
04 Vánoční  
předplatné 

12 Maeterlinckova pohádka Modrý pták  
po sto třech letech opět v Národním divadle

22 Louskáček a Myšák Plyšák 
– nová premiéra Baletu
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Premieres
FOR THE 2015–2016 SEASON

Premiéry
SEZONY 2015–2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Martin Vačkář, Ondřej Havelka
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm 
of Swing
Režie: Ondřej Havelka
10. & 11. 9. 2015

Vítězslav Nezval
Manon Lescaut 
Režie: Daniel Špinar
11. & 12. 2. 2016

William Shakespeare
Sen čarovné noci /  
A Midsummer Night‘s Dream
Režie: Daniel Špinar
16. & 17. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Maurice Maeterlinck
Modrý pták / The Blue Bird 
Režie: Štěpán Pácl
19. & 20. 11. 2015

Lenka Lagronová
Jako břitva (Němcová) / 
Like a Razor (Němcová)
Režie: Štěpán Pácl
31. 3. & 1. 4. 2016

Valerij Pečejkin
Kafka 
Režie: Kirill Serebrennikov
23. & 24. 6. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Anja Hillingová
Spolu/Sami / Protection 
Režie: Daniel Špinar
12. 11. 2015

Caryl Churchillová
Láska a informace /  
Love and Information
Režie: Petra Tejnorová
5. 2. 2016

Jiří Havelka, Marta Ljubková a kol.
Experiment myší ráj /  
The Mouse Paradise Experiment
Režie: Jiří Havelka
26. 5. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Louskáček a Myšák Plyšák / The 
Nutcracker and The Cuddly Mouse
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie, režie a libreto:  
Petr Zuska
Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov
3. & 4. 12. 2015

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Sněhová královna / The Snow Queen
Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Michael Corder
Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov
3. & 4. 3. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Vertigo
Rain
Hudba: Johann Sebastian Bach,
Jacques Brel, lidové písně
Choreografie: Radu Poklitaru
Vertigo
Hudba: Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič
Choreografie: Mauro Bigonzetti
Cacti
Hudba: Joseph Haydn, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, Andy 
Stein, Gustav Mahler
Choreografie: Alexander Ekman
9. & 10. 6. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE
MALÝ PRINC / THE LITTLE PRINCE
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Libor Vaculík
1. 4. 2016

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Igor Stravinskij, Petr Iljič Čajkovskij
Slavík, Jolanta /  
The Nightingale, Iolanta
Dirigent: Jan Latham-Koenig
Režie: Dominik Beneš
22. & 23. 10. 2015

Bohuslav Martinů
Juliette (Snář / The Key to Dreams)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
24. & 25. 3. 2016

Umberto Giordano
Andrea Chénier
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
5. & 6. 5. 2016

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Vincenzo Bellini
Norma
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Tomo Sugao
2. & 4. 10. 2015

Charles Gounod
Romeo a Julie / Roméo et Juliette
Dirigent: Marco Guidarini
Režie: Sláva Daubnerová
21. & 23. 4. 2016

Giacomo Puccini
Madama Butterfly
Dirigent: Martin Leginus
Režie: Jiří Heřman
4. & 9. 2. 2016

Richard Strauss
Elektra
Dirigent: Roland Böer
Režie: Keith Warner
10. & 14. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Gioacchino Rossini
Popelka / La Cenerentola
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Enikő Eszenyi
21. & 22. 1. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Michael Gordon, David Lang, Julia Wolfe
Lost Objects
Dirigent: Petr Kofroň
Video: Michael Bielicky,  
Kamila B. Richter
17. 12. 2015

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 
2015/2016 
Co Národní divadlo dlouho 
neslyšelo a asi už nikdy neuslyší
Dirigent: Petr Kofroň
8. 9. 2015 

Slavnostní koncert k jubilejnímu  
50. ročníku Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka  
v Karlových Varech 
Dirigent: Libor Pešek
8. 11. 2015

Adventní koncerty 
Dirigent: David Švec
29. 11., 6., 13. & 20. 12. 2015

Písňový večer sólistů  
Opery Národního divadla 
Sólisté: Dana Burešová, Michaela 
Kapustová, Josef Moravec,  
Jiří Hájek, Oleg Korotkov
Dirigent: Petr Kofroň
20. 2. 2016

Matiné k 192. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
5. 3. 2016

Vokálně-symfonický koncert
Amarus (Leoš Janáček)
Epilog (Josef Suk)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
5. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Hommage à Jan Dismas Zelenka
Dirigent: Zdeněk Klauda
22. 11. 2015

Mozartovy narozeniny 2016 
Simona Houda-Šaturová
Dirigent: Rolf Beck
27. 1. 2016

Opera BaletČinohra
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ÚVODNÍK

Vážení a milí diváci,
Činohra vstoupila do nové sezony skutečně 
razantním pracovním tempem! Za sebou již 
máme první mimořádný divadelní večer Zá-
bor z cyklu NOVÁ KREV, který se uskutečnil 
ve zcela vyprodaném Stavovském divadle, 
a intenzivně se připravujeme na dva další – 
Šarádu na Nové scéně a Výpravu v historické 
budově. Jsem šťastný a vděčný, že je o cyk-
lus tak velký divácký zájem. Tyto tři večery 
jsou totiž zásadní pro tvořivou komunikaci 
nás umělců s vámi, našimi diváky. Kromě 
toho, že si prohlédnete útroby divadla a do-
zvíte se mnohé o historii a architektuře, pře-
devším vám takový večer umožní intimnější 
setkání s našimi úžasnými herci. 

Pilně také připravujeme první premiéru 
na Nové scéně, hru mladé německé autorky 
a režisérky Anji Hillingové Spolu/Sami. Jde 
o tři uzavřené dialogické povídky, zkoumají-
cí fatální neschopnost komunikace a lid-
ského soužití. Režie tohoto textu jsem se 
ujal sám a výtvarně ji připravuji se scéno-
grafkou Lucií Škandíkovou. 

Ve Stavovském divadle se rovněž zkou-
ší. Náš kmenový režisér Štěpán Pácl zde 
inscenuje slavnou symbolistickou pohádku 
Modrý pták od Maurice Maeterlincka. Tímto 
nádherným textem se Činohra po delší době 
vrací na jeviště Stavovského divadla s titu-
lem, který je skutečně pro všechny – mladé, 
starší, a především ty nejmenší. Pojďte 
s námi hledat světlo, štěstí a smysl života.

V neposlední řadě mám velikou radost, že 
se ve Stavovském divadle ve foyer konečně 
objevily portréty všech našich herců. Máte 
tak příležitost, vážení diváci, si náš soubor 
prohlédnout v celé jeho kráse.

Divadlu zdar!
Daniel Špinar

Nástěnný kalendář 
Činohry ND 2016
Stejně jako v uplynulých dvou letech se můžete 
i letos na podzim těšit na velkoformátový nástěnný 
kalendář Činohry ND. Tentokrát bude založen na  
fotografiích, které vznikly jako vizuály k jednotlivým 
premiérám a projektům právě probíhající sezony. 
Autorkou je umělecká fotografka Tereza Vlčková. 
Kalendář vyšel za podpory Mecenášského klubu 
Národního divadla a Nakladatelství ANAG. Slavnost-
ně jej pokřtíme za účasti autorky na první premiéře 
sezony, kterou bude inscenace Spolu/Sami v režii 
D. Špinara. 

Činoherní kalendář si můžete zakoupit  
v hlavní pokladně ND za 259 Kč. 

Pro diváky přehledně 
www.ndplus.cz 
Těší nás, že stále více diváků se účastní nejrůzněj-
ších doprovodných akcí, které pro vás připravují 
všechny umělecké soubory Národního divadla. Zají-
mavých příležitostí, jak můžete svůj divadelní zážitek 
ještě obohatit, je v nabídce mnoho – dramaturgické 
úvody k opeře, baletu nebo činohře, tvůrčí dílny či 
workshopy. Můžete také propojit rodinnou návštěvu 
divadla s hravým úvodem pro děti, po představení 
se zúčastnit diskuze s tvůrci nebo se osobně sejít 
s umělci ND během setkání, které jsme nazvali  
ND Café. Nově můžete navštívit společné webové 
stránky s názvem ND+.

www.ndplus.cz
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VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ 2015

Vánoční 
předplatné ND

Vánoční předplatné je 
nevšední dárek, kterým 
můžete potěšit sebe 
nebo své blízké. Nabízí 
17 skupin sestavených 
z představení souborů 
Činohry, Baletu, Opery 
a Laterny magiky 
v termínech od ledna 
do června 2016.

Co je to předplatné?
Předplatné je skupina představení se-
stavených do celku podle svého žánru, 
zaměření či charakteru prodávaná 
v předstihu exkluzivně pro abonenty.

Výhody předplatného:
• jednoduchý výběr ze skupin 

sestavených podle přání diváků
• dárkové balení abonentní vstu-

penky při osobním nákupu 
• cenové zvýhodnění
• přednostní prodej míst před 

zahájením prodeje samo-
statných vstupenek

• stejné místo v hledišti při více 
představeních v jednom sále

• bezplatné lektorské úvody 
k představením a speciál-
ní akce pro předplatitele

• informační stánek v průběhu před-
stavení a bezplatné zasílání bulle-
tinu pro předplatitele e-mailem

• 3 hodiny parkování zdarma 
v parkingu ND v Ostrovní ulici 
v den abonentního představení

• 30% sleva na koncer-
ty České filharmonie

• 20% sleva na konzumaci v síti re-
staurací provozovatele CW Holding 
a. s. (Střelecký ostrov, Pizzeria 
Carlo, Hudební klub Palmovka atd.)

• při platbě online prostřednic-
tvím elektronické peněženky 
MasterPass do 30. 11. 2015 
sleva 10 % z běžné ceny

Předplatitelské skupiny

I – Romantické večery I VE DVOU DO DIVADLA

Dva ikonické příběhy, dva výjimečné divadelní večery, které můžete 
nadělit sobě nebo svým blízkým. Labutí jezero – příběh lásky prince 
Siegfrieda a princezny Odetty patří k nejslavnějším baletním dílům 
a je vnímán jako synonymum klasického tance. Nešťastná láska 
Shakespearových veronských milenců Romea a Julie inspirovala mezi 
mnohými také francouzského skladatele Charlese Gounoda. Operní 
zpracování slavného tématu vám přinášíme v premiérové inscenaci 
aktuální sezony.

3. 2. 2016 st Labutí jezero 20.00 SO
12. 5. 2016 čt Romeo a Julie 19.00 SO

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

II – Romantické večery II VE DVOU DO DIVADLA

V této skupině se můžete těšit na romantické příběhy s nádechem 
pohádkovosti. Slavný italský skladatel Gioacchino Rossini se nechal 
inspirovat příběhem o Popelce a podařilo se mu vytvořit výjimečné dílo, 
které posluchačům nabízí pestrou škálu postav a situací od dojemných 
až po komické. Druhý večer vás zavede do kouzelného světa Sněhové 
královny, kde očarovaný chlapec Kaj pozná sílu přátelství, která dokáže 
porazit každé zlo.

24. 2. 2016 st Popelka 19.00 StD
7. 5. 2016 so Sněhová královna 19.00 SO

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

III – Baletní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Dvě výpravy do světa mýtů a pohádek nabízí skupina určená ctitelům 
tanečního umění. Starodávnou legendu o chlapci, který se na prahu 
dospělosti setkává s černou magií, oživuje inscenace Čarodějův učeň. 
Magie zasáhne také do života malého Kaje, kterého Sněhová královna 
uvrhne do světa, v němž není místo pro lásku. Slavný balet na hudbu 
Sergeje Prokofjeva přichází na naši první scénu v režii úspěšného 
anglického choreografa Michaela Cordera.

6. 2. 2016 so Čarodějův učeň 18.00 ND
14. 5. 2016 so Sněhová královna 19.00 SO

Cena pro dva – A: 2 690 Kč, B: 1 720 Kč, C: 1 080 Kč

IV – Operní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Milovníkům hudebního divadla přinášíme dvě z nejoblíbenějších oper-
ních děl. Mozartův Don Giovanni je po právu nazýván „operou oper“, jejíž 
výjimečnost již dvě stě let uchvacuje jak laiky, tak diváky z řad odborné 
veřejnosti. Příběh o potrestaném prostopášníkovi ožívá intenzivněji 
ve Stavovském divadle, místě své světové premiéry. Slavným příběhem 
milenců ze znepřátelených rodů se nechal inspirovat francouzský 
skladatel Charles Gounod a svou operou Romeo a Julie se zařadil 
do plejády slavných zpracování tohoto tématu.

22. 3. 2016 út Don Giovanni 19.00 StD
25. 5. 2016 st Romeo a Julie 19.00 SO

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

V – Exclusive

Exkluzivní skupina vám přináší výběr našich nejoblíbenějších insce-
nací. Hned na začátku programu se můžete těšit na návštěvu u Ivy 
Janžurové, na Audienci u královny. Balet La Bayadère vám zprostřed-
kuje romantické setkání s orientální tematikou, pompézní výpravou 
a prvotřídními tanečními výkony. Horkou novinkou sezony je swingová 
revue Ondřeje Havelky, jejíž melodie Vás zaručeně nenechají sedět 
v klidu. Nechejte své srdce bušit v rytmu swingu! Nového zpracování 
se ve Státní opeře dočká slavná opera Madama Butterfly, milostný 
příběh amerického důstojníka Pinkertona a mladičké gejši Čo Čo San, 
přezdívané Motýlek.

10. 2. 2016 st Audience u královny 19.00 StD
30. 4. 2016 so La Bayadère 19.00 SO
22. 5. 2016 ne V rytmu swingu buší srdce mé 19.00 ND
28. 6. 2016 út Madama Butterfly 19.00 SO

Cena – A: 3 690 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 490 Kč

VI – Činoherní hity

Na čtyři večery ve zlaté kapličce a na setkání s hvězdami divadelních 
prken se můžete těšit v exkluzivní činoherní skupině. Do alegorického 
světa, kde každý typ člověka nachází své připodobnění v říši hmyzu, 
nahlédnete v barvité inscenaci Daniela Špinara. Příběh o lásce oddané 
a přitom nevěrné Manon Lescaut se na prkna Národního divadla dostá-
vá vůbec poprvé. Doufáme, že stejně jako Vítězslava Nezvala okouzlí 
i vás. Jak to u nás vypadá a o čem všem jsme schopni se pohádat? 
V mnoha směrech stále aktuální Naši furianti jsou doslova divadelním 
bestsellerem. Na závěr sezony uvidíte, jak očarované dudy přinesou 
Švandovi úspěch na jeho cestě světem, nicméně skutečné štěstí že 
pozná až s láskou milované Dorotky.

15. 2. 2016 po Ze života hmyzu 19.00 ND
8. 4. 2016 pá Manon Lescaut 19.00 ND
4. 5. 2016 st Naši furianti 19.00 ND
15. 6. 2016 st Strakonický dudák 19.00 ND

Cena – A: 1 760 Kč, B: 1 260 Kč, C: 790 Kč

VII – Rodinné divadlo odpolední

Skupinu doporučujeme divákům od deseti let. 
Čtyřmi odpoledními představeními můžete udělat radost celé rodině. 
Alegorický příběh o „modrém ptáku“ oživuje svět věcí kolem nás 
a jeho jevištní zpracování podněcuje fantazii dospělých i dětských 
diváků. V pohádkovém příběhu o Malém princi se následně seznámíte 
s principy unikátní Laterny magiky. Sílu lásky a přátelství, která dokáže 
překonat každé zlo, poznámalý Kaj v novém baletu Sněhová královna 
choreografa Michaela Cordera. Za českou operní klasiku bezpochyby 
považujeme Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky inspirované románem 
Rudolfa Těsnohlídka. Filozofický příběh o zvířatech a lidech, touze 
a zklamání oslovuje dospělé diváky a malebností a výpravností zaujme 
také pozornost dětského publika.

26. 3. 2016 so Modrý pták 15.00 StD
16. 4. 2016 so Malý princ 17.00 NS
14. 5. 2016 so Sněhová královna 14.00 SO
12. 6. 2016 ne Příhody lišky Bystroušky 14.00 ND

Cena – A: 1 390 Kč, B: 970 Kč, C: 620 Kč
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Vysvětlivky:

 Opera
 Činohra
 Balet
 Laterna magika

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

Cenová pásma:
A přízemí, I. balkon včetně 

předních míst v lóžích ND, 
StD, přízemí, I. balkon včetně 
předních míst v lóžích přízemí 
a I. pořadí SO, střed NS

B přízemí, I. balkon včetně  
předních míst v lóžích přízemí 
a I. pořadí ND a StD, zadní mís-
ta v lóžích přízemí a I. pořadí, 
přední místa v lóžích II. pořadí 
SO, vnitřní kraje NS

C zadní místa v lóžích II. balkon, 
I., II. galerie ND a StD,  
zadní místa v lóžích II. pořadí,  
II. balkon SO, vnější kraje NS

Činoherní představení na Nové 
scéně mají pouze jedno cenové 
pásmo (střed NS)

Kde získat předplatné?
• online na www.predplatnend.cz
• osobně v pokladně  

předplatného Národního  
divadla (Národní 4, Praha 1,  
po–pá 9–18 hod.,  
so–ne 10–18 hod.)

• osobně na vánočním stánku ND 
(Obchodní centrum Chodov od 
21. 11., po–ne 9–21 hod.; knih-
kupectví Dobrovský Václavské 
nám. od 28. 11., po–so 9–21 
hod., ne 10–20 hod.; 
Arkády Pankrác od 5. 12.,  
po–ne 9–21 hod.)

• osobně na předprodejních 
místech po celé ČR (seznam 
na www.predplatnend.cz)

Způsob převzetí vstupenek  
/ způsob platby:
• eVstupenka / platební kartou 

online, bankovním převodem
• osobně (po zaplacení rezervace 

nebo nákupu na místě) / hoto-
vě, platební kartou na místě

• osobně (vyzvednutí už zaplace-
né vstupenky) / platební kartou 
online, bankovním převodem

• poštou po ČR / platební kartou 
online, bankovním převodem

Informace o předplatném:
Rádi vám pomůžeme s řešením 
vašich požadavků při nákupu před-
platného, stačí nás kontaktovat. 
• www.predplatnend.cz 
• tel.: +420 224 901 487  

(po–ne 10–18 hod.)
• e-mail: predplatne@narodni-

-divadlo.cz (po–pá 10–18 hod.)
• oddělení předplatného  

Národního divadla (Ostrovní 1, 
Praha 1, po–pá 10–18 hod.)

VIII – Dětem pro radost PRO NAŠE NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme divákům již od šesti let. 
Pro malé a začínající diváky jsme připravili skupinu, která skýtá mož-
nost seznámení s baletem i operou. Pohádkový příběh na motivy Hanse 
Christiana Andersena vás zavede do mrazivého světa Sněhové králov-
ny. Jen hluboká láska dokáže roztát ledy zloby. Se závěrem sezony se 
do Národního divadla vrátí oblíbená rodinná expedice Čarokraj. Nejen 
malí diváci se můžou těšit na napínavou exkurzi tajemným divadelním 
podzemím a na setkání s rozličnými mytologickými bytostmi.

6. 3. 2016 ne Sněhová královna 14.00 SO
25. 6. 2016 ne Čarokraj 14.00 ND

Cena – A: 790 Kč, B: 650 Kč, C: 390 Kč

IX – Opera nás baví

U interaktivního projektu Dětské opery Praha se mohou mnohému 
přiučit děti, rodiče i prarodiče. Průřez jednotlivými obdobími hudebních 
dějin seznámí malé diváky zábavnou formou s nejvýraznějšími 
osobnostmi jednotlivých proudů. Každé představení je také výtvarně 
spojeno s veselými obrázky Jiřího Votruby a s výtvarnou soutěží pro 
dětského diváka. Program je zaměřen také na autory, jejichž díla se 
objevují na repertoáru našeho operního souboru.

10. 1. 2016 ne Opera nás baví 11.00 StD
20. 2. 2016 so Opera nás baví 11.00 StD
10. 4. 2016 ne Opera nás baví 11.00 SO
15. 5. 2016 ne Opera nás baví 11.00 ND

Jednotná cena 590 Kč

X – Dárek pro prarodiče

Na cestu tajuplným ostrovem se můžete vydat v hledišti Nové scény 
při odpoledním představení Podivuhodné cesty Julese Verna. Jedinečné 
principy Laterny magiky umožňují poznat velké objevy konce 19. 
a začátku 20. století prostřednictvím způsobů práce bláznivého 
filmařského týmu. Janáčkovy Příběhy lišky Bystroušky svým vtipem, 
myšlenkovou hloubkou a emotivitou oslovují operní publikum po celém 
světě. Další představení skupiny je poutavý příběh o prolínání lidských 
osudů na pozadí událostí 20. století. Snaha o nový začátek může někdy 
vynést na povrch i stíny dřívějšího života. Balet Valmont, příběh o cynic-
kých poživačích, vytvořil známý český choreograf Libor Vaculík podle 
slavného románu Nebezpečné známosti.

23. 1. 2016 so Podivuhodné cesty Julese Verna 17.00 NS
21. 2. 2016 ne Příhody lišky Bystroušky 11.00 ND
24. 3. 2016 ne Kámen 19.00 StD
22. 5. 2016 ne Valmont 19.00 StD

Cena – A: 1 440 Kč, B: 990 Kč, C: 640 Kč

XI – Pro milovníky tance

Přinášíme vám atraktivní a různorodou kombinaci čtyř večerů, ve kte-
rých si přijdou na své jak milovníci klasického, tak moderního tance. 
Cyklus zahájí dva komponované večery renomovaných světových 
choreografů, Ballettissimo a Česká baletní symfonie II. Pro prostor Nové 
scény byl vytvořen jedinečný projekt, ve kterém tanečníci Národního 
divadla interpretují tvorbu izraelského choreografa Ohada Naharina. 
Závěr sezony přinese velké téma Romea a Julie, které v duchu neokla-
sické baletní estetiky zpracoval umělecký šéf Baletu Národního divadla 
Petr Zuska.

26. 3. 2016 so Ballettissimo 19.00 SO
13. 4. 2016 st Česká baletní symfonie II 19.00 ND
17. 5. 2016 út OHAD NAHARIN: decadance 20.00 NS
30. 6. 2016 čt Romeo a Julie 19.00 SO

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 590 Kč, C: 990 Kč

XII – Pro milovníky opery

Milovníkům opery jsme připravili sérii čtyř představení, při kterých na-
vštíví všechny scény Národního divadla. Komorní groteskní operu Rudá 
Marie podle oblíbeného rozhlasového seriálu Tlučhořovi napsal mladý 
český skladatel Jan Kučera na míru interpretům i prostoru Nové scény. 
V Národním divadle se můžete těšit na velkolepou operní fresku podle 
Puškinova dramatu o Borisi Godunovovi. Odlehčené pohádkové téma 
nabídne jeviště Stavovského divadla, kde si díky Kouzelné flétně užijete 
nejen Mozartovu hudbu, ale také pestrou výpravu a jevištní efekty. 
Závěr sezony přinese shakespearovské téma v Macbethovi, jehož oper-
ního zpracování se ujal velikán italské opery Giuseppe Verdi.

15. 1. 2016 pá Rudá Marie 20.00 NS
25. 2. 2016 čt Boris Godunov 19.00 ND
15. 4. 2016 pá Kouzelná flétna 19.00 StD
15. 6. 2016 st Macbeth 19.00 SO

Cena – A: 2 590 Kč, B: 1 790 Kč, C: 1 190 Kč

XIII – Operní koncerty NOVINKA

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Petr Kofroň 
si vytyčil za cíl vrátit koncerty na jeviště našich divadel. Již tradiční 
Mozartovy narozeniny nabídnou v lednu umění Simony Houda-Šaturové, 
v únoru uslyšíte naši přední sólistku Danu Burešovou zpívat Straussovy 
Čtyři poslední písně a nejen to a v červnu zazní v Národním divadle pod 
taktovkou Jaroslava Kyzlinka dva hudební klenoty skladatelů Leoše 
Janáčka a Bohuslava Martinů.

27. 1. 2016 st Mozartovy narozeniny 19.00 StD
20. 2. 2016 so Písňový večer sólistů Opery ND 19.00 ND
5. 6. 2016 ne Česká vokálně-symfonická tvorba 19:00 ND

Ceny – A: 1 990 Kč, B: 1 390 Kč, C: 870 Kč

XIV – Pro milovníky činohry I

Tvorba Ondřeje Havelky se do Národního divadla vrací ve swingové 
revue, která divákům přiblíží životní osudy české jazzové legendy Jiřího 
Traxlera v období mezi dvěma totalitními režimy. Božena Němcová je 
nejen ikonou české literatury, ale byla také mimořádnou osobností, 
kterou se nechala inspirovat ve své nejnovější hře současná drama-
tička Lenka Lagronová. Ohlédnutí za léty, které uplynuly od sametové 
revoluce, nabízí inscenace Po sametu. Materiál čerpali tvůrci tohoto 
originálního divadelního projektu v rubrice Minulý týden, která vychází 
v časopise Respekt. Současnost i rádoby zapomenutá minulost se 
ukazuje ve hře Kámen. V domě, jehož zdi byly svědky dějin, se setkávají 
tři generace žen ze dvou zdánlivě cizích rodin.

9. 2. 2016 út V rytmu swingu buší srdce mé 19.00 ND
17. 4. 2016 ne Jako břitva (Němcová) 19.00 StD
18. 5. 2016 st Po sametu 20.00 NS
10. 6. 2016 pá Kámen 19.00 StD

Ceny – A: 1 190 Kč, B: 960 Kč, C: 690 Kč

XV – Pro milovníky činohry II

V této skupině vám přinášíme kombinaci divadelní klasiky a soudobé 
dramatické tvorby. Na prknech Stavovského divadla ožívá ikonický pří-
běh o žárlivosti, který je ctěn nejen jako výjimečné umělecké dílo, ale 
poutá také pozornost psychologů – Othello. Alegorický text hry Ze života 
hmyzu nás nutí k zamyšlení a pozornosti i v dnešní době a inscenáto-
rům skýtá možnost zpracování v hávu dnešního divadelního jazyka. 
Ve hře Zemětřesení v Londýně sledujeme na jevišti Nové scény skrze 
osudy tří sester příběh odehrávající se od šedesátých let 20. století 
do daleké budoucnosti. Na Ostrovského groteskní komedii Les o vy-
počítavosti, intrikách a touze po zisku se můžete těšit do Stavovského 
divadla. Ústředním motivem hry je spor o les, který odkrývá barvité 
charaktery jednotlivých postav, a ústřední postavou svérázná statkářka 
Gurmyžská, kterou s charakteristickou grácií hraje Iva Janžurová.

13. 2. 2016 so Othello, benátský mouřenín 19.00 StD
13. 3. 2016 ne Ze života hmyzu 19.00 ND
9. 4. 2016 so Zemětřesení v Londýně 20.00 NS
10. 5. 2016 út Les 19:00 StD

Cena – A: 1 090 Kč, B: 890 Kč, C: 670 Kč

XVI – Činohra na Nové scéně I KOMORNÍ DRAMA  

Představení v komorním prostředí Nové scény tradičně patří k tomu 
nejžádanějšímu, co naše divadlo nabízí náročným divákům. Strasti 
života jsou dialog plný proseb, vydírání a výmluv, takový, který v mnoha 
obměnách prožíváme my všichni. Vzpomenete si ještě, jaké události 
hýbaly společnosti během uplynulých šestadvaceti let? Inscenace 
Po sametu nabízí ohlédnutí za vzestupy a pády našeho politického, 
kulturního i veřejného života. Láskou a informacemi jsou prostoupeny 
okamžiky našich životů. Hra britské autorky Caryl Churchillové přináší 
několik fragmentů ze života dnešního člověka, který se denně potýká 
s banalitami i zásadními otázkami bytí. Jak se asi žije malíři v místě, kde 
neexistuje jiná barva než bílá? Odpověď na tuto a další otázky přináší 
jedna z našich nejoblíbenějších inscenací s Karlem Dobrým v hlavní roli.

15. 2. 2016 po Strasti života 20.00 NS
14. 3. 2016 po Po sametu 20.00 NS
18. 4. 2016 po Láska a informace 20.00 NS
10. 5. 2016 út Ohlušující pach bílé 20.00 NS

Jednotná cena 790 Kč

XVII – Činohra na Nové scéně I KOMORNÍ DRAMA  

Pohled do rozštěpené mysli génia, který netouží po ničem jiném, než do-
stat se ven z ústavu pro choromyslné nabízí Ohlušující pach bílé s Karlem 
Dobrým v roli Vincenta van Gogha. Hry Lenky Lagronové vynikají svou 
mnohovrstevnatostí. Ač píše o vážných tématech, jejím textům neschází 
poťouchlý až cynický smysl pro humor, se kterým se setkáte také ve hře 
Z prachu hvězd. Trochu spolu, ale především hodně samy jsou postavy 
nové inscenace, kterou na prkna Nové scény přináší šéf souboru Daniel 
Špinar. Prožijete tři náhodná setkání, tři příběhy obyčejných lidí podané 
se syrovostí, intenzitou a naléhavostí, která bere dech. Zemětřesení v Lon-
dýně revuální formou vypráví o odpovědnosti za vlastní život – ale také 
o víře v budoucnost a důvěře ke světu, bez nichž nelze smysluplně žít.

11. 1. 2016 po Ohlušující pach bílé 20.00 NS
17. 2. 2016 st Z prachu hvězd 20.00 NS
12. 5. 2016 st Spolu/Sami 20.00 NS
20. 6. 2016 po Zemětřesení v Londýně 20.00 NS

Jednotná cena 790 Kč www.predplatnend.cz
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Silvestr v Opeře 2015
Netopýr – galavečer
Přivítejte nový rok stylově při závěrečných tónech  
slavné Straussovy operety Netopýr!
Čeká vás prvotřídní zážitek umělecký i kulinářský,  
společenská setkání, novoroční přípitek s předními 
umělci Státní opery, nezapomenutelné kouzlo histo-
rických prostor první operní scény v České republice.
V ceně vstupenky je zahrnuto představení operety 
Netopýr, bohatý raut s neomezenou konzumací neal-
koholických i alkoholických nápojů až do 2.30 hodin 
1. 1. 2016, tanec na jevišti po skončení představení 
za doprovodu živého orchestru a tištěný divadelní 
program k představení Netopýr.

Cena za vstupenku pro 1 osobu:

Přízemí, I. balkon: 7.490 Kč
Lóže (přízemí, I. a II. pořadí): 8.990 Kč
II. balkon: 5.990 Kč

Vstupenky je možno zakoupit online, v pokladnách 
ND, v prodejních sítích Bohemia Ticket, Colosseum 
Ticket a Ticket Portal. V případě zájmu o obchodní 
spolupráci při prodeji vstupenek, o rezervování 
většího počtu vstupenek nebo o platbu na fakturu 
s dodáním vstupenek z Národního divadla se obraťte 
na Oddělení objednávek obchodního odboru ND. 

Kontakt: Lucie Romanová, tel. +224 901 380,  
e-mail l.romanova@narodni-divadlo.cz,  
objednavky@narodni-divadlo.cz.

www.silvestrvopere.cz

31. prosince 2015 od 19.00 hodin
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1

Prohlídky budov 
Národního divadla
Víte, že budovy Národního divadla, 
Státní opery, Nové scény a Sta-
vovského divadla můžete navštívit 
v rámci komentovaných prohlí-
dek? Můžete je projít s průvodcem 
téměř od sklepa až po půdu. Pro-
hlídky probíhají denně, jen je třeba 
se objednat. Na měsíc prosinec 
připravujeme veřejné termíny pro 
jednotlivce, sledujte prosím webo-
vé stránky. Dále připravujeme 
speciální termíny pro předškolní 
děti a mnoho dalšího. Těšíme se 
na viděnou.

Kontakty:
Národní divadlo, Státní opera,  
Nová scéna: 
s.soleova@narodni-divadlo.cz
Stavovské divadlo:
v.bruderova@narodni-divadlo.cz

ND Café  
Setkání s tvůrci a umělci Národ-
ního divadla s názvem ND Café 
se těší velké oblibě. V září jste se 
mohli setkat s uměleckým ředite-
lem Činohry Danielem Špinarem. 
Prozradil nám, jak si zařídil svou 
novou kancelář a čím ho fascinuje 
nově připravovaná hra Spolu/ 
Sami (premiéra 12. listopadu).
V říjnu jsme si povídali se třemi 
generacemi tanečníků, kteří 
vedle sebe vystupují v inscenaci 
Valmont. A protože zajímavých 
osobností i nových premiér je 
v Národním divadle mnoho, 
nabízíme vám v listopadu setkání 
ND Café hned dvě. Za Operu se 
můžete těšit na uměleckého 
ředitele Opery a Státní opery Petra 
Kofroně a na režiséra nejnovější 
inscenace Lost Objects, Michaela 
Bielického.

O pár dní později si nenechte ujít 
setkání s novým kmenovým reži-
sérem Činohry Štěpánem Páclem 
a jeho hosty. Řeč se tak jistě stočí 
i k jeho nejnovější inscenaci Modrý 
pták (premiéra 19. listopadu). 
Zajímavých otázek na tvůrce bude 
jistě opět mnoho, proto neváhejte 
a přijďte!

ND Café, 26. a 30. listopadu  
vždy od 17 h v Café Nona  
na Nové scéně. 

Více na webu Národního divadla 
v sekci ND+.
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Seminář o transformaci ND  
potvrdil nezbytnost nového zákona
Nová legislativa je nutná k do-
končení plánu na transformaci 
Národního divadla. Shodli se 
na tom v pátek 2. 10. 2015 účastní-
ci diskuzního semináře na Minis-
terstvu kultury ČR. „Národní divadlo 
realizuje postupné změny v oblasti 
řízení, ekonomiky, lidských zdrojů 
v podobě, kterou umožňuje současné 
právní prostředí. Další kroky vedoucí 
k celkové přeměně ND na neziskovou 
organizaci holdingového typu lze 
dosáhnout jen s legislativní změnou,“ 
potvrzuje Mag. Günter Kradischnig, 
MBA, ze společnosti Integrated 
Consulting Group GmbH, která řídila 
mimo jiné projekt transformace di-
vadla v Grazu a Spolkových divadel 
ve Vídni na základě zadání úřadu 
spolkového kancléře v Rakousku.
„Transformace ND do nového typu 
organizace je v souladu s programo-
vým prohlášením vlády,“ upozor-
nil ředitel ND doc. Jan Burian. 
„Takzvaná veřejnoprávní instituce 
v kultuře má odpovídat součas-
ným uměleckým i ekonomickým 
požadavkům. Povede k zefektivnění 
činnosti. Přiblíží klíčové kulturní 
instituce moderním standardům 
obvyklým v zahraničí,“ dodává. 

Vznik nového zákona očekávají 
i další státní a regionální příspěv-
kové organizace. Za jeho přijetí se 
dlouho staví třeba Národní galerie, 
jejíž ředitel Jiří Fajt pro minister-
stvo kultury vypracoval připomínky 
k návrhu zákona. Na ministerstvu 
kultury se také na toto téma konaly 
schůzky, jichž se zúčastnili ředite-
lé Národního divadla, Národního 
muzea, Národní galerie a České 
filharmonie. 
Paragrafované znění zákona 
o veřejnoprávní instituci v kultuře 
slíbilo předložit ministerstvo kul-
tury letos na podzim. Na veřejném 
slyšení v Senátu uspořádaném 
v březnu tohoto roku to slíbila 
náměstkyně ministra kultury Kate-
řina Kalistová (ČSSD).
Diskuzního semináře se zúčastnili 
kromě vedení Národního divadla 
zástupci ministerstva kultury, 
Národní galerie, Národního muzea, 
České filharmonie, Národního 
technického muzea, Východo-
českého divadla v Pardubicích, 
náměstek primátora Brna Matěj 
Holan, předseda podvýboru pro 
kulturu PS Roman Procházka, 
zástupci Bohemian Heritage Fund.

Dlouholeté partnerství Komerční banky a Národního divadla pokračuje
Již patnáctou divadelní sezonu 
bude Komerční banka gene-
rálním partnerem Národního 
divadla. Podpora, která započa-
la v roce 2000, vytvořila silné 
pouto. Komerční banka patří 
k Národnímu divadlu jako k celku 
– k souborům Baletu, Činohry, 
Opery i Laterny magiky, a to ne-
jenom v Praze, ale také při řadě 

hostování v České republice  
a při zahraniční reprezentaci.

Podpora české kultury je hlav-
ní sférou sponzorských aktivit 
Komerční banky. Největším 
projektem je všestranná podpo-
ra umělecké činnosti Národního 
divadla, ikony české svébytnosti 
a kulturní historie. 

„Je pro nás prestižní záležitostí 
spojit své jméno s nejvýznamnější 
institucí v oblasti divadelní tvorby, 
a přispívat tak k jejímu dalšímu 
rozvoji. Vážíme si totiž mimořádné 
symboliky Národního divadla pro 
celou společnost, která vychází již 
z formy financování její výstavby,“ 
uvedl předseda představenstva 

a generální ředitel Komerční 
banky Albert Le Dirac’h.
„Významné obchodní a finanční 
instituce podporují v civilizovaném 
světě kvalitní kulturu. Mohou tak 
dát na odiv svou velkorysou odpo-
vědnost, a zároveň kultivovat své 
okolí i sama sebe,“ doplnil ředitel 
Národního divadla Jan Burian

Vybrané činoherní tituly  
nově s anglickými titulky

Máte divadlachtivé zahraniční 
přátele? Nebo byste si rádi netra-
diční formou procvičili své znalosti 
angličtiny? Budete mít možnost! 

Činohra Národního divadla přišla 
s novinkou pro anglicky mluvící 
diváky. Vybrané reprízy činoher-
ních inscenací budou nově uváděny 
s anglickými titulky. Nejen pro 
zahraniční návštěvníky divadel 
jsou v současnosti připraveny tyto 
speciální reprízy stávajících i chys-
taných inscenací:

Zemětřesení v Londýně / 
/ Earthquakes in London 
3. a 26. 11., 28. 1. a 7. 3., Nová scéna

1914
5. a 6. 12., Stavovské divadlo

Othello
10. 1. a 30. 3., Stavovské divadlo

Láska a informace / 
/ Love and Information 
21. 3., Nová scéna

 >

Seminář na Ministerstvu kultury ČR
Foto: H. Smejkalová
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

 V Anenském areálu, sídle baletního souboru ND, vás 
čeká tanec ve všech možných podobách – ukážeme 
vám třeba to, jak se šijí špičky nebo zkouší „partne-
řina“. A rozhodně si nezapomeňte zařadit do svého 
programu Noci divadel návštěvu Státní opery. Je to 
jedna z posledních možností budovu navštívit před  
její plánovanou několikaletou rekonstrukcí!  

O Noci divadel můžete zavítat i na naše představení: 
od 14 a 19 hodin hrajeme v Národním divadle Janáč-
kovy Příhody lišky Bystroušky, a ve Státní opeře od 19 
hodin uvedeme Bizetovu Carmen a oblíbené baletní 
představení Valmont od 19 hodin ve Stavovském 
divadle

Těšíme se na Vás!

Noc divadel
21. listopadu 2015 

Národní divadlo se letos opět zapojí do oblíbené akce  
NOC DIVADEL. Nejen v noci, ale již od odpoledne budete  
moci navštívit vybrané prostory budov Národního divadla  
a podívat se do nich z netradičního úhlu pohledu.

PROGRAM AKCE  
V NÁRODNÍM DIVADLE

Příhody lišky Bystroušky (14.00) 
Národní divadlo

Představení v běžném prodeji/ceníkách

Nevšední prohlídka  
baletním zákulisím (17.00–20.00, 

začátek vždy v celou a o půl)
Anenský areál ND, Anenské nám. 2, Praha 1

Rezervace možné na adrese 
balet@narodni-divadlo.cz  

až do naplnění kapacity.  
Akce zdarma.

Příhody lišky Bystroušky (19.00)
Národní divadlo 

Představení v běžném prodeji/ceníkách

Carmen (19.00) 
Státní opera

Představení v běžném prodeji/ceníkách

Valmont (19.00)
Stavovské divadlo

Představení v běžném prodeji/ceníkách

Operní kvíz se soutěží o ceny 
(22.15–24.00)

Státní opera
Bez rezervace, akce zdarma.

Prohlídka kostýmů a rekvizit operních 
premiér minulé sezony (22.15–24.00)

Státní opera 
Bez rezervace, akce zdarma.

Výstava fotografií Česká opera  
ve světě 21. století (22.15–24.00)

Státní opera
Bez rezervace, akce zdarma.

Koncert To byste v opeře nečekali 
(22.30–24.00)

Státní opera
Bez rezervace, akce zdarma.

Podrobný program Noci divadel  
v Národním divadle najdete na  

www.narodni-divadlo.cz 

 >
Státní opera – výstava  kostýmů,  

Státní opera – operní kvíz, Anenský areál,
Foto: H. Smejkalová (1, 2) a M. Divíšek (3)



Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

 ×
Václav Postránecký
Foto: P. Nesvadba

Pán z Prasečkova

Lakota, intriky, ziskuchtivost, hloupost, 
pýcha a touha po dobrém společenském 
postavení, to jsou témata, která hýbala 
společností nejen v době, kdy Molière 
Pána z Prasečkova psal, ale i dnes. V této 
komedii vytvořil živý typ přihlouplého, 
pošlechtěného měšťana, který touží 
po společenském vzestupu. Ten mu má 
zajistit sňatek s Julií, dcerou významného 
šlechtice Oronta. Julie však miluje Erasta. 
Mladí milenci vymyslí plán, jak pána 
z Prasečkova před rodiči znemožnit.

V titulní roli exceluje Václav Postránecký, 
nenechte si proto ujít poslední reprízy  
4. 11. a 21. 12. 2015!

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL
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Anja Hillingová 

Překlad: Tereza Semotamová 
Režie: Daniel Špinar 

Dramaturgie: Marta Ljubková
Výprava: Lucia Škandíková

Light designer: Ondřej Kyncl

Hrají: 
David Matásek, Kateřina Holánová,  

Filip Rajmont, Igor Orozovič, 
Tereza Vilišová, Martin Pechlát

Česká premiéra:
12. listopadu 2015 

na Nové scéně

Uvádíme:
19. a 25. listopadu 2015 

na Nové scéně

Sledujte průběh zkoušení na 
www.facebook.com/cinohraND

Spolu/Sami
Psaní her je hledání 
Rozhovor s Anjou Hillingovou

Píšete pro divadlo. Proč jste si vybrala právě tenhle 
typ komunikace se čtenářem (divákem)?
Zpočátku to byla náhoda. A pak už jsem neměla jinou 
volbu. Hledám formu, hranice, úskalí – jak vyprostit 
slovo z tohoto zhuštěného stavu. Hledám stále dál. 

Jaká je podle vás situace a postavení současné 
německé hry?
Nyní je mnohé v pohybu. Nejen že se propojují jednot-
livé disciplíny – slovo a tanec, tělo jako báseň, zvuk 
jako základ dramatu atd., ale také řeč, gesta, současné 
jevy se mísí s klasickými příběhy, samotou virtuálních 
démonů, krizí rodinného dramatu, tématem Evropy 
jako figurky atd. Německo je neúnavně neúnavné mís-
to, na jevišti to občas projevuje velmi chladně … 

Způsob psaní her se za posledních dest let diame-
trálně proměnil. Uvažujete o svém psaní i teoretic-
ky, nebo tvoříte spíš „intuitivně“?
Sleduji to, co mě nenechává v klidu … Asi je to spíše 
intuitivní než teoretické. Tyto pojmy nemají žádný vliv 
na mou práci. 

V českém kontextu se často mluví o tom, že jed-
notlivé generace umělců spolu nespolupracují, je 
tomu v Německu jinak? Cítíte se být součástí nějaké 
„generační vlny“ nebo skupiny?
Vím, co myslíte. V Německu tohle odloučení také 
existuje. Ale vždycky tomu tak nebylo. Mně osobně ale 
připadá těžké řadit se k nějaké generaci. A tomu tak 
zase naopak bylo vždycky. 

Protection (Spolu/Sami) je hra o individuálních osu-
dech, intimních vztazích, přesto má podle mě silný 
společenský aspekt. Jaká témata se vás osobně 
dotýkají?
Zajímá mě člověk ve svých mezních situacích, kře-
čích. Jazykově, sociálně, emociálně. A také prostředí, 
ve kterém se musí pohybovat – byt, město, čas, práce, 
příroda… Pohyb z vnějšího a vnitřního světa do jedné 
jediné figury. Překračování hranic. Rozklad. Konec 
odloučení. Utopie.

S jakými pocity dáváte svůj text všanc „cizím“ 
lidem – režisérům, dramaturgům, hercům, dokonce 
překladatelům?
Je to hezký pocit. Vznikne spojení, které je založeno 
na absolutní důvěře. Můžeme si být blízko, aniž by-
chom se viděli. Rozhodně pro mě není tolik důležité, 
jestli se mi nakonec inscenace „líbí“, jako to, jestli 
cítím opravdový úmysl, se kterým vznikla. 

Těšíte se na inscenaci v České republice? Nevadí 
vám, že jsme změnili titul hry?
Uvedení u vás je pro mě velká čest. Česká republika 
je odtud tak blízko, a mně přitom stejně vzdálená jako 
moje vlastní nitro. Proč jste změnili titul, je pro mě 
hádankou, kterou snad ještě rozluštím. 

Ptala se Marta Ljubková
Z němčiny přeložila Kateřina Ondroušková



Hra Spolu/Sami je o vypjatých situacích a emocích, 
ale zároveň o pocitech, které zažíváme všichni. Je 
pro vás osobně něčím mimořádná a zásadní, ať už 
se jedná o téma, či o formu?

Tereza: Vše, co je spojeno se Spolu/Sami, je pro mě 
mimořádné a zásadní, protože zažívám první zkoušení 
v Národním divadle. A co se týče samotného textu 
– jak jeho forma, tak i témata jsou pro mě vyloženě 
dárkem, protože probouzejí fantazii, vzbuzují mnoho 
otázek a nabízejí i v temnějších momentech možnost 
hravosti a humoru.

David: Ano, vypjatá ta hra je, ale není nijak šokující 
nebo kontroverzní. V dnešní dramatické tvorbě se 
tato témata objevují celkem často, lidé na hraně, lidé 
za hranou. Jestli mě něco opravdu zasáhlo, pak to byla 
formální stránka textu. Trochu chladná a bez patosu, 
naprosto přesně zacílená a zároveň burcující čtenářo-
vu/divákovu fantazii.

Igor: Určitě je pro mě mimořádná. Poprvé se setká-
vám s takovým typem textu. S tím souvisí i netradiční 
přístup k němu, postup práce a forma zpracování. 
Nejvíc mě fascinuje, že třeba tři vteřiny pohledu do očí 
jsou zdramatizovány na celou stránku textu. Díky způ-
sobu, jakým autorka nechává promlouvat postavy, se 
během celkem banální situace, trvající několik minut, 
odehraje příběh antických rozměrů … tedy doufám, 
že se odehraje. A k tématu … Je to o pocitech, které 
zažíváme všichni. Výjimečné je pro mě, že jsem se 
byl studijně podívat v podobném podniku, v jakém se 
příběh odehrává. Zajímavé …

Filip: V každém případě. S podobným typem tex-
tu jsem se nikdy nesetkal. Poprat se s vlastními 
představami, režijní koncepcí, hrou, která se vzpírá 
konvenčnímu hraní, to považuju za velkou výzvu. Jsem 
rád, že takový úkol přišel. Navíc ve spojení s důvěrně 
známým tématem …

Ve společnosti se již dlouho hovoří o odcizujícím 
působení moderní společnosti vedoucí k vytváření 
„osamělého davu“. Jak bojujete s tímto pocitem 
a naopak, dáváte někdy přednost volené samotě?

Tereza: Díky své práci trávím mnoho času převážně 
mezi divadelníky a zdravotními klauny, což jsou skupi-
ny lidí, kteří mají komunikaci velmi živou, takže tento 
společenský jev „osamělý dav“ v každodenním životě 
tolik nevnímám. Ale ono vlastně jen stačí pozorovat 
chování lidí v metru … A chvíle samoty jsou pro mě 
velmi důležité. Miluji být sama někde v přírodě.

David: Technologie jsou dobrý sluha, ale zlý pán. 
Myslím, že je nutné zejména dětem nabízet jiné komu-
nikační kanály, probouzet drobné skryté dovednosti, 
teď nemyslím ukájet rodičovské ambice, ale dodávat 
sebedůvěru ve společenských obratnostech, v kon-
taktu s vrstevníky i dospělými. Ale jinak samota je 
samozřejmě úžasná! Ve městě i venku. Bystří smysly 
a probouzí představivost. 

Igor: Jezdím o prázdninách rád na východ od České 
republiky. Všude jinde je to asi v tomhle směru lepší 
než na západě Evropy. Dále to léčím přírodou, usmí-
vám se na lidi v tramvaji a tím, že nemám facebook. 
Samotu si také umím užít, ale to je něco jiného. 

Filip: Osamělost versus společnost je pocit, se kterým 
se potýká každý člověk, a herec zvlášť, už z podsta-
ty své práce. Společnost se možná vlivem různých 
sociálních sítí izoluje, ale divadlo jde právě směrem 
opačným. I proto ho mám rád. A jinak – člověk musí 
být někdy jen sám se sebou. Jen se z toho nezbláznit, 
bývá někdy problém.

Kateřina Jungbauerová

V kolotoči zkoušení iscenace 
Spolu/Sami si někteří z her-

ců našli chvíli času, aby se 
s námi podělili o své pocity, 

které hra evokuje. Odpovídal 
nováček hereckého souboru, 
Tereza Vilišová, která hraje 
Naďu, představitel Valacha, 

dlouholetý člen Činohry 
ND David Matásek, Igor 

Orozovič, který se připra-
vuje na roli Marca, a Filip 

Rajmont, jehož postava se 
jmenuje Marco.

Úžasná samota

TEREZA DAVID IGOR FILIP
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Štěpán Pácl
Foto: J. Šimandl

Překlad: Šárka Belisová 
a Alena Morávková
Režie: Štěpán Pácl

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Iva Němcová, 

Lucia Škandíková, Tereza Kopecká
Dramaturgie: Jan Tošovský

Hudba: Jakub Kudláč
Pohybová spolupráce: Veronika Knytlová

Hrají:  
Pavlína Štorková, Filip Kaňkovský,  

Jan Bidlas, Radúz Mácha,  
Lucie Juřičková, Saša Rašilov, 

Jana Pidrmanová, Ondřej Pavelka, 
Martina Preissová, Johanna Tesařová, 

Václav Postránecký, Patrik Děrgel

Premiéry:
19. a 20. listopadu 2015 
ve Stavovském divadle

Uvádíme:  
25. listopadu,  

3., 18. a 27. prosince 2015

Modrý pták
Maurice Maeterlinck

Vidět neviděné 
Rozhovor s režisérem Štěpánem Páclem

Od nové sezony jsi kmenovým režisérem Činohry 
ND. Když to srovnáš se svou předchozí prací v ND 
(Lenka Lagronová – Z prachu hvězd v Divadle Ko-
lowrat, nyní na Nové scéně ND), je v tom rozdíl?
Hlavní rozdíl je v tom, že práce na současné inscena-
ci úzce souvisí s další prací. Je tu daleko víc potřeba 
brát v potaz návaznost jednotlivých titulů i jednotli-
vých hereckých výkonů. V ideálním případě lze začít 
s každou další inscenací tam, kde skončila ta přede-
šlá – aby ta práce zkrátka mohla růst, abychom se 
za tři nebo za pět let mohli ohlédnout a viděli nějaký 
smysluplný posun. Na tohle jako hostující režisér 
nemusíte tolik myslet, můžete se – nebo spíš musíte 
– spolehnout, že dramaturgický výběr titulu a re-
žiséra má nějaký dlouhodobější význam. Ale už to 
první setkání s herci při zkoušení Z prachu hvězd bylo 
velkým pozváním mezi herecké osobnosti. A jsem 
rád, že jsem na tehdejší hostování v mnohém mohl 
navázat. O inscenaci nové hry Lenky Lagronové Jako 
břitva (Němcová) se mnou jednal už Michal Dočekal; 
díky tomu, že jsem mezitím vstoupil do angažmá, 
můžu ještě intenzivněji pokračovat v tom, co jsme 
objevili při práci na Z prachu hvězd.

Máš jako kmenový režisér Činohry nějaká  
předsevzetí, mezery, které bys rád zaplnil, vzory, 
ke kterým by ses chtěl přiblížit?
Už od školy mě fascinovala éra Otomara Krejči a jeho 
dramaturga Karla Krause. Byl to zdá se velmi úspěš-
ný pokus o velkou činohru, kde své důležité místo 
měly nové české texty. Byla v tom na tehdejší dobu 
velká drzost. Karel Kraus mi k tomu říkal, že divadlo 
by mělo hlavně mluvit o tom, o čem se nemluví. To je 
samozřejmě – tehdy i dnes – nelehké. Nesklouznout 
k moralizování, spíš sobě a divákům pokládat otázky, 
které zneklidňují, ale nejsou prázdnou provokací. 
A zároveň znovu a znovu přemýšlet o velkém prosto-
ru, hledat možnosti, které nabízí činohře a slovu, hle-
dat způsob, jak nechat slovo na velké scéně zaznít, 
jak ho zhmotnit, jak se jím dotknout diváka. To se asi 
povedlo tehdy v 60. letech, což nelze tupě zopakovat, 
ale inspirovat se tím rozhodně ano.

Tvou první prací v této pozici a v nové sezóně je 
Maeterlinckův Modrý pták. Podle mnohých hra 
těžká, ba téměř nehratelná. Jaký je tvůj postoj k ní? 
Představil bys stručně svou koncepci?
Logika té hry je snová. Maeterlinck skutečnostem, 
které v každodenním životě vnímáme jen nezřetelně, 

dává jiné, hlubší významy, abychom se skrze sen – 
tedy paradoxně něco neskutečného – dozvěděli něco 
o sobě, o skutečnosti. Posílá dvě děti do světa, který 
za normálních okolností nevidíme, aby našly Modré-
ho ptáka, a zachránily tak jeden lidský život. Jejich 
průvodcem je mluvící Kočka, Pes, Cukr, Chleba, Svět-
lo. Pokusili jsme se ve scénografii najít takový snový 
prostor, kde se může odehrát cokoli, kde cokoli může 
vznikat. Nechali jsme se inspirovat tím, jak by mohl 
vypadat takový dětský sen, kde se skutečné míchá 
s neskutečným, aniž by se ztratila konkrétnost.

Modrý pták bývá označován za klíčové dílo  
symbolismu. V čem pro tebe spočívá symbolismus 
této hry? 
Maeterlinck byl úplný blázen, celý život se zabýval 
tím, co není vidět, ale přesto existuje. Fascinuje mě, 
jak je těžké u Maeterlincka používat kategorie dobré-
ho a špatného. Vnímá všechno vedle sebe a zkoumá 
podstatu, mluví v obrazech. Zkoumá krutost a radost, 
obojí jako něco, co existuje pospolu, nikoli proti sobě, 
a snaží se pochopit, jak spolu souvisí. Svými texty, 
které jsou často takové meditace, se dostává za hra-
nice vědomého světa, překračuje čas. A Modrý pták? 
To je tajemný tvor, který neustále uniká, jako nám 
uniká štěstí, protože si sami po něm šlapeme, anebo 
prostě proto, že je třeba něco vykonat, projít krutostí, 
překonat překážky, aby se člověk mohl cítit šťastný.

Co může tato hra říct dnešnímu člověku?
Ta hra je o úplných maličkostech. Vlastně je o docela 
obyčejné odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme, 
o tom, že ho neobýváme sami. A je to taky hra o boji 
se strachem, nebo lépe řečeno s ustrašeností, která 
zabraňuje vidět svět, jaký doopravdy je; vidět, že jsou 
věci, které se zdají být samozřejmé, ale to nezname-
ná, že nemají váhu, že není třeba si jich vážit. Velkým 
tématem je strach ze smrti, z její neuchopitelnosti 
– Maeterlinck vlastně dává docela sympatický návod 
jak se s ní vyrovnat. A tím, že se na to všechno dívá 
dětskýma očima svých hrdinů, se do toho dostává 
vtip a lehkost. Modrý pták je vlastně iniciační hra – je 
to takový ten sen, z něhož se probudíme a cítíme se 
dospělejší, aniž víme proč – ale čímsi jsme si v něm 
prošli, něco jsme pochopili.

Jan Tošovský



13

Modrý pták byl poprvé a zatím naposledy insceno-
ván v Národním divadle v roce 1912 a uváděl se 
do roku 1914. V režii Jaroslava Kvapila v něm mj. 
hrály osobnosti jako Leopolda Dostalová, Marie 
Hübnerová, Růžena Nasková, Anna Suchánková 
nebo Karel Hašler.

 >

Anna Voglová (Tyltyl), Milada Tauferová (Mytyla)
Foto: K. Bachman

 >

Marie Hübnerová (Čarodějnice Beryluna)
Foto: K. Váňa

 >

Premiérová divadelní cedule, 1912

 >

Karel Váňa (Oheň) a Anna Suchánková (Voda)



ČINOHRA > ROZHOVOR

Sežeňte mi, prosím,  
Ariadnino klubko…
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LUCIE JUŘIČKOVÁ

Ještě před absolutoriem 
na Státní konzervatoři v Praze 
hrála v Divadle Jiřího Wolkera. 
V letech 1990–1992 působila 
v angažmá v Divadle J. K. Tyla 
v Plzni. Od roku 1992 byla 
členkou Divadle na Vinohra-
dech, kde ztvárnila řadu rolí 
– Alžběta v Marii Stuartovně, 
hlavní role v Transitu či v Krás-
ce z Leenane. Velké a význam-
né role měla také v inscena-
cích Povídky z Vídeňského lesa, 
Poprask na laguně, Kočičí hra, 
Krejčovský salon. Hostovala 
také v Divadle Na Jezerce, 
Hudebním divadle Karlín, 
v Divadle v Řeznické. Je známá 
z televizních obrazovek a hojně 
se věnuje dabingu.
Členkou souboru Činohry 
Národního divadla je od sezony 
2015/2016. Ve Stavovském 
divadle hraje roli Bobo MacDo-
naldové v Morganově Audienci 
u královny.

… říká si LUCIE JUŘIČKOVÁ, nová posila dámské šatny  
Činohry ND, když bloudí v zákulisí našich divadel. Zkušená 
divadelní i televizní herečka a také dabérka přichází  
do činoherního souboru z Divadla na Vinohradech.  
Poprvé ji uvidíme jako Vílu, Berylunu, Sousedku a Vrbu 
v Modrém ptákovi.

Sežeňte mi, prosím,  
Ariadnino klubko…

Lucie patří  
do té kategorie 
hereček, které  
prostě miluju. 

Profesně i lidsky.  
Jsem šťastný, že 
obohatila soubor 

a že se můžu 
obklopovat její 

přítomností.  
Víc říkat netřeba …

Daniel Špinar

Jak se cítíte s Novou krví v Národním divadle?
Zatím velmi příjemně a doufám, že při tom 
zůstane.

Jaké je to opustit po více než dvaceti letech vino-
hradskou scénu?
Z Vinohrad už jsem měla nakročeno asi před pěti až 
šesti lety, ale protože jsem neměla žádnou konkrétní 
nabídku, nakonec jsem zůstala. Takže když mi na jaře 
Daniel Špinar nabídl angažmá v Národním divadle, 
nerozmýšlela jsem se dlouho. Ale pochopitelně, když 
v nějakém divadle odžijete dvacet tři let, jste zkrátka 
propojeni natrvalo.

Vnímáte již teď nějaký rozdíl mezi oběma  
kamennými divadly?
Vzhledem k tomu, že jsem v Národním divadle 
přistála teprve před měsícem, nejsem kompetentní 
cokoli srovnávat. 

V Divadle na Vinohradech jste poprvé spolupraco-
vala se stávajícím šéfem Danielem Špinarem …  
Jak na tuto spolupráci vzpomínáte?
S radostnou nostalgií. Bylo to takové syté!

Na úvod svého zdejšího angažmá jste zažila focení 
vizuálů k nové sezoně. Vy konkrétně jste se fotila 
jako víla v zahradě Senátu s živým pávem. Jak moc 
náročné to bylo? Prý jste byla velice trpělivá … 
Já bych řekla, že to ani jinak nejde. Uvažuji o tom, že 
začnu obdivovat modelky.

Národní divadlo má čtyři divadelní budovy a dva 
provozní areály. Už všude trefíte? Byla jste už u zá-
kladních kamenů a nahoře u trig?
Netrefím nikam, bloudím a tápu, telefonuji a ese-
meskuji úplně jiným lidem, než mám v úmyslu atd. 
Jsem prostě na divoké stezce. Na pořádnou velkou 
prohlídku se teprve chystám. Sežeňte mi, prosím, 
Ariadnino klubko.

Vstoupila jste nově do inscenace Audience u královny. 
Máte anglickou královnu ráda?
Protože anglická královna doposud neměla možnost 
se se mnou setkat, žádný osobní vztah mezi námi 
není. Ale uznávám, že je to fascinující dáma.

Začala jste zkoušet s režisérem Štěpánem Páclem 
Modrého ptáka. Hrajete ráda v pohádkách?
Vždycky jsem toužila hrát vílu nebo rusalku, princez-
ny mě nelákaly. Takže teď se mi asi plní dětský sen. 

Vaši synové už pohádkám odrostli, chodí na vaše 
premiéry? Jací jsou kritikové?
Přísní, přísní!

Jaké plusy a mínusy přináší život ve velké herecké 
rodině? 
Řekla bych, že větší hravost, fantazii, legraci, smysl 
pro humor, nepravidelnost, nemožnost nastavit řád, 
večerní slzy a „maminko, proč jdeš večer zase pryč?“

Čemu se věnujete, když si od divadla  
potřebujete odpočinout? 
Nejraději ujedu na chatu, pracuju na zahradě a hle-
dím do ohně s hřejivou společností červeného vína.
 

-čin-

 >

Vzrušující focení vizuálu k inscenaci Modrý pták
Foto: K. Klimešová

 >

Lucie Juřičková
Foto: J. Šimandl
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME
 >

Jana Pidrmanová a Patrik Děrgel
Foto: T. Vlčková

 >
Saša Rašilov
Foto: T. Vlčková

„Ten zázračný románek mi učaroval, když mně bylo 
patnáct let, a jeho nepostižitelná hrdinka navštěvovala 
pak ráda moje snění,“ napsal Vítězslav Nezval o romá-
nu Abbého Prévosta. Ta hrdinka se jmenovala Manon 
a díky Nezvalovu dramatickému přepracování z roku 
1940 si můžeme rozdírat srdce, milovat vášnivě 
a trpět nekonečně znova a znova. 

Jeden z nejvýraznějších příběhů lásky nevěrné a při-
tom oddané, plný napínavých zvratů a okouzlujícího 
rytířského světa, se na jeviště Národního divadla do-
stává vůbec poprvé, přičemž ale nic neztratil na své 
působivosti a síle.

Překlad: Jakub Škorpil
Režie: Petra Tejnorová

Dramaturgie: Jan Tošovský 
Scéna a kostýmy: Antonín Šilar

Hudba: Jiří Konvalinka
Pohybová spolupráce: Jaro Viňarský

Hrají: 
Pavla Beretová, Lucie Polišenská,  

Eva Salzmannová, Tereza Vilišová,  
Filip Kaňkovský, David Matásek,  

Saša Rašilov, Pavol Smolárik j. h., 
Petr Vančura j. h.

Česká premiéra:
5. února 2016 

na Nové scéně

Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Ilona Smejkalová 

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Marek Cpin

Hudba: Jiří Hájek

Hrají:
Jana Pidrmanová / Pavlína Štorková,  

Patrik Děrgel / Vladimír Polívka j. h., 
Radúz Mácha, Vladislav Beneš,  

Petr Šmíd j. h., Kateřina Holánová

Premiéra:
11. února 2016 

 v Národním divadle

To nás naplňuje každý den, v každém okamžiku, ať 
jsme kdekoliv – láska a informace. Jak prosté, jak 
výjimečné, jak každodenní, jak složité … Několik 
fragmentů ze života současného člověka, který je 
očarován virtuální realitou, má potíže ve vztahu, čelí 
nemocem, smrti, prožívá lásku či pozoruje šneky. 
Směs banality a zásadních témat má za účinek ne-
ustálý pohyb na hraně kýče a pravdivé emocionality, 
nahlížené s humorem až ironií. Zkrátka mnohoúhelné 
zrcadlo nastavené našim životům. 

Hra první dámy současné britské dramatiky, sedma-
sedmdesátileté Caryl Churchillové, byla poprvé uve-
dena v londýnském divadle Royal Court v roce 2012 
a v Národním divadle ji bude režírovat Petra Tejnoro-
vá, představitelka nastupující režijní generace, která 
je bezmála o padesát let mladší než autorka. 

Láska a informace

Manon Lescaut

Caryl Churchillová

Vítězslav Nezval



KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové 
Klubu přátel činohry!
v listopadu 2015 vám nabí-
zíme zvýhodněné vstupné 
na vybraná představení, které 
zrežíroval nový umělecký 
ředitel Činohry ND pan Daniel 
Špinar. 

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 Kč
M. Bartlett

ZEMĚTŘESENÍ V LONDÝNĚ 
Pro členy KPČ uvedeme: 3. 11. 
v 19.00; Nová scéna 

40% SLEVA
K. a J. Čapkové

ZE ŽIVOTA HMYZU 
Pro členy KPČ uvedeme: 24. 11. 
v 19.00; Stavovské divadlo 

W. Shakespeare

OTHELLO, BENÁTSKÝ 
MOUŘENÍN 
Pro členy KPČ uvedeme: 6. 11. 
v 19.00; Stavovské divadlo

20% SLEVA NA PREMIÉRU  
A PRVNÍ REPRÍZY
A. Hillingová

SPOLU/SAMI 
Pro členy KPČ uvedeme: 12. 11. 
(premiéra), 19. a 25. 11. v 19.00; 
Nová scéna 

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

Své místo v hledišti si může-
te zakoupit v pokladnách ND 
po předložení klubové karty  
či rezervovat e-mailem na  
j.tycova@narodni-divadlo.cz.

Těšíme se na setkání v hledištích 
našich divadel!

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ND
Jana Tycová, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
+420 224 901 419
j.tycova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz
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ČINOHRA > ZPRÁVY

Malý průvodce po hrobech velkých – I.
Publikace s černo-
bílými i barevnými 
fotografiemi a krát-
kými texty seznamuje 
čtenáře s téměř 
dvěma sty padesáti 
místy posledního 
odpočinku známých 
osobností. Autor chá-
pe „hroby velkých“ 
jako místa vzpomí-
nek, kde je často 
možné zhlédnout 
i působivá výtvarná 
díla našich předních 

sochařů či architektů. Záměrně se neomezil jen 
na ty nejznámější pražské hřbitovy (Vyšehradský, 
Olšany a Vinohradský), ale často objevil hroby 
významných osobnosti i na hřbitovech či malých 

hřbitůvcích daleko od Prahy (např. hrob Josefa Vá-
chala najdeme v Radimi u Jičína, Miroslava Horníč-
ka v Kytlici, Hugo Haas je pochován na židovském 
hřbitově v Brně-Židenicích, Petr Čepek v Dolní 
Kalné u Trutnova…). Knížka samozřejmě nemohla 
opomenout celou řadu umělců, kteří prošli nebo 
jinak souviseli s Národním divadlem, a tak nás na-
směruje na místa posledního odpočinku Emy De-
stinnové, Vojtěcha Hynaise, Mikoláše Alše, Viléma 
Zítka, Hany Kvapilové, Zdeňka Štěpánka, Eduarda 
Kohouta, Jaroslava Marvana, Václava Bednáře, 
Karla Högra, Ladislava Peška, Eduarda Hakena, Ji-
řiny Štěpničkové, Jiřího Frejky, Karla Hugo Hilara, 
Radovana Lukavského, Rudolfa Hrušínského, Jose-
fa Kemra, manželů Smolíkových, Jana Bora, Ivana 
Luťanského, Jana Pivce, Věry Galatíkové, Martina 
Růžka, Vlasty Fabianové, Drahomíry Tikalové, Jany 
Březinové a mnoha dalších. Vydalo nakladatelství 
AOS Publishing.

Vyšla kniha Štěpána Pácla 
Slovo v prostoru

Kmenový režisér 
Činohry ND Štěpán 
Pácl ve své knize 
nechává nahlédnout 
„do zákulisí“ divadelní 
praxe. V jednotlivých 
kapitolách, věno-
vaných vybraným 
inscenacím v různých 
českých divadlech 
od Ostravy až po Ná-
rodní divadlo, zkoumá 
z různých úhlů pohle-
du „problémy“, před 
kterými stál společně 

s dalšími spoluinscenátory – dramaturgy, scénografy 
a především herci a herečkami. Zajímavě popisuje 
také vlastní divácké zážitky z inscenací zahraničních 
divadel, která dlouhou dobu pravidelně sleduje.

Tato kniha se věnuje šesti inscenacím, na jejichž 
vzniku se autor podílel jako režisér. Jde o reflexi 
čtyř inscenací her českých autorů: Konce masopus-
tu Josefa Topola, Krvavých křtin J. K. Tyla, Periferie 
Františka Langera, Z prachu hvězd Lenky Lagronové 
(stále uvádíme na Nové scéně) a dvou her autorů 
zahraničních: Ivanova od A. P. Čechova a Calderónova 
Vytrvalého prince. Vydalo Nakladatelství KANT.

Neratovická 
dvojvýstava
Vernisáž dvojvýstavy s názvy Johanna Tesařová  
a Martina Preissová – dobře utajené heroiny a Nebojte  
se Činohry ND proběhne 6. 11. 2015 v galerii Společen-
ského domu Neratovice za účasti členů Činohry ND. 
V rámci výstavy bude prezentován více než stoletý vý-
voj divadelních programů k inscenacím ND a kolekce 
nových plakátů k činoherním inscenacím. Součástí 
vernisáže je i beseda s umělkyněmi v Jazzclubu  
Společenského domu.

Poděkování
Přátelům a každému, kdo mi gratuloval k mým „neuvěřitelným?“ narozeninám, děkuji z plna hrdla.  
A za přispění na varhany pro koncertní sál v Hradci Králové (vybralo se asi 130.000 Kč) velikánský, melo-
dický dík! Vaše Soňa Červená
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ČINOHRA > Z OHLASŮ DIVÁKŮ

Nová krev – Zábor

 >

Češi zabrali v roce 1920 divadlo Němcům a diváci v roce 2015 hercům 
aneb Velké finále divadelního večera Zábor na jevišti „Staváku“

Foto: H. Smejkalová

Činohra se po prvním mimořádném divadelním večeru Zábor z cyklu NOVÁ 
KREV, který se uskutečnil ve zcela vyprodaném Stavovském divadle, setkala 
s velkým ohlasem! Máme radost a intenzivně se připravujeme na dva další 
– Šarádu na Nové scéně a Výpravu v historické budově Národního divadla.

VYBÍRÁME Z OHLASŮ:

Celý počin nás velice nadchnul a už se moc těšíme 
na repete v Národním divadle. Děkujeme a přejeme 
mnoho takových úžasných nápadů.
Miroslava Velebilová, Praha

Představení bylo úúúúúúúúúúúúúžasné,  
moc se nám líbilo. Těšíme se na další.
Alena a Jan Boumovi, Tábor

Bylo to perfektní, výborně jsme se bavili.
Radek Řehořek

Bylo to perfektní a už se těšíme na Novou scénu 
na Šarádu.
David Ficek

Díky za nevšední a jedinečný divadelní zážitek!
Jana Plevová

Děkujeme za krásný, vtipný, poučný a vůbec povedený 
zážitek z tohoto představení a za bezprostřední setká-
ní se členy souboru Činohry Národního divadla.
Václav a Kateřina Šnajdrovi

S přáteli jsme zažili mnoho divadelních eventů, ale 
tento je dalece předčil. Jistě nebylo lehké s tolika lidmi 
vše nacvičit, ale opravdu se Vám to povedlo. Bylo vidět, 
že všichni pracovali s chutí a maximálním nasazením, 
a doufám, že jste poznali, že publikum to opravdu 
ocenilo. Z toho množství pozitivních vjemů bych ráda 
vyzdvihla vtažení návštěvníka do děje hned od za-
čátku, dále německou výslovnost Jany Pidrmanové 
a Karla Dobrého a v neposlední řadě výrazný komedi-
ální talent Lucie Polišenské (a samozřejmě i její zpěv 
před hlavním vchodem) a Filipa Rajmonta.
Tamara Hotařová

 >

K projektu Nová krev jsme vyrobili odznaky 
a dámská i pánská trička Buď Národní, kte ré 

si můžete zakoupit v hlavní pokladně ND
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NOVÁ SCÉNA > VYBÍRÁME Z LISTOPADOVÉHO PROGRAMU
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Říjen je po celém světě znám jako 
měsíc boje proti rakovině prsu. Ne 
náhodou tedy právě v tuto dobu 
uspořádala Aliance žen s rako-
vinou prsu na několika místech 
v Praze rozsáhlou kampaň s ná-
zvem Ostře sledovaná prsa, do níž 
se zapojila i Nová scéna Národního 
divadla. Foyer Nové scény totiž 
mělo tu čest hostit během kampa-
ně jednu z Prsních stěn s věnova-
nými odlitky ženských prsou.
Celá kampaň probíhala ve dvou 
speciálních designových mo-
dulech, umístěných na vybraných 
lokalitách Prahy. V prvních z nich 
se mohli návštěvníci mimo jiné 

seznámit s aktivitami pořadatelské 
organizace a naučit se i techniky 
samovyšetření prsu. Ve zvláštních 
bílých modulech si pak mohly ženy 
nechat vytvořit sádrový odlitek 
svých ňader, který si buď mohly 
odnést celý domů, nebo věnovat 
jednu jeho část na Prsní stěnu 
ve foyeru Nové scény na znamení 
vyjádření podpory celému projektu 
a zapojení se do boje proti této 
nevyzpytatelné nemoci.
Cílem kampaně bylo především 
zvýšit povědomí široké veřejnosti 
o nutnosti prevence v boji proti ra-
kovině prsu a zaktivizovat tak ženy 
i muže k péči o své zdraví.

V pátek 9. října se v podestě 
Nové scény uskutečnila za účas-
ti ředitele Činohry Národního 
divadla Michala Dočekala a autora 
expozice, streetartového uměl-
ce Mikuláše Zippera slavnostní 
vernisáž výstavy PRACHY LOVE. 
Jak sám název výstavy napovídá, 

interiérová malba rozvíjí téma 
peněz a jejich vztahů ke společ-
nosti, k životu, k materiálu. Kromě 
samotné autorské malby nabídne 
expozice v podestě Nové scény 
také několik sítotiskových grafik, 
z nichž některé pocházejí ještě 
z doby autorovy pouliční tvorby.

Prachy Love – street art 
v podestě Nové scény

Ostře sledovaná prsa  
ve foyeru Nové scény

8. listopadu 2015, Nová scéna 
Studio DAMÚZA 

Trpasličí 
pohádka
Trpaslíci žijí obvykle ve skupinách, většinou 
mají 28–53 cm, jejich váha nepřesahuje 
5 kg. Oblíbenou stravou jsou menší kamínky 
a stonky blatouchu jarního, hlavní náplní 
dne pak práce v dolech. Rutinéři. To vše 
se ale může změnit příchodem nezvaného 
hosta… Co udělá se sedmi muži jedna krás-
ka? Přijďte se podívat na příběh tak silný, že 
si ho vyprávějí už generace trpaslíků.

Koncept, režie: Tomsa Legierski,  
Johana Vaňousová
Hrají: Tomsa Legierski  
a Anna Schmidtmajerová 
Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče
Délka představení: 40 minut

14. listopadu 2015, Nová scéna 
Laterna magika

Podivuhodné cesty 
Julese Verna
Netradiční inscenace plná humoru i fantazie 
přivádí diváky do světa cestovatelů a vy-
nálezců, ale také pionýrů filmového umění. 
Hrdinové Vernových románů, kteří mají 
být zvěčněni na plátně, i hrdinové nového 
věku za kamerou prožívají trochu bláznivé 
dobrodružství, do kterého zasáhne i sám 
Jules Verne. Tvůrčí dílna před představením 
v ceně vstupenky. Vhodné pro děti od 5 let. 
Nutná předchozí rezervace míst na  
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.

Scénář: Markéta Bidlasová, David Drábek
Režie: David Drábek
Hudba: Darek Král
Scéna: Jakub Kopecký
Vhodné pro děti od 10 let
Délka: 100 minut, hraje se s přestávkou

29. listopadu 2015, Nová scéna 
Laterna magika

Vidím 
nevidím 
Inscenace scenáristky, režisérky a animátor-
ky Marii Procházkové je určena především 
dětem. Ponoří se do světa představ a fanta-
zie holčičky Agátky, do jejích každodenních 
dobrodružství, prostřednictvím divadla, tan-
ce a pantomimy s projekcemi, jež využívají 
tradiční animaci i film. V inscenaci účinkují 
populární herci Linda Rybová a Tomáš 
Měcháček. Tvůrčí dílna před představením 
v ceně vstupenky. Vhodné pro děti od 8 let.
Nutná předchozí rezervace míst na  
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.

Scénář, animace a režie: Maria Procházková
Choreografie: Zdeněk Prokeš
Hudba: Marek Doubrava
Scéna: Jan Novotný
Pro děti od 5 let
Délka: 55 minut bez přestávky

Podzimní program pro děti
I v listopadu budou víkendová odpoledne na Nové scéně patřit především dětem. Národní divadlo ve spo-
lupráci se STUDIEM DAMÚZA, jež zaštiťuje studenty a čerstvé absolventy DAMU, přichystalo hned z kraje 
listopadu ve foyeru Nové scény oblíbenou Trpasličí pohádku. Z dětského repertoáru Laterny magiky si pak 
se svými ratolestmi budete moci užít nejen nevšední dobrodružství Julese Verna, ale i neobyčejné oka-
mžiky ze života malé holčičky Agátky.
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Podivuhodné cesty 
Julese Verna

Scénář: Markéta Bidlasová, David Drábek
Režie: David Drábek

Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Simona Rybáková

Hudba: Darek Král
Choreografie: Martin Pacek

Pohybová spolupráce: Henrieta Hornáčková
Projekce: Jakub Kopecký, Šimon Koudela

Uvádíme:
13. 11. ve 20.00 

a 14. 11. v 17.00 a 20.00 
na Nové scéně

Co se stane, když se tým filmařů z počátku 
20. století vedený roztržitým režisérem roz-
hodne zpracovat osudy hrdinů Julese Verna? 
A co když do natáčení zasáhne sám proslulý 
autor a jeho autoritativní manželka? Prostředí 
je inspirované skutečným filmovým ateliérem, 
který jako první prototyp postavil na začátku 
století Thomas Alva Edison. V inscenaci, v niž 
není nouze o překvapivé zvraty a humorné 
situace, ožívají fantastické obrazy a odvážní 
hrdinové z Vernových příběhů.

 ×
Jiří Zapletal
Foto: J. Fulín

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ
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Malý princ
O chystané premiéře s Matějem Cibulkou  
a Šimonem Koudelou, autory videoprojekcí

Máme za sebou první fázi dotáček. Kde vznikaly 
filmové materiály pro Malého prince?
Matěj Cibulka: Hlavním místem byl povrchový kaolino-
vý lom Kaznějov, kde jsme simulovali poušť, na které 
ztroskotá Exupéry se svým letadlem, a zároveň jsme 
točili určité fantaskní vize, které do představení potře-
buje pan režisér Morávek. Na vojenském letišti v Plzni 
se natáčelo Exupéryho letadlo, ale teď už budeme točit 
v ateliéru. Herci a tanečníci se natočí před tzv. klíčo-
vacím pozadím, aby se s jejich obrazem dalo pracovat 
digitálně. V plánu jsou ještě dokumentární dotáčky, 
práce s archivními materiály. V exteriéru už vzniknou 
jen drobnosti, podklady pro triky …

Půjde v projekcích více o film, nebo o digitální 
animaci?
MC: U Malého prince uvidíte obojí. Projekce v Malém 
princi budou na principu polyekranu, kdy bude sou-
časně v chodu několik projektorů, cca sedm, přední 
a zadní projekce, několik menších ekranů … Pro nás je 
to trochu jako celovečerní hraný i animovaný trikový 
film.

Jak velký prostor mají projekce v inscenaci,  
jaká je jejich úloha?
MC: Projekce budou přítomny prakticky neustále.
Šimon Koudela: Malý princ sice do jisté míry bude 
činoherní inscenace s dialogy, hereckou akcí, jde o vy-
právění příběhu, ale projekcí je ve scénáři velké množ-
ství a rozhodně nejde jen o ilustrace, ale o samostatný 
výrazový prostředek, což je vlastně i princip Laterny 
magiky. Myslím, že v tomhle smyslu jde pan Morávek 
správným směrem k tomu, co Laterna magika je.

Největší část vaší práce zabírá postprodukce.  
Co všechno musíte s materiálem dělat?
MC: Zajímavá bude práce s polyekranem. Je to poměr-
ně těžká práce, kde hodně záleží na tom, jakým způso-
bem budou poskládané záběry, protože je to mozaika, 
která když se přeskupí trochu jinak, může najednou 
jinak vyznít i obsahově. Je to složitější skladba než 
lineární film, protože vidíte několik záběrů současně 
a pracuje se s nimi v prostoru najednou. Vzniká mno-
hem víc variant, a potom i významů.
MC: Ještě je důležitá fáze po postprodukci, kdy se 
musí projekce tzv. namapovat na konkrétní pro-
jekční plochy, správně zaměřit projektory a musí se 
přizpůsobit finální podoba materiálu, aby seděl přesně 
na plochách a barevně ladil se svícením.

Mluvili jste o sedmi oddělených projekcích,  
to zní jako jedno z technologicky nejnáročnějších 
představení, které budeme mít.
ŠK: Tohle představení bude rozhodně hodně náročné 
na „odbavení“, protože zdrojů projekcí je opravdu 
hodně. A projekce nepojedou kontinuálně od začátku 
do konce.

To býval dřív princip Laterny magiky – předtočený 
film synchronizovaný se zvukovou stopou vytvo-
řil plochu, na kterou museli tanečníci nebo herci 
reagovat, strefit se do každého záběru na vteřinu 
přesně. Teď vlastně jdeme úplně opačnou cestou.
ŠK: U takovéto inscenace se projekce tímhle způsobem 
pustit nedá. Je to činohra, která nemůže být pokaždé 
stejná, je to živý organismus, má své vnitřní načaso-
vání, které se mění. Každé představení je jiné a tomu 
se musí přizpůsobovat i projekce, spouštět vše podle 
plánu. V našem případě musí technika reagovat na he-
reckou akci, takže úspěch představení bude záviset 
na lidském faktoru. Bude to jako živé vysílání v televizi.

Laterna magika jako divadlo, divadelní princip – 
jakou má podle vás budoucnost?
MC: Myslím, že potenciál Laterny magiky je ještě velký, 
jde jen o tvůrčí uchopení. Je důležité, aby se udržela 
v proudu technologicky i myšlenkově, aby byly čerstvé 
nápady i pružný systém obnovy vybavení.
ŠK: Dnešní doba tomu pomáhá, technologie jsou 
vyspělejší, přístupnější, jednodušší, jsou tu daleko 
větší možnosti, které tvůrcům dávají mnohem větší 
prostor pro vyjádření. Pro Laternu magiku je doba 
ideální, pokud se najdou autoři, kteří tyhle možnosti 
využijí naplno. Filmový obraz je médium, které může 
vyjádřit velmi mnoho. Jsme v éře příběhů, ale vyprá-
vění nemusí mít nutně formu činohry nebo dějového 
filmu, naopak se zapomíná, že film jako médium má 
možnost mluvit beze slov. Výrazové prostředky dnes 
už trochu zapomenutého němého filmu jsou také 
jednou z cest, které i novým technologiím mohou dát 
schopnost větší výpovědi.
 

Lucie Kocourková

Ačkoli premiéra insce-
nace Malý princ se bude 

konat až v dubnu, prá-
ce na ní jsou již dávno 
v plném proudu. Roz-
hodli jsme se, že vám 

ze zákulisí vzniku autor-
ského projektu režisé-
ra Vladimíra Morávka 

a jeho týmu ukážeme co 
nejvíce. Jednou z nejdů-
ležitějších složek před-
stavení Laterny magiky 

jsou videoprojekce, vzni-
kající nyní pod vedením 
kameramana MATĚJE 
CIBULKY a animátora 

ŠIMONA KOUDELY.  
Oba tvůrce jsme při 

práci vyzpovídali.

 >

Kameraman Matěj Cibulka při natáčení
Foto: D. Šachl



Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

 ×
Alina Nanu a Ondřej Vinkát
Foto: M. Divíšek

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 Afana-
ssiev, Michaela Černá, Radek Vrátil
Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme:
7. 11. 2015 
ve Státní opeře

Zveme Vás na nové obsazení titulních rolí!
V roli Julie zazáří první sólistka Baletu ND, 
ALINA NANU po boku prvního sólisty ONDŘEJE VINKLÁTA, 
který získal za tuto roli Cenu Thálie.

Romeo a Julie

Julie: 
Ne, nepřisahej. Tobě-li se těším, přec netěším se 
této noční smlouvě: je náhlá, nerozvážná, příliš 
kvapná, a příliš blesku podobná, jenž mizí, než 
někdo řekne, blýská se. Spi dobře! To poupě lásky, 
zrajíc letním dechem, ať krásně zkvěte, až se opět 
sejdem. Teď dobrou noc! Mír klidný v srdci tvém se 
uhosti, tak sladce jako v mém!
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Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Libreto: Petr Zuska  

podle E. T. A. Hoffmanna
Choreografie a režie: Petr Zuska

Scéna: Pavel Svoboda
Kostýmy: Alexandra Grusková
Světelný design: Daniel Tesař

Animace: Šimon Koudela a Karel Mařík
Asistenti choreografa: Tereza Podařilová, 

Alexandre Katsapov, Nelly Danko,  
Alexej Afanassiev

Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov 

Hraje Orchestr Národního divadla

I. premiéra: 3. 12. 2015
II. premiéra: 4. 12. 2015

v Národním divadle

Louskáček a Myšák Plyšák

 >

Petr Zuska a Guido Sarno na zkoušce
Foto: M. Bakuš

Louskáčkův příběh 
 
Louskáček (1892) je jedním z nej-
hranějších baletů druhé poloviny 
dvacátého století i současnosti 
a zároveň jedním z nejinscenova-
nějších děl s vánoční tematikou. 
Vznikl na popud ředitele Carských 
divadel Ivana Alexandroviče 
Vsevoložského, který se po úspě-
chu Spící krasavice (1890) rozhodl 
objednat u Petra Iljiče Čajkovského 
pro Mariinské divadlo v Petro-
hradě další balet. Louskáček se, 
stejně jako Spící krasavice, zrodil 
z těsné spolupráce P. I. Čajkovské-
ho s baletním mistrem Mariusem 
Petipou. 
Petipa napsal k Louskáčkovi 
jednak libreto a jednak velmi po-
drobný scénář zahrnující nástupy 
a odchody postav, jejich pohy-
bovou charakteristiku a taneční 
variace, které v řadě případů roz-
pracoval do podoby konkrétních 
rytmů, taktů, charakteru hudby či 
její atmosféry a pro některé pasá-
že navrhl také hudební nástroje, 
které mají zaznít. Libreto vzniklo 
na základě inspirace pohádkovým 

příběhem Louskáček a Myší král 
z roku 1816, jehož autorem je 
představitel německého roman-
tismu Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann. Petipu zaujal Hoffman-
nův příběh, avšak jeho poetika jej 
odrazovala svou pochmurností 
a přítomností úzkostných, krutých 
či hororových prvků, proto jako 
předlohu k libretu Louskáčka zvolil 
novější francouzské zpracování 
tohoto Hoffmannova díla, které 
v roce 1844 vydal pod názvem 
Histoire d’un casse-noisette (Příběh 
Louskáčka) Alexandre Dumas. 
Dumasova odlehčená verze 
Hoffmannova vánočního příběhu 
poskytla Petipovi syžetový rámec, 
na jehož půdorysu nevznikl dra-
maticky prokomponovaný dějový 
balet, jaký představuje např. 
Labutí jezero (1877, Velké divadlo 
v Moskvě) či Spící krasavice, nýbrž 
v poslední třetině 19. století velice 
populární žánr baletu-féerie. 
Tyto scénické montáže, zábavná 
pásma, z nichž se nejvíce proslavil 
Excelsior (1881, La Scala) Romu-
alda Marenca a Luigi Manzottiho, 
byla založena na úvodním názna-

ku jednoduché fabule, která však 
nebyla dále rozvíjena na principu 
dramatické výstavby syžetu, nýbrž 
byla variována prostřednictvím 
nekonečných divertissement, tab-
leaux, akrobatických prvků popř. 
dalších efektů. Balet-féerie byl 
koncipován především jako velko-
lepá zábavná podívaná zastřešená 
určitým námětem či motivem.
Vzhledem k tomu, že Petipa 
v průběhu roku 1892 onemocněl, 
ujal se choreografie Louskáčka 
jeho žák a asistent Lev Ivanov. 
Vytvořil inscenační strukturu 
o dvou dějstvích a třech obrazech, 
přičemž první dějství sestávalo 
především z pantomimy a sboro-
vých tanců a druhé z jednotlivých 
divertissement. Ivanovova premi-
érová choreografie zahrnovala mj. 
tance národů, tanec sněhových 
vloček, květinový valčík, diverti-
ssementa Čokolády, Kávy či Čaje, 
stejně jako závěrečné Grand pas 
de deux, které v jeho verzi tančila 
Cukrová víla/víla Dražé se svým 
kavalírem. 
V březnu 1892, takřka tři čtvrtě 
roku před premiérovým uvedením 
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Louskáček a Myšák Plyšák  >

Alina Nanu a a soubor Baletu ND na zkoušce
Foto: M. Bakuš

baletu, představil P. I. Čajkovskij 
Louskáčka petrohradskému 
publiku v podobě symfonické suity, 
která byla velmi dobře přijata. 
Čajkovskij zkomponoval většinu 
hudby v průběhu své cesty do USA 
a Francie, kde objevil toho času 
poměrně nový hudební nástroj – 
celestu. Název celesty je odvo-
zen z italského výrazu celeste 
– nebeský, není proto překvapivé, 
že jemně zvonivý zvuk tohoto 
nástroje Čajkovského inspiroval 
k vytvoření hudebního motivu 
Cukrové víly/víly Dražé.
Světová premiéra Louskáčka se 
uskutečnila v prosinci 1892 v Ma-
riinském divadle v Petrohradě. 
Přestože v původním nastudování 
vystupovali hvězdní tanečníci jako 
Nikolaj Gustavovič Legat, Pavel 
Andrejevič Gerdt či Olga Preobra-
ženskaja, byla Ivanovova choreo-
grafie přijata s rozpaky.  

Louskáček v horizontu  
dvacátého století 

V průběhu 20. století se Louskáček 
stal jedním z nejinscenovanějších 

titulů klasického baletního reperto-
áru. Prošel celou řadou dramatur-
gických a choreografických proměn, 
které, jak v domácím – ruském, tak 
v zahraničním kontextu, formovaly 
jeho inscenační tradici spojenou 
s obdobím Vánoc. 
Současná inscenační tradice 
Louskáčka zahrnuje široké spek-
trum choreografických přístupů. 
Obecně lze říci, že v ní dominují 
přístupy vztahující se k původní 
interpretaci díla, a to jak v rovi-
ně dramaturgické, tak v rovině 
klasické baletní techniky. Jednou 
z charakteristických variant 
v rámci dané inscenační linie 
Louskáčka je možnost obsazení 
role Klárky (někdy též Marušky) 
dítětem nebo dospívající dívkou, 
jako tomu bylo v případě pů-
vodní Ivanovovy choreografie či 
v případě prvního uvedení tohoto 
baletu v Národním divadle v cho-
reografii Achilla Viscusiho (1908), 
jehož inscenace se stala rovněž 
prvním nastudováním Louskáčka 
za hranicemi Ruska. V duchu této 
poetiky byla v českém prostředí 
vystavěna dále např. inscenace 

Augustina Bergera (1923, Národní 
divadlo) či Jelizavety Nikolské 
(1938, Národní divadlo). V za-
hraničí pak zejména inscenace 
George Balanchina (1954, New 
York City Ballet), kterou soubor 
New York City Ballet o Vánocích 
již více než šedesát let reprízuje. 
Další z hojně užívaných možností 
tradiční interpretační linie, je užití 
motivu proměny postavy Klárky–
dítěte v Klárku-primabalerínu, 
k níž zpravidla dochází ve snu 
mezi prvním a druhým obrazem 
prvního dějství. 
Z významných inscenací tradiční 
interpretační linie Louskáčka je 
dále nezbytné zmínit např. verzi 
Jurije Grigoroviče (1966, Velké 
divadlo v Moskvě a 1998 Národní 
divadlo v Praze), Rudolfa Nurejeva 
(1967, Královský švédský balet) 
či Michaila Baryšnikova (1976, 
American Ballet Theatre).
Zcela svébytné postavení zaujíma-
jí v rámci inscenační tradice Lous-
káčka díla Johna Cranca (1966, 
Stuttgarter Ballett) a Johna Neu-
meiera (1971, Hamburg Ballett), 
která jsou esencí úsilí o uchování 

a rozvoj klasické baletní tradice 
Louskáčka a současně citlivým, 
avšak důsledným, pokusem o jeho 
moderní dramaturgický přesah.
Inscenační tradice Louskáčka 
v současnosti zahrnuje rovněž 
řadu avantgardních, neoklasic-
kých či postmoderních interpreta-
cí tohoto scénického díla. Jednou 
z průkopnických verzí avant-
gardního experimentu na půdě 
klasického baletu se stalo revu-
ální pásmo Fjodora V. Lopuchova 
(1929, Kirovovo divadlo v Le-
ningradě). K inscenacím, jejichž 
tvůrci se pokusili přenést výklad 
baletu Louskáček do současného 
paradigmatu a podařilo se jim 
nalézt ke svému konceptu rovněž 
funkční choreografická řešení se 
řadí především verze Rolanda Pe-
tita (1976, Ballets de Marseilles), 
Matthewa Bourneho (1992, Edin-
burgh) či Maurice Béjarta (2000, 
Béjart Ballet Lausanne). 
 
Julie Kočí, teatroložka, 
katedra divadelní vědy FFUK
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K osobitému přístupu v inscenaci Louskáček a Myšák Plyšák se hlásí  
nyní i choreograf a umělecký šéf Baletu ND PETR ZUSKA. 

Co bylo impulsem k tomu, že jste 
se rozhodl vytvořit novou verzi 
Louskáčka pro Národní divadlo?
Po jedenácti sezonách hraní 
verze Youriho Vàmose jsem měl 
pocit, že přichází čas na změnu. 
Neuvažoval jsem ihned o něčem 
úplně novém, ani o tom, že to 
budu chtít dělat sám. Chvíli jsem 
hledal. Viděl jsem pár verzí čistě 
klasických či tradičních, které se 
i s těmi, jež jsem znal z dřívějš-
ka, podobaly jako vejce vejci. 
Po velice originálním a nevšed-
ním pohledu Youriho Vàmose 
by mi ale uvést něco takového 
přišlo trochu jako krok zpátky. 
Pochopitelně znám také pár 
úplně jiných Louskáčků pojatých 
řekněme revolučněji, ale ty jsou 
zpravidla velice současné, tedy 
choreograficky. Já jsem ale chtěl 
mix těchto dvou aspektů. Origi-
nální pojetí, ale zároveň takové, 
které bude možno považovat 
za klasický balet. Tvůrců, kteří 
by toto splňovali, je méně než 
minimum. Určitý vlastní nápad 
na Louskáčka jsem nosil v hlavě 

už pěkných pár let, a tak jsem si 
řekl: Je čas.

Do jaké doby a na jaké místo jste 
příběh zasadil?
Doba není podstatná, ale z hle-
diska výtvarného jsme vlastně 
v současnosti. Místem je Praha. 
Samozřejmě její určitá styliza-
ce. V rámci snových pasáží se 
pak dostáváme pochopitelně 
i do prostředí asi těžko pojmeno-
vatelných. 

Jak jste k tomuto tématu přistu-
poval z hlediska libretisty?
To nebylo nijak jednoduché. Jak 
jsem řekl, určitý starý nápad 
jsem už měl, ale strukturálně to 
zdaleka nebylo domyšlené. Věděl 
jsem, že nechci znovu opakovat 
již 100krát viděné, ale zároveň 
jsem cítil nutnost zachování 
čajkovsko-petipovské struktury. 
Po letech jsem znovu přeče-
tl původní literární předlohu 
E. T. A. Hoffmanna Louskáček 
a Myší král a pochopil, jak ji Petipa 
svým libretem poškodil. Rezigna-

cí na více než jednu třetinu děje 
původní knihy se tak z typické-
ho baletního Louskáčka stalo 
v podstatě v mnohém nelogické 
a povrchní „načančané balábile“, 
kde není jasné, proč Louskáček 
je právě louskáčkem, proč bojuje 
právě s Myším králem. Nebo ve  
2. jednání, tedy v kouzelné zemi 
sladkostí, se v rámci tehdejších 
baletních divertissement ocitáme 
spíše na nějakém mezinárodním 
folklórním festivalu … atd. A toho 
jsem se chtěl vyvarovat. Ne, ani 
já ale nestavím příběh podle 
Hoffmanna, ač je geniální. Je to 
přeci jen komplikované a není 
na to hudba. Vymyslel jsem svůj 
vlastní příběh v něčem tak trochu 
převrácený, v mnohém dá se 
říci český. Přičemž respektuji 
Čajkovského nádhernou muziku, 
adaptuji se do základních rámů 
Petipovy zkratky a snažím se tu 
a tam dotknout symbolů a arche-
typů Hoffmanových, a tím vytvořit 
příběhu logiku i přesah. A mými 
základními stavebními kameny 
jsou Kouzlo, Láska a Humor.

Jak jste k tomuto tématu přistu-
poval z hlediska choreografa?
Do určité míry jsem už na to od-
pověděl na začátku. Jsou situace, 
scény a některé postavy, které se 
tomu vymykají, ale stěžejní „lous-
káčkovské“ pasáže jsou opřeny 
o slovník klasického baletu. To 
však neznamená, že nějaké cho-
reografie přebírám z dřívějška. 
Všechno zde bude nové. I v rámci 
známých pas de deux a variací.

Bude Louskáček opravdu  
vánoční?
Ano, na rozdíl například od pojetí 
Johna Neumeiera je můj Lous-
káček nejen vánoční, ale také 
předvánoční, tedy mikulášský. Jen 
„sněžit“ v něm nebude. V na-
šich krajích jsou Vánoce stejně 
většinou tzv. „na blátě“ a navíc se 
nemohu dívat na to, jak uklízeč-
ky z Národního divadla se musí 
chuděry vždy ohánět těmi obřími 
smetáky, a to za tak ubohé peníze. 
Ať tedy z toho vánočního času kro-
mě dětí profitují tak trochu i ony.
HB

 >

Petr Zuska na zkoušce
Foto: M. Bakuš

Hovory s …

PETREM 
ZUSKOU
 
Na Nové scéně Národního diva-
dla přivítáme Petra Zusku, umě-
leckého šéfa Baletu Národního 
divadla, choreografa a tanečníka, 
který se divákům představí v ži-
vém rozhovoru o životě, choreo-
grafické tvorbě a hlavně o nově 
připravované premiéře baletu 
Louskáček a Myšák Plyšák – 
tentokrát s významným českým 
hercem Viktorem Preissem  
v roli moderátora. V rámci veče-
ra uvidíte ukázky z připravované 
premiéry. Vstup zdarma

1. 12. 2015 v 16.00  
na Nové scéně ND

www.narodni-divadlo.cz
www.novascena.cz
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Setkávání se s ikonickými tvářemi izraelské kulturní 
scény a jejich představování českému publiku patří 
mezi nejpříjemnější součásti mé práce. Jedním z ta-
kových momentů byla premiéra taneční inscenace 
decadance v Národním divadle za účasti jejího autora, 
Ohada Naharina. 

Ohad se věnuje výhradně svému telavivskému taneč-
nímu souboru Batsheva, na jehož každou premiéru 
v telavivském centru Suzanne Dellal se svádí bitva 
o vstupenky. A jsem rád, že fronty se stojí i na praž-
skou inscenaci decadance! Zážitek to byl mimořádný 
pro mě a nepochybuji, že i pro všechny ostatní v sále. 
Představení využívá postupy z dřívějších Ohadových 
choreografií a jeho součástí je také scéna na pesa-
chovou píseň Echad mi jodea (Kdopak ví …). Melodie, 
v Izraeli důvěrně známá každému malému dítěti, 
získává na naléhavosti nekonečným opakováním 
zoufalých nebo snad osvobozujích pohybů tanečníků. 
Pražský soubor se zhostil této ikonické scény izrael- 
ského tance s neuvěřitelnou energií a precizností – 
klobouk dolů! 

Ohadem Naharinem vyvinutý taneční styl gaga, který 
tak významně ovlivnil globální scénu současného 
tance, klade důraz na přirozené možnosti každého 

těla. I když tedy zahraniční uvedení Ohadových děl 
vycházejí z jeho starších choreografií pro izraelskou 
Batshevu, vždy získávají s novým souborem neotřelý 
výraz. V Praze je to dovedeno do důsledku, když 
tanečníci pozvou mezi sebe publikum. Byli odvážlivci, 
kteří se na pódium skutečně vypravili – přiznám se, 
že já jsem mezi nimi nebyl, ale pak jsem nadšeně 
tleskal veselému, spontánnímu výsledku. 

Před premiérou Ohad s tanečníky Národního divadla 
několik dní pracoval a ačkoli je známý jako důsledný 
kritik, vypadal skutečně spokojeně. Vrátil se pak o tři 
týdny později ještě na představení vlastního souboru, 
Batshevy, která na Tanci Praha uvedla jeho další 
choreografii Last Work. Minulá sezona tedy přines-
la opravdu dynamický rozvoj česko-izraelských 
tanečních vztahů, což mě těší zejména při příležitosti 
letošního 25. výročí obnovení diplomatických styků. 
Obě taneční scény energicky spolupracují i nadále – 
a možná se za pár let můžeme těšit i na pražské vy-
stoupení Ohadovy malé dcerky, která během našich 
asi nepříliš zábavných proslovů vesele tančila mezi 
mikrofony po mramorové podlaze foyer Nové scény. 

Gary Koren  
Velvyslanec Státu Izrael v České republice 

Choreografie: Ohad Naharin
Světelný design a scéna: 
Avi Yona Bueno (Bambi)
Kostýmy: Rakefet Levy

Hudba: Perez Prado & His Orchestra,  
Billy May’s Rico Mambo Orchestra,  

The John Buzon Trio, Dick Dale,  
tradiční izraelská hudba, Antonio Vivaldi, 

Marusha, Don Swan & His Orchestra, 
Dean Martin, Chari Chari, Kid 606, AGF, 
Fennesz, Kaho Naa Pyaar Hai, Chrono-

mad, The Beach Boys, Rayon, Seefeel

Uvádíme: 
15. a 17. 11. 2015 

na Nové scéně

OHAD NAHARIN: 
decadance
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Setkání evropských  
baletních škol
V rámci oslav 70. výročí založení Taneční konzerva-
toře hlavního města Prahy pořádá Společnost tance 
při Taneční konzervatoři ve spolupráci s Národním 
divadlem v Praze a za finanční podpory Nadační-
ho fondu Cesta ke vzdělání Magistrátu hl. m. Prahy 
Přehlídku evropských baletních škol. Na koncertě, který 
se uskuteční 2. 11. 2015 ve Státní opeře, se představí 
studenti Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, Tanečního 
centra Praha-konzervatoře, Taneční konzervatoře 
v Brně, Taneční konzervatoře Evy Jaczovej v Bratislavě, 
Královské konzervatoře z Barcelony, Školy Vídeňské 
státní opery a Státní baletní školy v Bytomi. 

Valmont a nová 
Markýza de Tourvel
Slavný román Choderlose de Laclose Nebezpečné 
známosti (1782) inspiroval známého českého choreo-
grafa Libora Vaculíka k vytvoření komorní inscenace, 
která osciluje na pomezí baletu a tanečního divadla. 
V příběhu o cynických poživačnících vykresluje Libor 
Vaculík do detailu protichůdné charaktery jednotlivých 
postav. Ne náhodou získali představitelé hlavních rolí 
nominace na Cenu Thálie 2014. V listopadu se vám 
poprvé v roli představí půvabná francouzská tanečnice, 
demisólistka Baletu ND, Alice Petit.

1. 11. v 17.00 a 21. 11. v 19.00 ve Stavovském divadle

Kalendář 
Baletu ND 2016

Slunce je 
nejmocnější 
ze všech tě-
les sluneční 
soustavy. 
Zabarvuje 
osobnost tak 
silně, že je 
možné utvo-
řit neuvěři-
telně přesný 
obrázek 
člověka, při 
jehož naro-
zení Slunce 

působilo prostřednictvím známých a předvídatelných 
vlivů určitého astrologického znamení. Tyto vibrace 
po celý život vtiskují této osobě charakteristické vlast-
nosti jeho znamení. Právě ten určitý úsek zvěrokruhu, 
ve kterém se Slunce nacházelo v okamžiku, kdy jste se 
poprvé nadechli, je přesně to znamení, které vyjadřu-
je jádro naší bytosti. Nic nemůže zastínit zář Slunce 
nacházejícího se ve vašem znamení. 
A právě Slunce se stalo inspirací pro vznik nového 
kalendáře Baletu Národního divadla na rok 2016. 
Autorem fotografií je Pavel Hejný, umělec, jehož oči 
umí nalézt tu správnou setinku vteřiny, kdy tanečník 
ve výskoku zaujme tu nejlepší pozici, tvůrce, pro ně-
hož krása a dokonalost (nejen tělesná) nejsou jenom 
prázdným pojmem. Jeho fotografie doprovázejí Balet 
ND, stejně jako autorská linka mistra grafiky Petra 
Humla, jehož práci vídáte na všech plakátech a vizuá-
lech Národního divadla. Třetím elementem v tvorbě 
kalendáře je sólistka Baletu ND Zuzana Šimáková, 
která se postarala o choreografické zpracování jed-
notlivých motivů. Autorka textů je známá astroložka 
Markéta Vostrá, která umí číst nejen mezi řádky, ale 
také z hvězd.

Chcete se dozvědět, kdo je v souboru Vodnář, Štír 
a kdo Lev? Možná získáte neotřelého průvodce 
vaším tvůrčím rokem 2016. Těšte se na tanečníky 
Baletu ND – jinak, ale krásně …

MIROSLAV HAJN (10. 5. 1960 – 28. 9. 2015)

28. 9. 2015 zemřel po dlouhé nemoci ve svých 55 letech 
tanečník a pedagog, pan MgA. Miroslav Hajn, jehož jmé-
no a život byly neodmyslitelně spjaty s Baletem  
Národního divadla a Taneční konzervatoří hl. m. Prahy. 
Miroslav Hajn byl nejen skvělým umělcem a pedagogem, 
ale i člověkem s velkým srdcem, vnitřní silou, pokorou 
a láskou k životu. 
Narodil se 10. 5. 1960 v Kolíně. Své první baletní krůčky 
okusil na Základní umělecké škole v Pardubicích pod 
vedením prof. Evy Malátové. V roce 1975–1980 studoval 
na Státní taneční konzervatoř v Praze. Po absolutoriu 
odjel na roční stáž do Leningradského choreografického 
učiliště A. J. Vaganovové.
Od roku 1980 se stal členem Baletu Národního divadla 
v Praze. Po vytvoření menších i větších rolí získal v roce 
1988 status sólisty. Mezi jeho nejvýznamnější role patří 
Spartakus, Princ Bajaja, Odysseus ve stejnojmenných 

baletech, Muž v Carmině Buraně, Espada v Donu Quijotovi, 
Zeus v baletu Zpěvy noci, Banquo v Macbetovi, Hillarion 
v Giselle, Benvolio v Romeovi a Julii nebo Smrt v baletním 
triptychu Z nejlepšího. Po těžkém úraze na jevišti byl 
nucen zanechat své aktivní profesionální taneční dráhy. 
Od roku 1990 se začal věnovat pedagogické profesi 
na Taneční konzervatoři v Praze - obor klasický tanec, 
partnerský tanec a scénická praxe. Své praktické zkuše-
nosti obohatil o zkušenosti v pedagogice a choreografii 
studiem na HAMU v Praze (1995–1998). 
Jako pedagog také působil ve Státní opeře Praha,  
Pražském komorním baletu Pavla Šmoka, Česko-
slovenském státním souboru písní a tanců a na DAMU. 
Od září 2009 zastával funkci zástupce ředitele  
Taneční konzervatoře hlavního města Prahy.

Vzpomínáme.

BALETNÍ DÍLNA
VIVAT ČAJKOVSKIJ

 „Nejkrásnější okamžiky mého 
života jsou ty, když vidím, že má 
hudba zapadá do hloubi srdce 
toho, koho mám rád a jehož 
soucítění je mi dražší než sláva 
a úspěch v davu posluchačů,“ 
napsal v dopise Petr Iljič 
Čajkovskij. 

Listopadovou baletní dílnu 
věnujeme Čajkovského 
baletům – hlavně Labutímu 
jezeru a Louskáčkovi, tedy 
titulům, které již tradičně patří 
k zimnímu (vánočnímu) času. 
Provedeme vás Čajkovského 
balety, utřídíme vám pas de 
deux a pas de trois, symboly 
a gesta, motivy a variace, upo-
zorníme na historické milníky, 
vyvrátíme vžité konvence, 
připravíme na zhlédnutí 
těchto děl. To vše za účasti 
našich předních sólistů a pod 
vedením Adély Pollertové. 

Termín: 8. 11. 2015 v 16 hod,
Dílnu doporučujeme dospě-
lým a dětem od 6 let.

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

BALET NÁS BAVÍ  
I V LISTOPADU

Miroslav Hajn a Aneta Voleská, 
Zpěvy noci, 1982  

Foto: Archiv
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Aleš Briscein 
Foto: Archiv MeK
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S podzimem, který je nyní 
v plném proudu, vám s ra-
dostí na našich stránkách 
přinášíme další rozhovor, 
pro který si člen Mecenáš-
ského klubu FILIP HANZLÍK, 
vybral operního pěvce Aleše 
Brisceina. 
Aleš Briscein, jako umělec 
ve svobodném povolání, 
hostuje trvale v Národním 
divadle. Účinkoval v zahraničí 
i na domácí půdě již v mnoha 
operních inscenacích, napo-
sledy jako Pollione v opeře 
Norma. Je dvojnásobným 
držitelem Ceny Thálie.
Mecenáš Filip Hanzlík, který 
pro Aleše Brisceina připravil 
sérii otázek, by sám sebe 
označil za nadšeného operní-
ho laika a na členství v Me-
cenášském klubu oceňuje 
především možnost návštěvy 
premiér a setkávání s umělci.

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

Další zajímavosti sledujte na interne-
tových stránkách www.meknd.cz nebo 
na našem facebooku.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Aleš Briscein
Moc vás zdravím, pane Brisceine, 
a gratuluji k vynikajícímu výkonu 
v roli Polliona ve Státní opeře. 
To mě vede k otázce, kterou si 
kladu už delší dobu, a sice zda 
nechystáte své profilové CD? Nebo 
alespoň záznam z vašeho recitálu 
na Pražském jaru před dvěma lety? 
Osobně doufám, že otázka zní „kdy“ 
spíše než „jestli“.
Děkuji Vám za gratulaci. Dělat v České 
republice operu v jednom obsazení je 
vždy trochu nebezpečné, ale přežili 
jsme to ve zdraví! Otázku ohledně 
mého profilového CD neslyším 
poprvé … Vy jste tu otázku přesně 
vystihl – „kdy“. Můj diář je plný, takže 
plánovat natáčení s předstihem by byl 
logistický úkol spíše pro moji agentu-
ru. Nic by se ale nemělo do nekoneč-
na odkládat, takže i já jsem už začal 
v tomto směru něco podnikat. Koncert 
na Pražském jaru jsem bohužel zpíval 
v indispozici, tak nejsem nakloněn 
myšlence vydat záznam celý. V Čes-
kém rozhlase už proběhlo natáčení, 
ve kterém jsem nahrál některé árie 
ze světového repertoáru. Dále je 
v plánu i natáčení českého repertoáru. 
Tyto skladby by se pak daly použít 
i na mé profilové CD. Stále to ale není 
to klasické nahrávání v kuse a časové 
odstupy jsou celkem dlouhé. V dnešní 
době není zas tak jednoduché zaplatit 
extra orchestr atd. Budeme se asi 
muset poohlédnout po nějakém šikov-
ném donátorovi.

A ještě k ruské opeře. Prestižní 
časopis Opernwelt psal v superlati-
vech o vašem Andrejovi v Mazeppě 
v berlínské Komische Oper. Lenskij 
nebo Vaudémont vás nelákají? 
Ruskou operní literaturu mám moc 
rád a jsem šťastný, že si v této sezoně 
opět Lenského zazpívám. Tentokrát 
to bude v berlínské Komische Oper, 
kde bude nová produkce Evžena 
Oněgina v režii intendanta divadla 
Barrie Koskyho plánovaná na leden 
2016. Opernwelt je prestižní časopis, 
který je velmi sledovaný a ceněný 
odbornou i laickou veřejností. Bohužel 
mě mrzí, že je takový propastný rozdíl 
v psaní recenzí na představení u nás 
a v zahraničí. Tady se klidně napíše, 
že máte technicky posazený hlas 
a za dva měsíce že máte technické 
potíže a hlas nemáte vůbec. To se 
v zahraničí nestává.

Je pro operního zpěváka nezbytné 
nebo aspoň přínosné, aby sám 
ovládal hru na nějaký hudební 
nástroj? Vy sám na nějaký hudební 
nástroj hrajete? 
Já si myslím, že je velkou výhodou 
pro zpěváka vystudovat ještě hru 
na hudební nástroj. Instrument 
vám dá určitě větší cit pro rytmus 
a nedílnou výhodou je i lepší hudební 
paměť. Je obecně známo, že se zpě-
váci-instrumentalisté rychleji a snáz 
učí nové party. Já sám jsem hrál šest 
let na housle a později vystudoval 
hru na klarinet. S oblibou, když mi to 

čas dovolí, si zahraju na svůj oblíbe-
ný saxofon.

Často si říkám, jestli operní zpěvák 
na jevišti, obklopen decibely hudby 
z orchestřiště, vůbec může slyšet 
nápovědu. Může? Stalo se vám 
někdy, že vám vypadl text natolik, 
že jste byl odkázán na pomoc z ná-
povědní budky? 
Že bych potřeboval často nápově-
du, se mi nestává, ale zrovna před 
několika dny se mi to stalo tady 
na turné po Japonsku s Traviatou. Měl 
jsem kolegovi odpovědět v recitativu 
na jeho text po krátké pauze větu „Il 
so ti calma …“, už v průběhu jeho zpí-
vání jsem se takticky začal přesouvat 
do strany k nápovědě, aby mi nahodila 
text, který mi vypadl. Dlouze se na mě 
usmívala a nic … Pro každého zpěváka 
je to věčnost, když stojí na scéně 
a mlčí v hrobovém tichu. Po delším 
čase mi repliku napověděla a později 
se mi i omluvila, že myslela, že jsem 
chtěl tu psanou pauzu záměrně 
prodloužit pro větší efekt na diváky. 
Někdy to jsou opravdu nervy!

Stalo se vám někdy, že jste odmítl 
nějakou operní nabídku, protože 
režijní pojetí bylo příliš „ujeté“?
Moderní operní režie hledá nejrozto-
divnější cesty, jak si získat operního 
diváka. Už jsme zažili Lohengrina 
mezi potkany, Rusalku v podzemním 
bunkru atd. Jsem už ze zahraničních 
produkcí zvyklý na to, že jsou režie 
pojímány většinou neklasicky, a tak 
mě jen tak něco nepřekvapí, a na dru-
hou stranu tu snahu i občas chápu. 
V době multimediálních vymožeností 

si musí opera hledat cestu, jak být pro 
diváka atraktivní. Pamatuji si, že jsem 
se měl v jedné opeře při milostné 
scéně na žádost režiséra objevit nahý. 
Bylo to ale v jiné chvíli, než milostná 
scéna probíhala. Nedovedl mi dost 
dobře vysvětlit, proč to tak má být, 
takže na úplný striptýz nedošlo.

Kdesi jsem četl, že jeden slavný 
dirigent ND pro jakousi neshodu 
s jednou z protagonistek pohro-
zil, že jí při představení nebude 
ukazovat nástupy. Zvládne operní 
zpěvák spolehlivě zazpívat roli i bez 
nástupů od dirigenta?
Varianta bez ukazování nástupů není 
úplně nejšťastnější. Dirigent a zpěvák 
by měli na jevišti spolupracovat, 
protože jinak souhra s orchestrem 
a dalšími zpěváky může být hodně 
problematická. Ale už jsem zažil 
i takovou situaci. Před několika roky 
jsme v Pařížské národní opeře hráli 
operu L. Janáčka – Z mrtvého domu. 
Byl na ni angažovaný německý diri-
gent. Od prvních taktů zkoušek bylo 
jasné, že mu hudba našeho národního 
génia bude dělat tolik obtíží, že se 
ani na chvíli neodlepí od partitury 
směrem ke zpěvákům. Varoval jsem 
kolegy, aby se každý spolehl jen sám 
na sebe a svoji roli nastudoval pokud 
možno bez pomoci dirigenta. Ten se 
opravdu celou operu díval jen do své 
partitury. Na konci představení proho-
dil: „No vidíte, ani jste nepotřebovali 
nástup ode mě.“



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

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

 ×
Marie Fajtová (Norma) a Sylva Čmugrová (Clotilde)
Foto: P. Borecký

BELLINI

NORMA
AUTOR LIBRETA: FELICE ROMANI
DIRIGENT: ENRICO DOVICO
REŽIE: TOMO SUGAO
SCÉNA: BORIS KUDLIČKA
KOSTÝMY: ALEXANDRA GRUSKOVÁ
SBORMISTR: ADOLF MELICHAR

UVÁDÍME:
18. A 22. LISTOPADU A 6. PROSINCE 2015
VE STÁTNÍ OPEŘE
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OPERA > PREMIÉRA

Slavík / Jolanta

 >
Jan Latham-Koenig

Foto: Simon van Boxtel

Autoři libreta:  
Slavík: Igor Stravinskij, Stěpan Mitusov

Jolanta: Modest Iljič Čajkovskij

Hudební nastudování: Jan Latham-Koenig
Dirigent:  

Jan Latham-Koenig / Zbyněk Müller
Režie: Dominik Beneš

Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Zuzana Přidalová

Pohybová spolupráce: Dana Pala
Světelný design: Martin Špetlík

Sbormistr: Martin Buchta
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Uvádíme: 
22., 23. října, 

1., 20. a 25. listopadu 2015
v Národním divadle

Jolanta je mistrovský kus 
Rozhovor s dirigentem JANEM LATHAMEM-KOENIGEM
 
Hudební nastudování oper I. Stravinského Slavík a P. I. Čajkovského Jolanta je 
zásluhou britského dirigenta Jana Lathama-Koeniga. V dětství cestoval jako 
člen chlapeckého sboru pro Evropě s Brittenovým Válečným rekviem, kdy 
zpíval přímo pod taktovkou skladatele. Má za sebou dirigování na nejprestiž-
nějších scénách – ve Vídeňské státní opeře, londýnské Covent Garden a nyní 
je čtvrtým rokem hudebním ředitelem Nové opery v Moskvě. Z české hudby 
ho nejvíce nadchl Leoš Janáček, jehož tvorbu oslavil uspořádáním festivalů 
v Londýně a ve Štrasburku. Nyní poprvé vstoupil do Národního divadla. 

Když spolu teď mluvíme, je ještě před premiérou 
a jste uprostřed zkoušek oper Slavík a Jolanta. Jsou 
to sice dva rozdílné hudební světy, ale původ mají 
společný. Jaký máte vztah k ruské hudbě?
Momentálně mám toho s Ruskem společného docela 
hodně, jsem tam tak tři až čtyři měsíce v sezoně. Než 
jsem začal působit v Moskvě, ruské opeře jsem se to-
lik nevěnoval. Hlavním důvodem bylo, že jsem neuměl 
rusky. Teď, když jsem se už docela dobře naučil v ruš-
tině číst a více porozuměl, jak tato řeč funguje, mám 
stále větší chuť na ruskou hudbu. Právě blízkost češti-
ny a ruštiny je důvodem, proč Stravinskému a Čajkov-
skému tak dobře rozumějí čeští pěvci. Myslel jsem, že 
Stravinskij bude pro české sólisty mnohem složitější 
na přípravu, ale jsem příjemně překvapen. Slavík je 
Stravinského rané dílo, velice zpěvné, není těžké si 
k němu najít cestu. Co se týče orchestru, je jeho pozice 
na začátku hodně ztížená. Stravinskij se na pražských 
scénách téměř nehraje, a proto orchestr potřebuje 
na přípravu dostatek času. Ten naštěstí máme. V jiné 
situaci jsme s Čajkovským a jeho poslední operou 
Jolanta. Když ji srovnáme s Evženem Oněginem, je to 
mnohem komplexnější dílo, až symfonického charak-
teru. Před lety jsem ve Švédsku dirigoval Čajkovského 
Koncert pro housle a orchestr se sólistou Viktorem 
Liebermanem. Vedl jsem s ním pak zajímavou diskusi 
o Čajkovského hudbě a tehdejší Leningradské filhar-
monii, jelikož byl před emigrací koncertním mistrem 
za působení dlouholetého dirigenta Jevgenije Mravin-
skeho. A Lieberman mi řekl, že ani on, ani jeho kole-
gové z filharmonie nemají valné mínění o interpretaci 
Čajkovského dirigenty a orchestry ze západní Evropy. 
Důvodem je nepatřičné přidávání nepotřebných sen-
timentálních rovin do Čajkovského hudby. Skladatel 
byl sice velmi důsledný, ale dal dirigentům rovněž 
možnost přiměřené míry vlastního hudebního názoru. 
Když teď zkouším Jolantu, myslím na to, že je to vlast-
ně pohádka, a nechci ji zatěžkat nějakou nevhodnou 

tíhou emocionálního dramatu. Neznám žádnou jinou 
Čajkovského operu, jejíž partitura by byla tak detailně 
propracována. Všechny představitelné instrukce jsou 
do ní pevně vepsány. Nejdříve jsem si nebyl jistý, jestli 
je to vůbec možné takto zahrát, ale pak jsem pochopil, 
že při dodržení skladatelova záměru se Jolanta stává 
naprosto mimořádným dílem. Je to pestrobarevná 
a perlivá pohádka plná života, ovšem bez ztráty emo-
cionální hloubky. Je to mistrovský kus. 

Jak ovlivňuje vaše uvažování o ruské hudbě vaše 
současná pozice hudebního ředitele Nové opery 
v Moskvě?
Nová opera je velkým divadlem se sto šedesáti hráči, 
čímž máme vlastně dva plnohodnotné orchestry, sto 
dvacet členů má sbor a ansámbl šedesát tři stálých 
sólistů. Poprvé jsem se souborem pracoval v roce 
2008 na Wagnerově Lohengrinovi a od roku 2011 
jsem se stal hudebním ředitelem. Má první zkušenost 
byla, že ruští sólisté byli naprosto propojení s ruským 
jazykem, tvorba zvuku souvisela s jejich způsobem 
mluvy. Všichni zněli lépe v ruštině než v jiném jazyce. 
Od té doby jsme hodně zapracovali na zpěvu v ital-
štině nebo francouzštině. Tamější podmínky je příliš 
nerozmazlují, třeba členové orchestru mají každé dva 
roky rekonkurz. Velmi velký důraz se klade na hudební 
přípravu sólistů. Shledávám tam opravdovou zaujatost 
prací, opera je pro ně nejdůležitější hodnotou v životě 
a to mi dává mnoho inspirace a energie. Musím ovšem 
říct jedno „ale“. Musíme je trochu popostrkávat. Pokud 
toho dirigent mnoho nevyžaduje, nedosáhne ani nej-
lepšího výsledku. Jsou velmi závislí na autoritě. 

To zase není pro umění v našem regionu natolik 
neobvyklé. Nejlepších výsledků dosahují nejnároč-
nější dirigenti. 
Věřím, že se mi daří takhle pracovat. Musí nám jít o co 
nejlepší umělecký výsledek. 
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Stravinskij / Čajkovskij
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Jako jeden z mála dirigentů máte možnost 
pracovat na všech třech pražských histo-
rických operních scénách. Ve Státní opeře 
to byl Tristan a Isolda, Trubadúr, ve Stavov-
ském divadle Orfeus a Eurydika a nyní Slavík 
a Jolanta v Národním divadle. Jak byste je 
porovnal?
První, co mě napadá, je výborná akustika 
Státní opery. Tam není velký problém najít 
správnou zvukovou rovnováhu. Horší je to se 
Stavovským divadlem, které vyžaduje preci-
znější práci, což se i díky mým spolupracovní-
kům podařilo. A teď jsme v Národním divadle, 
krásném a reprezentativním prostoru tak 
důležitém pro vaši historii. Pořád více si i díky 
tomuto prostoru uvědomuji, kolik pro mně 
česká hudba znamená. Moje zaujetí, až obsese 
Janáčkem od studentských let … pořád myslím 
na Glagolskou mši, kterou chystáme v Moskvě 
na únor příštího roku. 

A ještě předtím Příhody lišky Bystroušky v pů-
vodně štrasburské inscenaci Roberta Carsena 
a s našimi pěvci v Teatro Regio v Turíně …
Jsou skvělí a jsem rád, že se je podařilo pro 
tuto inscenaci oslovit. Já prostě nevěřím, že 
by Janáčka dovedli zazpívat lépe jiní než čeští 
nebo slovenští pěvci. Není to stejné, jako když 
někdo, kdo není Němec, zpívá německy. Jak jis-
tě dobře víte, u Janáčka je hudba naprosto pro-
pojena s jazykem. Před lety jsem v Benátkách 
dirigoval Z mrtvého domu v překladu do italšti-
ny. Trpěl jsem a řekl jsem si, nikdy více! Kvůli 
přízvuku musíte měnit rytmus. Janáčkovo 
operní i symfonické dílo je zapsáno jako proud 
řeči. Částečně to nacházím už i u Antonína 
Dvořáka, důraz je kladen na začátek, na první 
slabiku slova. 

Mluvíte několika jazyky včetně italštiny, fran-
couzštiny nebo němčiny. Teď přibyla ruština. 
Tvrdil jste, že dirigujete pouze opery, které 
mají libreto v jazyce, jímž mluvíte. Jak je to 
tedy s češtinou?
Máte pravdu, čeština je výjimkou! Nechci říct, 
že je podobná ruštině, ale slovní zásobu nemá-
te natolik odlišnou. Občas i členové Orchestru 
Národního divadla reagují na ruštinu lépe než 
na italštinu. Abych byl upřímný, je zde ještě 
jedna výjimka. Dirigoval jsem Bartókův Modro-
vousův hrad a maďarsky rovněž neumím. 

Rád bych se zeptal na vaši zkušenosti z let-
ních Mezinárodních uměleckých workshopů 
v italském Montepulcianu, kde jste se objevil 
poprvé ještě za éry jejich zakladatele, skla-
datele Hanse Wernera Henzeho, v roce 1976. 
Zajímavou shodou okolností je, že novým 
hudebním ředitelem se tam stal Roland Böer, 
který na konci této sezony hudebně nastuduje 
Straussovu Elektru ve Státní opeře. Co pro 
vás Montepulciano znamená? 
Začínal jsem tam opravdu velmi brzy po vzni-
ku, a když Henze odešel, převzal jsem vedení 
festivalu. Henze mě nesmírně ovlivnil a dal 
mi příležitost dirigovat Pucciniho, když mi 
bylo teprve pětadvacet let. Dirigoval jsem tam 
poprvé také Mahlerovy symfonie. Byl jsem 
mladý a měl jsem pocit, že mohu cokoliv. Jak 
víte, účinkující a lektoři nejsou v Mentepulcia-
nu honorováni festivalem, a tak jsme možnost 
zapojit skvělé umělce měli jen díky podpoře 
francouzské nebo švédské vlády. Na každé 
jméno mám spoustu vzpomínek – režisér Pier 
Luigi Samaritani, mim a herec Marcel Marceau 
a další. Roland Böer mi nabídl možnost diri-
govat část závěrečného koncertu na začátku 

srpna, a tak jsem se tam letos v létě u příle-
žitosti 40. ročníku vrátil. Montepulciano mi 
zůstalo v srdci. 

Vy jste v jednom rozhovoru zapochyboval 
o možnosti dělat opravdové umění ve Ví-
deňské státní opeře, což může být na první 
pohled jaksi rouhavý názor. Vícekrát jste tam 
dirigoval, vraťme se k tomu na okamžik.
Ve Vídni jsem spolupracoval i se slovenskými 
pěvci – Editou Gruberovou, Gabrielou Beňačko-
vou, Daliborem Jenisem nebo Peterem Dvor-
ským. Oddirigoval jsem tam spoustu předsta-
vení. Problémem Vídně je jejich systém, který 
mě nedokázal naplnit uspokojením, satisfakcí. 
Hraje tam skvělý orchestr, mají mimořádné 
pěvce a dirigent může docílit fantastického 
výsledku. To se mi ovšem většinou nepodaři-
lo. Kolikrát se pěvci potkali s orchestrem až 
při prvním představení inscenace v daném 
bloku. Ale na druhé straně, někdy zaúčinkuje 
magie a mám odtud nezapomenutelné zážitky 
například z Verdiho Aidy nebo Maškarního 
plesu. Když jsem si po letech koupil knihu 
Bruna Monsaingeona Zápisníky a rozhovory se 
Svjatoslavem Richterem, tento velikán klavírní 
interpretace lichotivě zmiňuje právě jedno 
z mých představení Maškarního plesu. Tři po-
chvalné řádky od Richtera jsou více než pět set 
kritik. Když se vrátím k tomu stresu ve Vídni, 
tak v Moskvě nebo zde v Praze máme dostatek 
času na zkoušení a přípravu skvělé premiéry. 
Takhle se dělá umění. 

Juraj Gerbery 



OPERA > SLAVNOSTNÍ KONCERT

Velké tržiště 
talentů
Karlovarská pěvecká soutěž a Národní divadlo

Slavnostní koncert u příležitosti jubilejního 
50. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka v Karlových Varech

Uvádíme
8. listopadu 2015 v 19.00 
v Národním divadle

Účinkují dávní i nedávní laureáti soutěže:  
René Pape,  
Adam Plachetka,  
Roman Janál,  
Kateřina Kněžíková,  
Joo-Anne Bitter,  
Nicholas Davis  
a další

Dirigent: Libor Pešek
Orchestr Národního divadla

Koncert přenáší Česká televize  
na programu ČT art
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To, že se to podaří znovu jen něko-
lika, kteří mají kromě talentu a píle 
také štěstí, je jiná věc. Karlovarská 
soutěž nemá být konečnou metou, 
nýbrž – odpusťte klišé – odrazo-
vým můstkem, motivačním im-
pulsem pro mladé zpěváky k další 
práci. Proto pořadatelé soutěže, 
především z iniciativy jejího 
ředitele, pana Aloise Ježka, velmi 
moudře pečují o to, aby účastníci 
pěveckého klání – a to nejen ti, 
které ocení samotná porota – měli 
kam jít dále, aby takříkajíc „měli 
příležitost dostat příležitost“.
Mohlo by se snad zdát, že 
karlovarská soutěž trpí inflací 
nejrůznějších ocenění a že tam 
zpěvák vždycky nějakou tu cenu 
dostane – vedle hlavních cen jsou 
každoročně vypsány ceny např. 
za interpretaci určité hudební 
formy v určitém slohu, určitého 
autora, za nejlepší výslovnost 
zpěvního textu či třeba prostě 
za „krásný zpěv“ ... Ceny kromě 
poroty samotné udílí celá řada nej-
různějších uměleckých i mimou-
měleckých institucí i jednotlivců, 
takže kdo neuspěje u jednoho, 
může naopak zaujmout druhého. 
Smyslem všech těch cen ale není 
jen a jen jakási prestiž vyjádřená 
diplomem, tedy pouze na papíře. 
Právě tyto ceny mají být oním „po-
postrčením“ talentovaných zpěvá-
ků dále, na oči profesní veřejnosti, 
k dalším možnostem. Praktickým 
smyslem cen, o něž se ve Varech 
soutěží, je zkrátka to, pro co má 
angličtina výstižné slovo „promo-
tion“ – postup, podpora, ale také 
propagace, reklama.
Jedním z takových ocenění je Cena 
Národního divadla v Praze, udí-
lená každoročně vedením Opery 
Národního divadla při závěrečném 
slavnostním ceremoniálu v kar-
lovarském divadle. Jejím účelem 
není jen formální, ceremoniální 
vyjádření pozornosti Národního 
divadla vůči mladým pěveckým 
talentům. Smysl je znovu velmi 
praktický: cena je udělena tomu, 
kdo v soutěži – přesněji řečeno 
v jejím finálovém kole – prokáže 
potenciál přesvědčivě vystoupit 
na jevišti Národního divadla, 
a možnost (ne však záruka) tohoto 
vystoupení je také součástí ceny. 

Samotná cena zpěváka posune 
takříkajíc do světa Opery Národ-
ního divadla, nikoli rovnou na její 
jeviště. Od té chvíle jsou na zpě-
váka kladeny stejné nároky jako 
na ostatní, a musí tedy ještě mno-
hokrát potvrdit své kvality, a to 
nejen umělecké, ale samozřejmě 
také obecně profesní. V divadle ne-
vystupují hotové nahrávky, nýbrž 
živé – a tedy proměnlivé – lidské 
osobnosti. Nezastírejme ale, že 
mladý zpěvák oceněný ve Varech 
Cenou Národního divadla potřebu-
je k jejímu praktickému naplnění 
také jisté štěstí na dobu a na kon-
dici, v níž se instituce jménem 
Národní divadlo nachází. Rychle 
po sobě následující změny v jeho 
vedení mezi lety 2011–2013 jsou 
toho dokladem – ne každý nový 
operní šéf hodnotí kvality zpěváků 
stejně jako šéf předchozí a ne 
každý má zájem převzít závazky 
přijaté někým jiným. Divadlo, 
a snad zejména opera, je věc živá 
někdy až příliš. Pokud tedy mladý 
talent potká v Národním divadle 
dva měsíce po získání ceny tytéž 
lidi, kteří mu tuto cenu dali, a po-
kud projde všemi následujícími 
zkouškami ohněm, jejichž výsle-
dek má z podstatné části ve svých 
rukou, jeho cena konečně dojde 
svého smyslu a naplnění. Udržet 
v té či oné podobě spolupráci 
s Národním divadlem i nadále je 
ovšem další kapitolou, vyžadující 
další ohromný kus práce a znovu 
i notný kus štěstí – na dobu, na lidi, 
na repertoár …
Cena Národního divadla ale není 
blahosklonným poklepáním 
po rameni talentovaného pěvce, 
uvolením se, že se toho snad moc 
nepokazí, když tento hlas jednou 
zazní v Národním divadle. Opera 
Národního divadla – tak jako 
každé operní divadlo, které chce 
přežít – mladé a dobré zpěváky 
nutně potřebuje a hledá je. A toto 
hledání má mnohem snažší právě 
díky karlovarské soutěži, na níž už 
v minulosti našla a každým rokem 
stále nachází skutečně skvělé 
a mnohdy již velmi zralé mladé 
pěvce. Z těch, kteří v nedávných 
letech získali Cenu Národního 
divadla a následně i konkrétní 
roli v premiérové či repertoárové 

inscenaci, jmenujme Lucii Silke-
novou (cenu získala v roce 2009), 
Barboru Pernou (2010), Blanku 
Jílkovou (2011) či Gabrijelu Ubavić 
a Michaelu Kuštekovou (obě 2013). 
Lucii Silkenovou dnes už může-
me považovat za stálého hosta 
Opery Národního divadla, od té 
doby, co jako čerstvá nositelka 
Ceny Národního divadla vstoupi-
la do role Esmeraldy v Prodané 
nevěstě, už odvedla v Národním 
nezanedbatelnou řádku rolí – 
Penelopku v Ivanovićově Čarokraji, 
Frasquitu v Bizetově Carmen, Pa-
minu v Mozartově Kouzelné flétně, 
Blumenmädchen ve Wagnerovu 
Parsifalovi, Gianettu v Donizettiho 
Nápoji lásky, První žínku ve Dvo-
řákově Rusalce a další. Barbora 
Perná v Národním divadle zpívala 
Mozartovu Barbarinu a Papagenu, 
Blanka Jílková Mladého pastýře 
ve Wagnerově Tannhäuserovi, Ga-
brijela Ubavić Yvette a Georgette 
v Pucciniho Vlaštovce a První 
dámu v Mozartově Kouzelné flétně, 
Michaela Kušteková Kuchtíka 
ve Dvořákově Rusalce a Xenii 
v Musorgského Borisu Godunovovi. 
Zatím poslední nositelka Ceny 
Národního divadla z roku 2014, 
německá mezzosopranistka 
Dorothea Spilger, již vystoupila 
na letošních tradičních Mozarto-
vých narozeninách ve Stavovském 
divadle a v sezoně 2015/16 ji 
tamtéž čeká hostování v Rossiniho 
Popelce v roli Tisbe.
Pozornost Národního divadla ale 
není omezena jen na držitele ceny, 
kterou uděluje. Kvalitních zpěváků 
s velkou muzikalitou a divadelním 
charismatem bylo na karlovarské 
soutěži vždy vícero. Díky úspěš-
ným soutěžním vystoupením 
v Karlových Varech takto Opera 
Národního divadla pro sebe objevi-
la například Olgu Jelínkovou, ví-
tězku kategorie Opera v roce 2011, 
Elišku Gattringerovou, vítězku 
kategorie Junior v roce 2013, 
Pavla Švingra, nositele 2. ceny 
v kategorii Junior v roce 2009, 
Martu Reichelovou, nositelku 2. 
ceny v kategorii Opera v roce 2013 
nebo Lenku Pavlovič, finalistku 
Juniora z roku 2011. Všichni jme-
novaní již účinkují v jedné či více 
operních inscenacích Národního 

divadla nebo spolupráce s nimi 
bude realizována v nadcházející 
divadelní sezoně. Téměř samé 
ženy a téměř samé soprány, 
zbývá si přes bohatství této úrody 
povzdechnout …
Karlovarská pěvecká soutěž nepo-
chybně byla, je a věříme, že i bude, 
velkým tržištěm talentů. Mnoho 
z nich má vedle talentu i tu osobní 
píli a ono zmíněné nutné štěstí 
a sváže svou uměleckou kariéru 
velmi brzy, vlastně hned na počát-
ku více či méně trvale s Operou 
Národního divadla. Chcete důkaz? 
Podstatnou část toho, co bychom 
mohli nazvat současnou mladou 
generací pěvců Národního divadla, 
která o sobě dává vědět již delší 
dobu a bez níž si operní tvorbu Ná-
rodního divadla posledních let ne-
dovedeme představit, tvoří pěvci, 
kteří svého času triumfovali v Kar-
lových Varech: Kateřina Kněžíková, 
Adam Plachetka, Jiří Brückler, Jiří 
Hájek či Martin Šrejma.
A to, že Mezinárodní pěvecká sou-
těž Antonína Dvořáka v Karlových 
Varech a pražské Národní divadlo 
jsou spojené nádoby odedávna, pro-
kazují i mnohem starší archivní zá-
znamy: Gabriela Beňačková, Pavel 
Horáček, Jiřina Marková, Eva Urba-
nová, Oleg Korotkov, Roman Janál, 
Dana Burešová, Marina Vyskvorkina 
– ti všichni kdysi ve Varech zazářili 
a posléze po léta patřili, anebo stále 
ještě patří, k oporám sólistických 
ansámblů Opery Národního divadla 
a Státní opery.
Právě tak jako seznam těch, kteří 
ve Varech uspěli, ale může být pro 
dnešní mladé zpěváky na prahu 
kariéry inspirativní i seznam těch, 
kteří ve Varech neuspěli, či uspěli 
jen relativně, možná ne tak, jak 
si sami představovali, a přesto 
pak úspěšně zakotvili v Národním 
divadle. Ani těch není málo. Snad 
je ten relativní neúspěch přiměl 
k většímu úsilí, k nějaké důležité 
změně, snad prostě jen ve Varech 
neměli štěstí na porotu a to se 
k nim naklonilo později, snad to 
bylo ještě jinak. Zkrátka, divadlo, 
a zejména opera, je věc někdy až 
příliš živá, tedy nevyzpytatelná …

Ondřej Hučín, šéfdramaturg Opery 
Národního divadla a Státní opery

 >

Dirigent Libor Pešek
Foto: P. Borecký

KARLOVARSKÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ není jenom každoročním časově uzavřeným kláním, do nějž 
na začátku vstupují desítky mladých zpěváků a z nějž na konci zbyde – dle úsudku poroty – těch 
několik málo nejlepších, kteří si odnášejí úspěch z nejprestižnější české pěvecké soutěže. Nikdo ze 
zpěváků se pochopitelně nechce uspokojit jen s cenou z Karlových Varů, byť by byla nejvyšší a byť by 
jich byla plná náruč. Valná většina účastníků soutěže má v úmyslu věnovat se umění, do nějž ve svém 
mládí tolik investují, profesně, dlouhodobě, snad i celoživotně a pochopitelně ambiciózně. 
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OPERA > RECENZE

Autor libreta: Felice Romani
Dirigent: Enrico Dovico

Režie: Tomo Sugao
Scéna: Boris Kudlička

Kostýmy: Alexandra Grusková
Sbormistr: Adolf Melichar

Dramaturgie: Jitka Slavíková

Uvádíme 
18. a 22. listopadu, 

6. prosince 2015  
ve Státní opeře

Joan Sutherland mi při osobním setkání v roce 2001 
kladla na srdce, že není nic strašnějšího než něko-
ho „špatně“ napodobovat. Zastávala stanovisko, že 
každý hlas by měl především pěstovat svoji vlastní 
osobitost a jen tak se může stát krásným. To plně platí 
o Marii Fajtové, která zazářila v titulní roli úchvatným, 
originálním projevem, při dodržení všech pěveckých 
fines, respektu k notovému zápisu a znalosti dobové 
interpretace. Její hlas zatím není dramatický, zní však 
plně a vyrovnaně v rozhlehlých prostorách bývalého 
Nového německého divadla, stejně poutavě jako kdysi 
vokální projev zmiňované Lehmannové. Skvělým 
belcantistou je i tenorista Aleš Briscein, který je dnes 
na vrcholu svých sil a své pěvecké mistrovství, oceně-
né podvakrát Thálií, osvědčil už na několika nesnad-
ných uměleckých úkolech. Brisceinův zářivý hlas je 
v roli Polliona průrazný, spolehlivý ve výškách. Obdivu-
hodnou techniku dokáže pěvec korunovat dokonalým 
legatem. Třetí protagonistkou představení je Normina 
sokyně Adalgisa. Mezzosopranistka Jana Horáková 
Levicová v ní zúročila svoje schopnosti z interpretace 
historické hudby. Spíše tmavší barva hlasu se výborně 
pojila s Marií Fajtovou, což pro přesné intonační zvlád-
nutí náročného ženského duetu i tercetu s Pollionem je 
jediná možná premisa.
Týdeník Rozhlas, Ivan Ruml

Marie Fajtová v roli Normy nenechala nic náhodě 
a na svůj debut se připravila velmi precizně. Její 
projev byl naprosto suverénní a do detailu promyšle-
ný. Koloraturní pasáže byly téměř bezchybné, kromě 
toho jí nechyběla potřebná dramatičnost v hlase 
a krásně znějící výšky. Norma Fajtové byla atraktivní, 
vášnivá a plná emocí. Žena, která intenzivně hledá 
východisko ze své zoufalé situace. Marie Fajtová 

předvedla své vynikající herecké schopnosti v plné 
síle. (…) Dirigent Enrico Dovico doslova čaroval 
s barvami orchestru, přitom nechal vyniknout pěv-
cům, aniž by se je snažil zastínit zvukem orchestru. 
Zvýraznil důležité melodické i harmonické momenty 
a vytvořil tak téměř dokonalou belliniovskou partitu-
ru. Vnější úspěch premiéry byl mimořádný. Nejen, že 
obecenstvo tleskalo po jednotlivých áriích (zejména 
Marii Fajtové po árii Casta diva), ale po konci před-
stavení se Státní opera dočkala i ovací ve stoje.
Opera plus, Veronika Vejvodová

Japonský režisér Tomo Sugao se soustředil zejména 
na vizuální složku inscenace (scéna Boris Kudlička, 
kostýmy Alexandra Grusková). Tragický příběh vsadil 
do omšelého a tísnivého betonového „labyrintu“, tvo-
řeného pohyblivými kubusy. Rafinovanou a přesnou 
scénografii dotváří neustále se proměňující kontrast-
ní svícení v jasně ohraničených segmentech a prosto-
rově iluzivní videoprojekce. Výtvarné pojetí slouží jako 
nástroj obsahové aktualizace. Římané v černých tak-
tických kombinézách působí jako členové komanda 
některého ze západních států na vojenské misi kdesi 
na Středním východě, Galové pak jako hrdý místní 
kmen, který se s cizí nadvládou jen těžko smiřuje. (…) 
Inscenaci lze chápat jako obecnou polemiku s nezod-
povědným chováním okupantů a jejich neuvážených 
krátkodobých akcí, které mohou mít v budoucnu 
fatální důsledky. Téma zahrávání si s ohněm, které 
může vyvolat řetězec jen zdánlivě nesouvisejících 
tragických událostí, tvůrci ostatně rozvíjejí i na pla-
kátu k inscenaci, který zachycuje výbuch v blízkosti 
přehradní hráze a zjevně odkazuje také k aktuální 
migrační vlně, zaplavující Evropu.
kulturissimo.cz, Vojtěch Poláček

Belliniho Norma v tisku

 >

Aleš Briscein (Pollione)
Foto: P. Borecký
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Part Normy, velekněžky i matky, ženy zmítané láskou 
i pomstychtivostí, schopné zabíjet své vlastní děti i od-
pouštět, je mimořádně náročný svou délkou, škálou 
výrazu od něžné lyriky po hrozivé proklínání, nutností 
technicky zvládnout kantilénu, dynamické finesy 
v pastelové barevnosti i brilantní koloraturní pasáže. 
Marie Fajtová zvládla nároky dramatického kolora-
turního sopránu bez zaváhání a strhujícím způsobem. 
Její Normě věříme: soucítíme s útrapami ztrápené 
duše a zároveň jsme ohromeni velkolepostí, s jakou 
tato vrchní kněžka vystupuje. S nástrahami také velice 
náročného partu druhé druidské kněžky Adalgisy si 
výborně poradila Jana Horáková Levicová. Aleš Bris-
cein jako římský prokonzul Pollione rozvinul znělost 
a tvárnost svého tenoru do výrazově i dynamicky 
odstíněného tvaru, který respektuje význam textu. 
V menších rolích obstáli i Jiří Sulženko jako náčelník 
druidů Oroveso nebo Václav Cikánek v roli Flavia. 
Pochvalu rozhodně zaslouží také sbor pod vedením 
Adolfa Melichara a orchestr. Je zřejmé, že pokud ho 
vede takový respektovaný dirigent jako Enrico Dovico, 
dokáže se koncentrovat k přesvědčivému výkonu!
Lidové noviny, Helena Havlíková

 >

Masayuki 
Kobayashi z agen-
tury Concert Doors, 
ředitelka Opery 
Národního divadla 
a Státní opery  
Silvia Hroncová 
a vedoucí zahra-
ničních vztahů 
opery Don Nixon. 
Foto: M. Černá

Opera pojede  
s Normou do Japonska
Ředitel Národního divadla doc. MgA. Jan Burian 
podepsal smlouvu s agenturou Concert Doors 
o hostování Státní opery v Japonsku v říjnu a lis-
topadu 2016. Právě v čase rekonstrukce budovy 
Státní opery tam soubor odehraje šest představe-
ní inscenace Belliniho Normy v režii Toma Sugaa, 
z toho čtyřikrát s Editou Gruberovou a dvakrát 
s Marií Fajtovou. V Japonsku se Státní opera 
rovněž představí s Kouzelnou flétnou Wolfganga 
Amadea Mozarta v režii Ladislava Štrose a turné 
doplní tři Operní galakoncerty. 
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oddechnout
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Zelenkova hudba  
nám nedává
oddechnout

Po Händelově Rinaldovi 
nebo koncertě kontrate-
noristy Bejuna Mehty se 
do Stavovského divadla 

vrací barokní hudba. 
Orchestr Národního di-

vadla a dirigent ZDENĚK 
KLAUDA vzdají poctu 

jednomu z našich nej-
osobitějších skladatelů – 
Janu Dismasi Zelenkovi 
z perspektivy 21. století. 

Dirigent: Zdeněk Klauda
Soprán: Yukiko Kinjo-Šrejmová

Orchestr Národního divadla 

PROGRAM KONCERTU:

Anton Webern–Johann Sebastian Bach:
Fuga z Hudební obětiny

Jan Dismas Zelenka:
Sinfonia à 8 a moll, ZWV 189

Johann Sebastian Bach:
Kantáta „Non sa che siadolore“, BWV 209

přestávka

Jan Dismas Zelenka:
Salve Regina, ZWV 135

Jaroslav Pelikán:
Concerto grosso

Johann Sebastian Bach:
Chorál „Vor deinenThron tret  

ichhiermit“, BWV 6684

Uvádíme
22. listopadu 2015  

ve Stavovském divadle

Zelenkovo dílo obsahuje bezpočet duchovních 
skladeb, ale vlastně žádnou opravdovou operu, což 
je nakonec i důvodem, proč jeho hudbu na scénách 
Národního divadla neslyšíme. Co znamená pro vás? 
Neřeknu nic nového, když zapakuji, že styl Jana 
Dismase Zelenky je vysoce osobitý. Pro období baroka 
není natolik samozřejmé, abychom poznali autora 
po několika úvodních taktech. Jeho styl je velmi 
citový, často se specifickými bolestnými a místy 
až úzkostnými afekty. Jeho hudební jazyk je výboj-
ný hlavně v harmonické složce a nezaměnitelný 
i v samotné struktuře. V Zelenkovi toho muselo být 
opravdu hodně, stejně tak jako v jeho hudbě, která je 
nesmírně intenzivní, je to zkrátka val a nedává nám 
oddechnout. 

Jeden takovýto svátek, kdy ve Stavovském divadle 
zazní Zelenkova hudba, právě připravujete. Proč 
právě teď? 
Těch impulsů je více – jednak 270 let od úmrtí tohoto 
pozoruhodného skladatele a také snaha o vytvoření 
koncertní a komorní řady koncertů, kterou inicio-
val Petr Kofroň, na kterou bez váhání zareagovali 
členové Orchestru Národního divadla Vratislav Vlna 
a Jaroslav Pelikán a přišli s nápadem realizovat tento 
projekt. Koncertů s repertoárem Zelenkových děl bude 
v Praze nepochybně více, a právě proto jsme zvolili 
repertoár, který ho představí jiným způsobem. Konec 
konců, osobně se přikláním k interpretaci barokní 
hudby na dobové nástroje, a jelikož náš orchestr hraje 
na moderní hudební nástroje, zvolili jsme podle toho 
i dramaturgii koncertu. 

Začínáte fugou z Hudební obětiny Johana Sebastia-
na Bacha v instrumentaci Antona Weberna …
Já bych řekl, že je to spíše přepracování původní 
Bachovy skladby. Když bych to ilustroval na výtvar-
ném umění, tak pokud je instrumentace kolorováním 
černobílé fotografie, ve Webernově případě došlo 
k rozstříhání fotografie na malé kousíčky a poskládání 
nové mozaiky. Jednotlivé melodie a jejich části jsou 
rozvíjeny v různých nástrojových skupinách a různých 
oktávách. Oproti Bachovu originálu a jeho možnému 
dobovému provedení tam nově slyšíme trombón, 
trubku, klarinet, anglický roh, harfu a další nástro-
je. Skladba tak nakonec zní jako z 20. století. Toto 
uchopení umožňuje Bachův „univerzální“ sloh, zatímco 
například u Vivaldiho by to nejspíš nebylo možné. Náš 
koncert je vlastně oslavou Zelenkova výročí z pohledu 
hudebníků 21. století – kromě již zmíněného Weberna 
zazní Zelenka, Bach a také Concerto grosso Jaroslava 
Pelikána. Tato skladba má přesah směrem k barokní 
hudbě jak zvoleným žánrem, tak kontrapunktickou 
kompoziční technikou. 

Zmiňujete váš pohled na interpretaci barokní 
hudby, ale hráči Orchestru Národního divadla budou 
používat moderní nástroje...
Ano, budeme hrát moderními smyčci na kovové stru-
ny, hráči na dechové nástroje používají moderní ná-
stroje a ladění bude též moderní (440 Hz). Naše hudba 
tedy nebude znít „autenticky“ nebo, chcete-li, dobově, 
tak jako v baroku. Purista by nejspíš řekl, že interpre-
tace na moderní nástroje destruuje jakoukoliv barokní 
hudbu. Barokní skladby repertoáru tohoto koncertu 
jsme však pečlivě vybrali tak, abychom mohli při hře 
na moderní nástroje nabídnout publiku co možná 
nejpřesvědčivější hudební tvar. A připočítám-li k tomu 
i opravdu špičkové kvality instrumentalistů Orchestru 
Národního divadla a jejich zkušenosti a osobní inter-

pretační vklad, budu se velmi těšit na naše společné 
objevování krásy a souvislostí této hudby. 

Samotný hudební efekt nakonec nesouvisí pouze 
s nástroji, na které orchestr hraje, ale třeba i stylu 
interpretace, o což hodně usiloval zejména u mozar- 
tovského repertoáru Tomáš Netopil. Jak tento styl 
coby dirigent ovlivníte? 
S Tomášem Netopilem máme v tomto ohledu velmi 
podobné, pokud ne zcela totožné názory. Budu tedy 
usilovat o to samé: umělecky přesvědčivé a plnokrev-
né provedení. 

Nejspíš každé pozitivní setkání s méně uváděným 
skladatelem vzbuzuje u publika kromě zájmu o sa-
motnou hudbu i otázky spojené s jeho životem. Co 
bychom řekli v tomto smyslu o Zelenkovi?
Mimohudební život skladatele je zahalen tajemstvím, 
v jeho životopisu nám chybí období celých deseti let. 
Jeho jméno nenacházíme v tomto období ani v zá-
znamech klášterů nebo vězení. Prostě zmizel, a když 
jeho stopu opět nacházíme, už je to i s jeho dalším 
jménem Dismas, tedy jménem kajícného lotra. Fakt, 
že se neoženil a že v jeho životě nalézáme hluboké 
přátelství, podněcuje spekulace o jeho citové orientaci, 
a s tím související životní komplikace. Třeba okolnosti 
jeho platového ohodnocení coby faktického kapelníka 
Drážďanského dvorního orchestru – měl zde nepocho-
pitelně jednu z nejnižších mezd ze všech členů tělesa. 

Kromě vedení hudební přípravy v Národním divadle 
podnikáte cesty do Vídně či Drážďan, kde asistujete 
věhlasným dirigentům. Jak jsou pro vás tyto přesahy 
ve vaší profesi důležité? 
K práci asistenta dirigenta jsem se dostal poměrně 
mladý. V roce 2007, když mi bylo 28 let a asistoval 
jsem Franzi Welser-Möstovi při nastudování Rusalky 
na Salcburském festivalu. Každá taková zkušenost 
je nesmírně cenná. Později jsem spolupracoval 
s Vladimirem Jurowskim nebo Kirilem Petrenkem 
a bylo obohacující sledovat jejich práci a přístup coby 
dirigentů. Nejenom ve vztahu k samotnému dirigování, 
ale samozřejmě i hudební přípravu orchestru a sólistů. 
Toto mi určitě velmi pomáhá a je mi inspirací v mé 
práci v Národním divadle. 

Vedle interpretace se věnujete komponování hudby. 
Jaké má místo ve vašem profesionálním životě?
Obdivuji Gustava Mahlera, že mohl současně dirigovat 
a komponovat. Já tuto schopnost nemám, na tvorbu 
potřebuji čistou hlavu. Když se ponořím do hudební 
přípravy, nedokážu mít pak koncentraci k vlastnímu 
skládání, v hlavě mi stále zní hudba, kterou právě 
studuji. Moje poslední skladba je deset let stará, vnik-
la v době, kdy jsem nastoupil do Národního divadla, 
od té doby mi už na nic jiného nezbývá čas. 

Do Bachovy kantáty Non sa che siadolore a Zelenkovy 
Salve Regina jste obsadil skvělou Yukiko Šrejmovou 
Kinjo. Ta se často objevuje v mozartovském reper-
toáru, posledně i jako Mařenka v Humperdinckově 
titulu ve Státní opeře...
S Yukiko se dobře známe již řadu let. Společně jsme 
mj. provedli před čtyřmi lety českou premiéru Pai-
siellových Pašijí. Její flexibilní hlas a vysoce muzikální 
projev je ideální i pro barokní hudbu. Ne každému 
výbornému opernímu pěvci sedí koncertní pódium. 
Ona je v tomto smyslu slova pravým obojživelníkem. 

Juraj Gerbery 

 >

Dirigent Zdeněk Klauda
Foto: I.Sochorová



40

KALEIDOSKOP

1 2

43

5

6

8

7

9

FO
TO

: H
. S

M
EJ

K
A

LO
VÁ

Společenský
kaleidoskop

Belliniho opera Norma

Po 110 letech se do budovy Státní 
opery vrátila Belliniho Norma a do-
čkala se ovací ve stoje.

1  Do Státní opery přišel na premiéru 
také předseda Senátu Parlamentu 
České republiky Milan Štěch se 
svou chotí. Oba srdečně přivítal 
ředitel ND doc. MgA. Jan Burian.

2  Podnikatelka a mecenáška prof.
Dr. Dadja Altenburg-Kohl spolu 
s další filantropkou, hraběnkou 
Mathildou Nostitzovou, patron-
kou zrakově postižených v České 
republice

3  Eva Randová, česká operní pěv-
kyně, mezzosopranistka a bývalá 
ředitelka Státní opery Praha

4  Divadelník a výtvarník Matěj  
Forman

5  Při děkovačce sklidil velký potlesk 
od diváků, interpretů i členů  
orchestru dirigent Enrico Dovico.

6  Premiérovou řeč pronesli 
k hostům i umělcům ředitel ND 
doc. MgA. Jan Burian a ředitelka 
Opery Národního divadla a Státní 
opery Mgr. Silvia Hroncová

7  Slovenský scénograf Boris Kudlič-
ka se svou rodinou a s ředitelkou 
Opery Národního divadla a Státní 
opery Silvií Hroncovou

8  Japonský režisér inscenace Tomo 
Sugao, za ním Enrico Dovico

9  Zcela spokojeni se svým výkonem 
mohli být i protagonisté Marie Faj-
tová, která zpívala Normu, a Aleš 
Briscein, jenž ztvárnil postavu 
Polliona.



KRONIKA

1  K 90. narozeninám blahopřejeme  
JIŘINĚ KNÍŽKOVÉ (17. 11. 1925), emeritní  
tanečnici Baletu ND, kde umělecky 
působila 30 let. Obdržela Cenu Thálie 
2012 za celoživotní mistrovství.
V titulní roli Popelky, 1952

2  Vzpomínáme 130. výročí narození  
KARLA HUGO HILARA (5. 11. 1889–
6. 3. 1935), režiséra a šéfa Činohry ND 
(1921–1935). Uplatňoval zásadu 
režisérského divadla, zasadil 
se o modernizaci činohry.

3  90 let by se dožil PAVEL VONDRUŠKA  
(15. 11. 1925–5. 2. 2011), korepetitor  
a dirigent orchestru Činohry ND a herec  
epizodních rolí v tomto souboru. 
Do povědomí veřejnosti se dostal také 
jako člen Divadla Járy Cimrmana.

4  Připomínáme si 10. výročí úmrtí diri-
genta BOHUMILA GREGORA (14. 7. 1926–
4. 11. 2005), jehož působení je spjato s Ná-
rodním divadlem i Státní operou Praha, ale 
i řadou dalších světových scén. Kromě  
B. Smetany, A. Dvořáka se soustředil také 
na dílo B. Martinů a především L. Janáčka.

5  V říjnu by byl oslavil 85. narozeniny 
dirigent PŘEMYSL CHARVÁT (4. 10. 1930–
20. 11. 2005), od jehož smrti nyní uplynulo 
již 10 let. V Národním divadle působil 
také jako korepetitor a pianista. Byl 
rovněž vynikajícím pedagogem.
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16. SEZONU PARTNEREM NÁRODNÍHO DIVADLA



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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek

t.cz

■  Komentáře politického dění
■ Informace ze světa státníků
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 z nezávislých zdrojů

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda
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Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Těžební 2, 627 00 Brno
tel. 548 126 111 | info@boschrexroth.cz | www.boschrexroth.cz

Již více než tři desetiletí navrhuje a instaluje Bosch 
Rexroth jevištní technologii dle přání zákazníka. 
Žádný jiný poskytovatel nemá více zkušeností, pokud 
jde o kombinaci hydraulických, elektromechanických 
a kombinovaných pohonů. Kvalitu a komfort ovládání 
dodáváme nejen velkým divadelním domům. Jsme 
partnerem i malých a středních divadel. 

To vše celosvětově – Národní divadlo Praha, Nové 
divadlo v Plzni, Národní divadlo Bratislava, Opera 
House Oslo, Bolšoi Theatre Moskva, Cirkus Minsk,…

Jevištní technologie 
Bosch Rexroth To je ono!

KDYBY ZNALI
OFFICE DEPOT, 

NEMUSELI BY ŘEŠIT OTÁZKU 

“BÝT, ČI NEBÝT”.

www.ProcOfficeDepot.czS NÁMI JE VAŠE KANCELÁŘ BEZ STAROSTÍ! 
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí SENIORŮM 
ve věku 65+ možnost zakoupit 
vstupenky s 50% slevou na vybraná 
místa na všechna představení ND. * 
Kromě této slevy mohou senioři 
využít rovněž naší speciální  
nabídky na vybraná představení 
v listopadu 2015: 

ČINOHRA 
Strasti života
2.11. – Nová scéna 
(celé hlediště, 100 Kč)
Othello, benátský mouřenín
6. 11. – Stavovské divadlo 
(přízemí, 200 Kč)
Ze života hmyzu
24. 11. – Národní divadlo 
(přízemí, 200 Kč)

OPERA 
Hommage à Jan Dismas Zelenka
22. 11. – Stavovské divadlo  
(2. balkon, 350 Kč)

BALET 
Romeo a Julie
7. 11. – Státní opera 
(2. balkon střed, 250 Kč)

LATERNA MAGIKA
Kouzelný cirkus
7. 11. – Nová scéna 
(střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit  
v pokladnách Národního divadla. 
Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit na 1 vstupenku  
na každé představení v nabídce.

Národní divadlo nabízí STUDENTŮM 
a MLADÝM DIVÁKŮM do 26 let vstu-
penky s 50% slevou na vyhrazená 
místa na všechna představení ND.* 
Kromě této slevy mohou studenti 
a mladí diváci do 26 let využít rovněž 
naši speciální nabídku na vybraná 
představení v listopadu 2015:

ČINOHRA 
Ze života hmyzu 
11. 11. – Národní divadlo 
(přízemí, 200 Kč)
Kámen
26. 11. – Stavovské divadlo  
(přízemí, 200 Kč)
Po sametu
30. 11. – Nová scéna  
(celé hlediště, 100 Kč)

OPERA 
Salome
14. 11. – Státní opera 
(2. balkon střed, 250 Kč)

BALET 
Romeo a Julie
7. 11. – Státní opera 
(2. balkon střed, 250 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cocktail 012 – The Best Of
28. 11. – Nová scéna 
(střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit 
v pokladnách Národního divadla. 
Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 2 vstupenky (+ dopro-
vod) na každé představení v nabídce. 

Nevšední vánoční dárek  
pro prarodiče i naše nejmenší!
Mezi 17 předplatitelskými skupinami 
Vánočního předplatného vyberete 
krásný dárek pro sebe i své blízké. 
Nezapomínáme na rodiny s dětmi, 
studenty a mladé diváky, zamilované 
páry, rodiče ani prarodiče. 

Vánoční předplatné prodáváme  
od 2. listopadu 2015 na našich 
webových stránkách, na pokladně 
předplatného (Národní 4, Praha 1) 
a na pobočkách ColosseumTicket 
po celé České republice.

Změna v předplatném
ČS2: Změna termínu. Představení 1914 se namísto původně plánovaného 
termínu 23. 11. 2015 odehraje 5. 12. 2015 od 19.30 hod.
ROD5: Změna termínu a titulu. Náhradou za zrušené představení Rusalky 
ze dne 18. 10. 2015 zařazujeme Prodanou nevěstu 29. 5. 2016 od 15 hodin.
MNS2: Náhradní termín za zrušené představení Ohlušující pach bílé ze 
dne 14. 10. 2015 je 3. 3. 2016 od 20 hodin.
Č1, MNS1, DV2, ČS2, DV1, Č3, Č2, MNS1, BP, B2, Č4: Od 1. února 2016 se 
začátek všech večerních představení na Nové scéně posunuje na 20 hodin.

Informace a rezervace individuálních vstupenek:
www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 448 (po–ne 10–18 hodin), 
informace o pokladnách str. 46.
Slevu 50 % lze využít kdykoli, speciální nabídky na daný měsíc jsou vyhlašovány obvykle 
k 25. dni předcházejícího měsíce. Slevy na speciální nabídky lze uplatnit pouze při nákupu 
vstupenek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při online nákupu. 

Informace o předplatném:
www.predplatnend.cz, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487,  
pokladna předplatného Národní 4, Praha 1 (po–pá 10–18 hodin).

* 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 představení hraná při redukovaném hledišti (činohra). 
Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhla-
šovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje na představení Sluha 
dvou pánů, akce typu pronájem a představení hostujících souborů. 
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2015

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Ne/Sun nehraje se / no performance

 2. Po/Mon Setkání evropských baletních škol 19.00

 3. Út/Tue nehraje se / no performance

 4. St/Wed nehraje se / no performance

 5. Čt/Thu
Pražský divadelní festival německého jazyka /  
The Prague Theatre Festival of German Language

20.00

 6. Pá/Fri Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

 7. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

 8. Ne/Sun
Ohnivý anděl / The Fiery Angel (Národní divadlo  
moravskoslezské Ostrava / National Moravian-Silesian Theatre)

19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed Rusalka 19.00

12. Čt/Thu Il trovatore (Trubadúr) 19.00

13. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.00

14. So/Sat Salome 20.00

15. Ne/Sun Nabucco 19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue Ceny Paměti národa 20.00

18. St/Wed Norma VŘ 19.00

19. Čt/Thu La bohème (Bohéma) 19.00

20. Pá/Fri Mefistofeles 19.00

21. So/Sat Carmen 19.00

22. Ne/Sun Norma SE1 14.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue
Dramaturgický úvod před představením Macbeth 18.30

Macbeth OV 19.00

25. St/Wed Tosca 19.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri nehraje se / no performance

28. So/Sat Český slavík 2015 / The Czech Nightingale 2015 20.00

29. Ne/Sun Rigoletto 19.00

30. Po/Mon Mikulášská v Opeře s The Tap Tap 18.00

1. Ne/Sun
Dramaturgický úvod před představením Slavík / Jolanta 18.30

Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta ON 19.00

2. Po/Mon
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

Č3 19.00

3. Út/Tue Čarodějův učeň / Krabat 19.00

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

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

6. Pá/Fri
Dramaturgický úvod před představením Boris Godunov 18.30

Boris Godunov OH 19.00

7. So/Sat

Tvůrčí dílna Spolu do Národa! Strakonický dudák 13.30

Dramaturgický úvod před představením Strakonický dudák 14.30

Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 15.00

8. Ne/Sun Slavnostní koncert / Gala Concert 19.00

9. Po/Mon Rusalka 19.00

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

11. St/Wed Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

12. Čt/Thu Boris Godunov 19.00

13. Pá/Fri La traviata 19.00

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

Jakobín / The Jacobin 19.00

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

Č4 19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue nehraje se / no performance

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

19. Čt/Thu Rusalka 19.00

20. Pá/Fri Slavík–Jolanta / The Nightingale–Iolanta ČFND 19.00

21. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen
ROD2 14.00

19.00

22. Ne/Sun Nová krev / The New Blood 17.00–19.20

23. Po/Mon Carmen 19.00

24. Út/Tue Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

25. St/Wed Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta SE4 19.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

28. So/Sat
Tvůrčí dílna Spolu do Národa! Strakonický dudák 14.00

Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 15.00

29. Ne/Sun

Adventní koncert / Advent Concert 11.00

V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

19.00

30. Po/Mon La traviata 20.00
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Listopad / November 2015
STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Ne/Sun Valmont 17.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue Audience u královny / The Audience DV1, EX2 19.00

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

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

 6. Pá/Fri

Dramaturgický úvod před představením Othello, benátský mouřenín 18.30

Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

Diskuze s tvůrci inscenace Othello PP*

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

 8. Ne/Sun Kámen / The Stone Č1 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

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

11. St/Wed Così fan tutte 19.00

12. Čt/Thu nehraje se / no performance

13. Pá/Fri Audience u královny / The Audience 19.00

14. So/Sat Mikve / Mikveh 19.00

15. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Claudio Monteverdi 11.00

Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

16. Po/Mon

Dramaturgický úvod před představením Zahradní slavnost 18.30

Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

Diskuze s tvůrci inscenace Zahradní slavnost PP*

17. Út/Tue Audience u královny / The Audience 19.00

18. St/Wed Don Giovanni 20.00

19. Čt/Thu Modrý pták / The Blue Bird (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

20. Pá/Fri Modrý pták / The Blue Bird (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

21. So/Sat Valmont 19.00

22. Ne/Sun Hommage à Jan Dismas Zelenka 19.00

23. Po/Mon Les / The Forrest 19.00

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

25. St/Wed Modrý pták / The Blue Bird Č2 19.00

26. Čt/Thu Kámen / The Stone 19.00

27. Pá/Fri nehraje se / no performance

28. So/Sat nehraje se / no performance

29. Ne/Sun
Pražský divadelní festival německého jazyka /  
The Prague Theatre Festival of German Language

20.00

30. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

 1. Ne/Sun Nová krev / The New Blood 19.00

 2. Po/Mon Strasti života / The Labour of Life 19.00

 3. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

 4. St/Wed Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

 5. Čt/Thu nehraje se / no performance

 6. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 7. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

Po sametu / After the Velvet 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

12. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection (premiéra / premiere) 19.00

13. Pá/Fri Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of J. Verne 20.00

14. So/Sat

Tvůrčí dílna před představením Podivuhodné cesty J. Verna 14.30, 16.00

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

ROD1 17.00

20.00

15. Ne/Sun OHAD NAHARIN: decadance
ROD3 14.00

19.00

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

17. Út/Tue OHAD NAHARIN: decadance 
16.00

19.00

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

11.00

17.30

19. Čt/Thu  Spolu/Sami / Protection 19.00

20. Pá/Fri nehraje se / no performance

21. So/Sat
Pražský divadelní festival německého jazyka /  
The Prague Theatre Festival of German Language

20.00

22. Ne/Sun
Pražský divadelní festival německého jazyka /  
The Prague Theatre Festival of German Language

20.00

23. Po/Mon Blackbird 19.00

24. Út/Tue Strasti života / The Labour of Life 19.00

25. St/Wed Spolu/Sami / Protection 19.00

26. Čt/Thu
ND Café s P. Kofroněm a M. Bielickým 17.00

Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London MNS1 19.00

27. Pá/Fri Cocktail 012 – The Best of 19.30

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

29. Ne/Sun
Tvůrčí dílna před představením Vidím nevidím 16.00

Vidím nevidím / As Far as I See 17.00

30. Po/Mon

Vidím nevidím / As Far as I See S 10.00

Seznamte se, Laterna k inscenaci Vidím nevidím PP*

ND Café s režisérem Štěpánem Páclem 17.00

Po sametu / After the Velvet 19.00

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Akce ND+  Ostatní   PP: po představení  premiéra  nehraje se  derniéra 
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PROGRAM > PROSINEC/ DECEMBER 2015

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

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

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

 3. Čt/Thu
Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

 4. Pá/Fri
Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

 5. So/Sat V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 14.00

 6. Ne/Sun

Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Louskáček a Myšák Plyšák /  
The Nutcracker and the Cuddly Mouse

ROD7 18.00

 7. Po/Mon Jakobín / The Jacobin DV2 19.00

 8. Út/Tue
Louskáček a Myšák Plyšák /  
The Nutcracker and the Cuddly Mouse

EX 19.00

 9. St/Wed Carmen 19.00

10. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

12. So/Sat
Louskáček a Myšák Plyšák /  
The Nutcracker and the Cuddly Mouse

ROD4 14.00

B1 18.00

13. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

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

15. Út/Tue
Tři přání / Les Trois Souhaits (Národní divadlo moravskoslezské 
Ostrava / National Moravian-Silesian Theatre)

20.00

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

17. Čt/Thu Rusalka 19.00

18. Pá/Fri Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 19.00

19. So/Sat Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse
14.00

18.00

20. Ne/Sun

Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Tvůrčí dílna Spolu do Národa! Ze života hmyzu 18.00

Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

21. Po/Mon Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 19.00

22. Út/Tue Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse
15.30

19.00

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse
14.00

18.00

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

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

Prodaná nevěsta / The Bartrered Bride 19.00

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

29. Út/Tue V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 19.00

30. St/Wed Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

31. Čt/Thu Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 15.00

 1. Út/Tue nehraje se / no performance

 2. St/Wed Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
11.00

DV3 19.00

 3. Čt/Thu Rusalka 19.00

 4. Pá/Fri Carmen 19.00

 5. So/Sat Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
ROD5 11.00

17.00

 6. Ne/Sun Norma SE2 14.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue La bohème (Bohéma) 19.00

 9. St/Wed Mefistofeles 19.00

10. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake 19.00

11. Pá/Fri Salome 20.00

12. So/Sat Il trovatore (Trubadúr) 19.00

13. Ne/Sun Salome 20.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue La Bayadère 19.00

16. St/Wed La Bayadère 19.00

17. Čt/Thu Macbeth 19.00

18. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.00

19. So/Sat Aida 19.00

20. Ne/Sun Die Fledermaus (Netopýr) 19.00

21. Po/Mon
Česká mše vánoční / The Czech Christmas Mass  
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

16.00

19.00

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Rusalka 19.00

26. So/Sat

Vánoční koncert / Christmas Concert  
(Kühnův dětský sbor / Czech Philharmonic Children´s Choir)

15.00

Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

27. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

28. Po/Mon Carmen 19.00

29. Út/Tue Labutí jezero / Swan Lake 19.00

30. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake 19.00

31. Čt/Thu Die Fledermaus (Netopýr) 20.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Akce ND+  Ostatní   PP: po představení  premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Prosinec/ December 2015

 1. Út/Tue Così fan tutte 19.00

 2. St/Wed Don Giovanni 19.00

 3. Čt/Thu Modrý pták / The Blue Bird 19.00

 4. Pá/Fri Les / The Forrest 19.00

 5. So/Sat 1914 ČS2 19.30

 6. Ne/Sun
Dramaturgický úvod před představením 1914 13.30

1914 ROD3 14.00

 7. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor KB 19.00

 8. Út/Tue Audience u královny / The Audience 19.00

 9. St/Wed
Dramaturgický úvod před představením Zahradní slavnost 18.30

Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

10. Čt/Thu Mikve / Mikveh 19.00

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

12. So/Sat
Vánoční koncert / Christmas Concert  
(Kühnův dětský sbor / Czech Philharmonic Children´s Choir)

11.00

15.00

18.00

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

ČS1 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

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

16. St/Wed Così fan tutte 19.00

17. Čt/Thu
Kámen / The Stone Č3 19.00

Diskuze s tvůrci inscenace Kámen PP*

18. Pá/Fri Modrý pták / The Blue Bird 19.00

19. So/Sat Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor
SE3 14.00

19.00

20. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Josef Mysliveček 11.00

Don Giovanni 19.00

21. Po/Mon
Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac  
(derniéra / last time)

19.00

22. Út/Tue Chorea Bohemica 19.00

23. St/Wed Chorea Bohemica
15.00

19.00

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri
Metafory tance / Metaphors of Dance  
(Pražský komorní balet / Chamber Ballet Prague)

19.00

26. So/Sat Audience u královny / The Audience 19.00

27. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird 15.00

28. Po/Mon Don Giovanni 19.00

29. Út/Tue Kámen / The Stone 19.00

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

31. Čt/Thu Audience u královny / The Audience 15.00

 1. Út/Tue Hovory s… / Talking with… 16.00

 2. St/Wed Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok NDS1 19.00

 3. Čt/Thu nehraje se / no performance

 4. Pá/Fri
Human Locomotion 20.00

Seznamte se, Laterna k Human Locomotion PP *

 5. So/Sat Human Locomotion 20.00

 6. Ne/Sun
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio Damúza) 17.00

Spolu/Sami / Protection 19.00

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

 8. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London MNS2 19.00

 9. St/Wed Strasti života / The Labour of Life 19.00

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

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

20.00

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

20.00

13. Ne/Sun
Tvůrčí dílna před představením Vidím nevidím 16.00

Vidím nevidím / As Far as I See 17.00

14. Po/Mon Rudá Marie / Red Mary 20.00

15. Út/Tue Blackbird (derniéra / last time) 19.00

16. St/Wed Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

17. Čt/Thu Lost Objects (premiéra / premiere) 20.00

18. Pá/Fri

Pečení perníčků na piazzetě ND 15.00

Dramaturgický úvod před představením Spolu / Sami 18.30

Spolu / Sami / Protection 19.00

19. So/Sat Lost Objects 20.00

20. Ne/Sun Máj / May (420PEOPLE) 20.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

26. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

27. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

31. Čt/Thu Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 17.00
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INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

Online nákup /rezervaci začněte výběrem  
v programu.
www.narodni-divadlo.cz

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (Po–Ne 10–18)
Předprodej vstupenek na představení je 5 měsíců dopředu. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND, 
Národní 4, Praha 1 (Po–Pá 9–18, So–Ne 10–18)
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne 10–18)
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 (Po–Ne 10–18)

Večerní pokladny
Hlavní pokladna Národního divadla ve foyer Nové scény je 
otevřena v hrací dny do začátku představení. 45 minut před 
začátkem představení otevírají pokladny v historické budově 
ND, 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.

SLEVY 
Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P ve formě odečtení 
3 hodin z celkového času parkování. Sleva pro předplatitele 
ND po předložení platné abonentní vstupenky na představení, 
které se koná ve dni parkování, a to ve formě odečtení 3 hodin 
z celkového času parkování.

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

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

Slevy jsou poskytovány dle aktuálního ceníku Národního diva-
dla, který je spolu s kompletním přehledem slev v poklad-
nách ND či na www.narodni-divadlo.cz

• Speciální nabídka na vybraná představení pro seniory, 
studenty a mladé diváky (s. 41)

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena 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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

For online purchase or reservation, select a performance  
in the programme.
www.narodni-divadlo.cz, www.national-theatre.cz 

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
Ticket advance sale 5 months in advance.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre,  
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)

Evening box offices:
On play day of the New Stage is the Main Box Office of the 
National Theatre at the foyer of the New Stage open until the 
beginning of the performance. 45 minutes before the beginning 
of performances the box offices are open at the National Thea-
tre historical building, 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. 
One-day parking fee: CZK 720. 

DISCOUNTS 
Discounts for persons with cards attesting to special healt 
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.

FURTHER INFORMATION
+420 224 901 320, +420 224 901 443
 



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER



V roce 1985 se konala premiéra inscena-
ce dramatické básně Vítězslava Nezvala 
o zániku bájné Atlantidy v režii Milana 
Páska Dnes ještě zapadá slunce nad 
Atlantidou. Jako dramaturg se na ins-
cenaci podílel Radoslav Lošťák a jako 
dirigent Pavel Vondruška, jejichž výročí 
uvádíme v Divadelní kronice. Na tomto 
místě bychom také rádi s úctou vzpomněli 
na herce JOSEFA VINKLÁŘE, který by 
oslavil letos v listopadu 85. narozeniny.
Foto: archiv


