a SO Mgr. Silvia Hroncová

4  Sólisté Marta Reichelová a Vojtěch 
Šembera

Netrpělivost srdce

Inscenace Netrpělivost srdce 
podle románu Stefana Zweiga 
a v režii Daniela Špinara měla 
v listopadu premiéru ve Sta
vovském divadle.

5  Ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian a PhDr. Alois 
Mačák, MBA, náměstek ministra 
kultury, s chotí

6  Herečka Zuzana Stivínová a Mathil
da Nostitzová, zakladatelka Nadač
ního fondu Mathilda

7  Herci Radúz Mácha, Taťjana Med
vecká, Pavlína Štorková a režisér 
Daniel Špinar, umělecký ředitel 
Činohry

8  Na premiéru přišel také Tomáš 
Töpfer, ředitel Divadla na Vinohra
dech

9  Součástí večera byl i křest nástěn
ného kalendáře Činohry na rok 
2019

1

2

9

4 5

6

8

3

7
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Haptická stezka

Kolem třiceti studentů Gym
názia pro zrakově postižené 
a Střední odborné školy pro 
zrakově postižené v Praze 5 
si vyzkoušelo Haptickou 
stezku. Studenti přicházeli 
s různými postřehy a nápady, 
jakou by byla např. možnost 
hmatově se seznámit s mo
delem historické budovy.

10  Studenty zajímaly i osudy osobnos
tí a ztvárnění jejich bust

11  Návštěva u trig je zážitkem i pro 
zrakově postižené

Advent 2018

Adventní instalace Marka 
Šilpocha na náměstí Václava 
Havla se jmenuje Příchod 
a tvoří ji čtyři světelné objekty, 
které stejně jako svíčky na ad
ventním věnci symbolizují 
nástup Vánoc.

12  Rozsvícený objekt po první 
adventní neděli

Návštěva  
na Nové scéně

Inscenace Návštěva, vychá
zející z povídky Emila Hakla, 
měla premiéru na Nové 
scéně.

13  Na konci představení se místo 
děkovačky herci osobně s diváky 
loučili

14  Saša Rašilov s manželkou Lídou
15  Fotostěna k inscenaciFO
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Richard II.
William Shakespeare

Režie: Joe Hill-Gibbins

15. ledna 2019 v kině Aero



 >

TOSCA
Foto: P. Borecký
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost  
zakoupit vstupenky s 50% slevou na všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální nabídku 
na vybraná představení v lednu 2019: 

ČINOHRA
Netrpělivost srdce
 3. 1. v 19.00, Stavovské divadlo
 (přízemí 200 Kč)
Noční sezóna
4. 1. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Vítejte v Thébách
20. 1. ve 14.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA
Tosca
6. 1. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Žádný člověk
6. & 7. 1. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

BALET
Balet Praha Junior a Pražský 
komorní balet: Re-start 2019
9. 1. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 150 Kč)
Bohemia Balet: 
Rhapsody v modrém
13. 1. v 19.00, Stavovské divadlo
(celé hlediště 150 Kč)
Balet Divadla F. X. Šaldy Liberec: 
(S)tvoření
14. 1. ve 20.00, Nová scéna
 (celé hlediště 200 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Kouzelný cirkus
25. 1. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 300 Kč)

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

ČINOHRA
Spalovač mrtvol
7. 1. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Vítejte v Thébách
10. 1. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Faust
21. 1. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA 
Žádný člověk 
6. & 7. 1. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Sternenhoch
23. 1. ve 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 100 Kč)

BALET
Balet Praha Junior a Pražský 
komorní balet: Re-start 2019
9. 1. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 150 Kč)
Bohemia Balet:  
Rhapsody v modrém
13. 1. v 19.00, Stavovské divadlo
(celé hlediště 150 Kč)
Balet Divadla F. X. Šaldy Liberec: 
(S)tvoření
14. 1. ve 20.00, Nová scéna
 (celé hlediště 200 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Cube
12. 1. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 200 Kč)

Změny  
v předplatném 
2018/19
R3 / Netrpělivost srdce / 
Stavovské divadlo
Představení se namís
to původně plánovaného 
24. 1. 2019 odehraje 
19. 5. 2019 od 19 hodin

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

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

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách ND. Po předložení dokladu lze slevu  
uplatnit až na 1 vstupenku na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448, info@narodnidivadlo.cz
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PROGRAM > LEDEN / JANUARY 2019

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

Anglické titulky v Činohře
Englishfriendly Dramas

1. Út/Tue nehraje se / no performance

2. St/Wed nehraje se / no performance

3. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

19.00

5. So/Sat
Louskáček – Vánoční příběh /  
The Nutcracker – A Christmas Carol

ROD2 14.00

18.00

6. Ne/Sun Tosca 19.00

7. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

8. Út/Tue Maryša / Marysha ND+ ENG 19.00

9. St/Wed Manon Lescaut 19.00

10. Čt/Thu Aida VŘ 19.00

11. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

12. So/Sat Tosca 19.00

13. Ne/Sun Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ROD5 14.00

14. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

15. Út/Tue nehraje se / no performance

16. St/Wed Sen čarovné noci / A Midsummer Night´s Dream ENG 19.00

17. Čt/Thu nehraje se / no performance

18. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ EX3 19.00

19. So/Sat Maryša / Marysha 19.00

20. Ne/Sun Bohéma (La bohème) 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed Aida 18.00

24. Čt/Thu Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) (1. premiéra / 1st premiere) ND+ OP 19.00

25. Pá/Fri Bohéma (La bohème) 19.00

26. So/Sat Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

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

SEN5 14.00

27. Ne/Sun
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing (derniéra / last time)

EX4 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

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

30. St/Wed Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) ND+  O1 19.00

31. Čt/Thu Timeless ND+ SEN4 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Leden / January 2019

1. Út/Tue nehraje se / no performance

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

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

4. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season 19.00

5. So/Sat nehraje se / no performance

6. Ne/Sun Opera nás baví – Jazz v opeře / Opera Is Fun! 11.00

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

8. Út/Tue Faust ND+ 19.00

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

10. Čt/Thu Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ČS1 19.00

11. Pá/Fri
Patrick Doyle: Shakespeare in Concert 
(Prague Shakespeare Company)

19.00

12. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD4 13.00

Audience u královny / The Audience II 19.00

13. Ne/Sun Rapsodie v modrém (Bohemia Balet) 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue Masaryk in America (Prague Shakespeare Company) 19.00

16. St/Wed Valmont 19.00

17. Čt/Thu Valmont 19.00

18. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator III 19.00

19. So/Sat Malá mořská víla / The Little Mermaid ND+ 
ROD7 14.00

18.00

20. Ne/Sun Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 14.00

21. Po/Mon Faust ND+ 19.00

22. Út/Tue Mlynářova opička / The Miller’s Monkey DV2 19.00

23. St/Wed Noční sezóna / The Night Season ND+ ENG DV1 19.00

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Valmont XIII 19.00

26. So/Sat Malá mořská víla / The Little Mermaid 
14.00

18.00

27. Ne/Sun Mozartovy narozeniny 2019 / Mozart’s Birthday 2019 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance

31. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) ND+  O3 19.00

1. Út/Tue
Miniopery (Dětská opera Praha) /  
Minioperas (The Children's Opera Prague) 

16.00

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

13.00

16.00

3. Čt/Thu pronájem / reserved 

4. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

5. So/Sat nehraje se / no performance

6. Ne/Sun Žádný člověk / No Man 20.00

7. Po/Mon Žádný člověk / No Man 20.00

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

9. St/Wed Re-start 2019 (Pražský komorní balet, Balet Praha Junior) 20.00

10. Čt/Thu Máj (420 People) / May (420PEOPLE) 20.00

11. Pá/Fri
Máj (420 People) / May (420PEOPLE) 10.00

Cube ND+ 20.00

12. So/Sat Cube 20.00

13. Ne/Sun Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ 20.00

14. Po/Mon (S)tvoření (Balet Divadla F. X. Šaldy Liberec) 20.00

15. Út/Tue Návštěva / The Visit ND+ 20.00

16. St/Wed Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

17. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

18. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

19. So/Sat Zahrada / The Garden 
 ND+ ROD3, X 17.00

20.00

20. Ne/Sun Zbyhoň! ND+ 20.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Nová krev – Speed Dating / The New Blood – Speed Dating 20.00

23. St/Wed Sternenhoch XVIII 20.00

24. Čt/Thu Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ 20.00

25. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

26. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

27. Ne/Sun Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

28. Po/Mon Nová Atlantida / New Atlantis ND+ ENG 20.00

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

30. St/Wed Coctail 012 – The Best of 20.00

31. Čt/Thu Návštěva / The Visit 20.00



48

PROGRAM > ÚNOR / FEBRUARY 2019

1. Pá/Fri Timeless 19.00

2. So/Sat Timeless
14.00

I 19.00

3. Ne/Sun
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD4 11.00

La traviata 19.00

4. Po/Mon nehraje se / no performance

5. Út/Tue Maryša / Marysha ENG 19.00

6. St/Wed La traviata 19.00

7. Čt/Thu Werther ND+ XVII 19.00

8. Pá/Fri Manon Lescaut ND+ 19.00

9. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD2 11.00

So/Sat Prodaná nevěsta / The Bartered Bride VŘ 19.00

10. Ne/Sun
Prodaná nevěsta / The Bartered Bride ROD6 11.00

Sen čarovné noci / A Midsummer Night´s Dream ENG 19.00

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed Macbeth 19.00

14. Čt/Thu Rusalka 19.00

15. Pá/Fri Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen SEN2 18.00

16. So/Sat
Opera nás baví – Verismus / Opera Is Fun! XI 10.30

Werther 19.00

17. Ne/Sun Lohengrin 17.00

18. Po/Mon Carmen 19.00

19. Út/Tue nehraje se / no performance

20. St/Wed nehraje se / no performance

21. Čt/Thu Macbeth II 19.00

22. Pá/Fri Lohengrin ND+ OHV 18.00

23. So/Sat

Matiné k 195. výročí narození Bedřicha Smetany /  
Matinée marking the 195th anniversary of Bedřich Smetana’s birth

11.00

Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

24. Ne/Sun Lohengrin ND+ IV 17.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26 Út/Tue Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

27. St/Wed Kytice / A Bouquet (předpremiéra / preview) ND+ 19.00

28. Čt/Thu Kytice / A Bouquet (1. premiéra / 1st premiere) ND+ ČP 19.00

5. Út/Tue Nabucco OK 19.00

11. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet VII 19.00

12. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet SEN1, Š4 15.30

19. Út/Tue Turandot O2 19.00

25. Po/Mon Turandot VI 19.00

26. Út/Tue La traviata 19.00

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

Anglické titulky v Činohře
Englishfriendly Dramas

PRAŽSKÁ 
KŘIŽOVATKA – 
KOSTEL SV. 
ANNY

2. So/Sat Ivan Kusnjer a jeho žáci 19.00
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1. Pá/Fri Don Giovannni 19.00

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

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

Audience u královny / The Audience 19.00

4. Po/Mon Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ENG XV 19.00

5. Út/Tue Noční sezóna / The Night Season 19.00

6. St/Wed Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ ENG XVI 19.00

7. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

9. So/Sat Malá mořská víla / The Little Mermaid
X, XIX 14.00

V 18.00

10. Ne/Sun Popelka (La Cenerentola) ND+ VIII 19.00

11. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator ENG Š5 19.00

12. Út/Tue Don Giovannni 19.00

13. St/Wed Kouzelná země / Wonderful Land (předpremiéra / preview) ND+ 19.00

14. Čt/Thu Kouzelná země / Wonderful Land (1. premiéra /1st premiere) ND+ ČP 19.00

15. Pá/Fri Kouzelná země / Wonderful Land (2. premiéra /2nd premiere) 19.00

16. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding ENG 19.00

17. Ne/Sun
Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue Netrpělivost srdce / Beware of Pity Č4 19.00

20. St/Wed Kouzelná země / Wonderful Land ND+ Č1 19.00

21. Čt/Thu Faust ND+ 19.00

22. Pá/Fri
Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři / 
Brel–Vysockij–Kryl / Solo for Three

19.00

23. So/Sat
Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři / 
Brel–Vysockij–Kryl / Solo for Three 

ND+ 
ROD3 14.00

19.00

24. Ne/Sun Noční sezóna / The Night Season 14.00

25. Po/Mon Don Giovannni 19.00

26. Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed Valmont 19.00

28. Čt/Thu Poprask v opeře (Viva la Mamma) 19.00

1. Pá/Fri Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

2. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

4. Po/Mon Vidím nevidím / As Far as I See Š1 10.00

Po/Mon Zbyhoň! 20.00

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

6. St/Wed Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG 20.00

7. Čt/Thu Don Hrabal 20.00

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

9. So/Sat Návštěva / The Visit 20.00

10. Ne/Sun Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

11. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century 20.00

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed Don Hrabal 20.00

14. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

15. Pá/Fri Coctail 012 – The Best of 20.00

16. So/Sat Coctail 012 – The Best of 20.00

17. Ne/Sun Sternenhoch 20.00

18. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec XIV 20.00

19. Út/Tue Návštěva / The Visit 20.00

20. St/Wed Cube 20.00

21. Čt/Thu Nová Atlantida / New Atlantis ND+ 20.00

22. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

23. So/Sat
Zahrada / The Garden ND+ XII 17.00

Zahrada / The Garden 20.00

24. Ne/Sun Zbyhoň! ND+ 20.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26 Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed Don Hrabal 20.00

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Únor / February 2019
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodnidivadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 2. 1. do 31. 1. 2019 jsou v prodeji vstupenky na představe
ní Baletu, Činohry, Laterny magiky na všech scénách a Opery 
na Nové scéně uváděné do 30. 6. 2019, na představení Opery 
mimo Novou scénu uváděné do 31. 7. 2019.  
 

POKLADNY  

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

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

• slevy nelze kombinovat mezi sebou a s výhodami předplat
ného

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@nationaltheatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 2. 1. 2019 to 31. 1. 2019, you can purchase tickets  
for Ballet, Drama and Laterna magika performances on all 
the stages and Opera performances at the New Stage until 
30. 6. 2019, and tickets for Opera performances on all the 
stages except the New Stage until 31. 7. 2019.
 

THE BOX OFFICES  

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

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

REGULAR GUIDED TOURS  

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



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ 

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ



K narozeninám  
tanečnici Marii Hybešové
Byla Princeznou Aurorou a Princeznou Florinou ve Spící 
krasavici, titulní Popelkou i Giselle, Carevnou v Ptáku 
Ohnivákovi, Micaelou v Carmen, titulní Isadorou Duncan. 
Tančila v choreografiích světoznámých choreografů, 
jako např. Návrat do neznámé země a Three pieces Jiřího 
Kyliána, River Alvina Aileyho a Maurova pavana José 
Limóna (nominace na Cenu Thálie) a mnoha dalších. 
Sólistka Baletu, poté pedagožka, baletní mistryně. Drži
telka Ceny Českého literárního fondu za roli Ženy v baletu 
Carmina burana. A kromě toho je stále skvělým člověkem. 

Ke všemu blahopřejeme!

 ×
Carmina burana, 1989 
Foto: O. Pernica


