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Premieres
for the 2014–2015 season

Premiéry
a produkce sezony 2014–2015

 OPERA

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

STÁTNÍ OPERA / THE STATE OPERA

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE

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

Jan Kučera
Rudá Marie / Red Mary
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Viktorie Čermáková 
Premiéra: 29. 4. 2015

 ČINOHRA 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

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

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

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

 BALET 

STÁTNÍ OPERA / 
STATE OPERA

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

Ballettissimo
Komponovaný večer baletních opusů 
význačných evropských choreografů 
současné generace

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

Reflections on the fate 
of human forms
Hudba: Ülrich Müller 
& Siegfried Rössert 
Choreografie: Jacopo Godani

7. symfonie A-dur
Hudba: Ludwig van Beethoven 
Choreografie: Uwe Scholz
Dirigent: Jakub Klecker /  
Václav Zahradník
Česká premiéra: 5. 3. 2014

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

 LATERNA MAGIKA

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

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

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

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

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

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

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

Novinky v prodeji vstupenek 
na scény Národního divadla
Dne 1. srpna 2014 spustilo ND ve spolupráci s výrobcem prodejního 
a rezervačního vstupenkového systému, který nově ND používá, 
společností Perfect Systém, s. r. o., poprvé ve své historii svůj nezá
vislý prodejní web přístupný z webových stránek ND. 

V pohodlí domova si zájemci o představení ND kupují svoji eVstu
penku, nechají si doručovat vstupenky poštou nebo si je rezervují 
pro osobní vyzvednutí na kterékoli z pokladen ND, mezi něž patří 
i nedávno otevřená pokladna přímo naproti vchodu do Stavovského 
divadla, nebo na jakémkoli z prodejních míst v ČR, která jsou napo
jena na divadlem používaný prodejní systém. 

Protože v souvislosti se spuštěním nového prodejního webu narostl 
počet objednávek a rezervací, posilujeme odbavování požadavků 
diváků na informačním emailu info@narodnidivadlo.cz a na tele
fonu 224 901 448. A jelikož prodáváme daleko více eVstupenek než 
dříve a chystáme se zavést i další formy moderní mobilní distribu
ce vstupenek, jsme rádi, že nám nový prodejní systém umožňuje 
zavést automatizované odbavování vstupenek pomocí PDA čteček. 

Zkušební režim tohoto odbavování již probíhá. 

PhDr. Jiří Adamík
vedoucí obchodního odboru ND

Vážení diváci, 
kolegové, přátelé, 
listopad je většinou měsícem, v němž uvádíme první premiéru sezony. 
Stejně je tomu i letos, konkrétně 20. a 21. listopadu 2014 na scéně Státní 
opery, kde do našeho repertoáru vstoupí nový titul La Bayadère (Bajadéra).
Tradiční klasický výpravný velkobalet měl svou světovou premiéru v Petro
hradě v roce 1877. U jeho zrodu stál skladatel Ludwig Minkus a choreograf  
Marius Petipa. V návaznosti na toto původní dílo se teď naší nové verze  
zhostil režisér a choreograf Javier Torres.

Přijďte se nechat obklopit exotickým prostředím orientu, který je dějištěm 
tragédie milostného trojúhelníku. Přijďte se nechat vtáhnout do zlých intrik, 
závisti a zrady, přijďte se nechat okouzlit láskou, která sahá až za hrob.

Krásné chvíle s baletem Vám přeje, 

Petr Zuska
umělecký šéf Baletu ND
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Kalendář Baletu 
Národního divadla 2015
Šťastný člověk nevnímá čas.
Stefan Zweig

Hodiny, měsíce, pololetí, sezony 
– kouskujeme své životy na dny 
a minuty, honíme čas, který 
nám všem – ubíhá, letí, mizí … 
zastavit ho je nemožné. A přece! 
Fotografovi Lubo Špirkovi se to 
podařilo. Zachytil okamžik, spolu 
s tanečníky Baletu zastavil čas … 
Fotili jsme venku, v slunečných 
dnech, užívali si Prahu a přitom 
mysleli na to, jaký bychom 
chtěli mít příští rok? Radostný, 
optimistický, dobře prožitý …
Doufáme, že trochu z té 
pozitivní energie, kterou jsme 
do kalendáře vložili, předáme 
měsíc po měsíci dál, že tento – 
v pořadí osmý kalendář Baletu 
ND – tentokrát s netradičními snímky fotografa Lubo Špirka, Vás potěší. 
Radujte se z každodennosti – i sólisté Baletu ND to tak dělají.

Kalendář lze zakoupit od listopadu 2014 v hlavní pokladně ND 
(Ostrovní 1, Praha 1) 
Cena: 80 Kč
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Ve čtvrtek 1. července 2016 by měla být zahájena 
zásadní rekonstrukce objektu Státní opery, jejího 
zázemí i přilehlé provozní budovy. Stavební práce 
mají být ukončeny v roce 2018. 
„Na základě osobní prohlídky prostor budov Státní 
opery mohu konstatovat, že se jedná o velmi nevyho-
vující stav, převážná většina zařízení je již za dobou 
použitelnosti. Značné opotřebení stavebních, techno-
logických a provozních celků takovýto skvost, jakým 
bezesporu zejména historická budova je, tuto kulturní 
památku degraduje,“ řekl na setkání s novináři mini
str kultury Mgr. Daniel Herman. 
„Smyslem je podpořit rozvoj operního a baletního 
programu Národního divadla. Proto jsem rozhodl 
o zařazení rekonstrukce Státní opery do programu 
péče o národní poklad. Na zamýšlenou generální 
rekonstrukci provozní budovy a hlavní budovy bude 
vyčleněno 665 miliónů korun,“ dodal ministr Herman. 
Národní divadlo má hotový projekt první etapy 
rekonstrukce.

„Jsme rádi, že ministerstvo rozhodlo o rekonstrukci 
v rozsahu, který vyřeší většinu vážných problémů 
užívání této scény,“ doplnil ředitel Národního divadla 
doc. Jan Burian. Největší bolestí staré budovy jsou 
rozvody – zejména elektroinstalace, voda, topení 
a odpady. Nutná je sanace vlhkosti. Pozornost bude 
věnována hornímu i spodnímu jevišti, především 
stabilizaci točny. Samozřejmostí budou restaurá
torské práce na interiérové výzdobě hledištní části. 
Rekonstrukcí projde i skleněná fasáda přilehlé 
provozní budovy. V provozní budově dojde k renova
ci kanceláří, zkušeben, baletního a sborového sálu. 
V divadle se opraví šatny umělců i sociální zázemí. 
„Musíme odborně posoudit střešní plášť, uvažujeme 
o zateplení,“ plánuje provoznětechnický ředitel 
ND Ing. Václav Pelouch. „V úrovni druhého suterénu 
chceme renovovat původní nádrže LTO, které přebudu-
jeme na chybějící zkušebnu. Opera rekonstrukcí získá 
podstatně lepší pracovní zázemí. V minulém a předmi-
nulém roce již došlo k modernizaci světelného parku 

Plánovaná rekonstrukce 
Státní opery se blíží.  

V říjnu toto krásné divadlo 
navštívil ministr kultury 

Mgr. Daniel Herman a v do
provodu vedení Národní

ho divadla, Státní opery 
a médií zhodnotil současný 

stav budovy. Po prohlídce 
následovala tisková kon
ference v salonku Angela 

Neumanna, kde se novináři 
i veřejnost mohli seznámit 

s dalšími plány.

Rekonstrukce 
Státní opery
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Listopad ’89 na piazzetě Národního divadla
V průběhu listopadu obsadí prostor piazzety Národního divadla open
air výstava mapující události, jež vedly k pádu komunistického režimu 
ve střední Evropě. Spíše než prezentace českého/československého 
pohledu je cílem výstavy zobrazení souvislostí pádu železné opony 
ve státech střední Evropy (Československu, NDR, Polsku a Maďarsku). 
Součástí venkovní výstavy bude rovněž videoprojekce záběrů z událostí 
roku 1989 ve zmíněných čtyřech zemích. Kromě jiného výstava předsta
vuje i osobnosti nominované na letošní prestižní evropské Ceny Paměti 
národa, které se od roku 2010 pravidelně udělují pamětníkům zlomových 
událostí minulého století, „kteří ve svém životě prokázali, že čest, svoboda 
a lidská důstojnost nejsou prázdná slova“. 
Slavnostní předání cen, jež jsou letos udíleny pod záštitou filozofa a vědce 
Ivana M. Havla, bratra Václava Havla, se uskuteční 17. listopadu v Národ
ním divadle.
Výstava se uskuteční v režii Ústavu pro studium totalitních režimů, 
společnosti Post Bellum a Prahy 3.

Laterna magika vzpomíná na revoluci
Do dění za Sametové revoluce byla v roce 1989 přímo angažovaná také 
Laterna magika, ačkoli na její podíl se dnes zapomíná. Přitom byla samot
ným středem Občanského fóra a jeho aktivit. Soubor v té době nepůsobil 
ještě na Nové scéně ND, ale nedaleko v prostorách paláce Adria, kde dnes 
sídlí Divadlo Bez zábradlí. Prostory divadla tehdy Laterna magika poskyt
la Občanskému fóru, které bylo původně založeno v Činoherním klubu, 
a stala se centrem, odkud vycházely oficiální informace. Vedení, produkce 
i členové souboru se společně stali týmem, který fungoval jako tiskové 
oddělení a kontaktní středisko pro občany z celé republiky, vydávala se tu 
tisková prohlášení, tiskly letáky, telefonické informace se podávaly dvacet 
čtyři hodin denně. Přímo v divadelním sále se každý den pořádaly tiskové 
konference pro novináře z celého světa.

a zvukové aparatury, teď nás ale čekají stavební úpra-
vy, které nemohou probíhat za běžného provozu,“ říká 
Jan Burian, který společně s ředitelkou Opery Silvií 
Hroncovou hledá provozní řešení pro dobu uzavřené 
divadelní budovy. 
„Poslední rekonstrukce budovy Státní opery proběhla 
v období 1967–1973. Po čtyřiceti letech dennodenního 
provozu je oprava nevyhnutná. S největší pravděpo-
dobností dojde v průběhu rekonstrukce ke snížení 
počtu představení Státní opery,“ přiznává ředitelka 
Opery Silvia Hroncová. „Ale naším prvořadým cílem 
je zachování přízně ze strany Pražanů a dalších diváků, 
které nechceme připravit o zásadní světový operní 
repertoár. S několika subjekty proto jednáme o proná-
jmu v jiných pražských sálech. V části dotčených sezon 
také přijmeme nabídku na hostování v zahraničí,“ sli
buje. „Definitivní řešení bude samozřejmě známo, až 
po ukončení výběrového řízení na zhotovitele veřejné 
zakázky,“ dodává závěrem ředitel Jan Burian.

 >

Umělecký 
ředitel opery 
ND a SO  
Petr Kofroň, 
provoznětech
nický ředitel 
ND Ing. Václav 
Pelouch, ředitel 
ND doc. MgA.  
Jan Burian 
a ministr  
kultury 
Mgr. Daniel 
Herman

 >

Problematická 
točna s několi
kacentimetro
vým posunem

 >

Tisková 
konference 
v Neumannově 
salonku
Foto:  
H. Smejkalová

 >

Piazzeta Národního divadla 23. 11. 1989 
Foto: archiv ND

 >

Snímek z Laterny magiky v roce 1989
Foto: ČTK
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Noc divadel 15. listopadu  
v Národním divadle
Zveme vás na druhý ročník Noci divadel a konkrétně na program, který připravilo Národní 
divadlo. Věříme, že si v programu najdou své téma jak rodiny s dětmi, tak senioři, ale  
i všichni ostatní. Akce jsou rozvrženy od 14 hodin až do půlnoci a navštívit můžete většinu  
z objektů Národního divadla. Neníli uvedeno jinak, jsou všechny akce přístupné zdarma.

14.00–17.00 / Anenský areál
Baletní dílny aneb Co se děje za oponou
Každou hodinu baletní dílna pro (pra)rodiče 
s dětmi; doporučený věk dětí 5–10 let.
Setkání se sólisty Baletu ND, dílnami provází 
Adéla Pollertová. 
 

 
14.00 / Národní divadlo
Představení opery Příhody lišky Bystroušky 
Vstupenky na představení jsou v prodeji 
v běžném režimu a podle standardních ceníků. 
Představení je vhodné pro děti od 8 let.

 
14.30–17.30 / Anenský areál
Rendezvous na baletním sále
Každou hodinu setkání se sólisty Baletu ND, 
rozhovory o baletním umění, autogramiáda. 
V rámci setkání uvidíte také nově zrekonstru
ovaný baletní sál. Akce je vhodná pro všechny 
věkové skupiny, doporučený min. věk dětí 10 let.  

17.00 a 17.30 / Nová scéna
Komentované prohlídky
Prohlídka budovy zaměřená na stavbu, archi
tektonický návrh, použité materiály či osobnosti 
výtvarníků, kteří se na budově Nové scény 
podíleli. Prohlídku doporučujeme návštěvníkům 
od 15 let. Registrace na prohlídku je nutná pře
dem na emailu nocdivadel@narodnidivadlo.cz 

 
19.00 / Národní divadlo
Představení opery Příhody lišky Bystroušky 
Vstupenky na představení jsou v prodeji  
v běžném režimu a podle standardních ceníků. 
Představení je vhodné pro děti od 8 let. 

 
19.00 / Státní opera
Představení opery Rusalka
Vstupenky na představení jsou v prodeji 
v běžném režimu a podle standardních ceníků. 
Představení je vhodné pro děti od 8 let.

19.00–23.30 / Stavovské divadlo 
Komentované prohlídky
Každých 30 minut prohlídka hlediště a jeviště 
Stavovského divadla se zaměřením na jevištní 
efekty a technologie.  
Návštěvníkům předvedeme ukázky ze svě
telného a zvukového parku či princip stavby 
dekorace na jevišti. Přímo z jeviště se budou 
moci podívat, jaké to je, „stát na prknech,  
která znamenají svět“. 

 
22.00–23.30 / Národní divadlo
Noční vyhlídka z terasy u trig
Odměnou za 139 schodů bude krásná noční 
vyhlídka na Pražský hrad, Malou Stranu,  
Vltavu či Národní třídu. Akce se bude konat 
v případě příznivého počasí.  
Vzhledem k přístupové cestě na terasu  
pouze po schodišti nedoporučujeme akci  
lidem s pohybovým omezením. 

Adresy objektů:
Anenský areál, Anenské náměstí 2, Praha 1
Národní divadlo – historická budova, Národní 2, Praha 1
Nová scéna, Národní 4, Praha 1

Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1
Stavovské divadlo, Ovocný trh, Praha 1

V případě prohlídek Nové scény upozorňujeme na nutnost 
registrace předem. Registrace je možná formou emailu 
na adrese nocdivadel@narodnidivadlo.cz, a to buď do  
vyčerpání kapacity, nebo nejpozději do 14. 11. 2014.
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Národní divadlo 
seniorům
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 
65+ možnost zakoupit vstupenky s 50%  
slevou na vyhrazená místa všech předsta
vení ND po celou dobu prodeje vstupenek. * 
Kromě této slevy mohou senioři využít  
naší speciální nabídky, kterou vyhlašu
jeme obvykle k 25. dni měsíce na měsíc 
následující. 

LISTOPADOVÁ PŘEDSTAVENÍ: 

OPERA
Carmen 
4. 11. 2014
Národní divadlo (2. balkon, 350 Kč)
Simon Boccanegra 
12. 11. 2014
Národní divadlo 2. balkon, 250 Kč)
Turandot
16. 11. 2014
Státní opera (2. balkon, 250 Kč)
Trubadúr
19. 11. 2014
Státní opera (2. balkon, 250 Kč)
Cosi fan tutte
27. 11. 2014
Stavov. div. (2. balkon střed, 350 Kč)

ČINOHRA
1914
12. 11. a 13. 11. 2014
Stavovské divadlo 
(přízemí a 1. balkon, 200 Kč)
Kvartýr
28. 11. 2014
Nová scéna (přízemí, 100 Kč)

BALET
Romeo a Julie
1. 11. 2014 od 19 h
Státní opera (2. balkon střed, 200 Kč)
Návraty domů
2. 11. 2014
Národní divadlo (celý sál, 200 Kč)

LATERNA MAGIKA
Human Locomotion
9. 11. 2014 ve 20 h
Nová scéna (střed hlediště, 300 Kč)
Kouzelný cirkus
29. 11. 2014 ve 20 h
Nová scéna (střed hlediště, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního 
divadla. Po předložení dokladu prokazujícího věk lze 
slevu uplatnit až na 2 vstupenky (1 + doprovod bez 
omezení věku) na každé představení v nabídce.  
Informace a rezervace: 224 901 448,  
info@narodnidivadlo.cz.

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

Změny 
v předplatném
O1, O2, OH, VŘ, MŘ: 
Začátek inscenace Salome se v původně 
plánovaných termínech posouvá z 19:00 
na 20:00.
VPXVII:
Změna termínu a scény, inscenace Ohlušující 
pach bílé, původně plánovaná na 28. 5. 2014 
v Divadle Kolowrat proběhne v novém termí
nu 1. 12. 2014 na Nové scéně.
VŘ, R, ROD2, D:
Změna názvu titulu, původní název inscena
ce Perníková chaloupka se mění na Jeníček 
a Mařenka.

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

22.00–23.30 / Nová scéna
Komentované prohlídky
Každých 30 minut prohlídka budovy specializo
vaná na stavbu, architektonický návrh, použité 
materiály či osobnosti výtvarníků, kteří  
se na budově Nové scény podíleli. Prohlídku 
doporučujeme návštěvníkům od 15 let.
Registrace na prohlídku je nutná předem  
na emailu nocdivadel@narodnidivadlo.cz

 
22.30–24.00 / Státní opera
Operní kvíz se soutěží o ceny
V hledišti Státní opery můžete formou operního 
kvízu vyhrát zajímavé ceny s divadelní tematikou. 

 
 
22.30–24.00 / Státní opera
Noblesa kostýmů Státní opery
V kuloárech Státní opery si můžete zblízka pro
hlédnout noblesu, krásu i řemeslné zpracování 
operních kostýmů, které lze spatřit na jevišti.

 
22.30–24.00 / Státní opera
„To byste v opeře nečekali“
Koncert kapely v salonku Angela Neumanna. 

Diář na rok 2015 
– Divadelní kostým
V naší nabídce publikací a dalších předmětů 
s divadelní tematikou je nyní diář na rok 2015. 
Jeho obrazovou část tvoří výtvarné kostýmní 
návrhy z fondu Archivu Národního divadla. 
Výběr návrhů byl zacílen na co nejšiřší škálu vý
tvarníků, kteří tvořili či tvoří pro Národní divadlo 
za posledních 130 let. Majitel diáře se během 
roku setká s kostýmními návrhy tak slavných 
výtvarníků, jakými byli Josef Čapek, Jan Zrzavý, 
Josef Matěj Gottlieb, Jiří Trnka, Josef Lada, 
František Muzika a mnozí další.
Diář velikosti A5 má prostorné týdenní kalen
dárium pro plánování a je v prodeji v hlavní po
kladně Národního divadla (Ostrovní 1, Praha 1, 
po–ne 10–18 hod.) za cenu 89 Kč.

nocdivadel@narodni-divadlo.cz
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VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ

Vánoční 
předplatné

Vánoční předplatné je 
nevšední dárek, kterým 
můžete potěšit sebe 
nebo své blízké. Nabízí 
15 skupin sestavených 
z představení souborů 
Činohry, Baletu, Opery 
a Laterny magiky 
v termínech od ledna 
do června 2015.

Co je to předplatné?
Předplatné je skupina před
stavení sestavených do celku 
podle svého žánru, zaměření či 
charakteru prodávaná v před
stihu exkluzivně pro abonenty.

Výhody předplatného:
• výrazné cenové zvýhodnění
• přednostní prodej 

míst pro abonenty
• stejné místo v hledišti při více 

představeních v jednom sále
• dárkové balení abo

nentní vstupenky
• pozvánky na speciální 

akce pro předplatitele
• informační stánek pro předpla

titele v průběhu představení
• bezplatné zasílání bul

letinu po celý rok
• 3 hodiny parkování zdarma 

v parkingu ND v Ostrovní ulici
• 30% sleva na koncer

ty České filharmonie

Předplatitelské skupiny
I – Romantické večery I
Dvojice představení je vhodným dárkem pro všechny věkové 
kategorie. Slavnou operu La traviata zkomponoval Giuseppe 
Verdi na motivy románu Alexandra Dumase ml. Dáma s ka
méliemi. Druhý titul, komorní inscenace Valmont choreo
grafa Libora Vaculíka na hudbu Franze Schuberta a Pēterise 
Vaskse, vypráví známý příběh dvou libertinů, markýzy de 
Merteuil a vikomta de Valmonta. Pro dvojice je tato skupina 
připravena s mimořádným cenovým zvýhodněním.

17. 2. 2015 út La traviata 19.00 ND
22. 4. 2015 st Valmont 19.00 StD

Ceny pro 2 osoby – A: 2 520 Kč, B: 1 660 Kč, C: 960 Kč

II – Romantické večery II
Dva nezapomenutelné večery mohou diváci prožít v hledišti 
Státní opery. Předlohou k prvnímu titulu, Pucciniho opeře 
Turandot, byla perská pohádka o kruté princezně, která kla
de svým nápadníkům záludné hádanky. Pokud je princové 
nerozluští, čeká je smrt. Známá pohádka byla inspirací také 
k baletu Petra Iljiče Čajkovského Šípková Růženka. I v tomto 
případě je cyklus pro dvojice připraven s mimořádným 
cenovým zvýhodněním.

19. 2. 2015 čt Turandot 19.00 SO
26. 4. 2015 ne Šípková Růženka 19.00 SO

Ceny pro 2 osoby – A: 2 520 Kč, B: 1 660 Kč, C: 960 Kč

III – Baletní příběhy
Skupina pro milovníky klasického i moderního baletu. 
Choreograf Petr Zuska vytvořil novou verzi slavného Pro
kofjevova díla Romeo a Julie v duchu neoklasické taneční 
estetiky. Tragický příběh veronských milenců ozvláštněný 
postavou záhadné Královny Mab patří k vyhledávaným titu
lům Národního divadla. Známou hru na svádění převyprávěl 
v baletu Valmont choreograf Libor Vaculík. V hlavních rolích 
markýzy de Merteuil a Valmonta alternují Tereza Podařilová 
se Zuzanou Šimákovou a Alexandre Katsapov s Jiřím Kody
mem. Skupina je cenově zvýhodněna pro dvojice. 

21. 3. 2015 so Romeo a Julie 19.00 SO
26. 6. 2015 pá Valmont 19.00 StD

Ceny pro 2 osoby – A: 2 480 Kč, B: 1 640 Kč, C: 920 Kč

IV – Opera pro dva
Tato skupina je určena zvláště pro dvojice, které chtějí 
prožít dva nevšední hudební večery. Dvořákův Jakobín, plný 
laskavého humoru i sebeironie, je jednou z nejoblíbenějších 
a nejuváděnějších českých oper. Mozartova komická opera 
Così fan tutte o zkoušení (či pokoušení) ženské stálosti patří 
ke skladatelovým vrcholným dílům s nesmírně bohatým 
a propracovaným hudebním výrazem.

21. 5. 2015 čt Jakobín 19.00 ND
25. 6. 2015 čt Così fan tutte 19.00 StD

Ceny pro 2 osoby – A: 2 580 Kč, B: 1 680 Kč, C: 980 Kč

V – Exclusive
V exkluzivní skupině Vám nabízíme možnost získat najednou 
všechny nejoblíbenější a nejnavštěvovanější tituly Národního 
divadla. Skupina se skládá ze dvou činoher – stále aktuálních 
Stroupežnického Našich furiantů, úspěšné inscenace s vy
nikajícími hereckými výkony, a Goldoniho Sluhy dvou pánů 
s excelujícím Miroslavem Donutilem v hlavní roli. Opera je 
zastoupena Dvořákovou Rusalkou v pohádkovém zpracování 
režiséra Zdeňka Trošky a skupinu uzavírá nejznámější ro
mantický příběh milenců z Verony Romea a Julie v tanečním 
nastudování Petra Zusky na hudbu Sergeje Prokofjeva.

8. 3. 2015 ne Naši furianti 19.00 ND
29. 4. 2015 st Sluha dvou pánů 19.00 ND
21. 5. 2015 čt Rusalka 19.00 SO
30. 6. 2015 út Romeo a Julie 19.00 SO

Ceny – A: 3 780 Kč, B: 2 580 Kč, C: 1 480 Kč

VI – Činohra vás baví
Tato exkluzivní abonentní skupina obsahuje výběr z nejpopulár
nějších inscenací Činohry ND – absurdní komedii Václava Havla 
Zahradní slavnost s Martinem Pechlátem a Vladimírem Javor
ským v hlavních rolích, alegorické dílo bratří Čapků Ze života 
hmyzu, Tylova Strakonického dudáka s Igorem Orozovičem, 
Karlem Dobrým či Taťjanou Medveckou a Ostrovského grotesk
ní komedii Les s Ivou Janžurovou v hlavní roli bohaté statkářky. 

2. 2. 2015 po Zahradní slavnost 19.00 StD
23. 4. 2015 čt Ze života hmyzu 19.00 ND
27. 5. 2015 st Strakonický dudák 19.00 ND
23. 6. 2015 út Les 19.00 StD

Ceny – A: 1 480 Kč, B: 1 040 Kč, C: 720 Kč
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Vysvětlivky:

 Opera
 Činohra
 Balet
 Laterna magika

ND Národní divadlo
StD Stavovské divadlo
SO Státní opera
NS Nová scéna

Cenová pásma:

A přízemí, 1. balkon ND, StD 
a 1. pořadí SO, střed NS

B 2. balkon ND a StD, 2. pořa
dí SO, vnitřní kraje NS

C 1. a 2. galerie ND a StD, 
2. balkon SO, vnější  
kraje NS

Činoherní představení 
na Nové scéně mají pouze jed
no cenové pásmo (střed NS)

Kdy, kde a jak zakoupit  
Vánoční předplatné:

• 3. 11. 2014 – 23. 12. 2014 
online na 
www.predplatnend.cz

• 3. 11. 2014 – 23. 12. 2014, 
po – pá 10 – 13 hod., 14–18 
hod. je předplatné v prodeji 
v denní pokladně ND 
(Ostrovní 1, Praha 1)

• Mimořádná víkendová 
otevírací doba pokladny 
předplatného: 
20. a 21. 12. 2014, 
10 – 13.30, 14–18 hod.

• 13. 11. 2014 – 23. 12. 2014, 
denně 921 hod. je před
platné v prodeji ve vánoč
ním stánku ND v ob
chodním centru Chodov 
(Roztylská 19, Praha 4)

Informace  
o předplatném:

• www.predplatnend.cz
• tel. 224 901 487, 866 

(po–pá 10–13.30,  
14–18 hod.)

• email: predplatne@narod
nidivadlo.cz 
(po–pá 10–13.30,  
14–18 hod.) 

www.narodni-divadlo.cz

VII – Rodinné divadlo – odpolední
Rodinám s dětmi od 10 let je určena skupina jednoho dopo
ledního a tří odpoledních představení. Dozvuk Vánoc vám 
přinese okouzlující pohádkový balet Čajkovského Louskáček – 
Vánoční příběh. Diváky všech věkových kategorií pobaví český 
divadelní bestseller – Stroupežnického Naši furianti. Laterna 
magika představí barvitou, poutavou a zbrusu novou inscena
ci Podivuhodné cesty Julesa Verna, která připomene vědecké 
objevy 19. století. Třešničkou na závěr bude očekávaná insce
nace Matěje Formana, spolutvůrce úspěšné operní expedice 
Čarokraj, Humperdinckova opera Jeníček a Mařenka. 

3. 1. 2015 so Louskáček – Vánoční příběh 14.00 ND
8. 3. 2015 ne Naši furianti 14.00 ND
4. 4. 2015 so Podivuhodné cesty Julese Verna 17.00 NS
31. 5. 2015 ne Jeníček a Mařenka 11.00 SO

Ceny – A: 1 380 Kč, B: 940 Kč, C: 580 Kč

VIII – Dětem pro radost
Dvojice pohádkových představení je určena rodinám s malými 
dětmi již od šesti let. Roztomilá Dvořákova opera Čert a Káča 
vycházející ze stejnojmenné pohádky Boženy Němcové o drzé 
a nebojácné Káče, vychytralém ovčáku Jirkovi a oklamaném 
čertu Marbuelovi baví stále malé i velké diváky zrovna tak 
jako oblíbený Čajkovského balet Šípková Růženka podle před
lohy bratří Grimmů v nádherné jevištní výpravě. 

22. 2. 2015 ne Čert a Káča 11.00 ND
26. 4. 2015 ne Šípková Růženka 14.00 SO

Ceny – A: 780 Kč, B: 640 Kč, C: 380 Kč

IX – Opera nás baví
Projekt Opera nás baví připravujeme ve spolupráci s Dět
skou operou Praha a je určen široké veřejnosti. Interaktiv
ním a zábavným způsobem představuje v každém díle jednu 
výraznou skladatelskou osobnost, její inspirační zdroje 
a dobu, ve které žila. Krásami a zajímavostmi operního 
světa vás provede sama autorka těchto pořadů, emeritní 
sólistka Opery Národního divadla Jiřina Marková.

18. 1. 2015 ne Opera nás baví 11.00 StD
22. 2. 2015 ne Opera nás baví 11.00 StD
29. 3. 2015 ne Opera nás baví 11.00 SO
10. 5. 2015 ne Opera nás baví 11.00 ND

Jednotná cena 600 Kč

X – Národní divadlo seniorům
Tato skupina dvou odpoledních a dvou večerních předsta
vení s větším cenovým zvýhodněním je určena seniorům. 
V komponovaném představení Ballettissimo sestaveném 
z děl význačných evropských choreografů se diváci setkají se 
špičkovými tanečními výkony. Představení Cocktail 012 uvede 
průřez repertoárem Laterny magiky. Operní múzu zastupuje 
monumentální Musorgského opera Boris Godunov, v níž 
osobitá stylizace lidové písně i chrámového zpěvu vytváří 
nenapodobitelnou atmosféru. Pestrý cyklus zakončí jedno ze 
stěžejních dramat Antona Pavloviče Čechova Strýček Váňa.

8. 3. 2015 ne Ballettissimo 14.00 SO
22. 4. 2015 st Cocktail 012 – The Best of 20.00 NS
24. 5. 2015 ne Boris Godunov 19.00 ND
20. 6. 2015 so Strýček Váňa 14.00 StD

Ceny – A: 1 640 Kč, B: 1 080 Kč, C: 640 Kč

XI – Osobnosti světové choreografie
Milovníci tance si přijdou na své v abonentní skupině, ve kte
ré se seznámí s tvorbou význačných českých i světových 
choreografů. Amerikana III je ukázkou americké choreogra
fické klasiky (George Balanchine, Jerome Robbins, William 
Forsythe). Česká baletní symfonie II je sestavena z děl 
českých choreografů tvořících na českou hudbu (Petr Zuska, 
Jiří Kylián, Viktor Konvalinka). Komponovaný večer Ballet
tissimo představí evropské choreografy mladší generace 
(Uwe Scholz, Jacopo Godani, Petr Zuska). Skupinu završí 
celovečerní představení jednoho z nejslavnějších choreo
grafů současnosti, Izraelce Ohada Naharina. 

11. 2. 2015 st Amerikana III 19.00 SO
31. 3. 2015 út Česká baletní symfonie II 19.00 ND
9. 5. 2015 so Ballettissimo 19.00 SO
23. 6. 2015 út Ohad Naharin: decadance 19.00 NS

Ceny – A: 2 520 Kč, B: 1 640 Kč, C: 960 Kč

XII – Pro milovníky opery
Královna hudby, opera, provede předplatitele této skupiny 
českou i světovou tvorbou. Slavnou Mozartovu komickou 
„operu oper“ Don Giovanni následuje premiéra letošní 
sezony – scénické dílo Pád Arkuna významného českého 
romantického skladatele Zdeňka Fibicha. Verdiho Otello 
je předposledním mistrovským skladatelovým opusem. 
Na závěr se ctitelé opery potěší hravou komickou operou 
Bedřicha Smetany Dvě vdovy.

13. 2. 2015 pá Don Giovanni 19.00 StD
9. 4. 2015 čt Pád Arkuna 19.00 ND
6. 5. 2015 st Otello 19.00 SO
19. 6. 2015 pá Dvě vdovy 19.00 ND

Ceny – A: 2 840 Kč, B: 1 920 Kč, C: 1 120 Kč

XIII – Pro milovníky činohry I
Úvodem uvidí ctitelé činohry jeden z nejslavnějších 
příběhů vášně, lásky a zrady – Shakespearova Othel
la. Následuje unikátní dílo 1914, adaptace Haškových 
Osudů dobrého vojáka Švejka v propojení s protiváleč
ným opusem Karla Krause, s Václavem Postráneckým 
a Soňou Červenou v hlavních rolích. Ve scénických, 
hereckých a hudebních variacích Tartuffe Impromptu! 
podle Molièrovy komedie uvidíte Karla Dobrého, Davida 
Prachaře či Kateřinu Winterovou. V české klasice, Tylově 
Strakonickém dudákovi, zaujme především Igor Orozovič 
v hlavní roli dudáka Švandy zachráněného krásnou Dorot
kou v podání Magdalény Borové.

7. 1. 2015 st Othello, benátský mouřenín 19.00 StD
10. 2. 2015 út 1914 19.00 StD
10. 3. 2015 út Tartuffe Impromptu! 19.00 StD
30. 4. 2015 čt Strakonický dudák 19.00 ND

Ceny – A: 1 180 Kč, B: 960 Kč, C: 680 Kč

XIV – Pro milovníky činohry II
Divadelní hra o ženách pro ženy Mikve izraelské autor
ky Hadar Galron pojednává o postavení žen v ortodoxní 
židovské komunitě. Francouzská spisovatelka Ariane 
Mnouchkinová ve svém opusu 1789 nahlíží z různých úhlů 
francouzskou revoluci. Ve třetím titulu skupiny, hře Audi
ence u královny, si současný britský dramatik Peter Mor
gan pohrává s myšlenkou přijetí několika ministerských 
předsedů královnou Alžbětou II. Posledním představením 
ve skupině je drama podle Johannese Urzidila Kvartýr, 
v němž se autor zabývá zničujícím vlivem peněz. 

21. 1. 2015 st Mikve 19.00 StD
25. 2. 2015 st 1789 aneb Dokonalé štěstí 19.00 ND
2. 4. 2015 čt Audience u královny 19.00 StD
12. 5. 2015 út Kvartýr 19.00 NS

Ceny – A: 1 180 Kč, B: 960 Kč, C: 680 Kč

XV – Malá Nová scéna
Oblíbená představení Divadla Kolowrat s velkými hvězda
mi na malém jevišti nekončí! Na jevišti Nové scény si je 
diváci vychutnají v neméně komorním prostředí. Na pro
gramu je divácky úspěšná hra Blackbird o dramatickém 
setkání muže a ženy, které kdysi pojila velká láska; dále 
dialogická lamentace nad zmařeným životem Strasti 
života, drama o Vincentu van Goghovi uvězněném mezi 
strohými zdmi ústavu pro duševně choré Ohlušující pach 
bílé a cynicky humorná hra Lenky Lagronové Z prachu 
hvězd. V diváky oblíbených inscenacích se představí 
Jiří Štěpnička, Jana Pidrmanová, Jana Preissová, Karel 
Dobrý, Taťjana Medvecká, Jana Boušková, František 
Němec ad.

14. 1. 2015 st Blackbird 19.00 NS
23. 3. 2015 po Strasti života 19.00 NS
6. 5. 2015 st Ohlušující pach bílé 19.00 NS
10. 6. 2015 st Z prachu hvězd 19.00 NS

Jednotná cena 780 Kč

www.predplatnend.cz
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TÉMA

Díváme se, 
ale nevidíme, 
posloucháme, 
ale neslyšíme! 
…říká Javier Torres, tvůrce nové premiéry baletu La Bayadère (Bajadéra),  
v rozhovoru, ve kterém odkrývá řadu detailů a zajímavých postřehů.

Pro Národní divadlo jste vytvořil v roce 2012 
Šípkovou Růženku. Proč jste zvolil nyní jako 
další velký titul právě Bajadéru?
Po premiéře Šípkové Růženky mi druhý den 
ráno nabídl Petr Zuska vytvoření nové verze 
Bajadéry. Jak se ukázalo, termín byl duben 
2014, a to jsem už měl jiné pracovní závazky, 
ve Finsku. Nicméně jsem si vzal víkend na roz
myšlenou. Také jsem potřeboval mít jistotu, že 
by mi byl můj tvůrčí tým k dispozici. Když jsem 
svým přátelům vše prozradil, moje norská 
kamarádka Guri, kterou bych popsal jako 
ztělesnění ohně a země, důrazně prohlásila: 
„Javiere, pokud ti byla učiněna taková nabídka, 
znamená to, že jsi připraven to dělat, ostatní 
je pouze otázka organizace a samotné práce.“ 
Věděl jsem, že má pravdu, a tak, vzdor mým 
pochybnostem, se mé srdce rozhodlo do insce
nace pustit. Když jsem pak o pár dnů později 
zavolal Petrovi, abych potvrdil, že nabídku 
přijímám, oznámil, že premiéra se musela 
o šest měsíců odložit kvůli renovaci osvětlení 
ve Státní opeře. Považoval jsem to za dobré 
znamení a v hloubce duše cítil, že jsem se 
rozhodl správně, že jsem byl připraven. 

Bajadéra měla svou světovou premiéru  
v roce 1877 v Petrohradě. Jak se bude lišit 
vaše verze od té původní, kterou vytvořil 
Marius Petipa?
Stejně jako všechny balety, které vytvořil Petipa 
koncem 19. století, je i Bajadéra dílem, jehož 
hlavním cílem bylo vyhovět vkusu diváků, kteří 
byli tenkrát úplně jiní než dnes. Představení 
trvala 3–4 hodiny, jelikož celá společnost žila 
mnohem klidnějším tempem. Světla se v hledišti 
nezhasínala, ale pouze tlumila. Lidé měli ve zvy
ku pozorovat ostatní kolem sebe, když je nějaká 
část inscenace nudila. Současné publikum vstře
bává informace mnohem rychleji. Když světla 
zhasnou, nemá jinou možnost než pozorovat, co 
se děje na jevišti, ať se jim to líbí či nikoli. 
Tehdejší balety vznikaly v době romantismu 
a jejich příběhy, které se odehrávaly v exotic
kých zemích, v tomto případě v Indii, jen mini
málne odrážely skutečné tradice těchto míst. 
Důvodem bylo to, že tenkrát nebylo jednoduché 
cestovat do tak vzdálených oblastí a provádět 
výzkum na místě. Ačkoliv to dávalo umělcům 
velkou svobodu ve vytváření fantastických ima
ginárních světů, když se ale na některé z baletů 
podíváme z dnešní perspektivy, absurdnost 
a rozporuplnost některých stránek je přímo 
zarážející. Například v Bajadéře je neuvěřitelná 
směsice západních a indických kostýmů, která 
postrádá jakoukoli logiku. Jsem přesvědčen 
o tom, že takové balety lze aktualizovat a posílit 
tak, aby získaly na hloubce, věrohodnosti a aby 
lépe působily na současného diváka. Rozhodl 
jsem se tedy udělat významné úpravy Petipo
vy / Ponomarevovy verze, které si publikum 
nepochybně všimne. Celý balet jsem zkrátil 
(avšak zahrnul poslední jednání, které se 
v mnoha provedeních nevyskytuje), nahra
dil jsem novými částmi, které mi připadaly 
repetiční a nevýznamné, změnil jsem drama
turgickou linii tak, abych posílil postavy a jejich 
vývoj, začlenil do baletu aspekty indické kultury 
s cílem poskytnout logičtější a silnější základ. 

Dále jsem provedl drobné změny v tancích, 
které vytvořil Petipa, já je v inscenaci ponechal, 
ale vtiskl jim hlubší a duchovnější vhled. 

Kam sahají kořeny příběhu milostného 
trojúhelníku chrámové tanečnice, urozeného 
válečníka a princezny?
Dramatické příběhy, v nichž tragická pozemská 
láska zanikne smrtí a poté se obnoví v duchov
ním světě, byly v Petipově éře nesmírně oblí
bené. Odrážely ideál nedosažitelné lásky, která 
byla charakteristická pro období romantismu. 
Byly s oblibou zasazeny do dalekých zemí, pro
tože jim dodávaly nádech exotičnosti a tajem
nosti. Pro obecenstvo bylo zajímavější sledovat 
vážnou, i když eroticky laděnou inscenaci, s in
dickými chrámovými tanečnicemi než předsta
vení o evropských jeptiškách. Kromě toho nedo
statečné obecné vědomosti o těchto vzdálených 
kulturách umožňovaly tvořit díla v pohádkovém 
stylu bez obav z nějakých nepřesností. Už slovo 
„bajadéra“ nemá nic společného s indickým 
pojmenováním, je to francouzský překlad a byl 
použit proto, že zněl romantičtěji než originální 
indické „dévadási“. Bajadéra představovala 
dokonalý příběh pro toto období. Mladý válečník 
se zmítá mezi láskou k bajadéře (mladé dívce 
sloužící božstvům v chrámu) a povinností oženit 
se s dcerou mocného rádži. Poté, co rádža 
a jeho dcera zosnují pikle a nechají bajadéru 
zavraždit, všechny postihne zkáza, která ale 
umožní zamilovanému páru dostat se do du
chovního světa, kde se znovu sejdou a spojí. 

Kdo je bajadéra?
Hlavní postava baletu je bajadéra Nikia. V mé 
verzi je Nikia mladou dívkou, která je v důsledku 
neblahých okolností nucena vstoupit do služeb 
chrámu, kde se stane kněžkou a vysoce duchov
ní bytostí. Její spiritualita a oddanost je však 
vystavena zkoušce, když se zamiluje do mladé
ho válečníka Solora, přítele z dětství. Kromě 
duchovní lásky Nikia objeví i lásku smyslnou, 

 >
Javier Torres
Foto: P. Hejný



Před několika lety jsem navštívil léčitelku, abych se jí 
svěřil s událostí, která se mi přihodila a které jsem ne-
rozuměl. Odpověděla mi: „Až duchovně vyzraješ, pocho-
píš, že život není jen o tobě. Máme sklon hledat význam 
v prožitých situacích podle toho, jaký mají na nás dopad. 
V mnoha případech to však není důvod, proč žijeme to, 
co žijeme. Musíš mít na paměti, že tvoje energie ovliv-
ňuje ostatní lidi, stejně jako jejich energie ovlivňuje tebe, 
a někdy se octneš na určitých místech nikoli proto, že by 
pro tebe byla nejlepší, ale proto, že tato místa, lidé nebo 
situace potřebují tvou energii, aby je ovlivnila.“
A nyní … jsem tady ... Pevně doufám, že Bajadéra  
potřebuje mou energii, stejně jako já potřebuji tu „její“. 
Mým jediným přáním je, abych „ji“ nezklamal.
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která jí byla zapovězena. Když ji Solor zradí, Ni
kiu ovládne hněv, jaký nikdy předtím nepocítila. 
Nakonec se vysvobodí tím, že dá přednost smrti 
před životem bez muže, kterého miluje. V mých 
očích je Nikia zbožná dívka, kterou zničila zrada 
a spasila víra ve vyšší moc. Právě proto říkám 
představitelkám této role: „Nemáte jen tančit, 
modlete se! Modlete se každým pohybem! Mod
lete se špičkami! Modlete se srdcem!“. 

Jak vnímáte další dvě postavy tohoto milost-
ného trojúhelníku – Solora a Gamzatti?
Solor je postava, kterou jsem se ve své verzi 
baletu pokusil více rozvinout. Od samého začát
ku mě nejvíce rušilo, že celé drama se odehrává 
kvůli slabosti Solora, který není nikdy schopen 
zaujmout stanovisko. Sice je velký válečník, ale 
když musí učinit nějaké rozhodnutí, chová se 
jako dítě. To výrazně oslabovalo melodramatic
ký děj. Za účelem vyřešit tento nedostatek jsem 
hledal odpověď ve své znalosti indických tradic 
a uvědomil jsem si, že pádným důvodem pro 
Solorovo slabošství by mohla být obava z poru
šení silných kastovních zvyklostí, které vládnou 
v Indii dodnes. Přidal jsem tedy další postavu, 
Solorovu matku – energickou, dominantní 
vdovu, která domluví synovi sňatek s rádžovou 
dcerou Gamzatti, a Solor poslechne ze strachu, 
že by jinak zničil dobré jméno své matky. 
Postava bohaté, rozmazlené dívky Gamzatti je 
dobře rozvinutá a logická v již existující verzi 
baletu. Mladá žena, která vždy dostala vše, co 
si zamanula, se nezastaví před ničím. Gamzatti 
dává příběhu smysl a váhu. Představuje čistě 
smyslnou vášeň, která je v protikladu k Nikiině 
lásce duchovní.

Do jaké míry odráží balet skutečné indické 
tradice?
Co se týče skutečných indických tradic, není po
chyb o tom, že vzhledem k minimálním znalos
tem lidí o Indii v době vzniku Bajadéry by nebylo 
možné vylíčit skutečný indický příběh. Navíc si 
nejsem jist, zda by se romantickým divákům 
líbilo sledovat na jevišti dramatickou bídu, která 
je neodmyslitelně spjata s „vůněmi“ Indie, nebo 
tanečníky v milostném pas de deux v kostýmech, 
které by jim (na rozdíl od balerín nebo trikotů) 
zakrývaly nohy. Dokonce i dnes je nejběžnějších 
oblečením v Indii volně splývající bavlněný oděv 
u mužů a sárí u žen. A třeba tradice domluve
ných sňatků je v Indii nadále velmi rozšířená.

Zasadil jste děj do smyšlené země Šangri-la. 
Proč?
Ve svém románu Ztracený obzor z roku 1933 
James Hilton použil název Šangrila pro fan
tastické místo, kde lidé žijí dlouhý život s mírem 
v duši, láskou a pocitem smysluplnosti. 
Ačkoliv se moje verze Bajadéry na takovém mís
tě odehrávat nemůže, protože tři hlavní postavy 
jsou oběťmi velice světských a vášnivých emocí, 
které jsou vlastně v rozporu s opravdovým 
duševním klidem. Šangrila mi přišla na mysl 
již během prvních diskusí s výtvarnicí Annuk
kou. Vysvětloval jsem jí, jak nelogické se mi zdá 
použití tutu (baletní sukně) v indickém příběhu, 
ale zároveň jsem zdůrazňoval její zásadní 
význam ve výtvarné koncepci. Pak mě napadlo: 
„Co kdybych vytvořil náš vlastní svět, naši 
Šangrilu, místo někde uprostřed Himaláje, kde 
se sešly východní a západní tradice a vytvořily 
celek?“ Annukka byla nadšená, protože cítila, 
že tím dostává při tvorbě scény volnost hrát si 
se svou představivostí. Později reagovala stejně 
i kostýmní výtvarnice Erika. 

Ve vašem baletu se hojně vyskytuje symbol 
mandaly. Jaký význam má tento starobylý 
magický kruh? 
Mandala je duchovní a rituální symbol hinduismu 
a buddhismu, představující vesmír. Základní tvar 
většiny mandal je čtverec se čtyřmi branami 
uvnitř kruhu a se středovým bodem. Dnes 
existuje mnoho různých mandal, avšak účelem 
všech je přinášet harmonii a inspirovat k medi
taci. Myšlenka použít tento prvek v baletu mne 
napadla, když jsme s Petrem Zuskou diskuto
vali o slavné scéně „24 stínů“, které sestoupí 
z Himaláje v Solorově snu. Dlouhá repetiční část, 
v níž se tanečnice pozvolna objevují v sestupném 
klikatém útvaru, dělá na diváky hlubší dojem než 
pozorování něčeho povrchně krásného. Pamatuji 
si, že když se tehdy těch 10 či 12 dívek obje
vilo na scéně, začal jsem se nudit. Seděl jsem 
ve svém křesle a pomyslel jsem si: „Uf! A to ještě 
zdaleka nejsou všechny!“. A když jsem se roz
hlédl kolem sebe, zjistil jsem, že nejsem jediný, 
kdo to takto vnímá. Po chvilce mne pocit „nudy“ 
opustil, uvolnil jsem se a dál sledoval předsta
vení bez toho, abych se soustředil na detaily. 
Pomalé nádherné procesí pokračovalo a taneč
nice znovu a znovu opakovaly stejný krok. A když 
se na scéně objevilo všech 24 dívek, byl jsem 
v úplné pohodě; tanečnice se zastavily a vytvořily 
dokonalý čtverec a já jsem byl okouzlen, stejně 

jako všichni kolem. Přemýšlel jsem nad tím, co 
se to se mnou a s ostatními diváky vlastně dělo. 
Uvědomil jsem si, že ten zástup dívek navodil 
u obecenstva jakýsi meditativní stav. Každá dívka 
na scéně představovala opakování mantry bě
hem meditace. Petipa (pochybuji, že věděl nějak 
příliš o meditaci) nás všechny přinutil meditovat 
bez toho, aby o tom měl tušení? Byl to opravdový 
génius! Rozhodl jsem se tedy uplatnit mandalu 
jako hlavní prvek inscenace. 

Jaké je váš osobní vztah k Indii?
Podívat se do Indie byl jeden z mých dětských 
snů, který se mi splnil. Miluji Indii. Už při mé 
první návštěvě jsem pochopil, proč mé srdce 
tak dlouho toužilo tuto zemi objevit. Ze začátku 
to nebylo lehké. Na všudypřítomné bídě, špíně 
v ulicích a stovkách žebráků, kteří vás provázejí 
na každém kroku, není nic radostného. Několik 
dnů jsem se zmítal mezi různými rozporuplnými 
pocity, od lítosti až po hněv, protože jsme byli 
neustále doslova v obležení chudáků. Časem 
se však tyto pocity pozvolna změnily na soucit 
a lásku. V rozporu s obecným přesvědčením nás 
soucit pozvedává na vyšší pozici vůči těm, s nimiž 
soucítíme, a v spirituální rovině jsme všichni jed
no. Naproti tomu hněv pouze vypovídá o našich 
vlastních nejistotách a netrpělivosti. Mnohokrát 
naleznete největší poklady tehdy, když se nachá
zíte v nejhorších podmínkách. Indická velkorysost 
je poklad, který stojí za to objevit i přes všechny 
strasti, které s tím mohou souviset. 

Indie je považována za bránu duchovní inspi-
race pro celý svět. Proč?
Indie je země, v níž různé hinduistiské 
a buddhistické tradice nepřetržitě trvají celá 

staletí. Buddhističtí mniši neútočí a nezabíjejí 
jiné lidi kvůli tomu, že neuctívají stejné bohy. 
Ve většině západních duchovních institucí 
se stalo, že během historie propadly korup
ci a daly se na cestu chybné interpretace. 
Jedna z příčin této chyby spočívá v rozdílném 
pohledu na bohy. Zatímco buddhisté považují 
za boha vyšší a uvědomělejší „já“ člověka sa
mého, čímž nám dávají naději dosáhnout „bož
ství“, pokud se dostaneme na určitou duchovní 
úroveň, v jiných náboženstvích „Bůh“ před
stavuje vnější moc, schopnou soudit a trestat, 
a my můžeme pouze doufat, že se k němu 
přiblížíme, nikdy však sami nezakusíme jeho 
božskost. To mění přístup věřících, proč by 
měli konat tak, či onak. Například katolíky (i já 
tak byl vychován) motivuje ke konání „dob
rých skutků“ strach z trestu seslaného jejich 
bohem. Je tedy pochopitelné, že vůdci církví, 
kteří reprezentují boha na zemi, jsou vystaveni 
větší korupci, než ti, kteří se omezují na učení, 
vysvětlování, jak „se stát bohem“. Někteří snad 
budou považovat má slova za rouhání – jak se 
opovažuji mluvit o tom, že se stanu bohem? 
Pokud však bůh není nic jiného než dobro, od
puštění a láska, co je na takovém cíli špatné? 

Praha je silným spirituálním místem.  
Jak vnímáte toto město vy?
Na Praze něco spirituálního je. Nedokážu říci 
proč, ale cítím to. Někdy visí ve vzduchu něco 
starého a těžkého, což mne hluboce dojímá. 
O historii Prahy toho ale moc nevím. Neustále 
však objevuji místa a potkávám lidi, kteří jsou 
nějakým způsobem spojeni s tím, čemu říkám 
mé duchovní hledání. Byl jsem pozván na čajový 
festival na Vyšehrad a tam jsem zjistil, že nejde 
jen o slavnost čajové kultury. Byly tam medi
tační skupiny, koncerty indické hudby a různá 
taneční představení. Koupil jsem si nádherný 
skleněný džbán, který má na dně vytištěnou 
mandalu na čistění vody. Na festivalu jsem 
potkal světelného designéra inscenace Bajadéry 
a byl jsem potěšen, že se zajímá o takové věci. 
Avšak není to jen Praha, v níž cítím spiritualitu, 
s určitostí mohu prohlásit, že nejduchovnější 
tým, s jakým jsem kdy v tanečním světě praco
val, jsou členové administrativy Baletu Národ
ního divadla. Ačkoli jsem s nimi o spirituálních 
tématech téměř nemluvil, pracovat s nimi je 
skutečným duchovním prožitkem. Já považuji 
za duchovní už to, když lidé vykonávají svou 
práci s láskou a úctou, a tito lidé nepochybně 
vědí, co dělají. Jsem velice vděčný za to, že jsem 
měl tu možnost je potkat. 

Opravdový láskyplný soucit spočívá v srd-
cích lidí, nikoli v jejich materiálním bohatství 
a společenském postavení. To jste řekl na in-
scenační poradě v ND. Když se podíváte kolem 
sebe, myslíte si, že si toto lidé v dnešní době 
uvědomují?
Bohužel ne, většina dnešních společností nás 
nutí k přesnému opaku. Jsme vedeni ke konzu
mu, naším cílem je být za každou cenu ekono
micky bohatší, spíš kalkulujeme, než rozvíjíme 
svou intuici. V důsledku toho se spousta lidí 
dívá, ale nevidí, poslouchá, ale neslyší, dotýká 
se, ale necítí. Ale ne všechno je černé; věřím, 
že počet lidí, kteří se snaží o rozvoj spirituality, 
se postupně zvyšuje, a když jejich množství 
přesáhne ostatní, úroveň uvědomění se prudce 
zvedne na celé planetě. A když nás zaplaví 
opravdový láskyplný soucit, jeho síle a transfor
mujícímu účinku nikdo neodolá.
Helena Bartlová

Modlete se  
každým pohybem!

Modlete se špičkami! 
Modlete se srdcem!



Sergej Prokofjev

Romeo a Julie
Žal Juliin a bolest Romeova
Choreografie a režie: Petr Zuska
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc
Světelný design: Petr Zuska, Pavel Dautovský
Asistenti choreografa: Tereza Podařilová, Alexej Afanassiev, 
Michaela Černá, Radek Vrátil
Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme:
1. 11. 2014 
ve Státní opeře

Třesu se zlostí, cloumá se mnou 
vztek, že ovládnout se musím  
navenek. Ustoupím, dobrá,  
ale Montek pozná, jak moje  
pomsta dokáže být hrozná.

Tybalt (W. Shakespeare, překlad M. Hilský)

Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

 ×
Mathias Deneux (Merkucio), Viktor Konvalinka 
(Lorenzo), Giovanni Rotolo (Tybalt)
Foto: P. Hejný
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Choreografie:
Javier Torres, Marius Petipa 

Režie: Javier Torres
Hudba: Ludwig Minkus

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Scéna: Annukka Pykäläinen

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

Asistenti choreografa: 
Ingrid Němečková, Michaela Černá 

Baletní mistři: Marie Hybešová, 
Tereza Podařilová, Jiří Kodym

Hudební úprava a instrumentace: 
Jan Valta, Václav Zahradník

Dirigent: 
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

I. premiéra: 
20. listopadu 2014

II. premiéra: 
21. listopadu 2014 

Reprízy: 
23. listopadu, 

3. a 11. prosince 2014
ve Státní opeře

La Bayadère je orientální příběh. A jestliže jsme 
v Orientu (byť jen na jevišti), je dobré si uvědomit, že 
se zde můžeme setkat s věcmi, které nás, Evropany, 
trochu překvapí.
Mluvíme mj. o dýmu opiovém, který se objevuje 
v řadě klasických baletů a který hrál svou velkou  
roli i v baletu La Bayadère. 
Nicméně vezměme to popořadě. Užití opia se stalo 
oblíbeným dějovým prostředkem již v 19. století. 
V roce 1843 na scéně pařížské Opery v baletu La 
Péri se Lucien Petipa (bratr slavného choreografa 
Mariuse) v roli Achmeta propadá do opiového snu, 
ve kterém Carlotta Grisi, coby orientální víla, tančí 
slavný tanec snění (pas de songe).
La Péri přesně zapadala do tehdejší vlny zájmu 
o Orient, módní trend diktovala Paříž, a tak se není 
čemu divit, že také slavný Marius Petipa postavil 
v roce 1862 v petrohradském Mariinském divadle 
svůj orientální kus. Šlo o Faraonovu dceru, také zde 
se kouří, opiový sen zažívá mladý Angličan se svým 
sluhou, když se octnou uprostřed písečné bouře 
a nocují v egyptské pyramidě. Zde po účinku opia 
zažívají sny plné fantazie, které Petipovi umožnily 
přivést na jeviště velké orientální ballabile. 
Také v Praze jsme měli záhy svůj orientální balet. 
Šlo dokonce o první uvedený balet na prknech 
Národního divadla, v choreografii prvního baletního 
mistra Národního divadla Václava Reisingra. Že se 
vše točí okolo opia, nikdo nezastíral, balet nesl ná

zev Hašiš, premiéru měl 19. června 1884 a evidentně 
šlo o velkou inspiraci baletem La Péri (nakonec 
i sám Rei singer v La Péri kdysi na scéně Stavovské
ho divadla tančil). Reisinger v Hašiši ztvárnil hlavní 
roli Achmeda, v rolích favoritek najdeme sólistky 
Emilii Kepplerovou (jeho ženu), Adélu Zieglero
vou a Františku ze Schöpfů. Objevuje se zde v roli 
Otroka také mladičký Augustin Berger – pozdější 
šéf a choreograf Baletu ND, nebo herec Jindřich 
Mošna v roli Bena Jusufa. A jen tak na okraj: Václav 
Reisinger se pyšní i dalším prvenstvím – byl prvním 
choreografem Labutího jezera v roce 1877 v Moskvě 
(bohužel verze neúspěšné).
O deset let později, v roce 1877, uvádí Petipa v Pe
trohradě další orientální titul – La Bayadère. Také 
zde, v posledním jednání, nachází nešťastný Solor 
únik ze zoufalství v opiu, jehož účinky vyvolávají 
vizi království stínů, díky němuž se mrtvá bajadéra 
Nikia k němu vrací.

Choreograf Javier Torres, který nyní La Bayadère 
nastudoval, přistoupil k tématu jinak. Nemusíme 
užít opia, abychom zažili svůj krásný sen, stačí, 
když nás zaplaví opravdový láskyplný cit, kterému 
nikdo neodolá.

Kat

Exotický příběh milostného trojúhelníku 
plný virtuózních tanečních výkonů

La Bayadère

 >
La Bayadère na zkušebním sále

Foto: M. Divíšek

 >

Zkouška kostýmu pro Solora podle návrhu Eriky Turunen
Foto: M. Divíšek



Exotický příběh milostného trojúhelníku 
plný virtuózních tanečních výkonů

Lektorské úvody k představením

I na tento měsíc jsme pro vás připravili lektorský úvod. 
Tentokrát jde o vhled do inscenace Javiera Torrese 
La Bayadère, která má svou premiéru na jevišti Státní 
opery 20. listopadu. Využijte této příležitosti dozvědět 
se více, vždyť – přiznejte si – co víte o bajadéře? 

Najdete nás ve foyeru divadla 45 minut před začát
kem představení s označením „Dnes lektorský úvod 
k La Bayadère“. Pokud přijdete později, nic se neděje. 
I tak se k nám můžete přidat. 

Termín: 23. 11. 14:00 La Bayadère (Státní opera) – 
salonek A. Neumanna, I. balkon
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Návraty domů
Tři významní čeští hudební skladatelé – Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček – se stali inspirací 
pro tři české choreografy s výrazným zahraničním renomé – Pavla Šmoka, Natašu Novotnou a Jiřího Kyliána. 
Vznikl tak komponovaný večer s názvem Návraty domů, složený z děl předních tvůrců, kteří jsou zakořeněni 
a neodmyslitelně spjati s českou zemí a mají k ní výrazný vztah. Národní divadlo moravskoslezské představí 
pražskému publiku svůj hlavní inscenační projekt minulé sezony, který vznikl k Roku české hudby 2014.

Trio g moll
Hudba: Bedřich Smetana
Choreografie: Pavel Šmok
Kostýmy: Josef Jelínek
Světová premiéra: 20. září 1991 v Cardiffu 
(Velká Británie); Pražský komorní balet

„Smetana napsal Trio g moll po smrti své 
hudebně nadané dcery Bedřišky. Její odchod 
ho hluboce zasáhl. Nevím, co mu při psaní parti
tury probíhalo v hlavě, ale vím, co mi říkala jeho 
hudba. Celou tu tragiku ztráty a prázdnoty, ale 
také vzpomínky na dětské hry a bezstarostné 
mládí.“
Pavel Šmok

Škrtič
Hudba: Bohuslav Martinů
Choreografie: Nataša Novotná
Hudební nastudování: Jakub Žídek
Dirigent: Marek Prášil, Jakub Žídek
Kostýmy: Eva Brzáková
Světová premiéra: 15. 8. 1948 v New London 
(Connecticut) v rámci Amerického tanečního 
festivalu; Martha Graham Dance Company

„Obřad proměny – tak zní podnázev baletu pro tři 
tanečníky v partituře Škrtiče. Skladba, kterou Bo
huslav Martinů zkomponoval po dlouhé nemoci 
v roce 1948 v kosmopolitním New Yorku, plném 
nových vlivů, a také předloha – mytický příběh 
Oidipa a Sfingy z doby dávno před rokem nula 
– navozují podvědomě dramatickou atmosféru. 
Nakolik ale přítomné drama fakticky odpovídá 
dané situaci a nakolik si ho vytváříme sami na zá
kladě několika utkvělých představ? Najdemeli 
nakonec odvahu se přes naše představy přenést, 
dost možná zjistíme, že se věci mají úplně jinak, 
a to, co se nám zdálo být včera nepřekonatelnou 
překážkou, je dnes historkou pro zasmání.“ 
Nataša Novotná

Po zarostlém chodníčku
Hudba: Leoš Janáček
Námět, choreografie: Jiří Kylián
Scéna a kostýmy: Walter Nobbe
Světová premiéra: 13. listopadu 1980 
v Circustheater, Scheveningen; 
Nederlands Dans Theater 1

„Hudbou Leoše Janáčka jsem byl ,nakažen‘ 
už ve svých studentských letech na pražské 
konzervatoři. Tehdy profesorka Zora Šemberová 
vytvořila pro mě a partnerku Lucii Novotnou duet 
V mlhách. Ale Janáčkova hudba mi byla vlita 
do duše už přímo s mateřským mlékem, protože 
matčina část naší rodiny pochází ze Slezska. 
Moje choreografie Po zarostlém chodníčku vychá
zí přímo z Janáčkovy hudby. Ale nejenom to – je 
také chválou našeho ,malého lidského světa’, 
ve kterém se současně zrcadlí celý vesmír!
V této choreografii není divadelní jeviště tím 
hlavním dějištěm. Jeviště, na které se dívá
me, je jenom malý a nedůležitý výřez něčeho, 
co přesahuje naši obrazotvornost a fantazii, 
přestože se jedná o náš život a naši smrt. Ja
náček to jistě věděl – tento princip je přítomen 
ve všech jeho dílech a v celém jeho životě.“
Jiří Kylián

Uvádíme:
2. 11. 2014 
v Národním divadle
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Libreto: Youri Vàmos  
podle Ch. Dickense a E.T. A. Hoffmanna

Choreografie: Youri Vàmos
Asistenti choreografie: Joyce Cuoco, Uwe 

Schröter, Michaela Černá, 
Veronika Iblová, Alexej Afanassiev

Scéna a kostýmy: Michael Scott
Světla: Klaus Gärditz

Dirigenti: 
Sergej Poluektov / Václav Zahradník

Tančí sólisté a soubor 
Baletu Národního divadla

Hraje Orchestr Národního divadla

Uvádíme:
2014

29. 11. (14.00, 18.00)
30. 11. (18.00)

6. 12. (14.00, 18.00)
9. 12. (19.00) 

13. 12. (14.00, 18.00)
16. 12. (19.00)
17. 12. (19.00)

19. 12. (15.30, 19.00)
21. 12. (18.00)
22. 12. (19.00)

26. 12. (14.00, 18.00)
29. 12. (15.30, 19.00)

31. 12. (15.00)
2015

2. 1. (19.00)
3. 1. (14.00, 18.00)

30. 1. (19.00)
31. 1. (14.00, 18.00)
v Národním divadle

Oslavy vánočního času sahají daleko do minulosti 
a byly vždy spojeny s přírodou a přírodními cykly. 
Pohané věřili, že se slunce každý rok rodí znovu, 
a slavili vítězství světla nad temnotou ať už ve světě 
vnějším, tak také uvnitř, v člověku. Vánoční zvyky 
mají tedy svůj přirozený původ a po marné snaze 
o vymýcení pohanských symbolů se nakonec s nimi 
smířila a začlenila je do křesťanských oslav. Význam 
Vánoc však zůstává stejný – narození Páně i návrat 
slunce symbolizují novou naději. 
Ale ať už se kloníme k té či oné tradici, asi nikdo 
z nás si nedokáže představit Vánoce bez symbolů: 
stromeček, adventní věnec, jmelí, hvězda, betlém, 
koledy, kapr, dárky…
Tak jako jsou Vánoce neodmyslitelně spjaty s těmito 
symboly, tak si jen málo diváků dokáže představit 
tuto kouzelnou atmosféru bez baletu Louskáček, kte
rý patří do zlatého fondu baletního umění 19. století 

a dodnes je stálicí klasického repertoáru předních 
souborů na celém světě. Od své premiéry v roce 
1892 prošel mnoha dramaturgickými a choreografic
kými obměnami, jeho obliba u diváků všech věkových 
kategorií však stále trvá. Je tomu tak nejen díky 
pohádkovému ději, v němž se sen stane skutečností, 
ale také díky okouzlující hudbě Petra Iljiče Čajkov
ského. Od prvních tónů jsme ponořeni do příjemného 
a šťastného období Vánoc, ve kterém je nejdůležitější 
souznění mezilidských vztahů a pokojná rodinná 
atmosféra. Ocitneme se v kouzelném světě pohád
kových postav, z nichž každá nám předá kousek ze 
svého magického umění. Dobro zvítězí nad zlem 
a lidem se splní to, o čem tajně sní.
Jaké je tedy lepší spojení než Vánoce, divadlo a balet 
Louskáček? 
Nechme se tedy unést světem snů, ať zvítězí světlo 
nad temnotou našeho světa vnitřního i vnějšího!

Louskáček 
– Vánoční příběh

Petr Iljič Čajkovskij 
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ROČENKA TANEČNÍCH AKTUALIT.CZ

2013

2014

Ke koupi na denní pokladně
Národního divadla

Projekt je podporován MKČR a MHMP.
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Zemřela Dagmar Špryslová
12. října 2014 zemřela ve věku 85 let paní  
Dagmar Špryslová.
Studovala u pedagogů J. Nikolské a Z. Zabylové. V roce 
1944 nastoupila angažmá do Národního divadla, kde 
byla členkou celých 33 let. V letech 1977–2011 půso
bila jako pedagožka Baletní přípravky ND. Vychovala 
a připravila pro profesionální studium a uměleckou 
dráhu desítky interpretů. Nadace Život umělce jí v roce 
2000 udělila cenu Senior Prix.

Paní Dagmar Špryslová působila celou třetinu 
století jako pedagog Baletní přípravky ND. 
Po odchodu doc. Páskové z přípravky to byla 
Mgr. Naďa Sobotková a Dagmar Špryslová, 
které společnou prací vtiskly za dlouhá 
desetiletí svého působení Baletní přípravce 
její charakter, vysokou profesionální úroveň 
a náročný a poctivý přístup k žákům. K žákům 
Dagmar Špryslové patřila celá řada talen-
tů. Stála u začátku jejich umělecké dráhy 
a z mnohých jsou dnes nepřehlédnutelné 
baletní osobnosti. Mezi jinými jmenujme např. 
T. Podařilovou a N. Márovou, které svoji profe-
sionální kariéru spojily s Národním divadlem, 
nebo B. Kohoutkovou, která působila na řadě 
mezinárodních prestižních baletních scén, či 
L. Slavického, současného sólistu Bavorského 
státního baletu. S odchodem paní Špryslové 
odchází další legenda Baletní přípravky, pro 
kterou je to v tomto roce (po paní Nadě So-
botkové) další velká ztráta. Nicméně, tradice 
založená těmito osobnostmi bude v každo-
denní činnosti přípravky žít i nadále. 
Jana Jodasová, 
vedoucí Baletní přípravky ND

Vážená paní Špryslová,
děkuji Vám, že jste dokázala už do našich 
prvních baletních krůčků vložit velikou 
lásku a pokoru, která je tolik nezbytná nejen 
v našem krásném povolání. A to nejen vložit, 
ale navždy do nás uzamknout. Já v sobě tento 
Váš vklad stále s úctou nosím. Pro mě jste 
nikdy neodešla. Děkuji Vám!
Tereza Podařilová, 
první sólistka Baletu ND

Komponovaný baletní večer je složen ze dvou choreo
grafií, jež jsou inspirovány dílem geniálního skladatele 
W. A. Mozarta. Autorem první z nich – MIRABELL –  
je umělecký šéf baletního souboru Jihočeského 
divadla Attila Egerházi, ŠEST TANCŮ je dílem světově 
proslulého předního českého choreografa žijícího 
v zahraničí Jiřího Kyliána. 
Představení: 8. 11. 2014 ve Stavovském divadle

BALET NÁS BAVÍ  
I V LISTOPADU!

BALETNÍ DÍLNY 
PRO MALÉ 
(I S VELKÝMI) 
DIVÁKY

Vzhledem k velkému zájmu, 
který projevujete o naše 
baletní dílny, budeme s nimi 
samozřejmě pokračovat 
i nadále.

Nepromeškejte termín 
30.  11.  2014, kdy vás opět 
zveme na baletní sál do Anny, 
do sídla Baletu ND, připrav
te se na Louskáčka, Labutí 
jezero, Šípkovou Růženku 
– vysvětlíme, ukážeme, 
zkusíte si sami, a to pod 
dohledem našich prvních 
sólistů. A navíc – dílna je sice 
určena dětem, ale program je 
koncipován tak, aby se bavili 
i přítomní dospělí. 
U nás se totiž nudit rozhodně 
nebudete!

Aktuální termín:
30. listopadu 2014 

Kde: v prostorách Baletu ND, 
Anenské nám. 2, Praha 1. 
Cena: 180 Kč

Rezervace nutné na emailu: 
balet@narodni-divadlo.cz 

Kapacitu máme omezenou, 
proto neváhejte a přihlaste 
se včas! 

Těšíme se na vás! 

BALET NÁS BAVÍ
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Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery:

Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas 3 – Vltava, 
Instinkt, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

Zdeněk Fibich

Pád Arkuna
První díl: Helga
Předehra opery Pád Arkuna
Druhý díl: Dargun
Zpěvohra o třech jednáních

Dirigent: John Fiore
Režie: Jiří Heřman

Premiéry:
9. a 10. 10. 2014
v Národním divadle

Další reprízy:
28. 1., 9. a 18. 4. 2015

 ×
David Szendiuch (Dargun) 
Foto: H. Smejkalová



20

OPERA > PO PREMIÉŘE

Libreto: Anežka Schulzová

První díl: Helga
Předehra opery Pád Arkuna

Druhý díl: Dargun
Zpěvohra o třech jednáních

Dirigent: John Fiore
Režie: Jiří Heřman

Scéna: Pavel Svoboda
Kostýmy: Alexandra Grusková

Choreografie: Jan Kodet
Světelný design: Daniel Tesař

Sbormistr: Pavel Vaněk
Dramaturgie: Ondřej Hučín 

Osoby a obsazení:
Helga: Dana Burešová / Maria Kobielska
Dargun: Ondrej Mráz / David Szendiuch

Absalon: Martin Bárta / Roman Janál
Margit: Alžběta Poláčková 

/ Pavla Vykopalová
Radana: Szilvia Rálik / Eva Urbanová

Jaroměr: Aleš Briscein / Martin Šrejma
Rutan: Valentin Prolat / Tim Ribič

Gunar: Jiří Sulženko / Jevhen Šokalo
Dolen: David Nykl / František Zahradníček

Malá Margit: 
Amálie Poláčková / Tereza Šlosárková

Sbor Národního divadla
Český národní sbor

Balet Opery Národního divadla
Orchestr Národního divadla

Koncertní mistři: 
Alexej Rosík / Monika Vrabcová

Další reprízy 
v sezoně 2014/2015:
28. 1., 9. a 18. 4. 2015

v Národním divadle

Pád Arkuna
Zdeněk Fibich

1

2

3

4

1  Aleš Briscein, Alžběta 
Poláčková

2  Eva Urbanová
3  Jevhen Šokalo, Dana 

Burešová, Martin Bárta
4  Dana Burešová, David 

Szendiuch

FOTO: H.  SMEJKALOVÁ
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OPERA > VÝSTAVA

Ah, ich habe deinen 
Mund geküßt … 

Operní dílo Richarda Strausse v Praze

V souvislosti s nejnovější premiérou ve Státní opeře – Salome Richarda Strausse 
(23. 10. 2014) – i s dvojím skladatelovým výročím v letošním roce byla na prvním 
balkóně Státní opery uspořádána výstava mapující všechny straussovské inscenace 
na pražských operních scénách. Návštěvníci zde naleznou jednotlivé realizační týmy, 
medailony nejvýznačnějších osobností jednotlivých inscenací, jakož i bohatý obrazo
vý a dokumentační materiál.

SALOME V PRAZE

Neues deutsches Theater
5. 5. 1906 (13 ×)
Salome: Betty Schubert

Neues deutsches Theater
27. 4. 1913 (5 ×)
Salome: Julie Körner

Neues deutsches Theater
6. 12. 1920 (17 ×)
Salome: Aline Sanden / Marie Gu
theilSchoder / Barbara Kemp 
/ Maria Hussa / Elisabeth Delius 

Národní divadlo
17. 1. 1923 (25 ×)
Salome: Gabriela Horvátová / Göta 
Ljunberg

Neues deutsches Theater
19. 1. 1929 (4 ×)
Salome: Susanne Jicha 

Neues deutsches Theater
6. 1. 1933 (6 ×)
Salome: Olga Forrai / Rose Pauly

Neues deutsches Theater
3. 9. 1938 (2 ×)
Salome: Ella Flesch

Smetanovo divadlo
31. 3. 1966 (48 ×)
Salome: Alena Míková / Anja 
Silja / Libuše Prylová / Marie 
Kremerová / Ursula Schröder
Feinen / Colette Lorand / Margaret 
Tynes / Felicia Weathers

Státní opera Praha
22. 11. 1992 (6 ×)
Salome: Gail Gilmore 

Státní opera Praha
1. 6. 1995 (4 ×)
Salome: Brenda Roberts / Eliane 
Coelho

Národní divadlo
12. 11. 2009 (2 ×)
Koncertní provedení
Salome: Eva Urbanová

1  Aline Sanden, 1920
2  Marie GutheilSchoder, 1922
3  Barbara Kemp, 1922
4  Maria Hussa, 1924
5  Alena Míková, 1966
6  Gail Gilmore, 1992

FOTO: ARCHIV

1 2 3

4 6

5
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

Autor libreta: Ferdinand Pujman
Hudební nastudování a dirigent:

Petr Kofroň
Režie: Miroslav Bambušek

Scéna a kostýmy: Jana Preková 
Světelný design: Jan Dörner

Osoby a obsazení:
Větrov: Pavol Remenár

Větrovova: Lucie Hilscherová
Prochor: Josef Moravec

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

Gríša: Jaroslav Březina
Nataša: Veronika Hajnová

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

Jméno Aloise Háby (1893–1973) je spojeno pře
devším s existencí mikrointervalové hudby, s níž 
experimentoval už během studií. V letech 1927–1929 
vytvořil čtvrttónovou operu Matka na vlastní libreto, 
o premiéru roku 1931 v Mnichově se zasadil dirigent 
Hermann Scherchen. Hudební nastudování svěřil 
tehdy třiadvacetiletému Karlu Ančerlovi, scénu vy
tvořil František Zelenka, režii měl Ferdinand Pujman 
a dekorace vyrobily dílny Národního divadla v Praze. 
Roku 1936 dokončil Hába půltónovou operu Nová 
země podle povídky sovětského spisovatele Fjodora 
Gladkova (1883–1958). Impuls k jejímu napsání vyšel 
z Hábovy účasti na Mezinárodní konferenci hudebních 
skladatelů v Moskvě roku 1933. Své dojmy shrnul 
v článku pro časopis Klíč. Souhlasil s názorem hlavní

ho sovětského referenta, že hudba západoevropských 
skladatelů je odrazem chaotičnosti a úzkosti panující 
v kapitalistické společnosti, zatímco optimistická 
sovětská hudba vyjadřuje radostné budování. Hába 
v ní však postrádal odvahu „naučiti se novým tvarům 
zvukovým a budovati z nich nový výraz hudební.“ O to 
se pokusil v opeře Nová země. Gladkovova povídka 
z roku 1928 pojednává o kolektivizaci sovětské vesni
ce. Libreto Ferdinanda Pujmana tvoří volný sled scén, 
repliky jsou náznakové, opera nemá souvislý děj. Není 
jednoznačnou oslavou budování komunismu, text ne
zamlčuje průvodní jevy hladomoru jako kanibalismus, 
teoretické politické fráze staví proti prostému rozumu 
obyvatel vesnice. 

V květnu 1936 Hába zadal operu k provozování 
Národnímu divadlu. Vyžádal si inscenační tým, s nímž 
spolupracoval při Matce, scénografa Františka Zelen
ku, režiséra Ferdinanda Pujmana a dirigenta Karla 
Ančerla. Termín premiéry však byl několikrát odložen 
a na podzim 1937 z uvedení opery definitivně sešlo. 
O důvodech odkladů a o odstoupení od premiéry vypo
vídají prameny. V Německu uchopili na začátku 30. let 
moc nacisté a v Sovětském svazu se rozjely stalinské 
čistky. Mnozí před obojím zavírali oči a obávali se 
čehokoli, co by mohlo vyvolat veřejné protesty. Hábova 
opera byla chápána jako bolševická propaganda, její 
hudební zpracování a vyznění libreta, které není jed
noznačně optimistické, mohlo proto vzbudit nelibost 
i u komunistů. Z těchto důvodů nemohla být uvedena 
opera ani po roce 1945, kdy se o její prosazení v Ná
rodním divadle Hába pokusil znovu, a neuspěla ani 
snaha jeho přátel docílit inscenace v zahraničí. Dodnes 
tedy zůstalo pouze u několika provedení předehry 
a krátkých úryvků. 

Uvedení Nové země je splátkou dluhu skladateli, jenž 
patřil ve 30. letech ke špičce evropské hudební avant
gardy, a svědčí o době, která vyústila v katastrofu 
druhé světové války a její důsledky. 

Vlasta Reittererová

Poloscénické 
provedení opery:
12. 12. 2014 
v Národním divadle

Inscenace je uvedena v rámci 
programu Roku české hudby.

Stojí za to lepit Novou zemi?
„Stojí za to, lepit Novou zemi?“ ptá se hrdina libreta Ferdinanda Pujmana 
v opeře Aloise Háby Nová země. Otázka může být vztažena i ke světové  
premiéře opery, uskutečňované téměř osmdesát let od vzniku díla.

Nová země
Alois Hába

 >

Alois Hába, cca 1930
Foto: Archiv



Jana Kurucová: 
Ráda se podřídím disciplíně vedoucí k vynikajícím výsledkům
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OPERA > HOST

Máte za sebou debut v roli, která je pro mnohé 
mezzosopranistky zásadní změnou v reper-
toáru. Jaké jsou vaše pocity z představení 
Carmen ve Státní opeře? 
Je opravdu nádherné ponořit se do děje naplno 
a tak velkou roli zvládnout. Je to v každém 
případě něco úplně jiného než zpívat kalhotkové 
role. Cítila jsem mnohem více volnosti, užívala 
jsem si sílu přirozeného instinktu, nabídlo se 
mi daleko širší emoční spektrum. Samozřejmě 
také vedení hlasu je odlišné od Mozarta. Pro 
mě je Carmen velkým vokálním i emocionálním 
obohacením. 

V listopadu vás pak čeká vstup do pražské 
inscenace Dona Giovanniho (Donna Elvíra). Ta 
produkce promlouvá k divákovi velmi součas-
ným jazykem. Je to váš šálek kávy? 
Z německých jevišť jsem zvyklá na opravdu 
moderní inscenace. Pokud má režijní uchopení 
vnitřní konzistenci, vychází ze silné myšlenky, 
velmi ráda přispěju i k experimentu. V souvis
losti s pražským Donem Giovannim v režii Mar
tina Kukučky a Lukáše Trpišovského jsem velmi 
zvědavá na úkoly, které Donně Elvíře připravili. 

Vraťme se do vašeho dětství. Vyrostla jste 
na východním Slovensku. Kdo vás přivedl 
k hudbě? 
Byla to moje rodina a vesnička Tvarožná u Kež
marku. Ani si nepamatuji, že bych někdy vstáva
la bez rádia. Měla jsem své oblíbené populární 
písně, pouštěla jsem si je stejně jako mnohé 
mé vrstevnice nahlas a pořád dokola. A tan

čila jsem! Už od dětství jsem byla v kostelním 
sboru a v jedenácti jsem začala hrát na varhany. 
Zpěv byl a zůstal mým každodenním duševním 
chlebem. 

V Berlíně jste pátou sezonu, připomeňte nám 
začátky. 
Abych pravdu řekla, bylo to pro mě velmi tvrdé. 
Jsem docela citlivka a zejména chci být při
pravená, jak jen nejlépe mohu. Když se mladý 
sólista po zkušenostech ve spíše menších diva
dlech dostane do tak velkého operního domu, 
je to zpočátku opravdový šok. Dnes upřímně ří
kám, že celou první sezonu jsem sama bojovala 
se svým strachem. Teď jsem za tuto zkušenost 
velmi vděčná, vychází z ní jistá pevnost a rovno
váha do budoucna. 

Stálé angažmá s sebou nese stabilní prostředí 
a v tom lepším případě možnost kontinuálního 
růstu díky promyšlené dramaturgii. Na druhé 
straně někdy i kompromisy ve výběru reper-
toáru. Množství představení na domovské scé-
ně často neumožňuje koncentrovanější práci 
mimo angažmá. Neláká vás někdy opustit tuto 
stabilitu? 
Z vlastní zkušenosti se domnívám, že pro 
mladou zpěvačku, jakou jsem byla před pěti 
lety i já, je pro počáteční roky kariéry lepší stálé 
angažmá. Ta výhoda opravdu spočívá v mož
nosti kontinuální práce se stejnými korepetitory, 
sólista může svůj repertoár a vývoj svého hlasu 
průběžně konzultovat se svým šéfem, může 
zároveň pravidelně navštěvovat hodiny zpěvu 

a naprosto se koncentrovat na svůj rozvoj oproti 
nutnosti neustálého cestování po světě a den
nodennímu přizpůsobování se novému prostře
dí. Když jsem se ustálila ve svém nejvhodnějším 
repertoáru a hlavně jsem si přivykla na ten 
psychický tlak, začalo mě to jaksi automaticky 
lákat i ven. Musím říct, že v Deutsche Oper mám 
velké štěstí na vedení opery, které mi umožnilo 
drtivou většinu projektů mimo domovskou scé
nu. Doposud jsem nepocítila jakékoliv brzdění 
v mém pěveckém vývoji. Samozřejmě je možné, 
že s tím, jak člověk roste, začne zvažovat všech
ny možnosti včetně opuštění stálého angažmá. 
Ale doufám, že Deutsche Oper zůstane ještě 
dlouho mým „rodinným“ působištěm. 

Deutsche Oper Berlin hudebně vede dirigent-
ská špička Donald Runnicles, s nímž jste měla 
několik možností pracovat. Můžete alespoň 
krátce popsat spolupráci s ním? 
Vždy je to velmi přirozené a vlastně jednoduché. 
Jeho metodou je otevřený rozhovor ohledně 
muzicírování a pozitivní přístup. Pro sólisty je 
důležité, aby dirigent kromě zdravé autority 
a jistoty vyzařoval i dobrotu. Jsem si jistá, že 
pěvec je automaticky lepší, když cítí, že za ním 
dirigent stojí, že ho podporuje. Pro tyto samé 
důvody velmi ráda spolupracuji s Martinem 
Leginusem, hudebním ředitelem Státní opery. 
Cítím, že s ním je společná práce o muzicírová
ní, a ne bitkou o tempo árie. 

Michaela Černá
Foto: H. Smejkalová

Mezi sólisty, kteří v září obohatili obsazení reprízových představení Státní opery, patří Jana Kurucová, 
sólistka Deutsche Oper Berlin. V Praze se poprvé objevila v lednu 2011 jako záskok v Mozartově Idome-
neovi (Idamante) a o tři roky později představila část svého klasicistního repertoáru spolu s Adamem 
Plachetkou na koncertě Mozartovy narozeniny ve Stavovském divadle.

Další hostování:

Don Giovanni
(Donna Elvira) 
5. 11. 2014 & 4. 1.; 
8. 3.; 4. 4.; 25. 4. a 3. 5. 2015 
ve Stavovském divadle

Carmen 
(titulní role)
1. 5. 2015 
ve Státní opeře
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OPERA > Z POKLADŮ HUDEBNÍHO ARCHIVU NÁRODNÍHO DIVADLA

Díl druhý:  
Stránky, které obracel Beethoven
Ve druhém dílu našeho seriálu o pozoruhodných památkách, které se nacházejí v hudebním archivu  
Národního divadla, zajdeme v operních dějinách mnohem dále než minule. Představujeme vám jednu 
z nejcennějších partitur našeho archivu: opis Beethovenovy opery Leonora z let 1805–1806. 
Měl ji ve svých rukou nejen sám Ludwig van Beethoven, ale také Carl Maria von Weber a Bedřich Smetana.

Příště: Pestrý svět orchestrálních partů

Připravil: Ondřej Hučín

Na titulním listě stojí: „Leonora aneb Triumf manželské lásky, opera 
o dvou dějstvích od Josepha Sonnleithnera. Zhudebnil Ludwig van 
Beethoven.“ Naše partitura pravděpodobně ležela na dirigentském 
pultu vídeňského Theater an der Wien při premiéře druhé verze 
Leonory v roce 1806. Jak a proč se ocitla v Praze, není dosud přesně 
objasněno. Po neúspěšném pokusu uvést Leonoru v Praze již v roce 
1808 se opera dostala na jeviště Stavovského divadla až roku 1814 
pod taktovkou tehdejšího kapelníka Carla Marii von Webera. Praha se 
tak stala po Vídni prvním městem, v němž toto dílo zaznělo. Patrně 
tehdy poslal Beethoven do Prahy tuto partituru, která ovšem defini
tivní, třetí verzi díla – pod názvem Fidelio – nezahrnuje. V Praze tedy, 
zdá se, zazněla opera v podobě, která zčásti čerpala z druhé a zčásti 
ze třetí verze. Partituru s neaktuální verzí opery pak zřejmě již nikdo 
nepotřeboval, a proto zůstala pozapomenuta v archivu Stavovského 
divadla, odkud přes Prozatímní divadlo přešla do Národního.

V hudebním archivu ND objevil 
partituru Leonory až v roce 
1977 jeho tehdejší vedoucí 
dr. Oldřich Pulkert, který 
na několika stránkách identi
fikoval Beethovenovo písmo. 
Zde vidíme např. Beethoveno
vu poznámku „Hier muß der 
Chor hereintreten“ čili „Zde 
musí vstoupit sbor“. 

Do partitury je zčásti vepsán 
i český text, patrně dokládající 
první uvedení Fidelia v Proza
tímním divadle roku 1870 pod 
taktovkou Bedřicha Smetany. 
Za tím účelem byla partitura 
upravena podle definitivní 
verze opery. Český text psalo 
více rukou a při novodobém 
zkoumání partitury vznikla 
domněnka, že jednou z nich 
byla i ruka Bedřicha Smetany 
(na obrázku nad druhou osno
vou zdola). V současnosti se 
však odborníci kloní k tomu, 
že se o Smetanův rukopis 
nejedná. To ovšem nic nemění 
na tom, že naší partiturou lis
tovaly hned tři velké osobnosti 
světové hudby.
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OPERA > ZADÁNO PRO ORCHESTR STÁTNÍ OPERY 

Pan Jaroslav Mičaník patří bez nadsázky mezi 
legendy českých trumpetistů 20. století a jsem 
přesvědčen, že patří mezi takové osobnosti, na které 
je soubor Státní opery právem hrdý. Děkuji osudu, 
že jsem mohl s panem Mičaníkem hrát, že jsem se 
mohl od něj učit a že se s ním mohu dodnes setkávat. 
Poprvé jsem ho uslyšel hrát jako malý kluk, který se 
začínal učit hrát na trubku. Tehdy bylo v Pardubicích, 
kde jsem vyrůstal, dlouhodobě neobsazené místo 
prvního trumpetisty Komorní filharmonie a pan Miča
ník tam jezdíval vypomáhat. Ani ve snu mě nena
padlo, že spolu někdy budeme hrát, setkávat se a že 
spolu navážeme vztah jako kolegové a přátelé. Moje 
pocity jsou v této souvislosti těžko popsatelné. 
Jeho význam pro náš orchestr přetrvává do součas
nosti, neboť během svého dlouholetého působení 
stanovil měřítka, podle kterých se skupina trubek řídí 
dodnes. Současný vedoucí trumpetové skupiny pan 
František Bílek, který je přímým nástupcem pana 
Mičaníka, jej považuje za jednoho ze svých nejvý
znamnějších učitelů. Myslím, že kontinuita vztahů 

předchůdců a nástupců v jednotlivých nástrojových 
skupinách, která bývala určující pro charakteristický 
projev konkrétních orchestrů, není už dnes věcí tak 
samozřejmou, v našem divadle mezi trumpetisty ji 
však vnímáme všichni velmi zřetelně a pozitivně, 
právě díky osobnosti pana Mičaníka. 
Jedinečnost osobnosti pana Jaroslava Mičaníka pod
trhuje i jeho ne uvěřitelná energie a vitalita. Po svém 
odchodu do důchodu byl několikrát povolán zpět 
do stavu orchestru, ještě v roce 2001 s námi absolvo
val měsíční zájezd do Japonska, během něhož odehrál 
dvacet tři představení Verdiho Aidy. Svoji aktivní 
kariéru ukončil ve věku osmdesáti let a všichni mů
žeme potvrdit, že jeho hra splňovala až do posledního 
představení ty nejvyšší umělecké nároky. 
Dodnes je pan Jaroslav Mičaník s námi přítomný 
na každém představení Verdiho Otella a La traviaty 
díky nahrávkám scénické hudby, které svého času 
realizoval a které se stále používají.

Josef Sadílek, člen Orchestru Státní opery

JAROSLAV MIČANÍK 

se narodil 16. 11. 1924. Jeho prvním učitelem byl Norbert 
Dörfler, který působil jako trumpetista v ostravském divadle. 
V roce 1941 J. Mičaník pokračoval ve studiích na Konzervatoři 
v Praze ve třídě Jaroslava Koláře a nastoupil do svého prvního 
angažmá v divadle Akropolis na Žižkově. Během války musel 
svá studia přerušit kvůli zavření škol nacisty a absolvoval pak 
až v roce 1948. Roku 1943 mu zajistil jeho někdejší učitel Nor
bert Dörfler místo v orchestru v Mariánských Lázních, čímž ho 
zachránil před totálním nasazením, a následně jej vyreklamoval 
zpět do Ostravy, kde spolu hráli v divadle. V roce 1948 Jaroslav 
Mičaník nastoupil do Divadla 5. května (později Smetanovo 
divadlo a dále Státní opera Praha), kde působil až do odchodu 

do důchodu (1986). Při nelehké službě v opeře se téměř třicet 
let dokonale staral o svoji nemocnou manželku. Spolupraco
val s trumpetisty Stanislavem Šimkem, Ivo Preissem, Jiřím 
Horákem a dalšími. V roce 1967 vznikla unikátní nahrávka děl 
P. J. Vejvanovského, jejímiž protagonisty jsou Jaroslav Mičaník 
a Jiří Horák – trubky, členové Komorní Harmonie a Symfonické
ho orchestru hl. m. Prahy FOK a dirigent Libor Pešek. Odborníci 
dodnes vysoko oceňují jeho technickou dokonalost, zvukovou 
krásu a stylovou vytříbenost jím prováděných trubkových partů 
operního, symfonického i komorního repertoáru. V loňském 
roce Jaroslav Mičaník obdržel čestné uznání za celoživotní 
tvorbu od Asociace trumpetistů České republiky.

Jaroslav Mičaník:
Legenda českých trumpetistů 
aneb 40 let s operou

 >
Jaroslav Mičaník 

na chatě v Chuchli, 5. 10. 2014
Foto: F. Bílek

V neděli 16. listopadu 
2014 oslaví životní jubi
leum – 90. narozeniny – 
dlouholetý člen orches
tru Smetanova divadla 

a Státní opery Praha, 
pan Jaroslav Mičaník.

Gratulaci této velké 
osobnosti české hud

by přinášíme za nás 
za všechny, kdo jsme 

pana Mičaníka v orches
třišti opery měli tu čest 
slyšet, i za hudbymilov

nou veřejnost vůbec. 
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OPERA > ZPRÁVY

LUBOMÍR HAVLÁK
27. 12. 1921–28. 9. 2014 

Ve věku 92 let zemřel emeritní 
sólista Opery Národního divadla 
pan Lubomír Havlák. Rodák 
z Fryčovic u FrýdkuMístku byl 
po působení v Ostravě, Ústí nad 
Labem a Bratislavě angažován 
do Národního divadla v Praze 
(1953–1990). Uplatnil se zejmé
na jako vynikající představitel 
dramatických postav, jakými jsou 
např. Heřman (Piková dáma), Don 
José (Carmen), Dalibor, Laca (Její 
pastorkyňa), Radames (Aida), 
Canio (Komedianti), Tannhäuser 
či Walther Stolzing (Mistři pěvci 
norimberští), na svém kontě měl 
řadu dalších rolí, jako je např. 
Škroupův Dráteník, Smetanův 
Lukáš (Hubička), Dvořákův Ovčák 
Jirka (Čert a Káča), Janáčkův 
Skuratov (Z mrtvého domu), Jere
miášův Míťa (Bratři Karamazovi), 
Suchoňův Ondřej (Krútňava) ad., 
od 70. let byl obsazován do cha
rakterních rolí typu Principála 
v Prodané nevěstě, v němž se 
představil i na televizní nahrávce 
inscenace Jaroslava Krombholce 
a Přemysla Kočího z roku 1971. 
Pohostinsky vystupoval v Ma
ďarsku, bývalém SSSR, NDR, 
v berlínské Státní opeře hostoval 
jako Florestan (Fidelio). Pro firmu 
Supraphon nahrál s dirigentem 
Zdeňkem Chalabalou hlavní te
norové role v operách A. Dvořáka 
Čert a Káča a Z. Fibicha Šárka, 
s Liborem Peškem roli Michelise 
v Řeckých pašijích B. Martinů, 
s dirigentem Karlem Ančerlem 
Kytici B. Martinů. V Českoslo
venském rozhlase se podílel 
mj. na kompletních záznamech 
oper B. Martinů Ariadna a O. 
Jeremiáše Bratři Karamazovi. 
V roce 1984 mu byl udělen titul 
zasloužilý umělec. 

Čest jeho památce!
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Umělecké osobnosti
Životní jubilea oslavili v poslední době významní členové a hosté 
Národního divadla. Všem upřímně blahopřejeme a do dalších let 
přejeme mnoho elánu, zdraví a dobré nálady!

Helena Kaupová
Sopranistka  
HELENA  
KAUPOVÁ  
(11. 8. 1964) 
působí od roku 
1992 jako stálý 
host Opery ND. 
Nositelka Ceny 
Thálie za rok 
1994 zpívala 
prakticky 
po celém světě: 
Najádu 
ve Straussově 
Ariadně na Naxu 
v Antverpách, 
Šárku (Janá
ček) a Krasavu 

v Edinburku, Mimi a Neddu v Torontu, Hraběnku 
(Figarova svatba) a Donnu Annu ve Vancouveru, 
Kristu (Věc Makropulos) v Amsterodamu, Jenůfu 
v Santiagu de Chile, Barenu (Její pastorkyňa) v Paříži, 
Rusalku ve Wexfordu, Káťu Kabanovou v Tel Avivu. 
Řadu turné absolvovala s Operou Národního divadla: 
do Lisabonu (Jenůfa) a opakovaně do Japonska 
(Donna Anna, Hraběnka, Micaëla a Rusalka). Podílela 
se na CD nahrávce Libuše (Krasava) a Hlasu lesa 
Bohuslava Martinů (Nevěsta). 

Jitka Svobodová
 Sopranistka  
JITKA 
SVOBODOVÁ 
(27. 9. 1964)  
se výrazně 
uplatnila už 
ve svém prvním 
angažmá 
v plzeňském 
Divadle 
J. K. Tyla. 
V letech 
1991–2003 byla 
sólistkou Státní 
opery Praha, 
od roku 2003 
působí 
v Národním 

divadle. Vytvořila úctyhodnou řadu rolí, uplatnila se 
i v televizních inscenacích Dvořákových oper, jako 
Liduška (Král a uhlíř) a Lenka (Tvrdé palice), a Agrafena 
Světlova v Bratrech Karamazových O. Jeremiáše. Pro 
firmu DECCA natočila na CD roli Amranty v opeře 
Pavla Haase Šarlatán. V St. Gallenu hostovala jako 
Karolka (Její pastorkyňa), jako Hraběnka (Figarova 
svatba), 1. dáma a Pamina (Kouzelná flétna) se 
opakovaně představila v Japonsku, v roli Rosalindy 
(Netopýr) vystoupila na turné po USA. 

Josef Průdek
Barytonista 
a režisér  
JOSEF 
PRŮDEK 
(18. 10. 1944),  
šéf Opery ND 
v letech 
1996–2002, je 
ve Stavovském 
divadle stále 
přítomný svou 
inscenací 
Figarovy svatby 
(2002), 
uváděnou 
s úspěchem 
i na turné 
v Japonsku. 

Jeho inscenace Její pastorkyně byla při zájezdu ND 
v roce 1999 vyhlášena tokijskými novináři za insce
naci roku. Kromě Opery ND Josef Průdek výrazně 
ovlivnil také Jihočeské divadlo v Českých Budějovi
cích, kde působil jako sólista, režisér a v letech 
1990–1996 šéf opery. Jako režisér hostoval v Ústí 
nad Labem, Banské Bystrici, Liberci, Meiningenu či 
Lisabonu, opakovaně se vrací na otáčivé hlediště 
v Českém Krumlově (Rusalka, Sílu osudu, Komedianti 
s Josém Curou).

Antonie Denygrová
Sopranistka  
ANTONIE  
DENYGROVÁ 
(27. 11. 1934) 
zahájila svou 
kariéru v roce 
1965 v brněn
ské opeře. 
V letech 
1967–1973 
působila 
v Dessau, v září 
1973 se stala 
sólistkou Opery 
ND, kde 
vytvořila celou 
řadu velkých 
rolí českého 

i světového repertoáru. V letech 1992–1996 byla 
sólistkou Státní opery Praha a zapsala se do její 
historie zejména jako Janáčkova Kostelnička, 
Straussova Herodias a Marja v Krásových Zásnubách 
ve snu. V roce 2005 se sešla na pódiu SOP v Pikové 
dámě jako sugestivní Hraběnka s vynikající Lízou 
Heleny Kaupové. V roli Kabanichy se představila 
v opeře v Nancy (1995) a ve Wellingtonu na Novém 
Zélandu (1996). Vynikla i jako koncertní pěvkyně, 
významná je její činnost pedagogická.



Činohra
Umělecký šéf : 

MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry:

Legendární inscenaci hry Carla Goldoni

Sluha 
dvou pánů
nastudoval se souborem Činohry v roce 1994 tehdejší 
umělecký šéf Ivan Rajmont. V inscenaci se během 
20 sezon vystřídala desítka herců. Truffaldina však 
stále hraje MIROSLAV DONUTIL, který rozvíjí tradici 
hereckých improvizací k velké radosti mnoha diváků.
Inscenace v listopadu 2014 oslaví neuvěřitelnou 
550. reprízu a stále si nachází své početné publikum, 
které zcela zaplňuje hlediště Národního divadla.

Národní divadlo vydalo na DVD nový záznam  
inscenace, včetně exkluzivních bonusových 
materiálů – například původní dokument režiséra 
Romana Proroka Sluha jako fenomén. 
Dvojdiskové DVD je v prodeji v pokladnách 
Národního divadla.

Činohra ND je členem UTE

 ×
Na snímku z roku 1994 Miroslav Donutil a Hana Igonda Ševčíková 
Foto: H. Smejkalová

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND



Ivan Lamper v Minulém týdnu 
– rubrice v časopisu Respekt – 

shrnuje nejdůležitější domácí 
události i zcela efemérní 

epizody v životě naší země – 
a činí tak s nezanedbatelným 

autorským vkladem, který 
nepostrádá humor ani poezii. 
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ČINOHRA > PREMIÉRA

Režie: Jiří Adámek
Scéna a kostýmy: Jakub Kopecký

Dramaturgie: Jan Tošovský
Hudba: Michal Nejtek

Pohybová spolupráce: Zuzana Sýkorová

Hrají:
Saša Rašilov

Filip Kaňkovský
Taťjana Medvecká

Pavla Beretová
Pavol Smolárik j. h. 

Petr Vančura j. h.

Premiéra:
17. listopadu 2014,

dále uvádíme 
24. a 27. listopadu,  

8. a 19. prosince 
na Nové scéně

Sledujte průběh zkoušení 
na našem profilu 

www.facebook.com/cinohraND

Po sametu
Ivan Lamper, Jiří Adámek

V listopadu 2014 uběhne 25 let od Sametové revo
luce. Je to vhodná příležitost ohlédnout se, připo
menout si cestu, kterou jsme ušli, a zhodnotit její 
nejvýraznější momenty. 

S režisérem Jiřím Adámkem o jeho nové inscenaci

Můžete nám něco prozradit  
o své inscenaci Po sametu?
Jde o mozaiku z celého období 
od revoluce po dnešek. Herci tu 
nejsou za konkrétní postavy, ale 
proměňují se v překvapené obča
ny, novináře, politiky, podnikatele, 
mafiány, nacionalisty... Chceme 
skrze konkrétní vzpomínky, skan
dály, výroky politiků i připomínky 
úspěchů typu vstup do NATO či 
EU ukázat jakousi cestu národa … 
naděje a zklamání, neustálou 
touhu po nových malých revo
lucích, které by smetly všechny 
ty nahoře. A taky pořád ty samé 
neřesti od alkoholu po ješitnost 
a krátkozrakost... a přeci by měla 
prosvítat pomalá a vratká chůze 
vpřed k vyspělejší společnosti.

Je to vaše první režie v Národním 
divadle. Jak se vám zde pracuje?
Je to ohromně zajímavé. Dosud 
si užívám toho, že jsme zavřeni 
ve zkušebně se skupinou skvěle 
spolupracujících herců. Urči
tě se mi nebude chtít pokročit 
na jeviště a prát se s prostorem, 
kulisami, světlem, zvukem a ča
sem do premiéry.

Jak vy sám jste prožíval dobu, 
o níž je Po sametu? 
Když byla revoluce, bylo mi 12 let 
a žil jsem v Praze na Vinohradech 
v intelektuální rodině, nijak stateč
né, ale přece jen jasně protikomu
nisticky založené. Revoluce byla 
asi nejsilnější zážitek mého života, 
poznamenala mě na věky věků. 
Nikdy jsem nepřestal sledovat 
politiku a posvátně prožívat svou 
účast v každých svobodných vol
bách. Když opadla prvotní fascina
ce revolucí, dlouho jsem se s naší 
dobou nemohl smířit. Ale dnes už 
jsem mnohem smířlivější, a taky 
přesvědčený, že podlehnutí konzu
mu, možnosti vydělat peníze, touze 
po luxusu a vnějším úspěchu se už 
trochu vyčerpalo. Baví mě zápas 
naší společnosti, permanentní 
konflikt mezi osobními zájmy 
a skutečnými lidskými tužbami, 
mezi pragmatismem a odvahou. Je 
to tedy tak, že pracuji na tématu, 
které je pro mě velmi silné, a to je 
to nejlepší, co se může stát.

Celý rozhovor najdete na serveru scena.cz

 >

Petr Vančura, Taťjana Medvecká
a Saša Rašilov;

Filip Kaňkovský a Pavla Beretová 
Foto ze zkoušky: H. Smejkalová

TVŮRČÍ DÍLNA

Po sametu

Koncept a realizace dílen: 
Daniela von Vorst

„Jde o vás!“ 

Kdo za nás píše dějiny?  
A kde je v nich moje místo? 
Jaká je dnešní „posametová“ 
cesta mladé generace? 
Individualita, kreativita, flexi
bilita. Individualita, kreativita, 
flexibilita! Indivi …

Tvůrčí dílna je koncipována 
pro studenty SŠ jako experty 
na jejich dnešní dobu. Jde o vás! 
Prostřednictvím her a impro
vizací z oblasti biografického 
divadla se budeme zabývat růz
nými pohledy na věci kolem nás, 
včetně uměleckého pohledu 
režiséra inscenace Po sametu 
Jiřího Adámka. 

Co bylo za posledních 25 let  
realitou a co mělo radši zůstat 
jen fikcí? A zítra, co bude zítra?

Pro koho?
Pro diváky ve věku 15 – 18 let 
(pro SŠ a jiné kolektivy)

Kde?
Zkušebna Národního divadla

Na jak dlouho?
Dílna trvá cca 2,5 hodiny (plus 
dle aktuálních dispozic prohlíd
ka Národního či Stavovského 
divadla nebo Nové scény)

Kdy?
Listopad
13. listopadu, 10:00–13:00
14. listopadu, 10:00–13:00
Prosinec
8. prosince, 15:00–18:00
9. prosince, 10:00–13:00
10. prosince, 15:00–18:00
11. prosince, 10:00–13:00
12. prosince, 15:00–18:00

Za kolik?
150 Kč (cena dílny včetně ná
vštěvy představení), pedagogic
ký doprovod zdarma

Další info? 
tvurcidilny@narodnidivadlo.cz
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Přeložili: Milena a Josef Tomáškovi
Režie: Vladimír Morávek

Scéna: Martin Chocholoušek
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková

Dramaturgie: 
Martin Urban a Marta Ljubková

Hudba: Matěj Kroupa 
Pohybová spolupráce: Václav Jelínek

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

Kačer, Kateřina Holánová, Radúz Mácha, 
Filip Rajmont, Martin Pechlát, Petr 

Motloch, Jan Bidlas , Alexej Pyško, Milan 
Stehlík , Ladislav Frej j.h., Ondřej Bauer 
j.h., Jiří Kniha j.h., Vladimír Polívka j.h., 

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

Robert Mikluš j.h., Martin Davídek j. h.

Kapela Dokonalé štěstí, děti a akrobati

Premiéry:
4. a 5. prosince 2014 

v Národním divadle

Sledujte průběh zkoušení  
na našem profilu 

www.facebook.com/cinohraND

1789 aneb Dokonalé štěstí 
Ariane Mnouchkinová

Pan A: Co že se to přesně stalo v roce 1789?
Paní B: Byla nějaká revoluce!
Paní C: Nesmysl! Revoluce byla v roce 1989.
Paní B: To byla nějaká jiná, ne?
Pan A: Byla jiná, ale taky důležitá.
Paní C: A co ta v roce 1848?

Zkoušíme inscenaci 1789 aneb Dokonalé štěstí – ka
pesního průvodce revolucí monumentálních rozměrů. 
Bojíte se dějin? Přijďte do divadla! Milujete dějiny? 
Přijďte tam též. 
Inscenace, na jejímž počátku stál průlomový text fran
couzské režisérky Ariane Mnouchkinové z roku 1970, 
nás vede ke grandiózní koláži plné kejklířů, zpěvů, 
bubenických čísel a fantastických hereckých výkonů. 
Kolik je revolucí a která je ta nejdůležitější? Bylo jich 
mraky – a proto vzniká tahle „anatomie revoluce“ – 
kaleidoskop možného i nemožného, a to vše na jevišti 
historické budovy Národního divadla.

Pod vedením režiséra Vladimíra Morávka se (nejen!) 
na scéně odehraje řada výjevů, které mohou připo
mínat třeba tu velkou francouzskou bouři, na jejímž 
konci stála deklarace práv člověka a občana. Možná 
si vzpomenete i na převrat, který tak zásadně ovlivnil 
naše moderní dějiny, ale může vám to připomínat 
i vaše každodenní „malé“ revoluce, jejichž dosah 
nedokážeme nikdo nikdy odhadnout.

Marketingový specialista Jack Trout prohlásil, že jediné 
revoluce, které lze předpovědět, jsou ty, které již začaly. 
V tom smyslu se velice podobají divadlu – můžeme si 
představovat leccos, teprve když probíhá, víme, jestli je 
to událost. Nicméně už v tuhle chvíli se dá říct, že celý 
tým pracující na inscenaci 1789 se snaží ze všech sil. 
A zazní samozřejmě i Marseillaisa. Česky!

Marta Ljubková

FRANCOUZSKÁ REVOLUCE  
je významným předělem 
v evropských dějinách. Změnila 
tvář světa i hodnotový systém 
západní civilizace. Předznamenala 
společenskou strukturu moderní 
doby, výchozí předpoklady pro 
vznik současných demokratických 
struktur. Byla krvavá, plná krutosti, 
rozporů, paradoxů i neočekávaných 
důsledků. Stala se „matkou všech 
revolucí“ moderní doby. 
Významná avantgardní francouzská 
autorka a režisérka koncipovala 
hru 1789 jako širokou fresku, v níž 
z rozličných úhlů pohledu skládá 
obraz této převratné doby. A klade 
i otázku, nakolik šlo o ideály, mravní 
a duchovní hodnoty a nakolik o eko
nomické a materiální zájmy.

 >

Tvůrci inscenace na piazzetě 
náhodnými kolemjdoucími
Foto: H. Smejkalová
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 >
Karel Dobrý (Othello),  
David Prachař (Jago) 

a Magdaléna Borová (Desdemona) 
Foto: J. Šimandl

Přeložil: Jiří Josek
Režie: Daniel Špinar

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Iva Němcová

Dramaturgie: Daria Ullrichová
Světelný design: Martin Špetlík

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

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

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

Premiéry:
18. a 19. prosince 2014 

Dále uvádíme:
21. a 28. prosince

ve Stavovském divadle

Prohlédněte si první fotky ze zkoušek 
na profilu Činohry na Facebooku.

Othello, benátský mouřenín
William Shakespeare

Slavný Shakespearův mouřenín v Národním divadle

Zdá se to neuvěřitelné, ale Shakespearův Othello se 
v Národním divadle inscenoval pouze šestkrát. Nyní 
tedy v režii Daniela Špinara se bude jednat o sedmé 
nastudování. Poprvé se benátský mouřenín objevil 
v roce 1887, a to v překladu Jakuba Malého a režii 
Josefa Šmahy a Edmunda Chvalovského. inscena
ce se uváděla 22krát. V roce 1908 Jaroslav Kvapil 
připravil verzi Josefa Václava Sládka – uváděno 
26krát). Následoval rok 1940 – překlad Bohumila 
Štěpánka nastudoval Jan Bor (20 repríz). Překlado
vou verzi E. A. Saudka uvedl v roce 1951 režisér Jan 
Škoda. Inscenace se dočkala 80 repríz. Poté v roce 
1972 nastudoval Hodkův překlad režisér Václav 
Hudeček (73 uvedení). V paměti mnoha z nás je ještě 

Othello Borise Rösnera, kterého do titulní role roku 
1998 obsadil Ivan Rajmont (překlad Martina Hilského 
a 54 uvedení). Mimochodem kromě činohry se dostal 
Shakespearův hrdina na scénu v ND také v baletní 
verzi (balet Jana Hanuše, 1959 a 1968 a Vàmosova 
choreografie na Janáčkovu hudbu, 2010), osm nastu
dování Verdiho opery Otello a jednou Fibichův opus 
Othello v koncertním nastudování (1896).
Nyní tedy Shakespearovo drama převedl do češtiny 
Jiří Josek a režíruje Daniel Špinar. Do hlavních rolí 
obsadil Karla Dobrého (Othello), Davida Prachaře 
(Jago) a Magdalénu Borovou (Desdemona). 

DF

KDO HRÁL TYTO ROLE PŘED NIMI?

Othella: Jakub Vojta Slukov, Roman Jas
trzebiec Želazowski, Boleslaw Leszczyň
ski, Karel Želenský, Andrija Fijan, Eduard 
Vojan, Edmund Rygier, Zdeněk Štěpánek, 
Vítězslav Vejražka, Otomar Krejča, Rado
van Lukavský a Boris Rösner. 
Jaga: Josef Šmaha, Jiří Bittner, Jaroslav 
Hurt, František Kreuzmann st., Josef 
Gruss, Jan Pivec, Rudolf Hrušínský, 
Oldřich Kaiser, Vladislav Beneš. 
Desdemonu: Marie Bittnerová, Hana 
Benoniová, Anna Suchánková, Liběna 
Odstrčilová, Marie Glázrová, Jiřina Petro
vická, Vlasta Matulová, Klára Jerneková, 
Zuzana Stivínová

1  Anna Suchánková (Desdemona), 1908; 
Foto: archiv

2  Zdeněk Štěpánek (Othello), 1940; 
Foto: J. Heinrich

3  Vítězslav Vejražka (Othello), 1951; 
Foto: K. Drbohlav

4  Jan Pivec (Jago), 1951; 
Foto: Centropress

5  Rudolf Hrušínský (Jago), Radovan 
Lukavský (Othello), 1972; 
Foto: J. Svoboda

6  Boris Rösner (Othello), 1998; 
Foto H. Smejkalová 

1

4

2
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Vígszínház byl prvním z koprodukčních divadel, kde 
jsme inscenaci hned třikrát za sebou před zcela 
vyprodaným hledištěm uvedli. Jistě nejen proto, že 
v ní vystupuje i umělecká ředitelka divadla a oblíbená 
herečka Enikő Eszenyi. Na konec října chystáme také 
premiéru ve druhém koprodukčním divadle – a sice 
ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. Ta ale 
proběhne až po uzávěrce tohoto čísla.
Příprava na první představení byla jako vždy s touto 
inscenací technicky i fyzicky velmi náročná. Vše 
probíhalo pod taktovkou asistentky režiséra Roberta 
Wilsona AnnChristin Rommen a na zkoušce bylo 
vidět mimořádné nasazení jak hereckého souboru, 
tak i všech jevištních složek. 
Maďarská premiéra byla mimořádnou událostí 
a zúčastnili se jí významní hosté a osobnosti maďar
ského kulturního světa. Na společenském setkání 
po premiéře promluvil nejen ministr lidských zdrojů 

Zoltán Balog, ale i Enikő Eszenyi, ředitel ND doc. Jan 
Burian, umělecký šéf Činohry Michal Dočekal a ředitel 
SND Roman Polák. Inscenace s podtitulem Divadelní 
pohlednice z pohnuté doby vznikla na základě spojení 
klíčového románu české literatury – Haškových Osudů 
dobrého vojáka Švejka a protiválečného opusu Karla 
Krause Poslední chvíle lidstva. Pod vedením Rober
ta Wilsona vznikl aktuální kabaret plný scénických 
obrazů, hudby a překvapivého humoru nejen o roce 
1914, ale hlavně o našem životě dnes, sto let po za
čátku hrozivé války, která ve skutečnosti odstartovala 
dvacáté století. 
Zahraniční cesty této inscenace však v Bratislavě letos 
neskončí, v plánu je ještě reciproční hostování v srb
ském divadle Jugoslovensko Dramsko Pozorište v lis
topadu a účast na festivalu ve francouzské Remeši.

Kateřina Ondroušková

Činohra ND dobyla 
budapešťský Vígszínház
Ohlédnutí za hostováním 1914 v Budapešti

Těsně před hostováním Činohry ND v Budapešti uvedl 
Vigszinház v premiéře inscenaci založenou na nové 
adaptaci Bulgakovova románu Mistr a Markétka v režii 
Michala Dočekala. Inscenace vzbudila mimořádný 
zájem svojí výraznou, drsnou a v kontextu adaptací 
tohoto románu absolutně nezvyklou podobou. Podobou, 
kterou bychom v inscenační historii adaptací Bulga
kovova románu u nás v Čechách marně hledali. Není 
historickým odrazem románu. Není to bizarní groteska 
z dávné sovětské skutečnosti. Je to vlastně poměrně 
temný obraz stálých hrozeb, které si lidé opakovaně 
připravují. Inscenace má po scenáristické, režijní, 
výtvarné i hudební stránce sílu naléhavé výpovědi, 
prokomponované a autentické. Maďarské publikum 
reagovalo vypjatou pozorností a dlouhým i neobyčejně 
intenzivním potleskem. 

Martin Urban

Hned tři dny po úspěšné 
premiéře Michala Doče
kala, který v budapešť
ském Vígszínházu reží

roval Bulgakovova Mistra 
a Markétku, se na jevišti 

tohoto významného 
divadla odehrála maďar
ská premiéra inscenace 

Roberta Wilsona 1914.

 >

Soňa Červená a ředitel ND Jan Burian se zdraví s maďarským 
ministrem lidských zdrojů Z. Balogem 

 >
Umělecká ředitelka  

Vígszínházu Enikő Eszenyi  
při slavnostním projevu 

Foto: Z. Szkárossy / vigszinhaz.hu

 >

Děkovačka ve vyprodaném Vígszínházu...
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Oči politické policie
V souvislosti s projektem Paralelní životy, jenž se na Nové scéně uskutečnil od 5. do 9. října 
2014, byla v podestě Nové scény umístěna videoinstalace Oči politické policie – instruktážní 
filmy StB, zobrazující sledovací praktiky této zdánlivě technické složky politické policie.

Sledování bylo předpokladem úspěchu mnohých 
akcí československé Státní bezpečnosti. Kromě toho 
bylo sledování v obecném povědomí uloženo jako 
stále přítomná možnost, která měla velký disci
plinační potenciál. Obavy ze sledování byly jedním 
z jeho cílů, a v mnoha případech tak sledování 
splnilo svůj obecnější účel – vedlo ke kýžené změně 
chování.
 
Instruktážní filmy je v podestě Nové scény možné 
zhlédnout ve smyčce denně do 21. listopadu 2014.

Tvrdý/Havelka – „U nás v garáži“
Křest alba na motivy jednoho období českého undergroundu, nové vlny a punku

Práce na filmové hudbě ke snímku Listopad režiséra 
Gary Keith Griffina svedla dohromady dvě výrazné 
postavy současné hudební scény, zpěváka a kytaristu 
Václava Havelku (Please The Trees) a producenta 
Martina Tvrdého (dříve Bonus).

Ve filmové hudbě byly použity motivy z písní české
ho undergroundu, nové vlny a punku 80. let. Kromě 
soundtracku nakonec vznikla i série nových úprav 
vybraných písní, i když přesnější by bylo říci: autorská 
deska na motivy písní skupin Garáž, Půlnoc, Dybbuk, 
Psí vojáci, Michael’s Uncle nebo Soubor tradičního 
popu. Výpovědi písni se díky osobitému zpracování 
a nové citlivosti, velmi odlišné od tehdejší rockové 
estetiky, dostávají do současného kontextu, a jejich 
nadčasovost je tak daleko zjevnější i pro mladší gene
race. Desku vydá Polí5 a Indies Happy Trails.
Jako host vystoupí Martin E. Kyšperský (Květy duo).

Uvedeme: 
25. 11. 2014 od 20.00 na Nové scéně

Pohádkový podzim na Nové scéně
I v listopadu budou nedělní odpoledne na Nové scéně 
patřit dětem a jejich rodičům. Studenti a absolventi 
Divadelní akademie múzických umění, tvořící pod 
hlavičkou Studia DAMÚZA, připravili ve spolupráci 
s Národním divadlem bohatý pohádkový program. 
Po říjnovém Budulínkovi a Barce se v listopadu vypra
víme do světa pohádek za mladým detektivem Lupou, 
Červenou Karkulkou či snílkem Jonášem. Studio DAMÚ
ZA již dříve v Divadle Kolowrat uvedlo své benefiční 
představení Cesta kolem světa za úplné tmy, čímž se 
dostalo do povědomí diváků Národního divadla. Kromě 
toho také každoročně pořádají festival VYŠEHRÁTKY.

PROGRAM:
2. 11. 2014 Detektiv Lupa a tajemná věž (DAMÚZA)
9. 11. 2014 O Červené Karkulce, O nepořádném 

křečkovi (Divadlo jednoho Edy)
16. 11. 2014 Jó, náš Jonáš (DAMÚZA)

Začátky představení vždy v 17.00 ve foyer Nové scény. 
Vstupenky je možné zakoupit v pokladně Nové scény.

 >

Martin Tvrdý a Václav Havelka
Foto: J. Hrnčířová

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové 
v listopadu 2014 vám nabí
zíme zvýhodněné vstupné 
na vybraná představení.
 
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 Kč
OHROŽENÉ DRUHY 
Hra se zabývá tématem vztahu 
umělce a reality, potažmo reality 
mediální. Kde jsou hranice toho, 
co ještě skutečný tvůrce může 
akceptovat, a co už nikoliv? 
V hlavní roli Jiří Štěpnička.
Pro členy KPČ uvedeme: 5. 11.  
v 19.00; Nová scéna

40% SLEVA
LES
Ostrovského groteskní komedie 
neztratila nic na své aktuálnos
ti. Ohniskem hry je spor o les. 
Vypočítavost, intriky, měnící se 
hodnoty i konvence jsou témata, 
která Ostrovského hře dominují. 
V hlavní roli Iva Janžurová.
Pro členy KPČ uvedeme: 28. 11. 
v 19.00; Stavovské divadlo 

20% SLEVA
1914
Divadelní pohlednice z pohnuté 
doby … Koprodukční projekt 
Národního divadla, Slovenské
ho národního divadla a divadla 
Vígszínház z Budapešti.
Působivá inscenace o Evropě 
a jejích optimistech a pesimistech 
(za dozoru věčného Času) je uni
kátním projektem, v němž se – již 
podruhé – setkává špička českého 
činoherního divadla se jmény ur
čujícími směr divadla světového. 
S anglickými titulky.
Pro členy KPČ uvedeme: 12. 
a 13. 11. v 19.00; Stavovské divadlo 

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

REZERVACE VSTUPENEK:
Jana Tycová
Obchodní oddělení ND 
tel.: +420 224 901 419
email: j.tycova@narodnidivadlo.cz
Dopis: Obchodní oddělení ND, 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
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Děti, Laterna a Nová scéna
Tanečníci Laterny magiky 

pozvali na dvě sobotní před
stavení inscenace Kouzelný 
cirkus mladé diváky z Dět

ského domova Krásná Lípa. 
Na návštěvu odpoledního 

programu dorazily skupinky 
s hodinovým předstihem, 
aby se mohla uskutečnit 
také prohlídka v zákulisí 

Nové scény. Po představení 
se pak děti ještě krátce se
tkaly s tanečníky na jevišti.

Akce se uskutečnila z iniciativy 
členky souboru Laterny magiky 

Sandry Danielové, která své  
kolegy motivovala. 

„O Dětském domově v Krásné Lípě jsem se dozvěděla 
od svého dlouholetého kamaráda Matěje Rychlého, 
který je reportérem TV Prima a tento dětský domov 
podporuje už několik let. Snaží se jim pomáhat, dělá 
sbírky, vozí dětem pozornosti. Když jsem přemýšlela 
jak také pomoci, napadlo mě, že my tanečníci děláme 
naši práci s radostí a že se s nimi můžeme o trochu té 
radosti podělit, když je pozveme do divadla.“ 
Z návštěvy dětí na Nové scéně vznikla také pro 
Primu krátká zpravodajská reportáž.
Pro většinu dětí byla návštěva představení jejich 
prvním setkáním s divadlem a v každém případě 
prvním setkáním s tancem na jevišti. Po první 
návštěvě byly inscenací a atmosférou v divadle 
tak nadšené, že chtěly jet druhý víkend znovu a, 
jak s úsměvem vyprávěla ředitelka domova Jana 
Dykastová, už dlouho se její svěřenci nechovali 
tak vzorně jako v týdnu před druhou návštěvou. 
Návštěvníky provedl zákulisím šéf souboru Pavel 
Knolle, děti se dozvěděly o historii souboru Laterny 
magiky, mohly podívat i do technického zázemí, 
odkud se promítá film, nebo si v kostymérně vy
zkoušet masky. Návštěva takto vděčného publika je 
výjimečná i pro samotné tanečníky. „Tanečníkům se 
hned hraje lépe, když vidí, že jsou tu nadšení diváci, 
kteří by se jinak na takové představení vůbec nedosta-
li. Sami máme obrovskou radost, když máme vnímavé 
publikum a děti jsou neuvěřitelně vděčné,“ uzavírá 
Sandra. 

Lucie Kocourková
 >

Děti z Krásné Lípy v zákulisí Nové scény  
a s umělci Laterny magiky.  

Po návštěvě u nás jsme dostali od dětí  
milé ohlasy, které naopak potěšily nás.

Foto: L. Kocourková
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■  Komentáře politického dění
■  Informace ze světa státníků
■  Každý týden nové informace
 z nezávislých zdrojů

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu
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Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Vidím nevidím
Scénář, režie, animace: Maria Procházková

Choreografie: Zdeněk Prokeš 
Pohybová spolupráce: Barbora Mandys Pauerová

Hudba: Marek Doubrava
Kostýmy: Simona Rybáková

Kamera: Martin Štěpánek

Představení Laterny magiky určené rodinnému  
publiku vypráví příběh holčičky Agátky, která když se  

narodila, neviděla, a tak svět kolem sebe objevuje  
především hmatem a sluchem. Pomocí projekcí nám 

dává nahlédnout i do svých fantazií a představ.

Uvádíme
23. 11. (17.00), 24. 11. (10.00), 14. 12. (17.00)  

a 15. 12. 2014 (10.00)
na Nové scéně

 ×
Rozárka Husáková
Foto: H. Smejkalová

Mediální partneři:

www.laterna.cz
 Laterna magika



Návštěvníci Opery ND
mají nárok na 15% slevu 
na roční předplatné
A2 kulturního čtrnáctideníku

Roční předplatné A2 pořídíte namísto 799 Kč jen za 679 Kč
= 26 Kč za číslo (ušetříte 13 Kč na každém čísle).

Ádvojku na rok získáte odesláním sms ve tvaru:
A2 OPERA JMENO PRIJMENI ULICE C.P. MESTO PSC
na číslo: 605 202 115

Do dvou týdnů vám přijde první Ádvojka s informací o platbě.

Limitovaná nabídka zlevněného 
předplatného platí pouze při 
objednávce formou sms.
Cena sms dle tarifu vašeho operátora. 
Objednávky přijímá jménem 
vydavatele fi rma Send.

A2 OPERA 2.indd   1 1.6.2011   18:20:36

časopis o jiné hudbě

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

inzerce HIS Voice 90x133.indd   1 05.03.14   19.00
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V Laterně magice patří vizuální složka inscenací vždy k těm nejdůležitějším. 
Návrhu originální scénografie k chystané premiéře se ujal výtvarník Jakub  
Kopecký, který odhaluje inspirační zdroje tvůrčího týmu i první detaily projektu:

Estetický rámec jsme našli v době prvního desetiletí 
20. století, v éře pionýrů filmu. Inscenace pojedná
vá právě o filmařích, kteří se pokoušejí natočit kus 
na motivy románu J. Verna Tajuplný ostrov. Odehrává 
se v jejich jednoduchém ateliéru, v němž ale vzniká 
řada iluzí. Využijeme kouzlo němého filmu a naivistic
kou estetiku, ale úmyslně se nedržíme dobových kre
seb, jimiž jsou Verneovy romány ilustrovány. Nechtěli 
jsme se nechat svázat předlohou.
Využíváme zadní i přední projekci a plošné dekorace 
z lehkých materiálů, ale jejich charakter zůstane 
naivistický, nebudeme vytvářet realistické obrazy. 
Platí to i pro animace, kterých bude v inscenaci více 
než klasické filmové projekce, jak ji známe z projektů 

Laterny magiky. Ať už ožívá ostrov, pirátská loď, po
norka Nautilus nebo vybuchující sopka, zachováváme 
„malovaný“ charakter animací.
První filmové studio na světě, které postavil T. A. 
Edison, se jmenovalo Černá Marie. Šlo vlastně o černě 
obloženou jednoduchou boudu s odklápěcí střechou, 
která se otáčela kolem své osy, aby se reguloval pří
stup světla. Tímto prostorem jsem se inspiroval, s tím 
rozdílem, že místo ponuré tmavé je zde hlavní barvou 
bílá. Současně využívám barokní princip divadla – co 
nejvíce změn nastane na scéně rychlou proměnou 
dekorací.

Lucie Kocourková

Nový projekt, který pro 
Laternu magiku připravuje 

dramatik a režisér David 
Drábek, bude sledovat 
fantastické cesty, které 

připomenou vědecké objevy 
19. stol. a shrnou tehdejší 

zeměpisné, geologické, 
fyzikální a astronomické 

znalosti. Věříme, že inscena
ce bude barvitá a poutavá, 

zpracovaná divadelními 
a filmovými prostředky 

21. stol. za použití fantask
ních projekčních ploch.

Scénář a režie: David Drábek
Námět: Markéta Bidlasová

Hudba: Darek Král
Scéna: Jakub Kopecký

Kostýmy: Simona Rybáková

Premiéra:
19. února 2015
na Nové scéně

Sledujte vznik inscenace 
na našich sociálních sítích

Podivuhodné cesty 
Julese Verna 

 >

Scénické návrhy Jakuba Kopeckého



Mecenášům Národního divadla se dostává jedinečných příležitostí setkávat se s umělci – her
ci, tanečníky, zpěváky, ale i režiséry, inscenátory, dramaturgy. Každý z mecenášů má však svou 
preferovanou, mnohdy dokonce vysněnou osobnost, se kterou by se rád setkal nebo jí položil pár 
svých všetečných otázek. Jedno takové přání jsme v rámci aktivit Mecenášského klubu splnili naší 
dlouholeté mecenášce JITCE SNÁŠELOVÉ. Vyzpovídala herce KARLA DOBRÉHO, který v současné 
době kromě jiného ztvárňuje netradiční ženskou roli Iris v Čapkově hře Ze života hmyzu.

Máteli v oblibě divadlo a vše, 
co se kolem něj děje, stejně tak 
jako naši mecenáši, staňte se 
i vy MECENÁŠEM NÁRODNÍHO 
DIVADLA. Stanete se tak součástí 
společenství milovníků kultury, 
kteří se pravidelně scházejí 
v prostorách Národního a Sta
vovského divadla, Státní opery 
a Nové scény. Vítáme nové členy 
již za příspěvek ve výši 1.500 Kč 
ročně. Nabízíme svým členům 
řadu zajímavých benefitů a sku
tečnou účast na společenském 
životě naší první scény. 

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

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

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Co vám dělá v životě radost, tedy co děláte, když zrov-
na nic nemusíte (a kolik takových večerů za měsíc při 
vašem vytížení vůbec máte)?
Hlavní radostí, a potažmo i starostí jsou děti. Pokud 
mám nějaký volný čas, trávím jej s rodinou, na výletech 
v přírodě a jezdím na koni. Volné večery mám ale v po
slední době nanejvýš tři nebo čtyři za měsíc.

Každé místo má svou specifickou vůni. Jakými vůněmi 
či pocity si podmaňují budovy Národního divadla vás? 
Cítíte se v každé z nich jinak?
Každá budova má své kouzlo, některá větší, některá 
menší. Například Divadlo Kolowrat mi jako prostor bylo 
trochu cizí a zatím mi v nové sezoně nechybí. Bude 
záležet samozřejmě na tom, jak se povede přesun 
inscenací, které se v něm hrály, na Novou scénu a jaká 
bude její atmosféra. U všech budov mě oslovuje prostor 
sám o sobě, každé jeviště má jinou hloubku, jiný zvuk, 
každé divadlo má své kouzlo i zvenčí. Často, když jsem 
chodil kolem Národního divadla, všímal jsem si, jak 
v zimě na jeho střeše sedávají rackové. Nakonec se 
večer všichni naráz vznesou a létají v nočním osvětlení 
nad budovou a nad řekou – působí to trochu přízrač
ně. Říkával jsem si, že jsou to třeba duše těch, co dřív 
v divadle pracovali, a že až přijde můj čas, rád bych se 
s nimi také proletěl …

Kdybyste si mohl zvolit, kterou roli byste si s obrov-
skou chutí střihl a pod dohledem kterého režiséra?
Žádnou vysněnou roli nemám, raději nechám příležitosti 
přicházet ke mně. Z režisérů se mi dosud nejlépe pra
covalo s Janem Nebeským, takže doufám, že se spolu 
setkáme také na prknech Národního divadla. Mám rád 
režiséry, kteří jsou věcní a kteří mají velkou imaginaci, to 
se potom z práce s nimi stává hra a opravdové potěšení.

Která kniha vás v poslední době strhla tak, že jste 
alespoň na okamžik zapomněl na realitu?
V poslední době čtu knihy s divadelní tematikou, které mne 
k realitě spíš přidržují, při četbě na ni tedy nezapomínám.

Kde se vnitřně cítíte „doma“? Na jakém místě z vás 
opadá veškeré napětí?
Domov má člověk vždycky jeden, u rodiny. V Praze je 
život docela hektický, těžko se tu hledá klid. Napětí ze 

mě opadá v přírodě, v lese … Ale protože se můj kůň 
bojí divokých prasat, a ta jsou poslední dobou docela 
přemnožená, zažívám na výletech zase jiné napětí. 
Z různých míst, která znám, mám velmi rád Šumavu. 
Aniž bych tam někdy žil, cítím se tam vnitřně dobře, 
skoro jako doma.

Navštěvujete někdy představení jiných divadel? Pokud 
ano, které představení byste doporučil ke zhlédnutí 
divadelním nadšencům?
V poslední době divadla nenavštěvuji, ale když už někam 
vyrazím, vyberu si spíš alternativní scénu než tradiční 
divadelní dům. Přímo v Národním divadle bych zašel 
raději na operu nebo balet – je několik titulů, které bych 
rád viděl, když budu mít čas.

V Ohlušujícím pachu bílé podáváte brilantní výkon jako 
malíř van Gogh. Při studiu role jste se nepochybně 
ponořil do jeho pocitů – co však jeho dílo? Kdybyste 
měl ty možnosti, pořídil byste si jeho obraz?
Děkuji, ale nemyslím si, že bych podával brilantní 
výkon … Do pocitů van Gogha jsem se nesnažil ponořit, 
naopak jsem si dával pozor, aby se to nestalo. Režisérka 
Lucie Bělohradská zpočátku směřovala k tomu, že se mě 
kvůli roli pokusí vykolejit a dostat do psychické tísně, ale 
já jsem se nechtěl v takové pozici ocitnout, bránil jsem 
se tomu. Vždyť psychické nejistoty, poruch, šílenství je 
kolem nás dost v reálném životě, tak proč o ně ještě 
usilovat? Roli tedy stavím ze sebe, ze svých zkušeností, 
pocitů a vzpomínek, které se snažím aplikovat na to, co 
vím o van Goghovi. Do inscenace vstupuji především 
přes určitý rytmus, který v sobě má.
Dílo Vincenta van Gogha mě odmalička fascinovalo 
a jeho obrazy jsem miloval. Kdybych mohl, určitě bych si 
některý pořídil. Zatím se musím spokojit s tím, že v naší 
inscenaci máme repliku dvou jeho obrazů jako rekvizitu. 
Je to sice jen připomínka jeho práce, ale natolik zdařile 
evokuje skutečné dílo, že bych si ji, až přestaneme 
inscenaci hrát, klidně domů vzal.

 >

Jitka Snášelová 
Foto: Archiv MK

 >

Karel Dobrý v roli Iris 
Foto: D. Sedlecký 

(mecenáš v kategorii Přítel)
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1  Narozeniny slaví MICHAELA 
VÍTKOVÁ (7. 11. 1949), bývalá sólistka 
Baletu Národního divadla, kde půso
bila celých 21 let až do roku 1992.
Nejvýraznější životní rolí pro ni byla 
Julie v baletu Romeo a Julie v choreo
grafii Miroslava Kůry, 1971. Srdečně 
gratulujeme! 

2  Připomínáme 130. výročí 
narození herečky RŮŽENY NASKOVÉ 
(28. 11. 1884–17. 6. 1960), členky ND 
1907–1955. Působila také ve filmu. 
Velmi ceněna je její rozhlasová práce. 
Jako Marie Terezie, Zkouška státníko-
va, 1939.

3  Před 5 lety zemřel velký divadel
ník OTOMAR KREJČA (23. 11. 1921–
6. 11. 2009), herec, režisér, šéf Čino
hry ND (1955–1961). Laureát Ceny 
Thálie 2000 (Zvláštní cena kolegia), 
Ceny Ministerstva kultury ČR za zá
sadní přínos české divadelní kultuře. 
R. 2009 obdržel Čestnou plaketu 
z rukou prezidenta republiky.

4  Před 20 lety zemřel JAROSLAV 
KRÁL (30. 11. 1931–2. 11. 1994), 
dramaturg Činohry ND (od r. 1979).

5  10. října ve věku 78 let zemřel he
rec, dramatik, bývalý disident a sig
natář Charty 77 PAVEL LANDOVSKÝ. 
Po svém návratu z emigrace se vrátil 
do českého filmu i na české scény, mj. 
hrál i v Národním divadle (inscenace 
Hamlet, Černé mléko, Švejkův vnuk).

DF, foto: archiv
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KALEIDOSKOP

Společenský
kaleidoskop

Život ’90

1. října, na Mezinárodní den senio-
rů, byly v rámci benefičního večera 
v Národním divadle oceněny zlatými 
plaketami Života významné osob-
nosti, kterým leží na srdci lepší život 
seniorů.

1  Slavnost se konala před předsta
vením Jakobína

2  Všechny přítomné přivítal ředitel 
ND doc. MgA. Jan Burian

3  Patronka večera Věra Čáslavská 
a zakladatel sdružení Život 90 
režisér Jan Lorman

4  Ocenění přebírá také režisér a dra
matik Vlastimil Venclík

Premiéra Pádu Arkuna

První českou operou, kterou pro Prahu 
nastudoval světoznámý dirigent John 
Fiore, byl Fibichův Pád Arkuna. Premi-
éra se v ND konala 9. října.

5  Dirigent John Fiore a režisér insce
nace Jiří Heřman

6  Ředitel ND doc. MgA. Jan Burian
7  V době premiéry Pádu Arkuna se 

na svou Salome v Praze připravo
vala GunBrit Barkmin

8  Jan Hnilica s manželkou (Čeroz
frucht, s.r.o.)

9  Inscenátoři a interpreti po pre
miéře v hlavním foyer Národního 
divadla

1 2

3 4

5

7

9

6

8
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Smlouva o spolupráci

Je nám potěšením, že Národní diva-
dlo mohlo podepsat po mnohaleté 
spolupráci další partnerskou smlouvu 
se společností AutoCont CZ, a.s..
10  Ředitel Národního divadla 

doc. MgA. Jan Burian a člen 
představenstva AutoContu CZ 
RNDr. Martin Grigar 

Pocta režiséru  
Václavu Věžníkovi

U příležitosti 60. výročí umělecké 
činnosti bylo 12. října věnováno 
prof. Václavu Věžníkovi představení 
jeho Turandot, která je na repertoáru 
od r. 1995.

11  Umělecký ředitel Opery ND a SO 
Petr Kofroň, světová pěvkyně Eva 
Randová (bývalá ředitelka Státní 
opery Praha) a režisér Václav Věžník

12  Václav Věžník a ředitelka Opery ND 
a SO Silvia Hroncová

Paralelní životy

V říjnu se v Praze konala přehlídka do-
kumentárního divadla Paralelní životy. 

13  V rámci projektu vyšla mj. publi
kace „Paralelní životy – čítanka“, 
která představuje texty klíčových 
osobností a materiály nalezené 
v archivech tajných policejních 
složek 

14  Pěvkyně Soňa Červená pokřtila 
DVD s výukovým programem 
a dokumentem o faráři Josefu 
Toufarovi

15  Ředitel Ústavu pro studium totalit
ních režimů Zdeněk Hazdra, jeden 
z autorů DVD Čeněk Pýcha, mode
rátor projektu PŽ Michal Zahálka 
a Soňa Červená

DF, foto H. Smejkalová, Život ’90 a archiv



Objednávejte na www.ekonom.cz/narodni, 800 11 00 22 
nebo predplatne@economia.cz.

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 5. 2014. 
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.

- 35 %
Předplaťte si 

týdeník    na  1 rok
za  1 657 Kč vč. DPH

Oproti ceně na stánku ušetříte 891 Kč.

umění žít s uměním 
měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech
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Staňte se naším 
fanouškem  
na Facebooku

ND_inzerce_90x133.indd   4 3.10.2014   16:25:29

Rádi bychom Vám představili jedinečný 
na českém mediálním trhu projekt – 

české noviny v ruském jazyce 
Pražský Telegraf

Pražský Telegraf je spojením mezi českými 
podnikateli, kteří se usilovně snaží o dobytí 
dalších oblastí trhu včetně ruskojazyčné 
obce v České republice, a našimi čtenáři, 
kteří v Česku žijí aktivním životem.
 

Reklama, otištěná v Pražském Telegrafu, 
se vždy dostane právě tomu okruhu čtenářů, 
pro kterého je určena. Spolupráce 
s Pražským Telegrafem je pro inzerenty 
zárukou, že se jejich informace dostanou 
k lidem, kteří o ně mají zájem.

tel.: +420 602 238 237
e-mail: reklama@ptel.cz

WWW.PTEL.CZ

www.operaplus.cz

Vá‰ informaãní portál 
o opefie, hudbû a tanci

90x133,5  7.7.2014 15:22  Stránka 2
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RECEPTY DO SBÍRKY

ČASOPIS, KTERÝ PORADÍ, POMŮŽE A POTĚŠÍ

Vaječné hody

DUBEN/APRIL • 4/2014 • ROČNÍK 13
14,99 Kč/0,89 € (platí jen pro SR) 

MÍŠA MAUREROVÁ
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str. 40-41
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Magické 
stromy
LÉČÍ TĚLO 
I DUŠI

Mizerné 
milování

Když feťačka 
vychovává dítě

Zářivé líčení, 
které omladí

ZÁHADY 

PŘITAŽLIVOSTI 

Po kom muži 

„jedou“ a co je na 

ženách přitahuje 

a co odrazuje
str. 24-28 

Jaro je tu
Zvolíte sako,
či kabátek?

Rozvodem 
nic nekončí

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH

Co nabourá 
intimní pohodu
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PORADÍ,
potěší,inspirují...
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2014

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet
14.00

19.00

 2. Ne/Sun Tosca 19.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue nehraje se / no performance

 5. St/Wed nehraje se / no performance

 6. Čt/Thu Aida VŘ 19.00

 7. Pá/Fri La traviata EX 19.00

 8. So/Sat Carmen 19.00

 9. Ne/Sun Nabucco SE1 14.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) DV1 19.00

12. St/Wed Madama Butterfly 19.00

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Rigoletto 19.00

15. So/Sat Rusalka 19.00

16. Ne/Sun Turandot 19.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.00

20. Čt/Thu
La Bayadère
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

21. Pá/Fri
La Bayadère
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

22. So/Sat Carmen 19.00

23. Ne/Sun La Bayadère
ROD2 14.00

19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Salome VŘ 20.00

26. St/Wed La bohème (Bohéma) R 19.00

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri nehraje se / no performance

29. So/Sat Český slavík 2014 / The Czech Nightingale 2014 20.00

30. Ne/Sun Nabucco SE2 14.00

 1. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 15.00

 2. Ne/Sun
Návraty domů / Returning Home 
(Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)

B1 19.00

 3. Po/Mon Rusalka O2 19.00

 4. Út/Tue Carmen 19.00

 5. St/Wed nehraje se / no performance

 6. Čt/Thu Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

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

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

Jakobín / The Jacobin 19.00

 9. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Zdeněk Fibich 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

10. Po/Mon Dvě vdovy / The Two Widows 19.00

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

12. St/Wed Simon Boccanegra 19.00

13. Čt/Thu Ze života hmyzu / Pictures of the Insect’s Life Č3 19.00

14. Pá/Fri Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

15. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen
ROD6 14.00

19.00

16. Ne/Sun nehraje se / no performance

17. Po/Mon Paměť národa / Memory of the Nation 20.00

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

20. Čt/Thu Dvě vdovy / The Two Widows 19.00

21. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

22. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures of the Insect’s Life
14.00

19.00

23. Ne/Sun Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ČS2 19.00

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa 20.00

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

ROD5 14.00

18.00

30. Ne/Sun Adventní koncert / Advent Concert 13.00

Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 18.00
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 1. So/Sat Cocktail 012 – The Best of
ROD5 17.00

20.00

 2. Ne/Sun Detektiv Lupa a tajemná věž (Studio DAMÚZA) 17.00

Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue Kvartýr / Hang-out ČS1 19.00

 5. St/Wed Ohrožené druhy / Endangered Species 19.00

 6. Čt/Thu Blackbird 19.00

 7. Pá/Fri Antikódy / Anticodes 20.00

 8. So/Sat Human Locomotion 20.00

 9. Ne/Sun
O Červené Karkulce, O nepořádném křečkovi (Divadlo jednoho Edy) 17.00

Human Locomotion 20.00

10. Po/Mon Z prachu hvězd / From Stardust ČNS1 19.00

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed Blackbird 19.00

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri nehraje se / no performance

15. So/Sat Noc divadel / The Nihgt of Theatres

16. Ne/Sun Jó, náš Jonáš (Studio DAMÚZA) 17.00

17. Po/Mon
Po sametu / After the Velvet
(premiéra / premiere)

19.00

18. Út/Tue Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

19. St/Wed Miniopery (Dětská opera Praha)
10.30

18.00

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

21. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

22. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

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

Po sametu / After the Velvet NDS1 19.00

25. Út/Tue U nás v garáži – křest alba (Tvrdý / Havelka) 20.00

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu Po sametu / After the Velvet Č1 19.00

28. Pá/Fri Kvartýr / Hang-out 19.00

29. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

30. Ne/Sun nehraje se / no performance

 1. So/Sat Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
ROD4 14.00

19.00

 2. Ne/Sun nehraje se / no performance

 3. Po/Mon Dragonslayers (Jugoslávské dramatické divadlo Bělehrad) 19.00

 4. Út/Tue Les / The Forrest SE4 19.00

 5. St/Wed Don Giovanni 19.00

 6. Čt/Thu Racek / The Seagull 19.00

 7. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

 8. So/Sat
MOZ-ART (Jihočeské divadlo České Budějovice 
a Taneční centrum Praha)

19.00

 9. Ne/Sun Estrella Morente (Struny podzimu / Strings of Autumn) 19.30

10. Po/Mon Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

11. Út/Tue Così fan tutte 19.00

12. St/Wed 1914 19.00

13. Čt/Thu 1914 19.00

14. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

15. So/Sat Noc divadel / The Nihgt of Theatres

16. Ne/Sun
50. výročí Baletu Praha  
(Pražský komorní balet / Prague Chamber Ballet)

19.00

17. Po/Mon pronájem / reserved

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

19. St/Wed nehraje se / no performance

20. Čt/Thu nehraje se / no performance

21. Pá/Fri Fronta (Thalia Theater Hamburg) 20.00

22. So/Sat Fronta (Thalia Theater Hamburg) 20.00

23. Ne/Sun Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
14.00

19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

26. St/Wed Tartuffe Impromptu! 19.00

27. Čt/Thu Così fan tutte 19.00

28. Pá/Fri Les / The Forrest 19.00

29. So/Sat Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac
SE3 14.00

19.00

30. Ne/Sun Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment
14.00

19.00

Listopad / November 2014

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 2. Ne/Sun Moskva …> Petušky (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava) 15.00

SUTERÉN 
PROVOZNÍ BUDOVY ND 
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PROGRAM > PROSINEC / DECEMBER 2014

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

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

 2. Út/Tue Radúz a Mahulena / Radúz and Mahulena 19.00

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

 4. Čt/Thu
1789 aneb Dokonalé štěstí / 1789 or Perfect Happiness 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

 5. Pá/Fri
1789 aneb Dokonalé štěstí / 1789 or Perfect Happiness 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

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

18.00

 7. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert ROD1 13.00

Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen O2 19.00

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

 9. Út/Tue Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

10. St/Wed Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

11. Čt/Thu Carmen 19.00

12. Pá/Fri
Nová země / The New Earth – koncertní provedení / concert performance 
(premiéra / premiere)

19.00

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

18.00

14. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 13.00

Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life Č4 19.00

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

16. Út/Tue Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

17. St/Wed Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

18. Čt/Thu Rusalka 19.00

19. Pá/Fri Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
15.30

19.00

20. So/Sat Nápoj lásky / L’elisir d’amore 19.00

21. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 13.00

Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 18.00

22. Po/Mon Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 17.00

26. Pá/Fri Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
14.00

18.00

27. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life
14.00

19.00

28. Ne/Sun 1789 aneb Dokonalé štěstí / 1789 or Perfect Happiness 17.00

29. Po/Mon Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
15.30

19.00

30. Út/Tue Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

31. St/Wed Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 15.00

 1. Po/Mon The Tap Tap 18.00

 2. Út/Tue pronájem / reserved 19.30

 3. St/Wed La Bayadère B2 19.00

 4. Čt/Thu Rusalka 19.00

 5. Pá/Fri Aida 19.00

 6. So/Sat La bohème (Bohéma) 19.00

 7. Ne/Sun Salome MŘ 20.00

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

10. St/Wed Turandot 19.00

11. Čt/Thu La Bayadère 19.00

12. Pá/Fri Carmen 19.00

13. So/Sat Nabucco 19.00

14. Ne/Sun Die Fledermaus (Netopýr) 19.00

15. Po/Mon nehraje se / no performance

16. Út/Tue nehraje se / no performance

17. St/Wed Rigoletto 19.00

18. Čt/Thu La traviata 19.00

19. Pá/Fri Aida 19.00

20. So/Sat Tosca 19.00

21. Ne/Sun Il trovatore (Trubadúr) 19.00

22. Po/Mon pronájem / reserved

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake
14.00

19.00

26. Pá/Fri

Vánoční koncert / Christmas Concert  
(Kühnův dětský sbor / Prague Philharmonic Children’s Choir)

15.00

Rusalka 19.00

27. So/Sat Carmen 19.00

28. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

29. Po/Mon Madama Butterfly 19.00

30. Út/Tue La traviata 19.00

31. St/Wed Die Fledermaus (Netopýr) 20.00
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Prosinec / December 2014

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

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

 3. St/Wed Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

 4. Čt/Thu Don Giovanni KB 19.00

 5. Pá/Fri Così fan tutte 19.00

 6. So/Sat 1914 ČS1 19.00

 7. Ne/Sun 1914 NDS2 19.00

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue Tartuffe Impromptu! 19.00

10. St/Wed Racek / The Seagull 19.00

11. Čt/Thu nehraje se / no performance

12. Pá/Fri Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

13. So/Sat
Vánoční koncert / Christmas Concert
(Kühnův dětský sbor / Prague Philharmonic Children’s Choir)

16.00

19.00

14. Ne/Sun Opera nás baví / Opera Is Fun! – Barokní opera / Baroque opera 11.00

Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

15. Po/Mon nehraje se / no performance

16. Út/Tue Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

17. St/Wed Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

18. Čt/Thu
Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

19. Pá/Fri
Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

20. So/Sat
Česká mše vánoční / The Czech Christmas Mass
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

14.00

16.00

19.00

21. Ne/Sun Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

22. Po/Mon Chorea Bohemica 19.00

23. Út/Tue Chorea Bohemica
15.00

19.00

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

26. Pá/Fri Così fan tutte 19.00

27. So/Sat Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
14.00

19.00

28. Ne/Sun Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 17.00

29. Po/Mon Mikve / Mikveh 19.00

30. Út/Tue Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

31. St/Wed Les / The Forrest 15.00

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

 2. Út/Tue Antikódy / Anticodes 20.00

 3. St/Wed Toufar 19.00

 4. Čt/Thu Human Locomotion DV2 20.00

 5. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

 6. So/Sat Human Locomotion 20.00

 7. Ne/Sun
Vánoční příběh (Divadlo KAKÁ) 17.00

Ohrožené druhy / Endangered Species (derniéra / last time) 19.00

 8. Po/Mon Po sametu / After the Velvet Č2 19.00

 9. Út/Tue Blackbird ČNS2 19.00

10. St/Wed Kvartýr / Hang-out 19.00

11. Čt/Thu Toufar 19.00

12. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

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

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

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

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

17. St/Wed
Antiformalistický jarmark / Orango
(premiéra / premiere)

19.00

18. Čt/Thu nehraje se / no performance

19. Pá/Fri Po sametu / After the Velvet Č3 19.00

20. So/Sat Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

21. Ne/Sun nehraje se / no performance

22. Po/Mon Divadlo / Theatre (Farma v jeskyni / Farm in the Cave) 19.00

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

26. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

17.00

27. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. Ne/Sun Antiformalistický jarmark / Orango 17.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

31. St/Wed Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 17.00
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INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

ON-LINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodnidivadlo.cz, +420 224 901 448 
novascena@narodnidivadlo.cz, +420 224 931 482 
 

POKLADNY  

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

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

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

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

 

PARKING 

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

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

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

SLEVY NA VSTUPENKY 

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

ZÁKLADNÍ PŘEHLED SLEV
• 20% sleva na dopolední a odpolední představení pro děti 

do 15 let věku
• 50% sleva pro držitele ZTP, ZTP/P a příslušníky odboje
• 50% sleva pro studenty SŠ/VŠ a pro držitele karty ITIC 

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

stavení činohry ND
• mimořádně vyhlašované slevy při různých příležitostech 

nebo pro různé skupiny diváků
• speciální cena při nákupu některých lóží jako celek
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

ON-LINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@nationaltheatre.cz, +420 224 901 448
novascena@narodnidivadlo.cz, +420 224 931 482 
 

THE BOX OFFICES  

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

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

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

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

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

PARKING 

PARKING FEES AT THE NATIONAL THEATRE COVERED 
CAR PARK OSTROVNÍ 1, PRAGUE 1 (MON–SUN):
1st–8th hour of parking: CZK 50/parking hour.
Each additional hour: CZK 20/parking hour.
The price includes VAT and also always applies to each 
started parking hour. 
Oneday parking fee: CZK 720. Parking fee for each subse
quent day: + CZK 480 (2 days: CZK 720 + 480 = CZK 1,200;  
3 days: CZK 720 + 480 + 480 =CZK 1,680, etc…).

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

INFORMATION
For further information, call +420 224 901 320,  
+420 224 901 443.
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

PROSÍME
O ZACHOVÁNÍ KONVENCE
SPOLEČENSKÉHO ODĚVU!
PLEASE COME
APPROPRIATELY DRESSED 
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Před 45 lety měla v tehdejším Tylově (dnes Stavovském) divadle premiéru Hudečkova 
inscenace Anouilhovy hry Tomáš Becket. Titulní roli hrál RADOVAN LUKAVSKÝ, který 
by se letos v listopadu dožil 95 let. R. 1995 byl jmenován profesorem herectví. Dostal 
Cenu Thálie 95 za celoživotní mistrovství, stal se laureátem Ceny Karla Čapka za rok 
1999, r. 2000 obdržel medaili Za zásluhy – za vynikající umělecké výsledky, v prosinci 
2003 cenu za uměleckou činnost od Masarykovy Akademie umění, r. 2004 výroční cenu 
nadace Pangea Za úsilí a nápravu věcí lidských.
Co však tento vynikající herec získal především, to byla úcta, láska, respekt a obdiv 
jak od diváků, tak od studentů a hereckých kolegů.
Foto archiv




