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Premieres
FOR THE 2016–2017 SEASON

Premiéry
SEZONY 2016–2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE
Cube
Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar, 
David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Štěpán Pechar,  
David Stránský
23. 3. 2017

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

NACHO DUATO
Multiplicity. Forms of Silence  
and Emptiness.
Hudba: Johann Sebastian Bach
Choreografie a režie: Nacho Duato
2. & 3. 3. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Malá mořská víla /  
The Little Mermaid
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet
Režie: SKUTR
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser /
David Švec
10. & 11. 11. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 
Sólo pro nás dva /  
Solo for the Two of Us
Hudba: Jaromír Nohavica, Beata Bocek
Choreografie a režie: Petr Zuska
15. & 16. 6. 2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Benjamin Britten
Noemova potopa / Noye’s Fludde
koncertní provedení / concert
Dirigent: David Švec
2. 10. 2016

Carl Orff
Chytračka, Měsíc /  
Die Kluge, Der Mond
Dirigent: Zbyněk Müller / Nikol Kraft
Režie: Jiří Nekvasil
20. & 21. 10. 2016

Giacomo Puccini
Tosca
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: Arnaud Bernard
28. & 29. 1. 2017

Hector Berlioz
Faustovo prokletí /  
La damnation de Faust
koncertní provedení / concert
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
9. & 12. 3. 2017

Václav Kašlík
Krakatit
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Alice Nellis
20. & 21. 4. 2017

Richard Wagner
Lohengrin
Dirigent: Constantin Trinks
Režie: Katharina Wagner
8. & 9. 6. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Gaetano Donizetti
Poprask v opeře / Viva la Mamma
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Radim Vizváry
9. & 10. 2. 2017

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Three Tales
by Beryl Korot & Steve Reich
Dirigent: Marko IvanoviĆ
3. 12. 2016

Jiří Kadeřábek
Žádný člověk / No Man
Dirigent: Jiří Kadeřábek
Režie: Katharina Schmitt
31. 3. 2017

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

Jacques Offenbach
Orfeus v podsvětí / Orphée aux Enfers
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Michal a Šimon Cabanovi
6. & 7. 7. 2017

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 2016/17
E. F. Burian, V. Novák, V. Suk,  
X. Leroux a další
Dirigent: Petr Kofroň 
16. 9. 2016

Štefan Margita Gala 60
K jubileu tenoristy světového renomé
Dirigent: Robert Jindra
13. 11. 2016

Adventní koncert
Sólisté a orchestr ND,  
Kühnův dětský sbor, 
Dirigent: Jan Chalupecký
27.11., 4., 11. a 18. 12. 2016

Matiné k 193. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
Sólisté Opery ND, orchestr  
Pražské konzervatoře, 
Dirigent: Miriam Němcová
25. 2. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2017
Housle: Isabella D‘ Eloize Perron
Dirigent: Pierre Pichler
27. 1. 2017

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

Wagner–Korngold–Zemlinsky
R. Wagner:  
Mistři pěvci norimberští, předehra 
E. W. Korngold: 
Houslový koncert D dur
A. Zemlinsky: Lyrická symfonie 
Housle: Jiří Vodička
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
25. 3. 2017

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Jane Austenová
Pýcha a předsudek /  
Pride and Prejudice
Režie: Daniel Špinar
24. & 25. 11. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Anton Pavlovič Čechov
Tři sestry / Three Sisters
Režie: Daniel Špinar
8. & 9. 9. 2016

Ladislav Fuks
Spalovač mrtvol / The Cremator
Režie: Jan Mikulášek
15. & 16. 12. 2016

Federico García Lorca
Krvavá svatba / Blood Wedding
Režie: SKUTR
16. & 17. 3. 2017

Václav Kliment Klicpera, Milan Šotek
Mlynářova opička /  
The Miller’s Monkey
Režie: Štěpán Pácl
25. & 26. 5. 2017

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

René Levínský
Dotkni se vesmíru a pokračuj / 
Press Space to Continue
Režie: Jan Frič
3. & 8. 11. 2016

Finegan Kruckemeyer
Na moři, zírám nahoru /  
At Sea, Staring Up
Režie: Štěpán Pácl
9. & 13. 3. 2017

420PEOPLE, Daniel Špinar a kol.
Křehkosti, tvé jméno je žena /  
Frailty, Thy Name is Woman
Režie: Daniel Špinar
11. & 18. 5. 2017

Činohra Balet
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Vážené divačky, vážení diváci, 
naši milí příznivci,
meteorologickému kalendáři vládne podzim, 
což je v Činohře vždy období premiér. Tu první 
v letošní sezoně máme za sebou – a jsme 
rádi, že se Vám Tři sestry ve Stavovském 
divadle líbí. Od listopadu budeme mít na re-
pertoáru dvě novinky. Na samém počátku mě-
síce „pouštíme do světa“ inscenaci nové hry 
českého dramatika René Levínského. Autor 
mnoha pseudonymů, dramatik s mimořádným 
smyslem pro humor a vyhrocenou situaci, 
mistr dlouhých dialogů a milovník netradič-
ních prostředí, svou hru Dotkni se vesmíru 
a pokračuj napsal přímo pro nás a naše herce. 
Nepůjde v ní o nic méně než o otázky po bytí 
člověka – autorský přístup však zaručuje 
podívanou zcela nekonvenční. Inscenací 
tohoto textu se na Nové scéně představí Jan 
Frič, režisér mladší generace, kterého oceňují 
jak kritici, tak diváci; věříme, že kombinace 
jmen Frič-Levínský přinese našemu „expe-
rimentálnímu“ prostoru hodně štěstí, a také 
nové diváky. Nesmím zapomenout na Davi-
da Matáska, který zde ztvárňuje hlavní roli 
namyšleného vědce Plánovského. O pýchu 
ostatně půjde i v historické budově, kde nás 
čeká první uvedení dramatizace slavného 
románu Jane Austenové Pýcha a předsudek. 
Ano, emblematický příběh o lásce, ale jaké 
úsilí to stojí, propracovat se k ní přes nánosy 

pýchy a předsudku! Veliké téma v mé režii 
a dramatizaci, v němž (kromě dalších zami-
lovaných) v hlavních rolích zazáří Magdaléna 
Borová a Pavel Batěk. 

Vedle regulérních inscenací nás čekají 
i večery Nové krve. Letos jsme se přesunuli 
do horního foyer Nové scény, kde pro Vás 
v prostředí improvizované divadelní kavárny 
chystáme zážitky různého typu. V říjnu jsme 
si vyzkoušeli první Sestavu, kabaretní pásmo 
písní, skečů a receptů na divadelní téma (je-
hož vylepšenou verzi právě teď připravujeme 
na prosinec). Tento měsíc přinášíme Volný styl, 
nahlédnutí do oblíbené četby našich herců 
– tentokrát Davida Prachaře, Pavly Beretové 
a Saši Rašilova.

S dramaturgy sice právě dokončujeme 
seznam premiér na příští sezonu, přesto se 
snažíme myslet hlavně na to, co bude teď 
– vždyť v prosinci nás čeká další premiéra, 
pečení perníčků a zdobení vánočního divadel-
ního stromku … Ale o tom zase příště. Teď je 
listopad, měsíc vesmíru a naplněné lásky.

 
Užijte si ho spolu s námi,
Daniel Špinar

Play Maeterlinck  
– videowalk ve Stavovském divadle 
Play Maeterlinck je dobrodružná cesta Stavovským 
divadlem; divákům zapůjčíme sluchátka a tablet a oni 
se samostatně vydají na putování divadlem. Inter-
aktivní formát umožňuje volit si trasu a utvářet tak 
vlastní příběh. Určeno pro diváky od 10 do 99 let, koná 
se před nebo po představení Modrý pták a odehrává 
se v hledišti, foyer a zákulisí Stavovského divadla. 

Nejbližší termíny: 
5. 11., 20. 11., 4. 12. 2016 
14. 1. a 29. 1. 2017

Vstupenky v ceně 50 Kč lze koupit na pokladnách ND 
a online. Čas začátku vašeho videowalku si rezervuj-
te předem na tvurcidilny@narodni-divadlo.cz

Být slyšet  
– workshopy práce s hlasem 
Stává se vám, že se občas tzv. překřiknete? Míváte 
pocit, že mluvíte hlasitě, ale přesto by vás mohlo být 
lépe slyšet? Cyklus workshopů Být slyšet je určený 
pro všechny, kteří ve svém pracovním i osobním živo-
tě chtějí lépe používat svůj hlas. Ve čtyřech podvečer-
ních setkáních vám poradí hlasová lektorka, dabérka 
a pedagožka DAMU, MgA. Eva Spoustová.

Termíny: 
16., 23., 30. 11. a 7. 12. 2016 od 17 h  
na zkušebně ve Stavovském divadle. 

Cena 800 Kč za všechna setkání dohromady. 
Bližší informace a rezervace na 
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Piazzeta Národního divadla  
nese název náměstí Václava Havla
Cedule s novým názvem piazzety byla odhalena v úterý 4. 10. 2016 v rámci zahájení festivalu Pražské křižovatky, 
který se na Nové scéně odehrál k poctě prvního českého prezidenta. Náměstí zároveň zdobí instalace sochaře 
Kurta Gebauera v podobě velkého srdce, na nějž lidé mohli psát vzkazy. Jako první se na červené srdce podepsali 
manželka někdejšího prezidenta Dagmar Havlová, ředitel Národního divadla prof. Jan Burian, herečka Vlasta  
Chramostová, pražská primátorka Adriana Krnáčová a ministr kultury Daniel Herman. 
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Noc divadel
V sobotu 19. LISTOPADU 2016 se v České republice uskuteční již počtvrté 
Noc divadel, kdy se otevřou dveře v celé řadě českých, moravských a slez-
ských divadel a diváci si budou moci užít nejrůznější atraktivní programy. 
Národní divadlo pochopitelně ani letos nezůstane stranou.

TVŮRČÍ DÍLNY NA NOVÉ SCÉNĚ  
– MEZI HVĚZDAMI
15.00–16.00 a 16.30–17.30 
Divadelní noc začíná pro naše dětské diváky už 
odpoledne! Vydejte se na fantazijní cestu za Ma-
lým princem. Dospělí nevidí, co vidí děti. A ne 
vždy dovedou odpovědět i na jednoduché otázky. 
Proto je lepší, hledat odpovědi sami. Přidejte 
se na hravou výpravu vesmírem za nevšedními 
odpověďmi na všední otázky. Pro děti od 8 let 
a všechny ostatní, kteří se nezapomněli ptát. 
Kapacita míst omezena, nutná předchozí  
rezervace na tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.

NAHLÉDNUTÍ DO ARCHIVU NÁRODNÍHO DIVADLA
16.00–20.30, začátek vždy v celou a o půl 
(poslední prohlídka vychází ve 20.00)
Prohlídka archivu první české scény. V malých 
skupinách budou moci návštěvníci nahlédnout 
do pokladů nashromážděných za uplynulých 
150 let! Půvabné historické fotografie, originální 
výtvarné návrhy scény a kostýmů, divadelní 
cedule s obsazením a další unikátní dokumenty.
Kapacita každé skupiny je z bezpečnostních  
důvodů max. 12 osob a prohlídka je možná 
pouze po předchozí rezervaci na  
nocdivadel@narodni-divadlo.cz, do přihlášení 
uveďte e-mail, čas a počet míst.

VIDEOWALK – PLAY MAETERLINCK
17.00–19.00
Videowalk je interaktivní putování Stavovským 
divadlem. Za pomoci tabletů a sluchátek si 
diváci sami vytvářejí vlastní trasu a zkusí se 
přenést do mysli spisovatele a dramatika, 
autora hry Modrý pták, kterou ve Stavovském 
divadle uvádíme. Jak těžké je napsat hru? A jak 
různě lze vnímat svět kolem vás? Kdo bude 
vaším průvodcem – kočka nebo pes? Nebo snad 
tajemná dáma?

Na videowalk je nutná rezervace předem  
na tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.

NOC DIVADEL S BALETEM NÁRODNÍHO DIVADLA
17.00–20.00, začátek vždy v celou a o půl.
(poslední prohlídka vychází v 19.00)
Zveme do sídla Baletu Národního divadla, 
do „svaté Anny“, kde v prostorách starého 
Anenského kláštera vznikají všechna taneční 
představení. Uvidíte baletní sál, kde vás do tajů 
tanečního umění zasvětí naši přední sólisté 
v čele s Adélou Pollertovou. Připravené jsou 
opět lahůdky, které daná lokace nabízí – kromě 
samotných prostor s nezaměnitelným géniem 
loci to bude barokní nádhera v podobě fresek 
z dob, kdy klášter patřil dominikánskému řádu. 

Důležitým bodem programu bude slavnostní 
zahájení prodeje kalendáře Baletu na rok 
2017, spojené s autogramiádou a diskuzí 
s tvůrci kalendáře Alexandrem Katsapovem 
a Máriem Bakušem, kteří se tak představí 
v nových rolích. Přijďte se zeptat, jaký cítí roz-
díl mezi profesí tanečníka a fotografa.
Pokud si chcete místa nebo čas pojistit, otvírá-
me pro vás možnost předběžné rezervace na: 
balet@narodni-divadlo.cz, do přihlášení  
uveďte e-mail, čas a počet míst.
Prohlídky jsou možné i bez rezervací.

ZÁŽITKOVÉ PROHLÍDKY 
STAVOVSKÉHO DIVADLA
20.00–24.00 (poslední prohlídka vychází ve 23.40)
Zveme vás na speciální prohlídky Stavovského 
divadla, ve kterých vám umožníme zažít si je-
vištní provoz na vlastní kůži! Kapacita prohlídek 
je z provozních důvodů omezena – skupiny 
padesáti osob budou vycházet každých dvacet 
minut ze vstupního foyer. 
Na prohlídky není nutná rezervace.

Preventivní  
bezpečnostní cvičení 
v Národním divadle
V pondělí 10. října 2016 proběhla v histo-
rické budově Národního divadla simulace 
požárního poplachu a následná evakuace 
zaměstnanců a figurantů v hledišti. Cvičení 
se odehrálo ve spolupráci s Integrovaným 
záchranným systémem a studenty VOŠ 
zdravotnické, kteří se ho zúčastnili v rolích 
figurantů. Cílem bylo prověření Bezpečnost-
ní dokumentace Národního divadla a dílčí 
části Požárního evakuačního plánu. Hasič-
ský záchranný sbor a Policie ČR testovaly 
zejména dojezdový čas a předání potřebné 
dokumentace od objektu. „Děkujeme složkám 
Integrovaného záchranného systému za spo-
lupráci při cvičení, díky kterému se můžeme 
v našem divadle cítit ještě bezpečněji,“ uvedl 
ředitel Národního divadla prof. Jan Burian.

Vánoce na náměstí 
Václava Havla
Ve čtvrtek 1. prosince tradičně oslavíme 
začátek Adventu. Umělci všech souborů 
Národního divadla opět podpoří neziskovou 
organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI a společně 
na piazzetě/náměstí Václava Havla bene-
fičně ozdobíme vánoční perníčky. Přijďte se 
s námi od 15.00 ohřát punčem.
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Předplatitelské skupiny
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VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ 2016

Vánoční 
předplatné

CO JE TO PŘEDPLATNÉ?

Předplatné je skupina představení 
sestavených do celku podle jejich 
žánru, zaměření či charakteru 
prodávaná v předstihu exkluzivně 
pro abonenty.

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

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

• 30% sleva na koncer-
ty České filharmonie

• dárkové balení abonent-
ní vstupenky při osobním 
nákupu v pokladně ND

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

• jednoduchý výběr ze skupin 
sestavených podle přání diváků

• cenové zvýhodnění
• přednostní prodej míst 

před zahájením prodeje 
samostatných vstupenek

• stejné místo v hledišti při více 
představeních v jednom sále

• bezplatné zasílání bulletinu 
pro předplatitele e-mailem

KDY, KDE A JAK  
ZAKOUPIT PŘEDPLATNÉ?

• Online na www.predplatnend.cz 
31. 10. – 23. 12. 2016

• V hlavní pokladně Národního  
divadla (Národní 4, Praha 1) 
31. 10. – 23. 12. 2016 
(po–pá 9–18, so–ne 10–18) 
12. – 23. 12. 2016 prodloužená 
otevírací doba denně do 20 hod.

• Osobně na předprodejních  
místech po celé ČR (seznam  
na www.colosseumticket.cz) 
31. 10. – 23. 12. 2016

ZPŮSOB PŘEVZETÍ VSTUPENEK / 
ZPŮSOB PLATBY

• eVstupenka / platební kartou 
online, MasterPass, bankovním 
převodem

• osobně (při vyzvednutí rezervace 
nebo nákupu na místě) / 
hotově, platební kartou na místě

• osobně (vyzvednutí už zaplacené 
vstupenky) / platební kartou 
online, MasterPass, bankovním 
převodem

• poštou po ČR (poplatek 69 Kč) / 
platební kartou online, Master-
Pass, bankovním převodem

I–II: Romantické večery I a II VE DVOU DO DIVADLA

Ve dvou skupinách se můžete těšit na kombinaci operního a baletního 
žánru. Zatímco slepou princeznu Jolantu láska k rytíři Vaudémontovi 
dovede k uzdravení, příběh veronských milenců nekončí šťastně. 
Také Rusalku stihne nešťastný osud poté, co ji Princ zradí. Cynický 
svět markýzy de Merteuil a Valmonta nemůže být upřímným citům 
předchozí hrdinky vzdálenější. Těšte se na příběhy velké lásky, která 
má tisíce podob.

Romantické večery I

16. 3. 2017 čt Slavík/Jolanta 19.00 ND
11. 4. 2017 út Romeo a Julie 19.00 HDK

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

Romantické večery II

6. 5. 2017 so Valmont 19.00 StD
24. 6. 2017 so Rusalka 19.00 HDK

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

III: Baletní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Romantický opus La Bayadère je skutečným bonbonkem pro milovníky 
velkých klasických děl. Příběh odvážné chrámové tanečnice z orientál-
ního indického prostředí je plný barev a dramatických zvratů a uchvátí 
bohatou scénickou a kostýmní výpravou. Pohádka o mořské víle, která 
touží poznat pozemský svět a lidskou lásku, našla na scéně Stavovské-
ho divadla baletní zpracování. 

21. 1. 2017 so La Bayadère 19.00 ND
24. 6. 2017 so Malá mořská víla 19.00 StD

Cena pro dva – A: 2 5 90 Kč, B: 1 690 Kč, C: 1 090 Kč

IV: Wagnerovské příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Na březnovém výjimečném wagnerovském koncertě zazní kromě 
předehry k Mistrům pěvcům norimberským také Zemlinského Lyrická 
symfonie a houslový koncert jeho žáka Ericha Korngolda s významným 
českým houslistou Jiřím Vodičkou. Orchestr Státní opery se s atrak-
tivním programem představí v neobvyklých prostorech Fora Karlín. 
Skupinu doplní premiérová inscenace Wagnerova Lohengrina.

25. 3. 2017 so Wagner–Korngold–Zemlinsky 19.00 FK
14. 6. 2017 st Lohengrin 19.00 ND

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

V: Exclusive

Nabízíme vám sérii nejoblíbenějších představení z repertoáru Národní-
ho divadla. Setkání s nezkrotnou Nezvalovou kráskou Manon Lescaut, 
přítomnost na audienci u královny Alžběty II., rafinovaná a krutá hra 
s city v podání vikomta de Valmont a společensky nepřípustná tragická 
láska mladých milenců z Verony. To jsou příběhy, které se před vámi 
odehrají na prknech našich tří divadel. 

12. 2. 2017 ne Manon Lescaut 19.00 ND
31. 3. 2017 pá Audience u královny 19.00 StD
27. 5. 2017 so Valmont 19.00 StD
25. 6. 2017 ne Romeo a Julie 19.00 HDK

Cena – A: 3 490, Kč B: 2 390 Kč, C: 1 490 Kč

VI: Činoherní hity

Setkání s nejoblíbenějšími hrdiny i jejich představiteli. Odehraje se 
před vámi téměř muzikálový příběh legendárního jazzmana J. Traxlera 
v hlavní roli s I. Orozovičem, okouzlí vás nádherná P. Štorková v roli 
svůdné Manon Lescaut. Budete sledovat tři sestry, T. Vilišovou, J. Stry-
kovou a V. Lazorčákovou, a jejich rozhodování, co s vlastním životem, 
a také prožijete s L. Polišenskou, P. Beretovou, P. Děrgelem a dalšími 
snílky celou Shakespearovu čarovnou noc.

8. 3. 2017 st Manon Lescaut 19.00 ND
25. 4. 2017 út Tři sestry 19.00 StD
16. 5. 2017 út V rytmu swingu buší srdce mé 19.00 ND
9. 6. 2017 pá Sen čarovné noci 19.00 ND

Cena – A: 1 990 Kč, B: 1 390 Kč, C: 890 Kč

VII: Dětem pro radost PRO NAŠE NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme divákům od šesti let. 
S operním žánrem se děti seznámí na Jeníčkovi a Mařence. Nudit 
se nebudete ani o přestávce, během které vás cirkusový ansámbl 
Humperdinck pozve na své speciální vystoupení. Sněhová královna 
očarovala chlapce Kaje a uvěznila ho ve svém mrazivém světě, kde 
není místa pro lásku. Ovšem síla lásky a přátelství překoná každou zlou 
moc. Uveďte děti do divadla prostřednictvím menší verze předplatného.

14. 1. 2017 so Jeníček a Mařenka 17.00 HDK
1. 4. 2017 so Sněhová královna 14.00 ND

Cena pro dva – A: 790 Kč, B: 670 Kč, C: 430 Kč

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 2017.
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INFORMACE O PŘEDPLATNÉM

Rádi vám pomůžeme s řešením 
vašich požadavků při nákupu před-
platného, stačí nás kontaktovat. 
• www.predplatnend.cz
• pokladna: Národní 4, Praha 1, 

(po–pá 9–18, so+ne 10–18)
• tel.: +420 224 901 487 

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

vadlo.cz (po–pá 10–18)
• adresa: Oddělení předplatného 

Národního divadla, Ostrovní 1, 
112 30 Praha 1

CENOVÁ PÁSMA

ND, StD
A přízemí a I. balkon včetně  

předních míst v lóžích
B zadní místa v lóžích přízemí  

a I. balkon, II. balkon včetně 
předních míst v lóžích

C zadní místa v lóžích II. balkon,  
I. a II. galerie

NS
A střed
B vnitřní kraje
C vnější kraje

HDK
A střed a vnitřní kraje přízemí, lóže 

kromě zadních míst dvou kraj-
ních lóží, 1. a 2. řada I. balkonu

B vnější kraje přízemí, zadní místa 
ve dvou krajních lóžích, 3. a 4. řa-
da a vnitřní kraje I. balkonu 

C vnější kraje I. balkonu, II. balkon

FK
A 1.–18. řada
B 19.–23. řada
C 25.–36. řada

VIII: Rodinné divadlo odpolední 

Skupinu doporučujeme divákům od deseti let. 
Představení v této skupině podněcují dětskou fantazii a nabízí malým 
divákům příležitost seznámit se prostřednictvím všech divadelních 
žánrů s oblíbenými hrdiny našich inscenací – Malou mořskou vílou, 
sourozeneckou dvojicí Mytyl a Tyltylem, stařičkým Julesem Vernem 
nebo čertem Marbuelem. Návštěva divadla tak může být zážitkem pro 
celou rodinu.

28.1.2017 so Malá mořská víla 18.00 StD
18.2.2017 so Modrý pták 13.00 StD
20.5.2017 so Podivuhodné cesty Julese Verna 17.00 NS
24.6.2017 so Čert a Káča 11.00 ND

Cena – A: 1 390 Kč, B: 990 Kč, C: 690 Kč

IX: Opera nás baví

Projekt zábavnou cestou seznamuje malé návštěvníky divadla nejen 
s hrdiny slavných oper, ale také s jejich tvůrci, s hudebníky a jejich ná-
stroji. V každém díle se setkáte s jednou skladatelskou osobností. Přiučit 
se tak může celá rodina. Dětští diváci se mohou zapojit také do soutěží. 
V rámci předplatného se setkáte s Gaetanem Donizettim, Wolfgangem 
Amadeem Mozartem, Richardem Wagnerem a Jacquesem Offenbachem.

15.1.2017 so Opera nás baví – Gaetano Donizetti 11.00 StD
11.3.2017 so Opera nás baví – W. A. Mozart 11.00 StD
28.5.2017 ne Opera nás baví – Richard Wagner 11.00 ND
11.6.2017 ne Opera nás baví – Jacques Offenbach 11.00 StD

Jednotná cena 590 Kč

X: Dárek pro prarodiče

Mnohé z nás při prvních návštěvách divadla doprovázeli babička 
s dědečkem. Rádi byste jim tyto nezapomenutelné zážitky oplatili? 
Vybrali jsme z každého žánru po jednom titulu, který nadchne každého 
zkušeného divadelníka: taneční divadlo s podtitulem Sólo pro tři, 
příběh spisovatelky Jako břitva (Němcová), operní klasiku Nabucco 
a nejslavnější inscenaci Laterny magiky Kouzelný cirkus. Předplatitelé 
této skupiny navštíví všechny scény ND.

4. 2. 2017 so Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři 14.00 ND
9. 4. 2017 ne Jako břitva (Němcová) 14.00 StD
15. 5. 2017 po Nabucco 19.00 HDK
17. 6. 2017 so Kouzelný cirkus 17.00 NS

Cena – A: 1 490 Kč, B: 990 Kč, C: 690 Kč

XI: Pro milovníky tance

To nejlepší z baletu a současného tance. Těšte se na hostující soubor 
Národního divadla moravskoslezského s představením Chaplin v cho-
reografii Maria Schrödera. Klasický balet si užijete ve Sněhové královně. 
Nakonec vás čekají dvě novinky letošní sezony. Představení Multiplicity, 
Forms of Silence and Emptiness světoznámého choreografa Nacha Dua-
ta a Sólo pro nás dva, nová premiéra Petra Zusky na hudbu zpívajících 
básníků Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek.

11. 2. 2017 so
Chaplin 
(Národní divadlo moravskoslezské)

19.00 ND

1. 4. 2017 so Sněhová královna 19.00 ND
11. 5. 2017 čt NACHO DUATO 19.00 ND
21. 6. 2017 st Sólo pro nás dva 20.00 NS

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

XII: Pro milovníky opery

Stylově rozmanitá skupina, která vás rozhodně nebude nudit. Těšit 
se můžete na dvě komické opery, jejichž autory není nikdo menší 
než velikáni italského bel canta Rossini a Donizetti. Do první poloviny 
20. století vás přenese Juliette (Snář), opera B. Martinů se surrealistic-
kým námětem, a návrat do 19. století poskytne Gounodovo zpracování 
nesmrtelného příběhu o veronských milencích.

6. 1. 2017 pá Popelka 19.00 StD
24. 2. 2017 pá Poprask v opeře 19.00 StD
22. 3. 2017 st Juliette (Snář) 19.00 ND
29. 5. 2017 po Romeo a Julie 19.00 HDK

Cena – A: 2 990 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 290 Kč

XIII: Nová opera NOVINKA

Abonentní skupina progresivních oper. Vedle Rudé Marie Jana Kučery 
a dvojice Šostakovičových extravagantních skladeb se můžete těšit 
také na dvě nová nastudování. Videooperu Beryl Korot a Stevea Reicha 
Three Tales a Žádného člověka mladého českého skladatele Jiřího Ka-
deřábka. Opera o tragickém osudu sochaře Otakara Švece a osudu jeho 
posledního díla – Stalinova pomníku na Letné – vznikla na objednávku 
Národního divadla.

10. 1. 2017 út Three Tales 20.00 NS
15. 2. 2017 st Rudá Marie 20.00 NS
21. 3. 2017 út Orango / Antiformalistický jarmark 20.00 NS
17. 4. 2017 po Žádný člověk 20.00 NS

Ceny – A: 990 Kč, B: 850 Kč, C: 690 Kč

XIV: Operní hvězdy NOVINKA

V letošní sezoně v našich stávajících inscenacích s velkou radostí 
přivítáme několik exkluzivních hostů. V Giordanově Andreovi Chénierovi 
se představí Yusif Eyvazov. Piotr Beczala v roli Prince v Rusalce. 
Coby hraběte Vaudémonta v Čajkovského Jolantě uslyšíme tenoristu 
Dmytra Popova. Role Violetty již nejednu sopranistku vynesla na vrchol 
a započala její úspěšnou kariéru. Jako Verdiho La traviata se představí 
vycházející hvězda sopránového oboru Julia Novikova.

30. 1. 2017 po Andrea Chénier 19.00 ND
18. 2. 2017 so Rusalka 19.00 ND
10. 3. 2017 pá Slavík /Jolanta 19.00 ND
5. 4. 2017 st La traviata 19.00 ND

Ceny – A: 7 490 Kč, B: 4 990 Kč, C: 2 390 Kč

XV: Pro milovníky činohry I

Kombinaci klasiky a současného divadla nabízí dvě skupiny pro 
milovníky činohry. Je zde ikonický příběh o žárlivosti, Othello. Hra 
Jako břitva (Němcová) se snaží nahlížet na Němcovou optikou dneška, 
jako na umělkyni mimořádnou, ale v mnoha ohledech složitou. V Pýše 
a předsudku vás osloví inteligentní humor J. Austenové. Na závěr tu 
máme Mlynářovu opičku, Národnímu divadlu na míru šitou hru podle 
předlohy V. K. Klicpery. 

19. 2. 2017 čt Othello, benátský mouřenín 19.00 NS
20. 3. 2017 po Jako břitva (Němcová) 19.00 StD
24. 4. 2017 po Pýcha a předsudek 19.00 ND
30. 5. 2017 út Mlynářova opička 19.00 STD

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

XVI: Pro milovníky činohry II KOMORNÍ DRAMA  

Přehlídka kultovních titulů. Může třem sestrám Prozorovovým útěk 
do minulosti přinést vytoužené štěstí? Novela Spalovač mrtvol Ladislava 
Fukse má více rovin a její sdělení je v mnohých ohledech aktuální i dnes. 
Je láska pouze doménou mládí, nebo je každý z nás tak trochu opouš-
tějící Nevěstou či zrazeným Ženichem? Nejen tyto otázky klade Lorcova 
Krvavá svatba. Sen čarovné noci je klasický titul a fantastická přehlídka 
motivů, zápletek, záhad a tajemství.

1. 2. 2017 st Tři sestry 19.00 StD
14. 3. 2017 út Spalovač mrtvol 19.00 StD
16. 4. 2017 ne Krvavá svatba 19.00 StD
19. 5. 2017 pá Sen čarovné noci 19.00 ND

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

XVII: Činohra na Nové scéně KOMORNÍ DRAMA  

Nová scéna je místem experimentu. V Experimentu myší ráj se stanete 
součástí divadelního pokusu, který nabízí analýzu společnosti. Nová 
česká hra Dotkni se vesmíru a pokračuj se formou komedie táže po lidské 
možnosti zasahovat do pravomocí božích. Světovou tvorbu zastupuje 
Na moři, zírám nahoru – hra o tom, že jisté není vůbec nic. Skupinu zavr-
šuje projekt Křehkosti, tvé jméno je žena, který připravuje Daniel Špinar 
s taneční skupinou 420PEOPLE.

27. 1. 2017 pá Experiment myší ráj 20.00 NS
25. 2. 2017 so Dotkni se vesmíru a pokračuj 20.00 NS
5. 4. 2017 st Na moři, zírám nahoru 20.00 NS
26. 5. 2017 pá Křehkosti, tvé jméno je žena 20.00 NS

Jednotná cena 790 Kč 

 OPERA  BALET  ČINOHRA  LATERNA MAGIKA
ND: NÁRODNÍ DIVADLO, StD: STAVOVSKÉ DIVADLO, NS: NOVÁ SCÉNA, HDK: HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN, FK: FORUM KARLÍN



TÉMA

VLASTA CHRAMOSTOVÁ slaví 17. listopadu  
své 90. narozeniny. Blahopřejeme!

V šedesátých letech jsme se s Vlastou 
vydali na tu dlouhou procházku po zelené 
louce, a protože jsme toho mnoho zažili, 
nebyla vždycky zelená … A tak teď, kdy 
se listí pod našima nohama zbarvilo až 
na krev, se ztotožňujeme s tím, co padá … 
Z devadesátého patra … Ještě v patnáctém 
říká: ZATÍM DOBRÝ … 

Stanislav Milota 
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Není to jediná nalezená nahrávka …
Existuje ještě jiný nečekaný záznam, který pořídil dnes 
již penzista – zvukař z vinohradského divadla pan Von-
drášek. Jako mladík nahrál naše bezprostřední vzdory 
proti sovětské okupaci. Nikdo nevěděl, že záznam 
existuje. Stál u něj na poličce a padal na něj prach. 
Obsahuje i krásný úryvek textu od Františka Pavlíčka, 
ve kterém mluví o umělecké odpovědnosti k sobě 
samému: člověk se nemůže rozejít sám se sebou. 

Vaše bytové divadlo o Vánocích 1979 vyvrcholilo 
monodramatem o životě Boženy Němcové – Dávno, 
dávno již tomu. Autorem byl právě František Pavlíček. 
Možná větší básník, než za jakého byl považován?
Myslím, že Pavlíček dochází docenění až teď, kdy 
se odhalilo jeho autorství filmových scénářů, které 
psal pod cizími jmény. Patřil mezi největší autory 
mé generace. Ten text o Boženě Němcové pro jednu 
herečku je tak koncentrovaný! Pracoval na tomto té-
matu celý život. Hra Dávno, dávno již tomu aneb Zprá-
va o pohřbívání v Čechách byla vrcholem bytového 
divadla. Všichni jsme byli na vrcholu sil a věděli jsme, 
že to jde, protože jsme už měli za sebou Macbetha. 
S režisérem Pistoriem jsme ten večer připravovali 
půl roku. Můj muž Stanislav Milota natočil filmový 
záznam v takové kvalitě, že bylo možné ho v ra-
kouské televizi odvysílat. Na to vysílání jsme se jeli 
tehdy podívat do Brna, protože v Praze se rakouská 
televize za normalizace nedala chytit. Ale signál byl 
strašně špatný. Když jsme pak jeli domů, říkali jsme 
si, že tolik obětí a riskování a ono je to na nic … Ale 
nebylo, protože teď to znovu budou vysílat k mým 
devadesátinám. Česká televize se spojila s rakous-
kou a z originálního záznamu udělali sestřih. Mělo to 
být pro mě překvapení, ale protože se o tom pořád 
domlouvali s mým mužem, tak už všechno vím.

Kolik repríz měla hra ve vašem bytě? 
Jen několik, a to poslední představení je smutně 
proslulé. Předcházela mu razie u nás doma. Přišli 
policajti, bylo jich asi sedm přede dveřmi, a za-
znělo: „Naposledy vás vyzývám, rozejděte se.“ 
Nastala asi vteřina ticha a do toho ticha Ivan Kyncl 
cvakl fotoaparátem. Policajti se na něj vrhli. Jeho 
a Rudolfa Battěka, který se s nimi snad i pral, potom 
odvezli někam do lesa. To byla pro Ivana Kyncla 
poslední kapka, na základě které se rozhodl odejít 
do Londýna za svým otcem Karlem Kynclem. Před 
jeho odjezdem jsme za zataženými závěsy pro něj 
na rozloučenou představení tajně bez diváků zahrá-
li. Dali jsme mu ho na cestu, protože byl mladý a oci-
tl se „na rozcestí“. Později řekl, že tohle nostalgické 
odpoledne z něj definitivně udělalo divadelního foto-
grafa. Stal se jedním z nejuznávanějších divadelních 
fotografů v Británii. 

Vaším životem se Božena Němcová vine  
jako červená nit. 
To je opravdu osud. Už jako dítě v Brně jsem s ní 
byla zapletená. Babičku předčítala paní Ema 
Pechová, matka Ladislava Peška, a já jsem mezi 
jejím textem říkala úryvky z Halasovy Naší paní 
Boženy Němcové. To bylo poprvé – a pak celý život 
až do 84 let, kdy jsem v Národním divadle sama její 
Babičku hrála.

To jste ji ovšem hrála ve věku, kterého se  
babička Magdaléna Novotná zdaleka nedožila…
Ano, a hrála jsem ji takovou tvrdší. Vycházela jsem 
z toho, že to byla žena, která šla s vojskem jako 
Matka Kuráž, její muž padl a ona odešla s dětmi 
do Čech. Musela to být pevná a tvrdá žena a věděla, 
co chce. 

Tento rozhovor vznikl na chalupě v Prysku, kde VLASTA CHRAMOSTOVÁ 
se svým mužem Stanislavem Milotou tráví teplejší polovinu roku. Je to 
v severních Čechách, v krajině pískovcových skal, nedaleko Kamenické-
ho Šenova. Impulsem k setkání byl objev nahrávky jednoho pořadu byto-
vého divadla, který Vlasta Chramostová sestavila ze sobě blízkých textů 
a s názvem Appellplatz uvedla v roce 1979. O nahrávce se nevědělo, až 
letos … V den devadesátých narozenin paní Vlasty (ve čtvrtek 17. listopa-
du) odvysílá tento unikátní záznam Český rozhlas 3 – stanice Vltava.

Nejlepší léta 
mého života
Rozhovor s Vlastou Chramostovou 

 >

Vlasta Chramostová u instalace Kurta Gebauera
Foto: J. Fulín
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Byla to vaše poslední role?
Ano, takhle je to osudové.

Toužila jste jako mladá herečka  
po Národním divadle?
Pro naši generaci bylo Národní divadlo 
svatostánek, všichni jsme tam toužili být 
v angažmá. Já jsem ani nedoufala, že bych se 
tam mohla dostat – a nakonec jsem tady byla 
19 sezon. A odehrála nádherné role. 

Jak k vašemu angažování došlo?
Vlastně to souvisí s tímhle krajem. V době, 
kdy jsem nesměla hrát, se mi strašně stýs-
kalo po divadle. Odsud je to asi 40 km do Ústí 
nad Labem, kde byl šéfem a režisérem 
Ivan Rajmont. Deset let tam dělal odvážné 
a krásné divadlo v Činoherním studiu. V té 
době jsme byli „nežádoucí osoby“, ale tam nás 
přijímali jako osoby velmi žádoucí. Spřátelili 
jsme se. A když se pak Ivan Rajmont stal 
šéfem Činohry ND, přizval mě do angažmá. 
Ředitelem byl v té době Jindřich Černý, který 
v „oněch letech“ schovával naše nahrávky 
a všelijak pomáhal. Okamžik, kdy jsem v jeho 
kanceláři podepisovala smlouvu, byl pro mě 
opravdu silný.

Jaká byla vaše první role?
Luboš Pistorius, můj celoživotní „dvorní reži-
sér“, mě chtěl nejprve uvést do podkrovního 
Divadla Kolowrat, které bylo podobné bytové-
mu divadlu. Připravovali jsme spolu montáž 
z pohádek Boženy Němcové Dobře tak, že je 
smrt na světě, kterou sestavila Jelena Mašíno-
vá. Ale nakonec jsem ještě dříve hrála Anežku 
Přemyslovnu v Hilbertově Záviši z Falkenštejna 
v Rajmontově režii. Anežka vchází na Pražský 
hrad ke korunovaci svého synovce a říká: 

„Záře, hluboce slavná, přísná a svatá. Děkuji ti, 
Bože, že mi ji dáváš ještě před smrtí zahléd-
nout.“ A já jsem obhlížela interiér Národního 
divadla jako Anežka tu korunovační síň. To bylo 
zase úplně osudové. 

A jak to bylo s rolí, kterou vám slíbil  
Václav Havel?
Václav Havel mi řekl, že pro mě něco napíše. 
Jenže pak dostal jiné role – roli vězně, roli pre-
zidenta, a tak se mi omlouval, že má zpoždění. 

Až v konci našich životů uměleckých i osobních 
napsal Odcházení. A dával mi ho číst se slovy: 
„Kdybych byl věděl, že budeš v 84 letech ještě 
hrát v Národním Babičku, tak bych ti tu roli 
napsal větší. Ale splnil jsem slib, i když se 
zpožděním.“ 

Ve vaší bytové tvorbě se mimo jiné objevovalo 
téma strachu. Máte ve svém životě vzpomín-
ku na intenzivní pocit strachu?
Samozřejmě. Ale pro mě je pocit strachu tak 
nesnesitelný, že ho musím překonat, nemůžu 

v tom žít. Protože ve strachu člověk dělá špat-
ná rozhodnutí. V televizní hře Pavla Kohouta 
PF 77 postava, kterou hraju, říká: „Jsou v živo-
tě chvíle, kdy člověk neudělá to, co by chtěl, ani 
to, co by měl, ale to, co musí.“ Víte, život nás 
někdy krutě vydírá.

Slovo „strach“ dost létá sdělovacími  
prostředky i dnes…
Vždycky je nějaká doba, a vždycky, když člověk 
chce zůstat sám sebou, musí strach překonat. 
Ale na druhou stranu – vždycky, když je nejhůř, 
lidé se stmelují. A teď je Evropě tak ouvej, že 
by se možná – kéž to není planý optimismus – 
mohla stmelit a své hodnoty využít k jasnému 
vlastnímu myšlení. Karel Šiktanc napsal krásné 
verše: „Tady ta zem, to je srdeční krajina světa. 
Tady to bolí, jako by zamrzala krev. Stromy 
tu rostou do nebe, však mají přesekaná léta.“ 
Ve své knize, která vyjde do konce tohoto roku, 
vzpomínám na americký film Nejlepší léta naše-
ho života. Je to příběh několika mladých mužů, 
kteří jsou spolu v letce spojeneckých vojsk 
za 2. světové války spojeni doslova na život 
a na smrt. Po válce se jejich osudy rozejdou – 
někdo je podnikatel, jiný nezaměstnaný. Později 
si uvědomí, že nejlepší léta jejich života byla 
v tom ohrožení. Musím říct, že v době disentu 
(to samozřejmě nechci srovnávat s ohrožením 
válečných letců), v tom permanentním ohrožení, 
jsme drželi spolu a byli jsme ochotni za sebe 
jít až do kriminálu. Byla to nejlepší léta mého 
života.

Alena Zemančíková

Musím říct, že v době  
disentu, v tom 

permanentním ohrožení, 
jsme drželi spolu a byli 
jsme ochotni za sebe jít  

až do kriminálu.  
Byla to nejlepší léta  

mého života.

FO
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XX



Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL

 ×
Iva Janžurová
Foto: M. Špelda

Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Alexandr Nikolajevič Ostrovskij

Les
Už jen poslední dvě  
reprízy čekají inscenaci  
Ostrovského Lesa  
s excelující Ivou Janžurovou  
v roli bohaté majitelky  
panství Gurmyžské. 
Tak přijďte 23. listopadu  
nebo 10. prosince  
do Stavovského divadla!
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Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Jan Tošovský

Scéna: Nikola Tempír
Kostýmy: Petra Vlachynská

Hudba: Jakub Kudláč
Light design: Martin Špetlík

Hrají:
David Matásek, Martina Preissová, Saša 
Rašilov, Jana Janěková ml., Jan Bidlas, 
Pavlína Štorková, Igor Orozovič, Ondřej 

Pavelka, Alois Švehlík, Jiří Štěpnička 
a další

 

Česká premiéra 
3. a 8. listopadu 2016 

na Nové scéně

Dále uvádíme
16. a 29. listopadu 2016,

8. a 17. prosince 2016

Prohlédněte si fotografie z inscenace 
na našem facebooku www.facebook.com/

cinohraND

Pojďme to zahrát ještě jednou
Rozhovor s dramatikem René Levinským

Co tě na psaní baví nejvíc?
Na festivalu v Hradci Králové se mě herec Eliáš 
Jeřábek ptal, jestli píšu kvůli tomu, že chci někomu 
něco říct, nebo jestli jenom toužím po komunikaci, 
abych nebyl osamělej. Že jako nejde o to, co říkám, ale 
spíš že si hledám nějaký vztahy k lidem. A než jsem 
si to stačil rozmyslet, abych z toho nějak vybruslil, tak 
přišel režisér Honza Kačena a řekl, že divadlo děláme 
proto, abychom zjistili, kudy chodí víly. A já si myslím, 
že o tom to je – souhlasím s ním a píšu proto, abych 
zjistil, kudy chodí víly.

Jakým způsobem píšeš? Začínáš nějakým jednodu-
chým nápadem, nebo promýšlíš celý děj dopředu?
To je docela dobře vysvětleno v knize Jak nepsat 
divadelní hru od anglického kritika Waltera Kerra. Když 
to trochu zjednoduším, tak většinou se píše od ně-
jakého pocitu, něco začneš psát a necháš ty věci žít. 
Nejhorší je, když víš, co chceš napsat, to je vždycky 
neštěstí. V případě Dotkni se vesmíru a pokračuj jsme 
vyšli z historky, která se stala Honzovi Fričovi s jeho 
prvním počítačem. Je to vlastně historka o sporu mezi 
posvátným a profánním, mezi tím, co někomu připadá 
hrozně vážný – v tomhle případě věda … Protože jsem 
v ní přes 25 let, tak vím, že je jedno, jestli seš vědec 
nebo třeba výpravčí, problémy jsou stejně vážné, 
ve výzkumáku jako na nádraží, nebo třeba mezi rybič-
kama v akváriu. Takže jsem začal od nějaké výchozí 
situace, nasadil jsem rybičky do akvária – v tomhle 
případě vědce – a ty si tam teď nějak žijou. A druhá 
inspirace vzešla z mého pobytu na katedře matema-
tiky na Hebrejské univerzitě asi před deseti lety, kde 
jsem potkal Maju Bar-Hillel, a ta mi vyprávěla příběh 
matematika Ilji Ripse. Ten se v devadesátých letech 
pokusil dekódovat Boží vzkazy zašifrované v Tóře – 
a překvapivě jich tam našel celou řadu. To je další 
zdroj inspirace.

Píšeš pro amatéry i profesionály, činohru i loutkové 
divadlo, teď i pro film … Je v tom rozdíl?
Samozřejmě v tom rozdíl je. Já nenabízím hluboké 
přesahy, je to prostě řemeslo … je to stejný, jako by 
ses ptal truhláře, jestli skříň a židli bude dělat jinak. 
Prostě začneš a něco píšeš a musíš to nějakým způso-
bem vydlabat. Když mám kus dřeva, tak taky od začát-
ku vím, jestli z něj má být židle, nebo skříň. Když píšeš 
pro osmileté děti, tak musíš psát jinak, než když píšeš 
film, kde nechceš mít tisíc záběrů mluvících hlav … 

Musíš vyplnit zadání. To není nic, za co by se člověk 
měl stydět – tvým úkolem je naplnit daný žánr. Samo-
zřejmě se to někdy nepovede. Ale snažím se, aby se to 
aspoň přiblížilo a bylo to nějak snesitelné.

Zřetelným rysem tvých her je důsledná práce 
s jazykem – pracuješ s ním spíš po pocitu, nebo ho 
„konstruuješ“?
Úplně nevím, v čem je rozdíl. Máš nějakej cit pro jazyk, 
a tak ho konstruuješ tak, aby tvůj cit byl uspokojenej. 
Chceš, aby to nějak znělo, a zároveň, aby tvoje věty 
měly začátek, prostředek a konec. Pro mě je důležité 
psát v ruce – když píšeš na počítači, tak tu větu nemáš 
rozmyšlenou od začátku do konce, čtyřikrát ji překo-
peš a nic z toho. Různý lidi mají svoje triky, ten můj 
je jednoduchej – stačí psát v ruce. Jinak se uškrtáš 
a nikdy nebudeš hotovej. A vždycky jde nakonec taky 
o to, abys něco vydělal. 

Jak bys nám jako autor představil hru Dotkni se 
vesmíru a pokračuj?
Mám za sebou se svým amatérským divadlem spous-
tu debat, kde se řeší, o čem to bylo, a vždycky říkám to 
samý – pojďme na jeviště a zahrajme to ještě jednou. 
Protože kdybych to uměl říct jednodušeji než v té hře, 
tak to tak řeknu a netrápím se několik měsíců psaním. 
Ta hra je pro mě nejjednodušší a nejpřímější způsob, 
jak něco sděluju, kratším způsobem to nedokážu. 
Takže jestli někdo chce vědět, o čem to je, tak ať na to 
přijde. 

Jan Tošovský

Dotkni se vesmíru 
a pokračuj

René Levínský

 >
Dramatik René Levinský  

s Martinou Preissovou  
a režisérem Janem Fričem

Foto: H. Smejkalová

1  David Matásek
2  Jana Janěková ml. a Pavlína Štorková
3  Ondřej Pavelka, Alois Švehlík, Jana Janěková ml.,  

Igor Orozovič a Jan Bidlas
4  Ondřej Pavelka, David Matásek, Saša Rašilov a Alois Švehlík
5  Martina Preissová, Saša Rašilov a David Matásek

Foto: P. Neubert
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ČINOHRA > PREMIÉRA 1  Patrik Děrgel a Magdaléna Borová s režisérem  
Danielem Špinarem

2  Daniel Špinar, Lucie Juřičková a Filip Rajmont 
3  Jana Stryková a Jiří Suchý z Tábora
4  Pavel Batěk, Kateřina Winterová a Patrik Děrgel
5  Pavel Batěk

Foto ze zkoušky: P. Borecký

Pýcha 
a předsudek

Jane Austenová

Ironický výsměch lidským pošetilostem

Jane Austenová se narodila roku 1775 v hrabství 
Hampshire, v početné rodině anglikánského reve-
renda George Austena. Měla šest bratrů a starší 
sestru Cassandru, která, jak svědčí stovka zachova-
ných dopisů, jí byla z celé rodiny nejbližší. Cassandra 
také namalovala její jediný doložený portrét.
Činorodá, všestranně spokojená rodina obývala 
zchátralou faru spolu s několika žáky ze školy, 
kterou Austenovi ve svém domově zřídili. Otec rodiny 
vzdělával s žáky i své vlastní syny a i malá Jane 
díky osvíceným rodičům studovala (pravda, pouze 
tzv. dívčí školy); získala tak vzdělání kvalitnější než 
ostatní ženy v její době. Nadaná dívka, vyrůstající 
v inteligentním literárním prostředí, se ovšem učila 
i sama a spontánně, četla všechno a dychtivě. Poté, 
co byla uvedena do společnosti, vedla až do své 
smrti život, který se skládal z obvyklých zábav její 
společenské vrstvy: plesy, návštěvy známých, čas 
od času i pobyt v Londýně. Měla bohatě rozvětvenou 
rodinu a často pobývala u svých příbuzných, s nimiž 
si také vášnivě dopisovala.
Nežila ale ve vakuu ani v odtržení od okolního světa 
(sotva mohla nezaznamenat napoleonské války nebo 
francouzskou revoluci, když několik z jejích bratrů 
bylo důstojníky), ale jednoduše se rozhodla o těchto 
věcech nepsat. Jak sama jednou poznamenala: „Tři 
čtyři rodiny v obyčejné vesnici – to je jedinečný námět"! 
I když ctitelé v jejím životě nechyběli, neměla v lásce 
štěstí a stejně jako její starší sestra zůstala nepro-
vdána. Po smrti svého otce pobývaly obě i s matkou 
u svých bratrů. V té době už byla Jane těžce nemoc-
ná. Zřejmě trpěla Addisonovou chorobou či tuberku-
lózou. Snaha vyléčit se ji vedla do Winchesteru, ale 
postup nemoci byl tak rychlý, že roku 1817 zemřela 
během dvou měsíců. Pochována je v místní katedrále. 
Nejstarší náčrty jejích budoucích slavných románů 
vznikaly již v průběhu 90. let 18. století. Janiny knihy 
samozřejmě vycházely anonymně – nicméně nejbliž-
ší rodina o jejím autorství věděla. Jestliže ve svém 
prvním díle Northangerské opatství (1798 –1799, vyd. 
1818) parodovala gotické romány Ann Radcliffové, 
opravdu ji proslavily až její pozdější práce výrazně 
odlišného charakteru: Rozum a cit (1795 –1799, vyd. 
1811), Pýcha a předsudek (1796 –1797, vyd. 1813) či 
Emma (1815).
V centru jejich dění obvykle stojí mladá žena (nebo 
několik mladých žen), jejíž problémy jsou typickými 
pro mladé, svobodné ženy z vyšší vrstvy na začátku 

19. století. Nutno říct, že tyto problémy většinou sou-
visejí s možností či nemožností dosáhnout společen-
sky vhodného sňatku. Dnešním čtenářům se tento 
přístup může zdát naivní, ale pro tehdejší ženu ze 
středních a vyšších vrstev byl společensky přijatelný 
sňatek jediným způsobem, jak dosáhnout sociálních 
jistot a v podstatě si i udržet společenské uznání (po-
kud ovšem nebyla ochotná viset na krku příbuzným 
nebo se živit jako vychovatelka). 
Tyto milostné problémy autorce slouží k výtečnému 
detailnímu popisu soudobé společnosti. Její pohled 
na popisovanou skutečnost je sice mírně satirický, 
ale nepřestává být laskavý, a přestože příběhy mají 
morální podtext, moralita vyplývá ze samotného 
děje – autorka nechává čtenáře, aby si ji našel, 
a nesklouzává k laciné didaktičnosti. S pronikavým 
pozorovacím talentem a bystrým smyslem pro 
absurdní situace sleduje různé charaktery, všímá si 
lidského chování a vyniká kousavou ironií. Vždyť už 
ve svých mladických literárních pokusech projevuje 
nelíčenou radost nad povahovými výstřelky a ráda 
je paroduje. 
V pozdější tvorbě nahrazuje bujaré žertování spíš 
vtip, někdy tak vycizelovaný, že jej čtenáři možná ani 
nedocení. Výstřední komické postavy z raných prací 
však neopouští, pouze jim dodává na rafinovanosti, 
jako v případě pana Collinse z Pýchy a předsudku, 
v němž bravurně karikuje absurditu servilní nadu-
tosti. Zajímavostí je, že téměř ve všech scénách se 
vyskytují ženy, zřejmě proto, že ona sama nevěděla, 
jak muži mluví v nepřítomnosti žen.
Ale bylo by krátkozraké vnímat její romány jen jako 
výsměch lidským pošetilostem. Na svou dobu přiná-
šejí její romány i výrazné mravní poslání – arogantní 
postavy se znemožní, chamtivci neuspějí, bídáky 
stihne spravedlivá odplata (často ovšem jen v podo-
bě hloupé manželky či ztráty majetku) a manželství 
pro peníze skončí téměř vždy nešťastně.
Stručně řečeno, Jane Austenová jako málokdo 
ve své době dokázala nahlédnout do lidské duše 
a svým literárním talentem vytvořila mikrokosmos 
tehdejší společnosti se všemi problémy, jež platí 
o lidské povaze.
A věřím, že bystrý postřeh a ironická komika jejích 
próz působí dodnes stejně živě jako v době, kdy tyto 
prózy (byť anonymně) vycházely.

Ilona Smejkalová

Snad jí skutečně patří 
označení „první moderní 

anglická autorka“.  
Nechce se věřit, že 
JANE AUSTENOVÁ 

(1775 –1817) náleží pře-
lomu 18. a 19. století, že 
prožila dobu napoleon-

ských válek a že desítky 
let před Ch. Dicken-

sem, W. M. Thackeraym 
a sestrami Brontëovými 
vytvořila díla, ke kterým 

se dnes vracíme bez 
trapného pocitu, že z pie-
ty čteme takzvané velké 

dílo minulosti, v podstatě 
však značně ohlodané 

zubem času.

 
Překlad: Eva Kondrysová

Režie a dramatizace: Daniel Špinar
Dramaturgie: 

Ilona Smejkalová, Milan Šotek
Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Linda Boráros 

Hudba: Jiří Hájek 
Light design: Ondřej Kyncl 

Hrají:
Magdaléna Borová, Lucie Juřičková,  

Iva Janžurová, Jana Preissová,  
Eva Salzmannová, Kateřina Winterová,  

David Prachař, Pavel Batěk,  
Filip Rajmont, Patrik Děrgel,  

Matyáš Řezníček, Jiří Suchý z Tábora, 
Jana Stryková j. h., Lucie Valenová j. h., 

Marie Štípková j. h.,  
Anna Peřinová (posl. DAMU),  

Denisa Barešová (posl. DAMU),  
Jindřiška Dudziaková (posl. DAMU) 

Prohlédněte si fotografie z prvních  
čtených zkoušek na našem facebooku 

www.facebook.com/cinohraND

Premiéry 
24. a 25. listopadu 2016 

v Národním divadle
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Dramatizace: 
Jan Mikulášek, Marta Ljubková

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: Marta Ljubková

Výprava: Marek Cpin
Light design: Pavla Beranová

Hrají:
Martin Pechlát, Pavla Beretová, 
Lucie Polišenská, Radúz Mácha, 

Vladimír Javorský  
a Klára Sedláčková-Oltová j.h.

Premiéry 
15. a 16. prosince 2016 
ve Stavovském divadle

Dále uvádíme 
19. a 29. prosince 2016

Spalovač mrtvol
Dokud umíme nahlédnout své slabosti, svět není ztracen

Ladislav Fuks

Příběh byl vzápětí zfilmován (o převedení na plát-
no bylo rozhodnuto ještě před vydáním knížky) 
a zaměstnanec krematoria tak navždy dostal tvář 
Rudolfa Hrušínského – jako ji více než deset let před-
tím dostal dobrý voják Švejk. Film však vždy pracuje 
s nutným výběrem, původní literární předloha nabízí 
mnohem víc možných výkladů a čtení, a hlavně – díky 
své hororové atmosféře – nepřestala nikdy fasci-
novat čtenáře, a ostatně ani divadelní tvůrce. Proto 
jsme se pro Spalovače rozhodli i my …

Ladislav Fuks ve své době uhranul čtenáře strhujícím 
popisem vyloučení, ponížení, hrůz, kterým procházeli 
Židé od třicátých let na našem území. Ač sám křesťan, 
dokázal sugestivně vylíčit blížící se nezadržitelnou 
zkázu, v níž člověk jaksi nenápadně ztrácí svoje práva, 
až přichází o holý život. Jakkoli se v jeho době o té-
matu homosexuality mlčelo, dnešní literární historie 
vidí v jeho dokonalé schopnosti vcítit se do ohrožené 
menšiny nejen vlastní zkušenosti s gymnaziálními 
spolužáky, kteří denně mizeli v transportech, ale 
i osobní prožitek tajené homosexuality.
Ve Spalovači šířící se nacistická zloba dominuje, její 
nositel je však nenápadný maloměšťák a vlastně 
„hodný“ člověk. Hovorný, přejemnělý, jak sám o sobě 
říká „romantický“, vzorný manžel a milující otec ro-
diny se v průběhu románu doslova před očima mění 
ve vraždící mašinu. Karl, který si nechá říkat Roman, 
věří v převtělování duší a je přesvědčen, že kremací 
se snáze dochází blaženosti. Odsud je samozřejmě 
jen krok ke spasitelskému komplexu, kdy člověk bere 
onu dovednost „zkracování pozemského utrpení“ 
k vražedné dokonalosti …
Na Karlově osudu nás zajímá právě tahle cesta – co 
se musí stát, aby se z průměrného člověka stal 
zločinec? Je to jen touha po majetku těch ostatních? 
Chce být bohatý, aby měl také auto a vzácné obrazy? 
Nebo je to moment slabosti, kdy nás někdo označí 
za výjimečné – a my tomu uvěříme, aniž bychom se 
v něčem vymykali? Je to vrozená potřeba ovládat 
ostatní? Nebo strach, že ostatní budou ovládat nás? 
Karl je podle nás člověk bez výrazných rysů, žádné 
monstrózní strašidlo, ale spíš jakási houba – začne 
nasávat vše, co slyší, a přitom nedokáže rozlišovat, 
protože se nechá přesvědčit o tom, že je kdosi víc …
A to už jsme od třicátých let (a ostatně i od šede-
sátých, kdy novela vznikala) daleko v současnosti, 
vlastně dnes, kdy se sami snadno necháváme 
přesvědčovat skoro o čemkoli a leckdy nasáváme 
nesmyslné názory jen proto, že nám někdo dokáže 
dobře zalichotit.
Nemělo by to však vyznít depresivně, a už vůbec ne 
vyšinutě. Dokud umíme nahlédnout své slabosti, svět 
ještě zdaleka není ztracen.

Marta Ljubková

LADISLAV FUKS (1923 –1994) napsal řadu románů, novel a povídek, mezi ty 
nejslavnější patří bezpochyby Pan Theodor Mundstock, jímž vstoupil do literatury 
v roce 1963, a právě Spalovač mrtvol (1967). Příběh o někdejším vojákovi z první 
světové války, teď zaměstnanci krematoria, vzorném manželovi a otci Karlu  
Kopfrkinglovi, je nejen hororem ze spalovny lidí, ale také groteskním obrazem 
rozkladu lidské osobnosti.

 >

ze čtené zkoušky 
Foto: P. Neubert
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Pražské křižovatky 
To Havel with Love
Festival aneb Ohlédnutí v radosti

Nedožité osmdesátiny Václava Havla jsme osla-
vili divadelním festivalem Pražské křižovatky.
Odehrála se čtyři zahraniční představení, série 
diskusí s hosty z Ukrajiny, Běloruska, Ruska 
a nakonec s nositelkou Nobelovy ceny Světla-
nou Alexijevičovou, dalších dvanáct představe-
ní bylo inspirováno texty VH nebo jeho životem, 
proběhla výstava fotografií Oldřicha Škáchy 
a Bohdana Holomíčka, promítaly se dokumen-
tární filmy i prezidentské projevy, po Václavu 
Havlovi bylo pojmenováno náměstí a na něm 
byla odhalena plastika Kurta Gebauera …
A i když venkovním akcím nepřálo počasí, 
i když ukrajinský kamion zablokoval dopravu 

a málem nedovezl dekoraci, i když jsme museli 
se dvěma zahraničními účastníky na pohoto-
vost a ruské divadlo málem zapálilo Novou 
scénu (a jistě se odehrálo ještě pár dalších 
karambolů, o kterých nevím) – přesto proběhlo 
vše radostně i důstojně a já jsem přesvědčen, 
že divadelní festival je správnou formou, jak 
připomenout dílo a myšlenky tohoto velkého 
Čecha a Evropana.

Připomínat si odkaz Václava Havla je nutné 
letos, ale bude to potřeba i příští rok a dál.

Michal Dočekal

1  DAKH – Sny o zapomenutých cestách
2  Světlana Alexijevičová s Jáchymem Topolem
3  Teatro Di Capua – Život za cara
4  HaDivadlo – Vernisáž
5  Divadlo Husa na provázku – Zítra to spustíme
6  Divadlo Petra Bezruče – Audience
7  Běloruské svobodné divadlo – Čas žen
8  Knihovna Václava Havla – RR
9  Spitfire Company – Antiwords
Foto: J. Fulín
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ČINOHRA > ZPRÁVY

KLUBU 
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vezměte své blízké do  
divadla nejen během  
Noci divadel!

Pro členy Klubu přátel čino-
hry jsme připravili v měsíci 
listopadu 2016 možnost 
navštívit hry Williama  
Shakespeara v režii umělec-
kého ředitele Činohry Daniela 
Špinara s mimořádnou  
40% slevou:

William Shakespeare

SEN ČAROVNÉ NOCI  
Pro členy KPČ uvedeme:  
21. 11. v 19.00; Národní divadlo 

William Shakespeare

OTHELLO, BENÁTSKÝ 
MOUŘENÍN  
Pro členy KPČ uvedeme: 5. 11.  
a 26. 11. v 19.00; Stavovské divadlo 

30% sleva na premiéru  
a první reprízy:

René Levínský

DOTKNI SE VESMÍRU 
A POKRAČUJ  
Pro členy KPČ uvedeme: 8. 11.  
(II. premiéra), 16. a 29. 11. v 19.00; 
Nová scéna 

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakou-
pit dvě vstupenky na po-
kladnách ND po předložení 
klubové karty či rezervovat 
e-mailem na  
j.tycova@narodni-divadlo.cz. 

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel!

40% SLEVA

30% SLEVA

Kalendář  
Činohry 2017
I v letošním roce připravuje Činohra Národního divadla 
se spolupráci s nakladatelstvím Anag a Mecenášským 
klubem ND nástěnný kalendář pro rok 2017. Těšit se 
tentokráte můžete na humorné snímky fotografky 
Báry Prášilové, které tvoří vizuální kampaň sezony 
2016/2017.

FO
TO

: J
. Š

IM
A

N
D

L

GRATULACE

NÁMĚSTÍČKO
Herečka Pavlína Štorková nezapomněla opět 
přivézt z Kutné Hory svým divadelním kolegům 
čerstvá vejce. / Herečky Iva Janžurová, Johanna 
Tesařová, Jana Preissová, Taťjana Medvecká, 
Jana Boušková a Eva Salzmannová se sešly 
s uměleckým ředitelem Činohry a každá snědla 
jednu makronku. / Jedno dopoledne nebyla 
volná žádná zkušebna s klavírem a herec Igor 
Orozovič tak mohl skládat hudbu až od 13 hodin. 
/ Činohra předvedla svou první kabaretní Sestavu. 
Ukázalo se, že herec Martin Pechlát umí vařit, 
herečce Martině Preissové velice sluší kalhotový 
kostým a herec Matyáš Řezníček má jisté kouzlo. 
Herečka Pavla Beretová neslyšela nápovědu, ale 
nikdo nic nepoznal. / Porodní sezona pokraču-
je – herci Patriku Děrgelovi a jeho partnerce se 
narodil Vavřinec, zatímco partnerka herce Davida 
Matáska povila Antonína. / Nepřehlédnutelná 
herečka Taťjana Medvecká vyhrála rozhlasovou 
cenu Neviditelný herec. / Vandalové poškodili 
oblečení sochy na piazzetě, která tehdy ještě ne-
byla náměstím Václava Havla. / Umělecký ředitel 
Daniel Špinar odcestoval na týden do Chicaga, 
dramaturgyně Ilona Smejkalová odcestovala 
na dva dny do Ostravy, dramaturg Milan Šotek 
odcestoval na pět dnů do rumunské Cluje. V srdci 
Draculova Sedmihradska ochotně vysvětloval, co 
je to pražská „New Blood“.

Nová krev: Volný styl 
na Nové scéně
11. listopadu 2016 ve 20.00 uvede Činohra ve foyer 
Nové scény další z večerů Nové krve tentokráte 
s podtitulem Volný styl: Koupelna a jiné světy. 
Z lenivě prostopášné novely Koupelna Jeana-Philippa 
Toussainta scénicky po krk ve vaně čtou Pavla Be-
retová, David Prachař a Saša Rašilov v režii Štěpána 
Pácla. S přesností Pascalových myšlenek je doprovodí 
bachovsky laděné cembalo Filipa Dvořáka.

28. listopadu oslaví kulaté narozeniny náš  
kolega a dlouholetý člen Činohry ND

Vladislav Beneš 
S gratulací přicházíme nejen my… 

Milý Vláďo!
Když jsi před 33 lety přišel do angažmá do Ná-
rodního divadla, dvořil ses, coby Bělogubov ve Vý-
nosném místě, kolegyni Janě Bouškové. Dnes se 
dvoříš, coby Duval v Manon, o generaci mladší 
Janě Pidrmanové a Pavlíně Štorkové. Jasný dů-
kaz toho, že muži holt nestárnou. Jen tak dál!!!
Všechno nejlepší ke kulatinám přeje  
Tvoje „stará“ z Davida a Goliáše
Táňa Medvecká 

 >
Martin Pechlát, 
Martina Preissová 
v říjnové Nové krvi
Foto: J. Fulín
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ČINOHRA > Z LISTOPADOVÉHO PROGRAMU NOVÉ SCÉNY

Zahrada 
Národního divadla

Národní divadlo uspořádalo letos v září ve spo-
lupráci s Českou zemědělskou univerzitou in-
terní ideovou soutěž studentů, jejímž cílem bylo 
vytvoření návrhů na zvelebení zeleně ve vel-
koobjemových květináčích na náměstí Václava 
Havla a také u služebního vchodu do historické 
budovy ND. 
Soutěžního workshopu se zúčastnilo deset 
studentských dvojic, které v průběhu jednoho 
týdne vypracovaly po dvou kompletních návr-
zích úprav „zahrad Národního divadla“. Z devíti 
odevzdaných návrhů vybrala soutěžní komise 
tři vítězné, jejichž autoři si odnesli kromě jiného 
také zajímavé finanční ocenění.

Třetí příčku obsadil projekt Bc. Magdalény 
Bořilové a Bc. Markéty Holotové, postavený 
především na travinách a stylových ocelových 
lavičkách, doplňujících květináče u Nové scény. 

Druhé místo si odnesl návrh Bc. Jany Horáčko-
vé a Bc. Kristýny Vaverkové, jejichž koncept ba-
revně i ideově korespondoval se sochou Kurta 
Gebauera s názvem Srdce pro V. H., umístěném 
od října u Provozní budovy ND. Záhon u Ná-
rodního divadla tento tým navíc doplnil velkou 
ocelovou plastikou, která na svém povrchu zr-
cadlila nejen historickou budovu, ale i novodobý 
komplex Provozních budov ND.

Vítězem soutěžního workshopu se stal tým 
Johanny Šimčíkové a Ing. et Ing. arch. Jakuba 
Meda, který přišel s ideou pobytových kopečků 
se stromy na náměstí Václava Havla a „hořícím“ 
záhonem u Národního divadla, který měl připo-
mínat nejen požár „Zlaté kapličky“, ale také onu 
snahu národa vybudovat divadlo znovu.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání  
ocenění se uskutečnilo ve čtvrtek 20. října 
v Provozní budově B Národního divadla  
(bývalý Themos).

Houpací 
pohádky
6. listopadu 2016
Co všechno může vidět malé růžové velblouďát-
ko, podívá-li se na svět z výšky? Co může zažít 
během jedné nečekané noční jízdy po obloze, 
vyhoupne-li se na rožek měsíce? Možná se sta-
ne svědkem děsivé loupeže ukrutného Jollyho 
Jokera. Možná uslyší rolničku bledě modrého 
autíčka cililink, stojícího právě na startu veli-
kého závodu … Možná. Kdo ví. Cesta po obloze 
je dlouhá a velblouďátko je přeci jen maličké 
a tuze unavené …

Délka představení: 50 minut
Určeno pro děti od 4 let a jejich rodiče
Koncept, režie: Diana Čičmanová, Dominik Linka
Hudba: Dominik Linka, Scénografie: Zuzana Vítková
Hrají: Diana Čičmanová, Dominik Linka

Z tajného deníku  
Smolíčka Pé
27. listopadu 2016
Pohádka s loutkami a živou hudbou pro 
malé diváky. Svět je jako gramofonová deska 
a otázkou je, do jaké dráhy se jehla zarazí. 
Když k Jeskyňkám, tak jste Smolíček … Však to 
znáte, poslouchat rodiče je někdy těžké, zvlášť 
když je táta jelen. Ke všemu trochu staro-
módní, který neumí připravit pořádnou oslavu 
s tancem a dortem. Koho by bavilo být na své 
narozeniny sám? A Jeskyňky jsou tak dobré 
tanečnice, ach …

Délka představení: 45 minut
Vhodné pro děti od 6 let a jejich rodiče
Režie: Jakub Vašíček
Scénografie: Kamil Bělohlávek, Tereza Vašíčková
Hrají: Johana Vaňousová, Dominik Linka, Jakub Vašíček

V neděli  
od pěti  
hrajeme  
pro děti
Do foyer Nové scény se 
na podzim opět vrací pohád-
ková nedělní odpoledne, která 
Národní divadlo připravuje 
ve spolupráci se Studiem  
DAMÚZA. Tentokrát se děti  
budou moci vydat s malým 
velblouďátkem na dobro-
družnou cestu na rožku mě-
síce nebo se se Smolíčkem 
přesvědčit, že Jeskyňky jsou 
opravdu dobré tanečnice.  
Vstupenky jsou k dostání 
na pokladně Nové scény.

Světlo v akci
8. listopadu – 8. prosince 2016 
Pražský divadelní festival německého 
jazyka ve fotografiích Viktora Kronbauera
Náměstí Václava Havla 
(piazzetta Národního divadla)

Světlo v akci je výběrem fotografií Viktora 
Kronbauera z hvězdných okamžiků 
Pražského divadelního festivalu německého 
jazyka. Kronbauerovy fotografie zachy-
cují mimo jiné vrcholné práce divadel-
ních režisérů Percevala, Kriegenburga, 
Ostermeiera, Gosche, Fritsche, Castorfa 
či Hermanise, ukazují mnohost a pest-
rost estetiky německojazyčného divadla. 
Snímky zdaleka nejsou statickým pojetím 
obrazové informace o divadelním před-
stavení, ukazují inscenace jako svébytné 
výtvarné zážitky. Jenom málo divadelníků 
a diváků si uvědomuje důležitost divadelní 
fotografie, často jediného svědka o insce-
naci pro budoucí časy. Připomeňme si 20 
let festivalu na působivých fotografiích 
ve velkých formátech s výběrem z insce-
nací, které festival za dobu své již více než 
dvacetileté historie v Praze hostil.
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Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

e.sochorova@narodni-divadlo.cz
Více informací naleznete  

na facebooku a www.mecenasind.cz.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Španělsko se během posledních deseti let dostalo 
svou kvalitou mezi top operní země Evropy. V před-
staveních valencijského Palau de les Arts Reina Sofía 
(Palác umění královny Sofie) se pravidelně objevují 
domácí i zahraniční operní hvězdy a návštěva operní-
ho domu je pro milovníky opery prakticky povinností. 
V roce 2010 se tamní orchestr nominoval mezi tři 
nejlépe hodnocené operní orchestry na světě.
V současnosti se Palác umění královny Sofie pyšní 
titulem jednoho z nejmodernějších operních domů 
v Evropě vůbec. 
Nachází se v místě, kde bývalo koryto řeky Turia, 
která městem protékala, ale v roce 1958 bylo koryto 
přesunuto tak, aby se řeka městu vyhnula. Důvodem 
byly ničivé záplavy a s tím spojená ochrana města 
a historických památek. Na místě původního toku 
řeky tak vznikl velkolepý komplex moderních budov, 
který je dnes vyhledávaným místem místních obyvatel 
pro relaxaci a odpočinek, ale i turistů, kteří přijíždějí 
do Valencie za kulturou. Součástí parku jsou muzea, 
oceánografický park, zoopark a také budova věnovaná 
múzickým uměním. Autorem budov je světoznámý 
architekt též valencijského původu Santiago Calatrava. 

Majestátní budova Palau de les Arts Reina Sofía tva-
rem připomíná velkou skořepinu, rybu či loď a nápad-
ně se podobá opernímu domu v Sydney. Na čtrnácti 
nadzemních a třech podzemních podlažích čítá čtyři 
sály pro operu, koncerty, balet či jiné formy divadla. 
Ústředním prvkem stavby je vysunutý pilíř, klenoucí 
se nad celou stavbou, ukotvený do země jen v jediném 
místě. Jemný bílý beton pokrývající budovu je vysklá-
daný mozaikou z bílého glazovaného skla – odráží se 
v něm hladina okolních uměle vybudovaných vodních 
ploch. Řadí se mezi nejvyšší operní domy na světě, 
stejně tak mezi nejoriginálněji provedné stavby.
V hlavním sálu jsou čisté bílé linie balkónů doplněny 
o modrou lesknoucí se mozaiku, kterou je vyzdobené 
hlediště.
Budova je téměř dokonalá v každém detailu a ná-
vštěvníky okouzluje už z dálky. Určitě stojí za návštěvu.

Pokud chcete zakusit jedinečné umělecké zážitky, 
které vás obohatí, neváhejte se zapojit do aktivit 
Mecenášského klubu. Mecenášů je stále víc a my se 
pro ně snažíme vymýšlet stále něco nového v rámci 
domácích scén i v zahraničí. 

Podzimní návštěva Valencie
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Jako každý rok se vydali 
mecenáši na společné 
setkání do zahraničí, 
tentokrát do španělské-
ho temperamentního 
města Valencie, které se 
nachází na východním 
pobřeží země. Mece-
náše čekala exkluzivní 
komentovaná prohlídka 
moderního operního 
domu Palau de les 
Arts Reina Sofía, jejích 
sálů a zákulisí. Vzápětí 
zhlédli originální zpra-
cování inscenace Gae-
tana Donizettiho Nápoj 
lásky v režii Damiana 
Michieletta a pod tak-
tovkou úžasné kanadské 
dirigentky Keri-Lynn 
Wilson.



 ×
Adam Sojka
Foto: H. Smejkalová

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Cube  
– work in progress
Režie: Pavel Knolle 
Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar, David Stránský 
Scéna a kostýmy: Pavel Knolle 
Choreografie: Štěpán Pechar, David Stránský 
Hudba: Jan Šikl 
Projekce, mapping: Jan Hladil, František Pecháček 
Kamera a střih: Marek Brožek 
Asistent choreografie: Zuzana Herényiová 
Dramaturgie: Jan Tošovský 

Uvádíme:
10. 11. 2016
na Nové scéně

Nový projekt Laterny magiky se vrací k jejím původním 
principům, ale přitom zkoumá možnosti propojení moderních 
technologií a současného tance. Inscenace je sledem obrazů, 
z nichž každý spojuje prostor, obraz a pohyb jiným způsobem 
– novým prostorovým principem, náladou, energií. Prostřed-
nictvím této hry s perspektivou a s iluzí prostoru vzniká 
na jevišti naprostá symbióza mezi jednotlivými složkami. 
Divák si odnese zážitek z originálního vizuálního díla, jež ho 
pohltí a rozehraje v něm emoce stejně tak jako požitek z tance 
a jeho energie.

Po představení následuje diskuse s tvůrci. Neváhejte se  
zapojit – možná i vy můžete ovlivnit konečnou podobu díla!
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LATERNA MAGIKA > ROZHOVOR

Režie: Pavel Knolle
Scénář: Pavel Knolle, 

Štěpán Pechar, David Stránský
Scéna a kostýmy: Pavel Knolle

Choreografie: 
Štěpán Pechar, David Stránský

Hudba: Jan Šikl
Projekce, mapping: 

Jan Hladil, František Pecháček
Kamera a střih: Marek Brožek 

Asistent choreografie: Zuzana Herényiová
Dramaturgie: Jan Tošovský

Další uvedení 
work in progress: 

16. 1. 2017

Premiéra: 
23. 3. 2017

na Nové scéně

Kdy jste začali přemýšlet o novém a tanečnějším 
představení pro Laternu magiku?
Zhruba před dvěma lety jsem měl možnost zdůvodnit 
přání souboru Laterny magiky – vytvořit opět po něko-
lika letech výslovně taneční představení s výtvarnými 
a jasně profilovanými možnostmi Laterny magiky, 
v rychle se vyvíjecím rytmu dnešní doby. Při příleži-
tosti setkání Mecenášského klubu Národního divadla 
jsme představili koncept představení, ve kterém jsme 
chtěli navázat na projekt LaternaLAB. Od nich jsme 
měli tedy přislíbeny první finanční prostředky pro 
začínající projekt.

Principy Laterny magiky stvořené před více než půl 
stoletím režisérem Alfrédem Radokem a největší 
osobností ve výtvarném divadelním světě – scé-
nografem Josefem Svobodou … Jak na ně chcete – 
a v rámci možností můžete – navazovat?
Určitě a s plným vědomím chceme použít a – snad se 
to podaří – využít základního principu: živí taneční-
ci, interpreti na jevišti, jejichž pohyb je ovlivňován 
filmovou iluzí a zároveň projekce dotváří a umocňuje 
energii, kterou nastaví tanečník… Jde tedy o úzký dia-
log živého těla se všemi jeho myšlenkami a emocemi 
s abstraktním, filmovým či graficky ojediněle zpraco-
vaným obrazem…

Proč zrovna Cube/Kostka?
Kostka je symbol – jako základní 3D-geometrický 
útvar, jako uzavřený prostor místnosti, scénický 
prostor, může to být displej, budova, kostka ledu 
i cukru. A evokovala nám stále živý hlavolam – 
Rubikovu kostku. Tedy krychli s třídimenzionální 
nekonečnou možností proměn a variant změn. To 
nás velmi inspirovalo. Mými nejbližšími spolupracov-
níky jsou spoluautoři scénáře, choreografové David 
Stránský a Štěpán Pechar. Jan Hladil a František 
Pecháček jsou experty v oboru projekce a především 
projekčního mappingu, dále kameraman Marek 
Brožek a v nejvyšším nasazení autor hudby Jan Šikl. 
Samozřejmě nám pomohl dramaturg Jan Tošovský, 

který rovněž na Laterně magice vyrůstal, a taneč-
nice Zuzana Herényiová, tentokrát i v roli asistentky 
choreografie.

Nevyprávíte tady žádný souvislý příběh, když se 
jedná výsostně o symbiózu výtvarných efektů, taneč-
ního a choreografického rukopisu. Ale přece, když 
máte na scéně už jen dva tanečníky a posléze tam 
rozvíjíte simultánně i tři různé duety, jde o emoce 
a vztahy, které příběh nesou samy o sobě.
Je to tak, původně jsme si chtěli hrát pouze s obra-
zem a pohybem bez příběhů. To ovšem úplně nejde. 
Jestliže dva lidé nebo skupina spolu tančí, vždy se tam 
nějaká emoce zákonitě dostane a s emocí už vidíte 
nějaký příběh. Možná každý z diváků uvidí jiný. Takže 
i neplánované situace se rozvinuly do hlubších vztahů. 
Chtěli jsme ale v kontrastu abstraktních, především 
černobílých obrazů vybudit i humornou a nadnesenou 
náladu. Ale snad i nekonečně zamilovanou. V případě 
„love story“ od prvního rande až po sex v posteli, která 
je na projekci. Hrajeme si se stínem, pronásledováním 
jedince, možností prolínání živého stínu s filmovým 
a následným množením v projekci až k návratu k reál-
ným tanečníkům.

Work in progress, to znamená, že i první představení, 
které uvádíte, je v procesu a bude se ještě proměňo-
vat. V jakém slova smyslu?
V první části, kdy na zemi leží čtvercová scénická bílá 
deska, se nastavený a pevný projekční scénář mappin-
gu víceméně měnit nebude. První jevištní zkoušky však 
ukázaly záludnost zkreslené viditelnosti perspektivy 
projekce, tam dojde k jejímu ladění. Spíš půjde o dota-
žení v druhé části, kdy se k základnímu čtverci připojí 
druhá, kolmá projekční stěna, která podpoří iluzi 
uzavřené kostky. Náročnost ve vyvolání iluze pohybu 
prostoru se tak násobí, a ne všechny představy z papí-
ru fungují. Tady určitě dojde i k vývoji choreografie.

Marcela Benoniová: Kostka, všudypřítomná kostka  
(Taneční aktuality, 9. 9. 2016) 
http://www.tanecniaktuality.cz/kostka-vsudypritomna-kostka/

Cube – work in progress 
Pohled do zákulisí

 >
Pavel Knolle
Foto: J. Fulín

Adam Sojka a soubor Laterny magiky
Foto: J. Smejkalová

Na začátku sezony jsme 
předstoupili před diváky 
s work in progress verzí 

projektu Cube, který se 
vrací k principům Later-
ny magiky. Na jeviště se 

znovu vydáme 10. listopa-
du a po představení opět 

diváky zveme k diskusi 
nad viděným kusem a jeho 
vývojem. S vedoucím umě-

leckého souboru Laterny 
magiky a režisérem Cube 
Pavlem Knollem si v září 

povídala choreografka 
a kritička Marcela  

Benoniová. Článek, který 
obsahuje mj. i tento  

rozhovor, najdete celý  
v internetovém magazínu 

Taneční aktuality.
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Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

Temný příběh mistra zasvě-
ceného černé magii a jeho 
učně Krabata tvůrci vykreslují 
s poetickým nádechem a ly-
rismem. Úvodní projekce pa-
dajícího sněhu přináší tklivou 
atmosféru – zvláštní ticho, jež 
snášející vločky vyvolávají, 
je zachyceno v průzračně 
jemném scénickém obraze. 
V něm se objevuje opuště-

ný Krabat, potkává mistra 
a stává se jedním z jeho učňů. 
Cesta jeho poznání začíná: 
tvůrci ji zachycují v plném 
rozmachu tvůrčí fantazie, 
s jasně ukotvenou režijně-
-scénickou vizí, která skrývá 
různé symboly a významy …

Lucie Dercsényiová, 
Lidové noviny, 13. 3. 2013

Čarodějův 
učeň
Libreto: Jan Kodet, Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský 
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet
Režie: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)
Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková
Světelný design: Daniel Tesař

Poslední představení sezony: 
20. a 23. 11. 2016 
v Národním divadle
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BALET > ???BALET > PREMIÉRA

Libreto: Jan Kodet,  
Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský

Hudba: Zbyněk Matějů 
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR (Kukučka / Trpišovský)
Scénografie: Jakub Kopecký

Kostýmy: Alexandra Grusková
Světelný design: Daniel Tesař

Hudební nastudování: 
Andreas Sebastian Weiser

Dirigenti: 
Andreas Sebastian Weiser / David Švec

Hraje Orchestr Národního divadla

 

Světová premiéra: 
10. 11. 2016 
2. premiéra:
11. 11. 2016

Představení: 
13. a 17. 11, 20. 12. 2016

ve Stavovském divadle

Tak začíná příběh opravdové lásky mořské panny 
k pozemskému princi, pro nějž obětuje to nejcennější 
– svůj hlas a život. Slavný dánský spisovatel H. Ch. An-
dersen napsal tuto pohádku v roce 1836 a stejně 
jako ve svých dalších příbězích nevychází pouze ze 
své fantazie, ale především ze života, který šťastný 
a naplněný rozhodně nebyl. Právě do Malé mořské víly 
vetknul svou hlubokou touhu po lásce, ale i následnou 
marnost z toho, že se nikdo o tomto citu nedozví, ani 
o následné oběti. 
Tento silný příběh inspiroval také choreografa Jana 
Kodeta a známý režijní tandem SKUTR – Martina 
Kukučku a Lukáše Trpišovského k napsání libreta 
pro nový balet. Hudbu zkomponoval současný český 
skladatel Zbyněk Matějů, který přistoupil k tématu 
s velkou citlivostí. Jan Kodet unikátním způsobem 
roztančil jednotlivé obrazy na poli současného baletu, 
kdy se i obyčejné gesto ruky, pohled či zastavení stává 
magickým prvkem. Silná vizuální stránka je dílem 
renomovaného scénografa Jakuba Kopeckého. 
Své pojetí mořského i pozemského světa s neobyčej-
nou nápaditostí do kostýmů, a to s ohledem na dyna-
mický pohyb tanečníků, vetknula Saša Grusková.

„Daleko v moři je voda tak modrá jako květy nejkrásnějších chrp a tak 
jasná jako nejčistší sklo, ale velmi hluboká, mnohem hlubší, než aby  
v ní kotva dosáhla dna, a museli bychom na sebe nastavět mnoho  
kostelních věží, aby ze dna dosáhly hladiny a vynořily se nad vodu …“

Malá mořská víla

Tvůrci nové premiéry v živém rozhovoru s hercem, 
členem Činohry ND, Davidem Prachařem. 
Přijďte a dozvíte se více!

7. 11. 2016 ve 14.30 na Nové scéně 
Vstup zdarma.

HOVORY S…

Jan Kodet
SKUTR ( )
Zbyněk Matějů

Lukáš Trpišovský
Martin Kukučka
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Zeptali jsme se tvůrců:

1 Jak jste vnímal tuto  
pohádku očima dítěte?

2 Do jaké míry ovlivnil tento  
dětský pohled vaše umělecké 
pojetí inscenace?

3 Co nám chtěl Andersen  
tímto příběhem říci?

ZBYNĚK 
MATĚJŮ 
Hudba

1 Dával jsem přednost jiným Andersenovým 
pohádkám (Křesadlu, Císařovým novým 
šatům …). Přišla mi vždy nevýslovně smutná 
a bezvýchodná. Tížila mě nespravedlnost 
a nenaplněnost lásky Malé mořské víly.

2 Při komponování jsem neměl pocit prolínání 
vlivů z dětství a jejich transformací do hudby, 
ale při zpětném pohledu tuším, že jsem se 
mýlil. Podvědomí a emoce se nedaly ošálit … 
Doufám jen, že diváci v hudbě najdou i po-
zitivní momenty … V sedmdesátých letech 
natočil Malou mořskou vílu Kachyňa – pama-
tuji se, že se mi tehdy vůbec nelíbila, přišla 
mi smutně patetická a dojem z filmu pro mě 
nezachránila ani hudba skvělého Zdeňka 
Lišky. 

3 K naplnění lásky někdy nestačí ani sebevětší 
oběť. Rozdílnost dvou archetypálních světů 
se stává nepřekonatelnou překážkou, jejíž 
překonávání vede k neřešitelným situacím 
a posléze k tragédii.

JAN 
KODET 
Libreto, choreografie

1 Když jsem si pohádku poprvé četl, již jsem 
ji znal díky filmové verzi Karla Kachyni 
z roku 1976. Ta na mne zapůsobila velmi 
posmutněle a melancholicky, ale také velmi 
výrazně co do výtvarné a pohybové stránky. 
A to přesto, že jsem v té době jako malý kluk 
netušil, že bych mohl mít s tancem někdy 
něco společného. Jedna z věcí, která mi v té 
době ale vrtala hlavou, byla, jak je možné, že 
ji opustila maminka. 

2 Myslím, že nijak zásadně. Snad jen, že 
jsem si přál konec příběhu uchopit trochu 
pozitivněji. Ale ani režisér Kachyňa, ani celá 
řada dalších verzí této pohádky nedodržuje 
originální Andersenův závěr. Je totiž složitý 
a na divadle by jistě vyžadoval další jednání 
navíc.

3 Buďte odvážní … Následujte své touhy … 
Nebojte se! 

LUKÁŠ 
TRPIŠOVSKÝ
Libreto, režie

1 Pamatuji si zvláštní melancholii, smutek 
a potlačovaný vztek, když mi rodiče poprvé 
četli tuto pohádku společně s Cínovým vojáč-
kem. Nedovedl jsem pochopit, proč se nedá 
vzepřít osudu.

2 Ten příběh odráží drsný sever. Moře je 
hluboké, chladné. Cit člověka je nestálý. 
Na druhou stranu je tu i láska, která dokáže 
přinést nejvyšší oběť. To všechno se doufám 
odrazí v naší inscenaci.

3 Síla Andersenových příběhů nevychází 
z bohaté fantazie, ale z životní reality, kterou 
dnes a denně zakoušel. Z jeho životopisu je 
jasné, že nikdy nenašel opětovanou lásku. 
Vždy byl nějak nešťastně komplikovaně 
zamilovaný. Chtěl být milován, ale zároveň 
neuměl milovat víc než platonicky. Jako by 
cit duše nebyl schopný přenést do fyzické 
podoby. Andersen byl celý život outsiderem. 
Takže přeneseno do příběhu je asi on tou 
malou mořskou vílou. Tak se cítil. A tak se 
často cítíme i my ostatní. Proto se k tomuto 
příběhu stále vracíme.

MARTIN
KUKUČKA 
Libreto, režie

1 Malá mořská víla byla pro mne holčičí 
pohádka a jako malý kluk jsem jí nevěnoval 
pozornost. 

2 Až když jsem trochu vyrostl, tato pohádka 
ve mně otevřela jisté vztahové archetypy 
a začala mne fascinovat. 

3 Je to příběh o nenaplněné lásce a o tom, jak 
neuvěřitelné je, co všechno jsme ochotni 
obětovat ve chvíli, kdy se zamilujeme. 

ALEXANDRA 
GRUSKOVÁ 
Kostýmy

1 Z dětství si vzpomínám na krásný, ale 
melancholický film Karla Kachyni, v kterém 
Malou mořskou vílu ztvárnila Miroslava 
Šafránková, Cizí princeznu její sestra Libuše 
a podmořského krále Radovan Lukavský. 
Utkvěli mi v paměti velkolepé paruky a srd-
cervoucí atmosféra, kterou film měl.

2 Dnešní děti jsou mnohem vyspělejší, než 
jsme byli my. Daleko více toho zažily i viděly, 
i když častokrát jen ve virtuálním světě, 
přesto se moc nesnažím jejich vkusu při-
způsobovat, to se ani nedá. Moje ztvárnění 
kostýmů pro příběh mořské víly vychází 
z barevných kontrastů pozemského a pod-
mořského světa a různých podob ženské 
krásy, kterou představuje Víla, Čarodějnice, 

Babička a Cizí princezna. Při tvorbě čerpám 
z vlastní fantazie, ale respektuji, že dětský 
svět je méně komplikovaný a je přímočařej-
ší. Potěšilo by mne, kdyby se naše baletní 
inscenace líbila nejen dětem, ale i dospělým. 
Vždy jsem hlavně zvědavá na komentáře 
dětských diváků, jak to vnímají, se kterými 
hrdiny se dokážou ztotožnit a proč. Často to 
bývají velmi překvapivé reakce. Prožít krásný 
večer bez tabletů a internetu, vnímat krásu 
tanečního umění, hudbu a výtvarnou stránku. 

3 Je to příběh o lásce, přátelství a neslučitel-
nosti dvou světů, věřím, že si v něm každý 
divák najde něco, co ho osloví. I když končí 
smutně, což je vlastně pro pohádku nety-
pické, dává nám víru v dobro a lásku v jejích 
různých podobách.

JAKUB 
KOPECKÝ
Scénografie

1 Co si pamatuji, tak většina Andersenových 
pohádek, včetně Malé mořské víly, na mne 
v dětství působily velmi intenzivně téma-
tem osamocení. I dnes do mne tento stav 
nešťastné samoty a melancholie z jeho díla 
velmi silně proniká. Velká nespravedlnost, 
touha po něčem osudově nedostupném 
a osamocení dohromady vytvářely svět 
velice bolestný a smutný, ale zároveň i vzne-
šený a čistý. Nejsilněji na mne působila asi 
nezištnost sebeobětování Malé mořské víly. 
Pamatuji se také na to, že Princ ve srov-
nání s ní na mne působil jako velmi nudný, 
našampónovaný a nevšímavý člověk, který 
si takovou oběť ani nezaslouží. 

2 Chtěl jsem typické andersenovské aspekty 
vyloučení dostat i do principu scény. Roz-
tančený, trochu sebestředně přezíravý svět 
lidí se nachází nad velkým molem a je plný 
barev a radovánek. Nenaplněný, melancho-
lický, ale „vidoucí“ svět Malé mořské víly je 
těsně pod molem. Oba světy jsou v těsné 
blízkosti, zároveň jsou však od sebe v nedo-
zírné vzdálenosti. Ve scéně jsou obsaženy 
prvky až naivistické loutkářské iluze (pod-
mořský svět) v kombinaci s realistickými 
částmi dekorace (nadmořský svět). 

3 Malá mořská víla touží být s Princem 
ve světě lidí. Paradoxně se nakonec stane 
absolutním outsiderem v obou světech. Sta-
ne se něčím mezi vodou a vzduchem. Stane 
se mizející pěnou. Myslím, že Andersen 
nejen do této pohádky vnesl své osobní téma 
osamocení v nenaplněném citu, outsiderství 
a podivínství. Pro mne byl Andersen vždy 
tím, kdo mi připomínal, že podivíni jsme 
do určité míry všichni.

Lektorské úvody  
před představením : 
Malá mořská víla 
Stavovské divadlo, 13. 11.  
foyer na 1. balkoně, 13.30  
Vstup volný

 >

Magdaléna Matějková (Malá mořská víla), fotografie ze zkoušek
Foto: M. Divíšek
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Louskáček a Myšák Plyšák

Vertigo

Humor, kouzlo a láska …
… to vše můžete vidět v baletu Petra Zusky Louskáček 
a Myšák Plyšák, který se opět po roce, v adventním 
čase, vrací na jeviště Národního divadla. Příběh 
snového dobrodružství mikulášské noci malé Klárky 
a jejího bratra Franty zasazený do vánoční atmosféry 
Prahy, Staroměstského náměstí, přivolá Mikuláše, 
Čerta i Anděla, Vánoční hvězdu i ozdoby na stromeček, 
Myšáky a Louskáčkyně. Vstupte s námi do kouzelného 
příběhu a nechte se očarovat!

Vánoční benefiční akce
Víte, že konzervatorní příprava tanečníka baletu tvá 
osm let, což je nejdéle ze všech umění?
Víte, že většina tanečníků prodělá během kariéry 
závažný pracovní úraz a že více než 1/4 taneční-
ků kvůli úrazu kariéru ukončí? Věděli jste, že 3/4 
tanečníků baletu končí kariéru před třicítkou a že 
zcela výjimečně mohou tančit po čtyřicítce? Víte, že 
předčasné důchody pro tanečníky byly dávno zrušeny 
a nenahradil je žádný sociální program? Víte, že platy 
tanečníků ve většině souborů v ČR jsou hluboko pod 
republikovým průměrem?

16. prosince se v Národním divadle uskuteční bene-
fiční představení baletu Louskáček a Myšák Plyšák 
ve spolupráci s Nadačním fondem pro taneční kariéru.  
Zakoupením vstupenky na tento titul přispějete 
na další vzdělávání a rekvalifikaci tanečníků po skon-
čení profesionální kariéry a na jejich další profesní 
uplatnění. 

Vánoční benefiční akce je celorepubliková a zapojuje 
se do ní většina českých baletních souborů.
Více najdete na www.tanecnikariera.cz

Závrať z tance
Repertoár Baletu ND je velice pestrý a nabízí 
divákům celou škálu divadelních zážitků. Jsou tu 
tituly celovečerní, klasické, pohádkové, magické, ale 
pak také ty, jejichž podstatou je tanec, jeho forma, 
pohybový jazyk, současná estetika. Jsou to perly 
na repertoáru, pečlivě vybírané na nit myšlenky 
představit v České republice osobnosti světové 
choreografie, umožnit divákovi kráčet bok po boku 
s vývojem tance a proměnami pohybového divadla. 
V sezonním programu Baletu ND tak můžeme najít 
vedle guru moderního tance Ohada Naharina také tři 
další jména, jež spojuje právě inscenace Vertigo.

Představení otevírá dílo moldavského choreografa 
Radu Poklitaru, který žije a tvoří na Ukrajině. Rain 
vytvořil v roce 2007 pro svůj Kyjevský balet, dílo se 
nese v lyrické atmosféře, odráží zpěvnou inspiraci 
lidovou hudbou – nicméně jde o pohybové divadlo, 
které (v na prvních pohled jasně poskládaných 
částech) nese hluboká sdělení. Neklouže po povrchu, 
Poklitaru nestaví pohyb na oko či „jen tak“ – za kaž-
dým posunem paže je sdělení, za každým výskokem 
zvolání a tečka. 

Název celé inscenace je reminiscencí na prostřední 
část večera, na dílo italského choreografa Maura 
Bigonzettiho, který od března 2016 stojí v čele Baletu 
milánské La Scaly. Je to vytříbená elegance, vycize-
lovaná melancholie v kontrapunktu Šostakovičovy 
hudby. Duet, který je balancováním na hranici závratě, 
je symbiózou klasického baletního odkazu s moder-
ním pohledem na možnosti těla, je vysoce esteticky 
zvtárněnou krásou, několikaminutovým zadržováním 
dechu v obavě, aby se křehkost nerozplynula, tok 
nezastavil, tanec neskončil … 

A pak přichází na řadu opravdová smršť. Doslova 
a do písmene. Příval energie, moderna, tanec up 
to date – Cacti Alexandra Ekmana. Kariéra tohoto 
mladého talentovaného švédského choreografa je 
spojena s působením v Nederlands Dans Theter 
a v Cullberg Ballet. Jeho tvorba je přívalem nápadů, 
Cacti je taneční extází, mládím a radostí, humorem, 
postmoderní hrou. Ekman se ironicky dotýká součas-
ného trendu konceptuálního umění, učí nás, nebrat 
tak strašně vážně nejen svět kolem nás, ale hlavně 
sama sebe v něm.

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

Dirigenti: 
Václav Zahradník / Sergej Poluektov 

Hraje Orchestr Národního divadla

 

Uvádíme
1., 3., 7., 8., 10., 16., 17., 

22., 26., 28., 31. 12. 2016 
a 7. a 14. 1. 2017 

v Národním divadle

RAIN
Choreografie: Radu Poklitaru

Hudba: Johan Sebastian Bach,  
Jacques Brel, lidové písně 

VERTIGO 
Choreografie: Mauro Bigonzetti

Hudba: Dmitrij Šostakovič

CACTI 
Choreografie: Alexander Ekman

Hudba: Joseph Haydn,  
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, 

Andy Stein, Gustav Mahler

Uvádíme: 
13. a 14. prosince 2016

na Nové scéně

 >
Matěj Šust, Aya Watanabe,  

Marek Svobodník
Foto: M. Divíšek
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Romeo a Julie
Velký příběh na jiném jevišti
Generální rekonstrukce budovy Státní opery přivedla 
Balet Národního divadla do Hudebního divadla Karlín. 
Karlínské divadlo, postavené v roce 1881, prošlo před 
nedávnem zevrubnou obnovou. V současné době patří 
k největším a nejhezčím historickým scénám v Praze, 
což ve spojení s tradičně prvotřídní kvalitou inscenací 
Baletu ND slibuje nevšední divácký zážitek.
Ještě před koncem letošního roku, 29. a 30. prosince, 
vtančí na jeviště Hudebního divadla Karlín hrdinové 
baletu Romeo a Julie, nové verze slavného baletního 
titulu vytvořené v duchu oblíbené neoklasické taneční 
estetiky. V hlavních rolích mimořádně úspěšné a oce-
ňované inscenace v choreografii uměleckého šéfa 
Baletu ND Petra Zusky alternují Andrea Kramešová, 
Alina Nanu a Magdaléna Matějková v roli Julie, On-
dřej Vinklát, který za tuto roli získal Cenu Thálie 2013, 
Guido Sarno a Francesco Scarpato coby Romeo. 

Vstupenky na představení jsou v prodeji v pokladně 
Hudebního divadla Karlín, v pokladnách Národního 
divadla a v tradičních předprodejích.

Hudba: Sergej Prokofjev 
Choreografie a režie: Petr Zuska

Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc

Světla: Pavel Dautovský, Petr Zuska
Dirigent:  

Václav Zahradník / Sergej Poluektov

 

Uvádíme
29. a 30. 12. 2016 

16. a 17. 1. 2017
12. 2. 2017

v Hudebním divadle Karlín

 >
Alina Nanu, Ondřej Vinklát

Foto: M. Divíšek

 >

RAIN – Miho Ogimoto, Ondřej Vinklát | VERTIGO – Miho Ogimoto, Michal Štípa | CACTI – Alice Petit, Matěj Šust
Foto: P. Hejný
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ALEXANDRE KATSAPOV

The Queens
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Chvění
Světová premiéra Petra Zusky v Brně

Poslední list se třese na platanu, 
neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné. 
List nemusí tě, Bože, prosit o nic, 
dal jsi mu růst a on to nepokazil. 
Ale co já?

Tímto úryvkem jedné z Holanových 
básní se dá do jisté míry charakteri-
zovat nová premiéra uměleckého šéfa 
Petra Zusky, kterou vytvořil pro baletní 
soubor Národního divadla v Brně. 
Pro své dílo s příznačným názvem 
Chvění si vybral jak pozoruhodnou 
hudební předlohu, tak i téma. Na hud-
bu úvodní věty 3. symfonie Henryka 
Góreckého a Chvění Jiřího Pavlici, 
nahrávky v interpretaci Hradišťanu, 
Filharmonie Brno, Altai Kai a Jum-
ping Drums, rozehrává kreaci, jejíž 
obsah byl mimo jiné inspirován básní 
Vladimíra Holana Poslední. Báseň 
charakterizuje pocity, které člověk, 
jenž je součástí našeho světa počátku 
21. století, vnímá v této změnami 

zmítané době daleko intenzivněji než kdykoliv dříve.

V předchozích letech Petr Zuska pro brněnské Národní divadlo vytvořil 
tři pozoruhodná díla – Sonátu pro housle a klavír Leoše Janáčka, Mariin 
sen na hudbu C. Saint-Saënse, C. Pugniho a D. M. J. 1953–1977 na hudbu 
A. Dvořáka, B. Martinů a L. Janáčka. Poslední choreografie získala hlavní 
cenu v soutěži současné baletní tvorby 2001–2004, posléze se stala sou-
částí repertoáru Národního divadla v Praze a v roce 2014 byla uvedena 
v Boston Ballet v USA. 

„Mé nové autorské taneční divadlo s názvem Chvění nebude příběhem ani 
odpovědí. Spíše symbolickým obrazem, jakousi básní beze slov. Jeho název 
však jednoznačně odkazuje na víru v to lepší. Chvění je totiž v důsledku sy-
nonymem života. Života s velkým «Ž», který je třeba ctít, a je-li nutno, za něj 
i bojovat …“, říká o své nové choreografii Petr Zuska.

Světová premiéra 10. 11. 2016 v Janáčkově divadle v Brně

Kalendář Baletu ND 2017
Dramatik má vyprávět dobrý 
příběh, režisér zase dostat jej 
přes rampu, řekl Georg Bernad 
Shaw,  
anglický dramatik, prozaik 
a esejista. 
My bychom k tomu mohli 
dodat, že fotograf k očím 
a srdcím diváků. Věříme, že 
právě to se vám stane v přípa-
dě nového kalendáře Baletu 

Národního divadla na rok 2017. 
Autory fotografií jsou první sólista Alexandre Katsapov a tanečník Mário 
Bakuš anebo duo The Queens. Působí v baletním souboru již řadu let 
a znají svět tance do sebemenších detailů. Na všech scénách Národního 
divadla vystupovali mnohokrát, převtělovali se do různých rolí, jitřili své 
emoce, vířili divadelní prach a dobře znají to kouzlo vstoupit či vystoupit 
z příběhu …
Nechte se tedy unést jejich vyprávěním a vstupte do světa baletních příbě-
hů ve společnosti Odetty, Solora, Popelky, Giselle, Romea a Julie, Šípkové 
Růženky, Malé mořské víly nebo Sněhové královny. Možná budete pře-
kvapeni, jak jednotlivé postavy našly své místo v nedivadelním prostředí 
a v běžných životních situacích … Změň jméno a ten příběh bude o Tobě!

Kalendář lze zakoupit od 19. listopadu 2016 ve všech pokladnách ND  
a na e-shopu ND. Cena: 250 Kč

Když se řekne balet
Baletní dílna

Projdeme si baletní historii a tradice, seznámíme se s klasickým ná-
zvoslovím a zvyklostmi, poznáte, jak vypadá běžný den profesionálního 
tanečníka. Stoupnete si k tyči a spolu s předními sólisty poznáte rozdíl 
mezi kávou a frappé, odhalíme vám, z čeho mají tanečníci strach a ukáže-
me si, v čem spočívá pas de deux a co se při něm také může přihodit.
Dílnu doporučujeme dospělým a spíše starším dětem, od 7 let.
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám., Praha 1
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz
Kapacitu máme omezenou, proto neváhejte a přihlaste se včas! 

Aktuální termín: 15. listopadu 2015 v 16.00

 >

Michal Štípa a Nikola Márová na baletní dílně
Foto: M. Divíšek



DIRIGENT: ZBYNĚK MÜLLER
REŽIE: JIŘÍ NEKVASIL

UVÁDÍME: 20. 10., 21. 10. , 1. 11., 3. 11. 2016  
& 28. 2., 6. 3., 6. 4., 23. 4. 2017

ORFF
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Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Newsweek,  

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 Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER
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Nikol Kraft
Má jít o kvalitu hudebního provedení, ne o to, kdo je interpretem

Mladá dirigentka NIKOL KRAFT se 
v operní sezoně 2016/2017 před-
stavuje na postu druhého dirigenta 
u operních jednoaktovek Carla Orffa 
Chytračka a Měsíc. Mluvili jsme s ní 
nejen o samotné opeře, ale i o je-
jím osobním postoji ke genderově 
nevyrovnanému prostředí klasické 
hudby.

V současné sezoně působíte v Opeře jako 
druhý dirigent u Chytračky a Měsíce, operních 
jednoaktovek dle předlohy bratří Grimmů. 
Jejich hlavním motivem je kontrast mezi 
pohádkovým světem dětí a určitou zkažeností 
dospělých. Myslíte, že má námět a ztvárnění 
díla šanci zapůsobit i na mladší publikum? 
Oslovila opera něčím vás osobně?
Doufám, že si mladí diváci uvedení těchto 
děl nenechají ujít. Zejména v Měsíci je strh-
ne rytmická hudba s efektními sbory a řada 
melodií, které by se mohly stát hity. Pobaví také 
roztomilé náměty obou oper a vtipné libreto, 
které ani v českém překladu Jiřího Jorana 
neztrácí nic z účinnosti německého originálu. 
Je to příležitost poznat operu jako pestrý, živý 
a zábavný žánr. Pro ty, kterým se opera jeví 
jako příliš náročná nebo nudná, je právě toto 
představení šancí přesvědčit se o opaku.

Vzpomínáte si na moment, kdy jste poprvé 
zatoužila být dirigentkou? 
Bylo to po koncertě dirigenta Valerije Gergijeva 
s orchestrem Mariinského divadla na Pražském 
podzimu, na kterém zazněla Čajkovského Pa-
tetická symfonie. Pro mě to byl dodnes nepře-
konaný hudební zážitek – ten absolutní, který 
člověkem pohne psychicky i fyzicky a vytrhne ho 
z vnímání času a prostoru kolem sebe. To prove-
dení bylo strhující a působilo až obřadně. Tehdy 
to byla i šťastná souhra okolností – Čajkovského 
působivá hudba, perfektní a emočně nabitá 
interpretace, vhodné místo v sále … Natolik 
intenzivní zážitek se mi od té doby už nepřihodil. 
Mám jej stále před sebou jako ideál.

Jak se k nápadu dirigovat stavěla rodina 
a blízcí?
Vyrůstala jsem v hudebním prostředí, což mi 
poskytlo množství posluchačských zážitků 
a zkušeností už v dětském věku, ale cíleně 
jsem k hudbě jako budoucí profesi vedena 
nebyla. Můj úmysl věnovat se dirigování rodiče 
přijali, pouze mě upozornili na rizika takové-
ho rozhodnutí a trvali na svých požadavcích 
na vzdělání, čímž se ta cesta trochu prodlou-
žila. Absolvovala jsem gymnázium s hudeb-
ním zaměřením, kde nebylo možné studovat 
dirigování, a tak jsem jako kompromis zvolila 
varhany. Až po ukončení bakalářského studia 
hudební vědy na Filozofické fakultě UK jsem 
začala souběžně studovat dirigování na Janáč-
kově akademii múzických umění v Brně. 

Hudba je především o emocích. Je právě 
na dirigentovi, aby tyto pocity, schované 
v notových partiturách, předal dále divákovi. 
Tento proces musí být na psychiku člověka 
velmi náročný. Jak po představení „vypouš-
títe páru“? Máte nějaký rituál, který vás vždy 
uklidní?
Popravdě dirigování opery je poměrně 
odlišné od koncertního. Předpokládá dobrou 
dirigentskou techniku, je náročné na soustře-
dění a na postřeh při řešení případných kolizí, 
které by se při koncertě nepřihodily. U kon-
certního dirigování tak má člověk většinou 
více prostoru i na to emocionální vyžití. Rituál 
po vystoupení nemám, většinou se chodím 
někam rozptýlit s přáteli. Po čase si přehraji 
videozáznam, abych viděla, co bylo dobře a co 
špatně. 

V současné době se často setkáváme 
s neopodstatněnou předpojatostí, kdy jsou 
dirigentky posuzovány hlavně pod vlivem 
předsudků. Co byste poradila mladým dív-
kám, které by o tuto profesi měly zájem? Do-
poručila byste jim do tohoto genderově silně 
nevyrovnaného prostředí vůbec vstupovat?
Pokud se rozhodnou věnovat se oboru 
navzdory překážkám, které zatím nevyrov-
nanost tohoto prostředí přináší, je třeba 
jim fandit. Usnadní tím cestu další generaci 
adeptek a hudebnímu prostředí rovnováha 
celkově prospěje. Normu dosud určoval pouze 
zvyk – pohled na dirigenta jako výhradně 
mužskou profesi. Ještě nedávno byl stejný 
nepoměr v obsazení orchestrů a ve skladatel-
ské oblasti. Dnes už ženy vyhrávají v konkur-
zech a soutěžích, ostatně i v těch významných 
dirigentských. I v této oblasti má jít primárně 
o kvalitu hudebního provedení – ne o to, kdo je 
interpretem a jakým způsobem se mu daří té 
kvality dosáhnout.

Čekají vás v nadcházejících měsících krom 
Chytračky a Měsíce nějaké další dirigentské 
výzvy?
V nejbližší době se budu muset věnovat závě-
ru studia na JAMU – napsat diplomovou práci 
a nastudovat repertoár pro absolventský 
koncert s Moravskou filharmonií Olomouc. 
Čeká mě také půlroční stáž na Univerzitě 
hudebních a múzických umění ve Vídni.

Ondřej Šamánek

 >

Nikol Kraft
Foto: Archiv

 >

Chytračka (Olga Jelínková) a Král (Svatopluk Sem)
Defilé mrtvol kultury NDR (Měsíc v režii Jiřího Nekvasila) 
Foto: P. Borecký
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Video: Beryl Korot
Hudba: Steve Reich

Hudební nastudování a dirigent:  
Marko Ivanović

Zvukový design: Petr Kaláb
Dramaturgie: Jitka Slavíková

 

Premiéra: 
3. prosince 2016 

na Nové scéně

Jak vznikla myšlenka na vytvoření Three Tales?
SR Po premiéře Jeskyně v roce 1993 se nás Dr. Klaus 
Peter Ker, který dílo objednal pro Vídeňský festival, 
zeptal, zda bychom neuvažovali o díle pojednávajícím 
o 20. století. Jedna z prvních věcí, která nám okamži-
tě vytanula na mysl, byla skutečnost, že technologie 
ovlivňují 20. století více než jakékoli jiné výsledky 
lidské činnosti. To by však samo o sobě jako materiál 
pro hudebně-dramatické dílo nestačilo – potřebovali 
jsme nějaké události, nějaké mezníky ze začátku, 
poloviny a konce století, které by posloužily jako 
symbol tohoto období a jeho technologií.
Relativně brzy nás napadla havárie Hindenburgu. 
Výbuch a zhroucení vzducholodi v New Jersey v roce 
1937 předznamenal konec jedné neúspěšné techno-
logie. Byla to také první velká katastrofa, která byla 
nafilmována. Ohromná, vodíkem naplněná vzducho-
loď s obrovskými svastikami na ocasech, vznášející 
se nad Manhattanem, a její vznícení nad New Jersey, 
to byl těsně před vypuknutím druhé světové války 
nezapomenutelný výjev.
Atomová bomba byla v mnoha ohledech emblematic-
kou technologií století. Lidé poprvé vyvinuli zařízení, 
kterým mohli zničit planetu. Výbuchy v Hirošimě 
a Nagasaki se zdály být dostatečně zdokumentovány. 
Dohodli jsme se tedy, že se soustředíme na jaderné 
zkoušky na Bikini v letech 1946 až 1952, které sig-
nalizovaly konec druhé světové války a začátek války 
studené. Tyto testy svedly dohromady nejdůmysl-
nější špičkové technologie, jaké v té době existovaly 
na Zemi, a jeden z nejméně technicky vyspělých ná-
rodů světa – obyvatele atolu Bikini, který je součástí 
Marshallových ostrovů v Tichém oceánu.
Pro třetí příběh jsme se spontánně rozhodli v roce 
1997, kdy byla naklonována ovce Dolly. Podívali jsme 

se jeden na druhého a řekli si: „To je ono!“. Je to úpl-
ně jiná technologie, založená na medicíně a biologii, 
technologie naznačující, jak by mohl vypadat život 
v 21. století.
BK Na rozdíl od prvních dvou dějství se „Dolly“ navíc 
zaměřuje dovnitř, na nás, na vliv technologie na naše 
fyzická těla. Také symbolizuje celou řadu sporných 
otázek, týkajících se dopadu technologií na naše tělo, 
a to nejen v důsledku manipulace s jeho základní 
formou, ale také v souvislosti s implantací technolo-
gií do lidského organismu. 

Jak se do vaší tvůrčí práce promítly vaše osobní 
zkušenosti s technologiemi?
BK Už na začátku 70. let, kdy jsem se začala věnovat 
vícekanálové technice, hledala jsem inspiraci pro 
programování vícekanálového video záznamu 
v ručním tkalcovském stavu. Tkalcovský stav byl 
koneckonců nejstarší programovací nástroj a poskytl 
mi velmi užitečné představy o způsobu programo-
vání vícenásobných zobrazení. Vždy jsem měla ráda 
napětí mezi prací s moderními technologiemi a pře-
mýšlením o starších nástrojích, které jim předchá-
zely, a tyto nástroje mi sloužily jako zdroj užitečných 
poznatků. Rovněž mě vždy zajímaly pozitivní i nega-
tivní stránky technologií, které se týkají našich životů. 
Na dopady médií na společenské a kulturní prostředí, 
v němž žijeme, se také soustředil časopis Radical 
Software, který jsem spoluredigovala v roce 1970. 
Tato dvojsečná zbraň přínosů a ztrát vyplývajících 
z každé nové technologie, která se stává součástí 
našich životů, je i jedním z podtextů Three Tales. 
SR Když jsem v 60. letech poprvé začal pracovat 
s magnetofonovým páskem, bylo nesmírně zajímavé 
postupně měnit fázové vztahy mezi dvěma stejnými 
záznamovými smyčkami. Tak vznikly skladby Its 
Gonna Rain a Come Out. Docela brzy jsem si uvědo-
mil, že pokud by se to mělo týkat jen strojů, nestálo 
to za další úsilí. Pak jsem s úžasem zjistil, že takovou 
postupnou změnu fáze mohu vytvořit, když spo-
lu s jiným hudebníkem zahrajeme na dva klavíry, 
což vedlo k Piano Phase. Fázování samo o sobě 
je skutečně pouze obměna kánonické techniky, 
s flexibilní rytmickou vzdáleností mezi dvěma a více 
hlasy. I když elektronika něco naznačila, až spojení 
s živou hudební tradicí učinilo tento podnět plodným 
a hodným pozornosti. Právě teď mě láká vytváření 
hudby s digitálními samplery reprodukované mluvy 
a zvukových záznamů jako součástí video opery, 
zároveň však nezamýšlím použít syntezátory jako 
náhradu tradičních nástrojů. Také si myslím, že pro 
práci s technologiemi, jako ve Three Tales, potřebuji 
zkomponovat jedno, dvě nebo více děl, a to výlučně 
pro akustické nástroje a hlasy. 

Pokračování rozhovoru naleznete na www.narodni-divadlo.cz/reich 
Rozhovor vedl David Allenby, 2002
Český překlad: Hilda Hearne, 2016

Three Tales

 >

Beryl Korot & Steve Reich
Foto: Archiv

by Beryl Korot & Steve Reich

Steve Reich a Beryl Korot o opeře Three Tales (Tři příběhy)
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Státní opera s Editou Gruberovou  
v Japonsku
Státní opera je po roce opět na turné po japonských divadlech a kon-
certních síních. Hostování začalo galakoncertem ve vědeckými a aka-
demickými institucemi prošpikovaném městě Cukuba 14. října 2016. 
Postupně se Státní opera představila jak inscenacemi Norma Vicenza 
Belliniho a Mozartovou Kouzelnou flétnou, tak galakoncerty mj. s Editou 
Gruberovou. Mezi našimi sólisty nechyběla např. Marie Fajtová, Yukiko 
Kinjo, Lucie Hájková, Sylva Čmugrová, Jana Sýkorová, Martina Masary-
ková, Petra Nôtová, Šárka Pučálková, Aleš Briscein, Ivo Hrachovec, Jiří 
Brückler, Oleg Korotkov, Miloš Horák, Tomáš Kořínek a další. Orchestr 
a Sbor Státní opery účinkoval pod taktovkami dirigentů Petera Valento-
viče a Richarda Heina. Slovenská diva světového renomé Edita Grube-
rová účinkovala v inscenaci Normy režiséra Toma Sugaa, Japonce trvale 
usazeného v Evropě, který ji připravil pro Státní operu loni na podzim. 
Vedle Toma Sugaa na Normě spolupracoval scénograf Boris Kudlička 
a světelný designér Wolfgang Goebbel. Norma patřila v uplynulé sezoně 
mezi nejnavštěvovanější nové inscenace. Státní opera se vrací do Prahy 
v noci v pondělí 14. listopadu 2016. 

Štefan Margita Gala 60 
na ČT art
Národní divadlo vzdá hold Leoši Janáčkovi spolu s oslavencem Štefanem 
Margitou. Galakoncert 13. listopadu 2016 je sice vyprodán, Česká televize 
však odvysílá opožděný přímý přenos (od 20.20) na programu ČT art. 
Můžete se těšit na Evu-Mariu Westbroek, Dagmar Peckovou, Simonu 
Houda-Štaurovou, Jiřího Brücklera nebo Josefe Moravce. 

Michaela Kapustová 
jako Popelka
V úterý 8. listopadu 2016 se ve Stavovském divadle poprvé představí v in-
scenaci Popelky jedna z nejtalentovanějších českých mezzosopranistek 
Michaela Kapustová. Její mimořádné kvality podtrhuje nominace na Cenu 
Thálie v kategorii pěvkyň v roce 2010 právě za roli Angeliny (Popelky). 
V představení 8. listopadu dále zažijete Marii Fajtovou, Dorotheu Spilger, 
Martina Šrejmu, Jiřího Hájka, Františka Zahradníčka a Iva Hrachovce. 
Můžete se těšit na strhující současnou pohádku v režii charismatické 
maďarské režisérky Enikő Eszenyi.
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Gorjančikov (František Zahradníček)  

a Aljeja (Michal Bragagnolo)
Foto: P. Borecký

Opera 
o lidské svobodě

V květnu 2016 hosto-
valo v Bratislavě praž-

ské Národní divadlo 
s Janáčkovou operou  
Z mrtvého domu v re-

žii Daniela Špinara. 
Na inscenaci lze 

ukázat, jak se dá ze 
„starého“ vymáčknout 
„nové“ – tj. antropolo-

gicky zcela aktuální, 
průbojné, subkulturní 
silné ideje. Ve Špina-

rově pojetí se toto dílo 
ukotvuje do živé pří-

tomnosti a přináší své 
vlastní poselství.

LEOŠ JANÁČEK: Z MRTVÉHO DOMU
Dirigent: Robert Jindra

Režie: Daniel Špinar

Uvádíme: 
6. a 9. prosince 2016,  
16. a 18. ledna 2017
v Národním divadle

Dostojevskij napsal román jako žalobu na své vlastní 
odsouzení na deset let, které musel strávit ve vězení 
a na nucených pracích pro své politické přesvědčení, 
přičemž svůj příběh implantuje na vězně Alexandra 
Petroviče Gorjančikova, vraha, ačkoli sám byl odsou-
zen jako politický vězeň. Jde zde o záměrnou záměnu 
identity. V úvodní části románu prezentuje exkluzivitu 
vězeňského života jako života v izolaci – „mně nezná-
mý svět“. Janáček vytvořil tuto operu jako své poslední 
dílo tohoto žánru. Jeho idea se odvíjí z přesvědčení, že 
v každém člověku je „jiskra Boží“. Za autora s vlastní 
ideou třeba pokládat i režiséra Špinara. Nad banál-
ními příběhy vězňů (každý spáchal zločin, je zákonně 
odsouzen, ale každý má i vlastní interpretaci svého 
přečinu, která relativizuje trest) dává vyznít filozo-
fickým otázkám o lidské svobodě, a to tím, že usiluje 
o pojmenování principů svobody. Dělá to snadno, 
v aktualizaci přes genderový diskurz, který mu umož-
ňuje již sama skutečnost, že vězení má co do pohlaví 
stejnou strukturu. Pravda, Špinar ani v této věci není 
denotativní, naopak porušuje „nezvratné“ pravidlo 
a nasazuje na scénu v téměř již nečekané chvíli posta-
vu ženy, která ztvárňuje tanečnici (Jana Vrána).

Vězeňský prostor (uprostřed rozbitý klavír jako 
symbol ztracené harmonie) je vyňat ze všeobecného 
života. To je ten mrtvý dům, ve kterém se ocitají od-
souzenci. Za svůj zločin musí na rozmanitou vymě-
řovanou dobu odumřít od dosavadního života, a tedy 
odumřít i od kulturních vzorců, které pro něho platily 
ve svobodném prostředí. Co však je pozoruhodné, 
i v tomto umrtveném stavu si člověk vytváří za da-
ných okolností určitou náhradní formu kultury jako 
bytost, která se svobodně rozhoduje v podmínkách 
determinace. Tak se část vězňů svobodně rozhoduje 
pro pohlavní záměnu, přičemž plní např. sexuální 
služby jiné části vězňů, ale zůstává i část indife-
rentních voyerů. Propojení s vnějším svobodným 
světem umožňuje prazdnik (svátek). I dozorci a celý 
servis zvenčí má právo na větší volno, nebo alespoň 
sváteční uvolnění … Vězni si připraví zábavný program 
– operu, tanec a pantomimu, které jsou divadlem 
v divadle. Z hlediska časové dotace vše v souvislosti 
s prazdnikem převyšuje nikdy nevyčerpané příběhy 
vězňů v jejich naracích. Program není chaotický, vše 
je součástí vězeňské normy. Ta musí být, vězni jsou 
si vědomi, že neuměli žít v normách „normálního“ 
světa, proto se učí normovat svůj život v omezených 
podmínkách. Principy hudby, choreografie a panto-
mimismus dávají normativní spád vizualizaci této 
komunity, která se na druhé straně rozevírá výrazně 
naturalisticky, aniž by se setřel elementární princip 
sexuality. Dobově „naše“ jsou tyto obrazy vyhraněné 

citacemi graffiti na stěnách vězení, uniformy dozorců 
z československého období socialismu, ale především 
v charakteristických porno vizualizacích. Odvážné, 
uvolněné výrazové prostředky však odkrývají odvážné 
otázky: jak se člověk chová, když ztratí svůj svět? 
Jaká řešení hledá dnešní člověk v civilizačním vězení 
(samota, neschopnost vytvořit vztah, případně izolace 
při onemocnění atd.). A jaké normy platí pro obráce-
nou perspektivu v případě konstitutivní jinakosti, pro 
kterou je vnější svobodný svět „katorgou“?

Hluk prazdniku utichl a ocitáme se v nemocničním 
tichu. Ale iluze vězňů pokračuje. Jejich představivost 
se přetavuje do elegantních kostýmů a na scéně se 
v ženské tanečnicí objeví příběhová postava Akulky, 
která přichází v krvavě rudém kostýmu oběti (byla 
zavražděna jedním z vězňů), snadno z něj však vy-
chází jako motýl z larvy a rozehrává pohyb na celém 
jevišti: neustále drží v napětí svými pohybovými 
kreacemi, nevyjímaje téměř lezecké figury na stěně 
nebo nemohoucí zavěšení se pod klavírem... Připo-
míná uštvaného ptáčka, který se mermomocí chce 
vysvobodit. Je však žena, proto její osud zpečetil 
patriarchální stereotyp. Pro režiséra je zde podstatné, 
že pod rouškou jeho heterosexuálního normativu se 
odvíjí příběh reálný, příběh starého politického vězně 
a mladého nevzdělaného krasavce. Na rozdíl od před-
chozího sociatívně laděného fyziologického situačního 
homosexualismu se zde zjevuje individuální platonic-
ký homoerotický vztah. Mladík Aljeja je dagestánský 
muslimský chlapec, jehož Gorjančikov chce učit číst 
a psát. Volí pro něho to nejlepší: ne dát mu konkrétní 
dovednost, ale prostředek ke svobodě. Zbývá jen 
nezodpovězená otázka: co je svoboda? Gorjančikov 
nemohl ani asi nechtěl zůstat ve vězení kvůli lásce, 
která se mu tam zrodila. Ale dal Aljejovi křídla schop-
nosti ulétnout z vězení díky čtení a psaní. Fyzicky se 
však jejich vztah definitivně končí. Je to svoboda?

Na závěr jednu poznámku k inovátorství a aktualizaci 
Daniela Špinara. Říká se, že komu Pán Bůh, tomu 
i všichni svatí. Neznámo, zda režisér měl na mysli 
spojitost s otázkou migrace, když tak silně vyzdvihl 
lásku zmíněných spoluvězňů – muslimského chlapce 
a křesťanského starce … Lze však říci, že dějiny to tak 
prozřetelně chtěly už od dob Dostojevského. A možná 
je to jen naplnění běžného modelu míchání kultur.

Jozef Pavlovič 
Autor působí jako docent na Trnavské univerzitě. Je lingvista a teolog,  
Zabývá se výzkumem jazyka, otázkami sémiotiky, byzantologie a výrazně 
se věnuje autorskému divadlu. 
Redakčně kráceno.



35



36

OPERA > ROZHOVOR

Z New Yorku přes Lipsko do Prahy
Rozhovor s korepetitorem a hlasovým koučem Markem Pinzowem

Součástí operního umění je i jedna nemilosrdná okolnost. Přestože po právu patří největší ovace diváků sólistům, 
dirigentovi, orchestru a sboru, za povedenou operní inscenací jsou dovednosti a umění desítek dalších lidí. Hudební 
přípravu si nedovedeme představit bez korepetitorů a hlasových koučů, na nichž často stojí růst a zdokonalování 
pěvců. Mezi průměrností a mimořádností je často nepatrná linie, kterou musí citlivé ucho odhalit a pomoct pěvcům 
překročit. Jednou z osobností „za scénou“ je korepetitor a hlasový kouč MARK PINZOW. Jeho listopadové životní 
jubileum 70 let bylo příležitostí mluvit nejenom o nepostradatelném povolání ale také o pozoruhodné cestě do Prahy.

Jaká byla vaše cesta k hudbě a k opeře? 
Můj otec byl sice námořním inženýrem, ale 
u nás se klasická hudba vždy poslouchala. 
Dokonce sám zpíval, ovšem velice špatně. 
(smích) I jedna z mých nejranějších vzpomí-
nek z dětství je, jak si dědeček pozpěvuje árii 
z Leoncavallových Komediantů.

Pocházíte ze Spojených států.
Narodil jsem se v New Yorku, ale kvůli tátovu 
povolání jsme žili každou chvíli někde jinde – 
v Kalifornii, Washingtonu, Virginii … První dva 
roky školní docházky jsem dokonce odchodil 
v Japonsku. Ale do New Yorku jsme se často 
vraceli, protože tam máme nejširší rodinu.

Měli jste v těchto neustálých přesunech čas 
věnovat se studiu? 
Rodiče koupili klavír pro mladší sestru. Já 
jsem se k němu docela často také posadil 
a bavilo mě to. A když sestra na klavír přestala 
hrát úplně, já jsem ještě intenzivněji pokra-
čoval. Po střední škole jsem chtěl studovat 
matematiku a vedle toho se věnovat i hudbě. 
V té době jsem se úplně náhodou potkal se 
svou příští učitelkou v Montrealu. A ta mi řekla, 
že matematice se přeci můžu věnovat kdykoliv 
a třeba se k ní i vrátit, pokud by to s klavírem 
nevyšlo. Padli jsme si do oka, hned jsme si 
rozuměli. Rodičům jsem řekl, že před matema-
tikou dám přednost hudbě. Umíte si představit, 
jak byli překvapeni! Ale ve studiu mě podpo-
rovali. V sedmnácti letech jsem ze Spojených 
států odešel a už tam nikdy nebydlel.

Nastoupil jste tedy do školy v Montrealu 
na McGill University.
Začal jsem s klavírem a posléze se přidalo 
dirigování. V Montrealu jsem strávil třináct let. 
Moje učitelka měla hodně studentů a některé 
z nich vedla k vyučování v nižších ročnících. To 
se týkalo i mě, což posléze znamenalo i finanč-
ní odměnu. Už od relativně mladého věku jsem 
byl finančně samostatný.

Jak to bylo s tím dirigováním?
Zatímco jsem vyučoval klavír na univerzitě, 
pokračoval jsem ve studiu dirigování na Con-
servatoire du Quebec. Byl jsem ovšem jediným 

studentem tohoto oboru a můj učitel se zapojil 
do intriky v neprospěch vedení školy a posléze 
z ní odešel. Bohužel jsem se s tím svezl i já; 
s mým novým učitelem jsme k sobě nenašli 
cestu. Bylo mi už třicet a v roce 1968 jsem se 
rozhodl přestěhovat do Německa.

Proč právě tam?
V Německu je velmi dobré zázemí pro kla-
sickou hudbu a operu. Velký počet orchestrů, 
operních domů i kvalitní hudební vzdělávání. 
Vybral jsem si Detmold, kde jsem měl několik 
přátel. Týden po přestěhování jsem začal učit 
soukromě hru na klavír a brzy bylo potřeba 
zaskočit za korepetitora v divadle v Bielefeldu 
při přípravě Straus sovy Salome, kterou jsem 
se musel naučit během krátkých deseti dnů. 
Tento úspěch mi zajistil práci do konce sezony. 
Klavírní výtah ze Salome jsem znal dokonale, 
což mi pak pomohlo i v dalších konkurzech 
na zajímavější pozice. Nejspíš si řekli, že když 
umím tak dobře Salome, zbytek bude pro mě 
hračkou. (smích) Pracoval jsem v Linci, Frank-
furtu nad Mohanem, Kodani, Saarbrückenu …

Tam jste se poznal s dirigentem Jiřím  
Koutem? 
Ano, a byl pak jeho asistentem třináct let. To 
byla bezesporu moje nejdůležitější pracovní 
zkušenost. Kromě Saarbrückenu jsem mu 
asistoval i na jeho dalším působišti v Lipsku. 
Pracoval jsem s ním třeba i na přípravě Janáč-
kovy Káti Kabanové v Pařížské opeře. A on mě 
dovedl do Prahy, kde jsem nejdřív v roce 1996 
připravoval Straussova Rosenkavaliera a o tři 
roky později Wagnerova Tristana a Isoldu, které 
Jiří Kout dirigoval. Prahu jsem měl pořád 
v hlavě, nakonec jsem se sem přestěhoval 
natrvalo.

V Národním divadle pracujete na hudební 
přípravě operních představení a jste rovněž 
hlasovým koučem. Co všechno vaše práce 
obnáší? 
Tím nejdůležitějším je dopomoci spojit 
hlasovou techniku s textem konkrétní opery. 
Nejdříve začínám s analýzou textu. V jazyce 
jsou slova, která jsou důležitější než jiná. Ale 
v opeře se důraz klade většinou ne podle 

významu slova ve větě, ale podle hudby. Často 
to vypadá tak, že dochází ke konfliktu mezi 
hudbou a textem. A při tom není možné auto-
maticky dávat důraz na nejvyšší notu ve frázi 
nebo na první dobu taktu. I díky tomu hudba 
nezní zcela jednoduše. Mojí snahou je docílit, 
aby pěvcův projev působil co nejpřirozeněji. 
Jsem pro zpěváky partnerem, který je soustře-
děně poslouchá a v diskusi napomáhá nalézt 
optimální výsledek.

Jací jsou čeští pěvci?
Jako všude jinde. Když na sobě pracují, je to 
slyšet. A samozřejmě, i když na sobě nepra-
cují, tak je to slyšet. (smích) Každý pěvec, 
i ten který zpívá svou roli potisícíkrát, může 
ve svém partu nalézt něco nového a překvapi-
vého. A i díky vývoji hlasu musí pěvci neustále 
pracovat i na rolích, které už mají zažité. 

Jaký máte vztah k české opeře?
V Německu se česká opera, zejména Janáček, 
uvádí velmi často: Její pastorkyňa, Káťa Kaba-
nová, Věc Makropulos nebo Z mrtvého domu. 
Přestože jsem v zahraničí pracoval na řadě 
českých oper, po příchodu do Prahy jsem se 
dozvěděl spoustu nových věcí a okolností. 
Právě Leoš Janáček má díky libretům a hudbě 
schopnost oslovit současného člověka ve stej-
né míře, jako tomu bylo ve své době v případě 
Korunovace Poppey nebo Figarovy svatby. Janá-
ček opravdu promlouvá současným jazykem.

Máte své oblíbené hudební období? 
Ve své profesi musím mít největší zájem vždy 
o hudbu, které se právě věnuji. Vždy usilujeme 
o co možná nejlepší výsledek u právě připra-
vované premiéry. 

Máte ještě touhu dirigovat? 
Dirigoval jsem v Saarbrückenu, v Lipsku 
i jinde, ale v jistém momentu jsem se musel 
rozhodnout, čemu se chci věnovat naplno. 
Zajímala mě detailní práce se zpěváky, a proto 
jsem energii koncentroval právě tímto smě-
rem. V životě se musíme často rozhodovat. 
Nelituji toho.

Juraj Gerbery 
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Na našich vinicích mají hrozny jedinečné 
podmínky k zrání. Získat z nich to nejlepší i přesto 
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V listopadu slaví své 65. naro-
zeniny hned dva naši vynikající
pěvci – basista LUDĚK VELE
a barytonista IVAN KUSNJER
Blahopřejeme!
Luděk Vele v roli Kecala,  
Prodaná nevěsta, Ivan Kusnjer 
jako Dědeček/Starý námořník, 
Julietta

Své 90. narozeniny by oslavil  
JIŘÍ VALA 
(27. 11. 1926 –15. 11. 2003), člen  
Činohry ND 1971–1999. Působil  
rovněž jako pedagog. 
V titulní roli Jegora Bulyčova, 1987.

Před 110 lety se narodila herečka 
JARMILA BECHYŇOVÁ 
(27. 11. 1906 –18. 7. 1992). V ND byla 
angažována 1928 –1940 a po válce 
1945 –1951. 
V roli Jenovefy, Hadrián z Římsů, 1948.

Připomínáme si 120. výročí narození 
STANISLAVA MUŽE
(5. 11. 1896 –13. 8. 1955).  
Sólistou Opery ND byl od r. 1929  
až do své smrti. 
V roli Voka Vítkovce, Čertova stěna, 1948.

Před 70 lety zemřela 
FRANTIŠKA BORECKÁ,  
vl. jménem Barbora Františka  
ze Schöpfů (3. 10. 1862 –19. 10. 1946), 
jedna z prvních sólových tanečnic  
Prozatímního a poté Národního  
divadla (1877–1899). 
V baletu Bajaja, 1896.

Stanislav Muž

Jarmila Bechyňová

Františka Borecká

IVAN KUSNJER LUDĚK VELE 

Jiří Vala
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KALEIDOSKOP

Noemova 
potopa
Na začátku října se usku-
tečnilo koncertní provedení 
Brittenovy opery pro dětské 
i dospělé hudebníky u příle-
žitosti 80. výročí spolupráce 
Kühnova dětského sboru 
s Národním divadlem. Účin-
kovali: Miloš Horák (Noe), 
Kateřina Jalovcová (Noemo-
va žena), Ivo Hrachovec (Hlas 
Boží), Kühnův dětský sbor, 
členové Orchestru Národního 
divadla, studenti Gymnázia 
a hudební školy hl. m. Prahy 
pod vedením Evy Bublové 
a Michala Reisera a studenti 
Pražské konzervatoře pod 
vedením Jakuba Kydlíčka. 
Dirigoval David Švec.

1  Kateřina Jalovcová (Noemova 
žena) a Miloš Horák (Noe)

2  Miloš Horák
3  Ivo Hrachovec
4  Sbormistr Kühnova dětského 

sboru Jiří Chvála s ředitelkou 
Opery ND a SO Silviou Hroncovou 
a dirigentem Davidem Švecem

5  David Švec a Magdalena Švecová 
(režijní spolupráce) 

6  Popremiérové setkání ve foyer 
na 1. balkoně

5

3

4

2

6
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PARTNERSTVÍ

AutoCont CZ, a.s. dále podporuje Národní divadlo

Společnost AutoCont CZ, a.s. opět výrazně přispěje k tomu, že i následující rok bude Národní di-
vadlo hrát vynikající divadelní kusy v podání nejlepších umělců. Do nové sezony totiž prodloužila 
prestižní partnerství s Národním divadlem. 

„AutoCont působí na trhu již více než 25 let 
a bezmála polovinu své existence jsme také 
partnery významné kulturní instituce, jakou je 
Národní divadlo. Velmi si toho vážím a těší mne, 
že tak přispíváme k rozvoji české kultury. Naše 
dlouhodobé spojení dokazuje, že symbióza dvou 
velmi odlišných subjektů může nejen fungovat, 
ale je pro obě strany velmi užitečná,“ komentuje 
partnerství Martin Grigar, předseda dozorčí 
rady AutoCont CZ, a.s. Spolupráce AutoContu 
s Národním divadlem začala v roce 1999, kdy 
byla společnost generálním partnerem Činohry 
Národního divadla. Od roku 2003 má statut 
Partnera Národního divadla a podporuje tak 
všechny soubory: Činohru, Balet, Operu i Later-
nu magiku.

 >
Martin Grigar, předseda dozorčí rady AutoCont, 
a ředitel Národního divadla Jan Burian
Foto: H. Smejkalová
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Полиция идёт в народ

Тимур Кашапов

kasapov@ptel.cz

В распоряжение Транспортной полиции Чехии поступило 53 новых автомобиля марки Škoda 

для скрытого патрулирования. Внешне они будут выглядеть как обычные машины, чтобы рядовые 

участники дорожного движения не могли различить полицейский автомобиль в транспортном потоке.

Уже в конце января новинки поступят в распоряжение полицейских и заступят на боевое дежурство.
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Чешский рейтинг наций

ПОЛИТИК
А

ваются антимиграционных взгля-

дов, улучшилось.

США – ещё одно государство, 

к которому жители ЧР стали вос-

принимать хуже. Рейтинг Шта-

тов упал с 54 до 43%. «Влияние 

на отношение к Соединённым 

Штатам оказала американская 

политика на Ближнем Восто-

ке, особенно в Ираке, которая 

могла стать следствием наплыва 

Чешское агентство изучения 

общественного мнения STEM 

провело опрос среди 1014 чело-

век разных возрастов, пола, со-

циальных групп и места житель-

ства с целью узнать, как жители 

страны относятся к тем или иным 

государствам. В список вошли 

все страны-члены Европейско-

го Союза, а также США, Канада, 

Россия, Китай и др.

Лидер этого рейтинга наций 

остаётся неизменным – Слова-

кия, которую позитивно оцени-

вают 86% жителей страны, что, 

впрочем, на 4% меньше, чем 

в предыдущем рейтинге. Второй 

оказался другой сосед ЧР – Ав-

стрия с 72% (-6%), а третьей ста-

ла Голландия c 71% (-8%). Далее 

идут Швеция 70% (-11%), Фран-

ция – 70% (-7%), Великобрита-

ния – 70% (-5%), Дания – 64% 

(-11%) и Бельгия – 60% (-14%).

Значительно снизилась попу-

лярность Германии. Крупнейшая 

страна ЕС оказалась симпатична 

только 49% чехов, что на 15% 

меньше результата прошлогод-

него опроса. Авторы исследо-

вания считают, что это связано 

с  миграционной  политикой 

и скептическим отношением 

к способности этой страны спра-

виться с массовым наплывом бе-

женцев.
Таким образом, процент под-

держки Германии чехами ока-

зался наименьшим со времени 

вступления Чешской Республики 

в Евросоюз в 2004 году. «Хуже 

всего к Германии стали относить-

Отношение чехов к странам Западной Европы за последние два года заметно ухудшилось. 

Это следует из опроса, проведённого агентством STEM, специалисты которого связывают изменения 

в общественном мнении с текущим миграционным кризисом. В свою очередь, отношение жителей 

ЧР к России сохраняется примерно на одном уровне уже несколько лет.

остаётся в числе стран, которые 

чехи традиционно оценивают не-

гативно.
То же самое касается и Укра-

ины, позитивная оценка которой, 

несмотря на победу «Революции 

Достоинства», ухудшилась на 

2% (было 26%). Зато процент ре-

спондентов, которые хорошо от-

носятся к России, остался на том 

же уровне. По данным STEM, РФ 
ся образованные молодые люди. 

А всего годом ранее этот показа-

тель был примерно равным среди 

всех жителей ЧР вне зависимости 

от их образования», – говорится 

в отчёте STEM.

Впрочем, социологи отмети-

ли общее ухудшение восприятия 

чехами западных стран. При этом 

отношение к Польше и Венгрии, 

руководство которых придержи-

беженцев в Европу», – указали 

в STEM.
В тройке лидеров антирей-

тинга симпатий чехов соглас-

но результатам исследования 

фигурируют Турция (хорошее 

отношение к Турции продемон-

стрировали 15% респонден-

тов), Украина (24%) и Китай 

(25%). Поднебесная, хотя и не-

сколько улучшила свои позиции, 

получила положительные отзы-

вы 30% опрошенных.

Отметим, что отношение 

к Российской Федерации вслед 

за  значительным улучшени-

ем периода конца 90-х-начала 

2000-х гг. начало стремительно 

ухудшаться после шестидневной 

войны в Грузии 2008 года и до-

стигло «дна» в 2014 году во время 

украинского кризиса. 

«Негативное отношение к Рос-

сии практически не сказывается 

на её гражданах. Случаи невеж-

ливого обращения с российски-

ми туристами – исключение. Хотя 

некоторые, вспоминая историю, 

считают, что мы имеем мораль-

ное право так себя вести. Одна-

ко в происходящем, в частности, 

в Украине российских туристов 

никто не обвиняет», – отмечает 

вице-президент Союза торговли 

и туризма Чехии Павел Глинка.

А пресс-секретарь Министер-

ства промышленности и торговли 

Франтишек Котрба указывает на 

то, что Россия остаётся для чеш-

ских компаний важным партнё-

ром. «С точки зрения потенциала 

чешского экспорта Россия пред-

ставляет во многом уникальный 

рынок, значение которого, несмо-

тря на события последних двух 

лет, тяжело переоценить», – за-

явил Котрба. 

Всего ведомство получило 50 

машин Škoda Octavia последнего 

поколения и три Škoda Superb на 

общую сумму 66 миллионов крон. 

Автомобили выполнены в пяти 

цветах: синий, белый, серый, чёр-

ный и коричневый для ещё лучшей 

маскировки.

Все новинки полноприводные, 

оснащены бензиновыми турбодви-

гателями 1,8 TFSI мощностью 180 

лошадиных сил и автоматически-

ми коробками передач. Благодаря 

этому они развивают скорость до 

250 км в час, а до 100 километров 

разгоняются за 5,5 секунд.

В салоне всех машин установ-

лена спецтехника, в том числе вы-

практически во всех странах ЕС. 

Но главной «мишенью» подобных 

патрулей должны стать наиболее 

агрессивные водители, что позво-

лит добиться того, что потенци-

альный нарушитель будет попро-

сту опасаться «хамить» на дороге, 

осознавая, что за это последует 

расплата», – пояснил «Пражскому 

Телеграфу» экс-работник россий-

ского ГИБДД с 20-летним стажем 

Андрей Ганцев. сокочувствительные радары и две 

видеокамеры высокого разреше-

ния. Одна из камер будет осущест-

влять запись всего происходящего 

внутри автомобиля, а другая – сна-

ружи. Причём «внешняя» камера 

будет не только фиксировать пре-

вышение скорости, но и записы-

вать нарушение правил дорожного 

движения.

По последнему 

слову техники

Все данные с прибора могут 

быть распечатаны на находящем-

ся внутри принтере. Также в рас-

поряжении полицейского наряда 

будет ноутбук и модем, благодаря 

чему можно будет, не связываясь 

с дежурным диспетчером, осуще-

ломить негативный тренд 2015 

года, когда число ДТП на дорогах 

страны вновь выросло.

Эксперты, в свою очередь, 

подтверждают, что использование 

скрытого патрулирования являет-

ся действенным инструментом по 

повышению дисциплинированно-

сти участников дорожного дви-

жения. «Скрытое патрулирование 

доказало свою эффективность, 

в результате чего оно используется 

ствить проверку машины нару-

шителя по базе данных угнанных 

авто.
В багажнике нового патруль-

ного автомобиля будет размещён 

чемодан с такими приборами, как 

компас, фотоаппарат, лазерная 

рулетка, позволяющая замерять 

расстояние при аварии без пере-

крытия дороги, а также огнету-

шитель и сигнальная лампа. Про-

блесковые маяки, которые будут 

использоваться только при задер-

жании преступников, скрыты от 

глаз участников движения.

Одни расположены в верхней 

части заднего стекла, а прямоу-

гольные проблесковые маячки, на-

поминающие противотуманные 

фары, находятся впереди под ра-

диаторной решёткой. За задним 

стеклом спрятано светящееся таб-

ло, на котором загорается фраза 

«Следуй за мной».

Новые автомашины призваны 

повысить эффективность борьбы 

с лихачами и другими нарушите-

лями ПДД. Полиция собирается 

направить по одному замаскиро-

ванному автомобилю в каждый 

район страны, причем Superb 

будут использоваться на шоссе, 

а Octavia – на дорогах 1, 2 и 3 клас-

сов.

Для дисциплины 

на дорогах

Ожидается, что до июля 2016 

года полиция получит ещё 35 по-

добных машин. Руководство ве-

домства тем самым надеется пере-
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ERB bank ограничен, но дееспособен

ЭКОНОМИКА

В ERB также надеются, что 

«решение ЧНБ не имеет никакого 

отношения к спекуляциям, поя-

вившимся в некоторых чешских 

СМИ, о предполагаемом финан-

сировании европейских полити-

ческих структур». Представи-

тели банка также подчеркнули, 

что «не хотят быть втянутыми 

в политику», и надеются, что 

меры, принятые регулятором, 

«не являются частью антирос-

сийских настроений, которые 

в последнее время становятся всё 

сильнее в чешских обществен-

ных кругах».

О том, что ЧНБ вводит огра-

ничения на деятельность ERB, 

стало известно в среду, 9 марта 

2016 г. Отныне банк не сможет 

предоставлять населению кредиты 

и размещать депозиты, приобре-

тать активы, за исключением тех, 

которые необходимы для обеспе-

чения нормальной работы учреж-

дения, и сберегательных вкладов 

в банках, имеющих лицензию, вы-

данную в соответствии с законода-

тельством ЕС.
Нацбанк ЧР объяснил свои 

действия в пресс-релизе, который 

прокомментировал официальный 

представитель регулятора Томас 

Циммерманн. «Чешский нацио-

нальный банк, как исполнитель-

ный орган финансового надзора, 

после подробной экспертизы ре-

шил применить к ERB временные 

меры и обеспечить функциони-

рование банка, чтобы предупре-

дить возможные невосполнимые 

потери для клиентов в случае фи-

нансового ухудшения положения 

банка», – пояснил Циммерманн.

По его словам, о лишении ли-

цензии речи пока не идёт. Однако 

в двух других подобных случаях, 

когда ЧНБ объявлял о введении 

ограничений в отношении финан-

сового учреждения, банки спустя 

определённое время лишались ли-

цензии на осуществление деятель-

ности на территории ЧР.

Впрочем, в ERB не увидели 

причин для введения ограничи-

тельных мер со стороны ЧНБ. 

В специальном заявлении органи-

зации подчёркивается, что ERB 

«является стабильным банковским 

учреждением, которое в полной 

Национальный банк Чехии объявил о введении ограничений на деятельность 

Европейского-Российского банка (ERB bank), входящего в одну группу 

с Первым Чешско-Российским Банком (ПЧРБ). 

убытков и объёма депозитов фи-

нансового учреждения.

«Собственно, ЧНБ не говорит, 

что у ERB сейчас есть «пробле-

мы, не совместимые с жизнью». 

Во время проверки он лишь уви-

дел, что деятельность банка ведёт 

к возникновению таких проблем, 

и заморозил её, не дожидаясь по-

явления «дыры» в балансе», – по-

ясняет финансовый обозреватель 

портала banki.ru Артём Ейсков.

«Но помимо чисто финансо-

вых вопросов, в отношении ERB 

высказываются и репутационные 

сомнения. Злые языки утвержда-

ют, что именно через него произ-

мере сотрудничает с Нацбанком 

Чехии во всех аспектах регулиро-

вания».
«ERB готов опротестовать ре-

шение ЧНБ и планирует уже через 

несколько дней вернуться к нор-

мальной деятельности. Для этого 

в банке имеется достаточная лик-

видность. Кроме того, депозиты 

клиентов застрахованы на сумму 

до эквивалента 100 тыс. евро. Та-

ким образом, вкладам клиентов 

ничто не угрожает и наложение 

ограничений не повлияет на работу 

с существующими депозитами», – 

говорится в пресс-релизе банка, ко-

торый имеется в распоряжении ПТ.

Суть дела

По мнению экспертов, при-

чиной радикальных мер, пред-

принятых Чешским националь-

ным банком, является наличие 

у банка «проблемных» высоко-

рискованных кредитов, которые 

составляли по итогам 2014 года 

более 50% от общего объёма вы-

данных займов (1,16 миллиар-

дов крон). Для сравнения у од-

ного из крупнейших банковских 

домов страны, Komerční banka, 

этот показатель составляет 5,3%. 

Крайне  рискованным пред-

с т а вл я е т с я  и  с о от н о ш е н и е 

Оружейный бум в Чехии

Тимур Кашапов

kasapov@ptel.cz

ОБЩЕСТВО
Граждане Чехии в массовом порядке скупают оружие. Число желающих приобрести его увеличилось в 2015 году 

в несколько раз. Главная причина бума – опасения жителей за собственную безопасность из-за прилива мигрантов 

и ожидаемое ужесточение условий покупки оружия на всей территории ЕС.

Напомним, что на данный мо-

мент в ЧР действует один из самых 

либеральных в Европе законов об 

оружии (Закон № 119/2002). Для 

того чтобы получить разрешение 

на его ношение необходимо:

• иметь место жительства на 

территории ЧР,
• достичь установленного воз-

раста, т.е. 21 года,

• соответствовать требованиям 

по состоянию здоровья,

• быть дееспособным,

• не иметь судимости,

• сдать экзамен по обращению 

с оружием.
Существует лишь несколько 

ограничений: носить можно не 

больше двух единиц оружия од-

новременно, и оно не должно вы-

ставляться напоказ.

Правительство Чехии приня-

ло решение ужесточить правила 

приобретения и хранения огне-

стрельного оружия. Это стало 

реакцией на трагедию в городе 

Угерски Брод, где в феврале 2015 

года 60-летний местный житель 

ворвался в кафе и застрелил из ле-

гального оружия 8 человек, а затем 

покончил с собой.
Согласно новым правилам, ко-

торые должны утвердить Палата 

депутатов и Сенат, срок действия 

разрешения на владение оружи-

ем сократится с 10 до 5 лет, будет 

увеличено число обязательных 

медосмотров вооружённых граж-

дан, врачи будут сообщать властям 

об изменении состояния здоровья 

владельца лицензии.

Обратная реакция

В ответ на подобные законо-

дательные инициативы граждане 

Чехии бросились скупать стволы. 

Всего за минувшие 12 месяцев чехи 

потратили на огнестрельное ору-

жие почти миллиард крон и приоб-

рели более 54 тысяч стволов, при 

этом в период с 2010 по 2014 гг. 

их было продано менее 52 тысяч. 

Таким образом, на руках у насе-

ления, по данным президиума 

Полиции ЧР, находилось по состо-

янию на 1 января 2016 года око-

ло 810 тысяч единиц различного 

стрелкового оружия.

В стране, где проживает около 

10,5 миллионов человек, пистолет, 

ружьё или автомат имеется у каж-

дого шестнадцатого жителя. Это 

почти в 6 раз меньше, чем в США, 

но в 1,5 раза больше, чем в Россий-

ской Федерации. Параллельно воз-

росло и число неучтённых единиц 

оружия, которое, по некоторым 

данным, достигло 2-2,5 миллионов 

стволов.

85 лет», – рассказал Йиржи Отта, 

сотрудник столичного стрельбища 

Kapslovna.

Экспертное мнение

Аналитики полагают, что 

одной из основных причин ре-

кордных продаж оружия в Че-

хии являются опасения жителей 

в связи с возможным наплывом 

мигрантов, который наблюдается 

в Австрии и Германии. «Населе-

ние полагает, что власти не смогут 

гарантировать их безопасность. 

И они готовятся отражать возмож-

Оперативная сводка

Факт увеличения спроса на 

огнестрельное, а также холодное 

оружие, подтвердили «Пражско-

му Телеграфу» владельцы ору-

жейных магазинов. «Действи-

тельно, от клиентов нет отбоя. 

Люди скупают практически всё: 

пистолеты, револьверы, дробо-

вики», – рассказал ПТ владелец 

магазина Prodej-Zbrani.cz в праж-

ском районе Мотол Радек Либо-

вицки.
Кроме того, существенно уве-

личилось количество запросов на 

получение лицензии на владение 

оружием. «Обычно экзамены на 

получение лицензии проводились 

раз в месяц, но из-за повышенно-

го спроса их сделали еженедель-

ными. Причём сдавать экзамен 

приходят люди практически всех 

возрастных категорий – от 21 до 

ные нападения со стороны приез-

жих самостоятельно», – говорит 

эксперт Ондржей Вацлик.

Экономист и политик Петр 

Мах обращает внимание на то, 

что причиной ажиотажного спро-

са на оружие могло стать наме-

рение ужесточить правила его 

приобретения и хранения. Но экс-

перт уверен, что подобные меры 

никогда не вели к повышению 

уровня безопасности в обществе: 

«Преступники крайне редко по-

купают оружие легально: в сред-

нем это происходит не более, чем 

в 7% случаев». 

водилось тайное финансирование 

французского «Национального 

фронта» во главе с Марин Ле Пен. 

Сам банк этот факт категорически 

отрицает, но зачем-то вспоминает 

о нём даже в сообщении о введён-

ных ограничениях. Можно пред-

положить, что, помимо антиотмы-

вочных и политических причин, 

у санкций по отношению к ERB 

есть и особая задача: сохранить 

активы от разворовывания и раз-

базаривания, чтобы до возможно-

го минимума свести потери клиен-

тов», – утверждает эксперт.

Отметим, что в соседней Гер-

мании в конце февраля местный ре-

гулятор финансовых рынков BaFin 

начал проверку другого россий-

ского банка «Дойче Банк», россий-

ской «дочки» Deutsche Bank AG. 

По информации издания «Manager 

Magazin», сотрудники «Дойче Бан-

ка» не проверяли должным обра-

зом происхождение денег россий-

ских клиентов, на которые были 

осуществлены внебиржевые опе-

рации с деривативами в Лондоне. 

Речь может идти о 6 млрд долларов 

в период с 2011 по 2015 гг. Офици-

альный представитель «Дойче Бан-

ка» не комментирует информацию 

о начавшейся проверке. 
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Космос как притяжение 
ОБЩЕСТВО

О высоком уровне выставки, 
организаторами которой выступи-
ли Союз чешских филателистов, 
Европейская федерация ассоци-
аций филателистов, Европейская 
академия филателии, говорит тот 
факт, что в её торжественном от-
крытии принимали участие послы 
в Чехии трёх стран – России, Бе-
ларуси, Молдовы, а также пред-
ставители посольств Армении 
и Казахстана, сената Чешской 
Республики. Открывая выставку, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Чехии Александр 
Змеевский отметил, что мы гор-
димся тем, что первым человеком 
в космосе стал представитель Со-
ветского Союза, но при этом полёт 
человека в космос – это событие 
всемирно-исторического значе-
ния, достижение всего человече-
ства. 

Сенатор парламента Чешской 
Республики Радко Мартинек пе-
редал пожелание успеха выставке 
от председателя Сената парламен-
та Чешской Республики Милана 
Штеха, который также увлекается 
марками. Сенатор пожелал всем 

C 12 по 17 апреля 2016 года в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Праге проходит 

международная филателистическая выставка «Eurospace 2016», посвящённая 55-летию 

полёта Юрия Гагарина в космос. Организаторы выставки представили крупнейшую 
за последние 20 лет на европейском пространстве экспозицию, связанную с космосом. 

В выставке участвуют коллекционеры из Австрии, Германии, Индии, Испании, Италии, 

России, Словакии, Франции, Швейцарии и Чехии.

правившей своего представите-
ля, Владимира Ремека, в космос. 
Каждый посетитель выставки 
найдёт для себя что-то интерес-
ное: здесь представлены редкие 
марки по самой разнообразной 
космической тематике, автогра-
фы космонавтов разных стран 
мира. 

Здесь есть и реальные письма 
космонавтов своим семьям, мар-
ки, посвящённые тем, кто мно-
го лет назад изучал космическое 
пространство: Исааку Ньютону, 
Тихо Браге, Николаю Коперни-
ку, – или только мечтал о полётах 
в космос, как Жюль Верн. Собра-
ны марки, посвящённые живот-
ным в космосе, есть также стенд 
с образцами космического пита-
ния. Конечно, множество марок, 
почтовых открыток и других экс-
понатов связано непосредственно 
с Юрием Гагариным, в том числе 
и с его визитом в первую после 
полёта зарубежную страну – Че-
хословакию. Отдельная экспози-
ция посвящена полёту в космос 
первого чешского космонавта 
Владимира Ремека. 

Секретарь Союза чешских 
филателистов и  председатель 
оргкомитета Международной вы-

ходила в течение года, и место 
проведения выставки (Прага) 
было выбрано неслучайно, ведь 
Чехословакия стала третьей 
страной после СССР и США, от-

ставки «Eurospace 2016» Юлиус 
Цацка считает, что самые ценные 
экспонаты на выставке представ-
лены российской стороной – кол-
лекционерами Игорем Родиным 
и Сергеем Познахирко, а из ино-
странных участников наиболее 
интересен экспонат Умбетро 
Кавалларо,  рассказывающий 
о вкладе Италии в освоение кос-
мического пространства. В ходе 
выставки, которая представляет 
собой ещё и соревнование фи-
лателистов, работает конкурсное 
жюри, которое определит побе-
дителей и наградит их медалями 
и дипломами. 

16 апреля в фойе РЦНК в тече-
ние дня работает окошко «Почты 
Чехии», которое будет проводить 
«спецгашение» филателистиче-
ской продукции изготовленным 
по случаю проведения выставки 
художественным штемпелем.  
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странам, плодотворно сотрудни-
чающим в освоении космического 
пространства, такого же успеш-
ного взаимодействия и в других 
областях деятельности. 

Посвящено 
космосу

Как рассказали организато-
ры, подготовка к выставке про-

В Нидерландах 6 апреля 2016 г. прошёл референдум по вопросу об ассоциации Украины и ЕС, по итогам которого местные 

жители выступили против подписания документа. Пока в стране тюльпанов размышляют, что делать дальше, эксперты 

и политики разных стран, в том числе чешские, высказывают предположения о последствиях референдума.

Тимур Кашапов
kasapov@ptel.cz

Голландский барьер Евромайдану
ПОЛИТИКА

бодные» Петр Мах, который по-
здравил граждан Нидерландов 
и заявил, что итоги голосова-
ния – это важный сигнал для ЕС, 
который обязан прекратить реа-
лизацию договора об ассоциации 
с Украиной и принимать договоры 
против воли собственных изби-
рателей.

Евродепутат от ХДП-ЧНС То-
маш Здеховски указал на недооцен-
ку, которую проявило правитель-
ство Нидерландов при агитации за 
поддержку сближения с Украиной. 
Его коллега от партии TOP 09 Яро-
мир Штетина обвинил в голланд-
ском провале популистов, которые 
«взяли в заложники Украину в сво-
ей борьбе против ЕС»,а социал-де-
мократ Павел Поц высказал мне-
ние, что результаты голосования не 
помешают сближению Киева и Ев-
ропейского Союза. «Избиратели, 
возможно, думали, что голосуют 
о вступлении Украины в ЕС, одна-
ко это не так. Договоры об ассоци-
ации заключаются и с африкански-
ми странами», – пояснил Поц.

Своим мнением с «Пражским 
Телеграфом» поделился бывший 

Напомним, что соглашение об 
ассоциации Украины с ЕС, подра-
зумевающее углубление сотруд-
ничества в различных областях, 
было подписано в июне 2014 года. 
Документ уже ратифицировали 
парламенты всех стран ЕС, кроме 
Нидерландов.

Инициатором прошедшего 
референдума выступила местная 
группа евроскептиков Geen Peill 
(«Без рамок»), которая смогла со-
брать 420 тысяч подписей для ор-
ганизации голосования (минималь-
ное число подписей – 300 тысяч). 

Глас народа
На референдуме граждане 

Голландии должны были отве-
тить на такой вопрос: «Вы за или 
против закона об утверждении 
договора ассоциации между Ев-
ропейским Союзом и Украиной?» 
В итоге более 61% проголосовали 
против, а за выступили лишь 38% 
голосовавших.

Несмотря на низкую явку, чис-
ло пришедших на референдум со-
ставило более 30%. Это означает, 
что правительство страны должно 
будет учитывать волеизъявление 
при голосовании в парламенте 
о соглашении об ассоциации.

Итоги волеизъявления гол-
ландцев вызвали бурную реакцию, 
прежде всего, в Украине. В част-
ности, депутат от «Блока Петра 
Порошенко» Мустафа Найем об-
винил в провале президента стра-
ны Петра Порошенко.

В Европе, в свою очередь, от-
реагировали довольно сдержанно. 
В Чехии одним из первых выска-
зался министр иностранных дел 
Любомир Заоралек, который от-
метил, что «надёжность ЕС как 
партнёра из-за прошедшего рефе-
рендума поставлена под угрозу». 
Выступил по этому поводу и пре-
зидент Милош Земан, подчеркнув-
ший, что результаты голосования 
необходимо уважать, даже несмо-
тря на то, что они имеют лишь ре-
комендательный характер.

Иного мнения придерживает-
ся евродепутат от партии «Сво-

посол Чехии в России и Украине 
Ярослав Башта. Известный дипло-
мат предупредил, что европейские 
политические элиты попробуют 
приуменьшить значение рефе-
рендума или оказать давление на 
правительство Нидерландов, что-
бы оно не учитывало волеизъяв-
ление собственных граждан. «Но 
даже если европейским чиновни-
кам удастся убедить руководство 
Нидерландов не отказываться от 
ратификации договора, то функ-
ционировать сможет только часть 
соглашения о зоне свободной 
торговли. А более глубокая инте-
грация Украины с ЕС может быть 
заморожена», – предсказал Башта.

Экспертное мнение

Эксперты же обращают вни-
мание на антиевропейский харак-
тер «украинского» референдума 
в Нидерландах. «Определённые 
политические силы хотели найти 
способ выплеснуть своё несогла-
сие с политикой Брюсселя. Они 
признавали, что Евросоюз для 
них – бюрократический проект, 

Однако премьер-министру Рютте 
будет крайне сложно пренебречь 
мнением населения, учитывая, что 
в 2017 году стране предстоят пар-
ламентские выборы».

А немецкий политический 
аналитик Маркус Бекер указал на 
символическую силу голландско-
го «нет». «Исход противостояния 
противников и сторонников дого-
вора об ассоциации до последних 
дней оставался неопределённым, 
причём я с пониманием отношусь 
к аргументам обеих сторон. Одна-
ко эта внутриполитическая борьба 
нанесла больше ущерба Нидер-
ландам, а также стала победой не 
только для российского президен-
та Владимира Путина, но и для 
всех тех, кто жаждет скорейшего 
развала Евросоюза», – заключил 
Бекер. 

который постоянно разрастается 
и создает всё новые проблемы. 
И они добились своей цели», – 
полагает голландский политолог 
Тони ван дер Тохт.

Доцент пражской Высшей 
школы экономики Алеш Скр-
шиван отметил, что референдум 
указал руководству страны и Ев-
ропейского Союза на настроения 
значительной части голландцев: 
«Проголосовало более трети изби-
рателей, что примерно вдвое ниже, 
чем на парламентских выборах, 
однако это показывает, что мно-
гие в стране обеспокоены процес-
сом интеграции ЕС. Более того, 
превысившая 30% явка поставила 
правительство в правовой тупик. 
Формально оно не связано обяза-
тельствами выполнять решение 
«консультативного» референдума. 

Выставку открывают посол России в Чехии  Александр Змеевский (справа), председатель оргкомитета Международной выставки 

«Eurospace2016» Юлиус Цацка (в центре), сенатор парламента Чешской Республики Радко Мартинек (слева).

Космос как притяжение 
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Самая любимая газета Чехии

Киберловушка для Соботки

Отметим, что обнародовавший личную почту главы правительства портал был основан в городе Брея, штат Калифорния, лицензия выдана американской фирмой Dream Host, предоставляющей подобные услу-ги на коммерческой основе. White Media не скрывает своих крайне пра-вых взглядов и позиционируется как платформа, объединяющая ради-кальных авторов, которые борются против «рака народа – неомарксиз-ма». По их мнению, «мультикульту-рализм, антирасизм, положительная дискриминация меньшинств, анти-фашизм и феминизм – проявления тяжёлого заболевания, поразившего современное общество».

Тимур Кашапов
kashapov@ptel.cz

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 2

В последнее время взлом электронной почты различных политических и общественных деятелей 

стал едва ли не темой номер один в СМИ. Очередной жертвой киберпреступников стал премьер-министр 

ЧР Богуслав Соботка. Хакеры из группировки White Media взломали его почтовый ящик 

и опубликовали переписку.
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ся Богуслав Соботка, с партнёрами по правительственной коалиции, распределения бюджетных средств, обсуждения тендера на сбор до-рожного налога, ситуации вокруг запасов чешской нефти в немецких хранилищах, избрания директора Чешского радио и др.Сам глава правительства, впро-чем, до сих пор не подтвердил ау-тентичность писем. Это, однако, сделали несколько лиц из его бли-жайшего окружения.  

Ранее на данном портале была опубликована личная корреспон-денция теолога и профессора Кар-лова университета Томаша Гали-ка, бывших министров по правам человека ЧР Джамили Стеглико-вой и Михаэла Коцаба, а также различных активистов, которые выражали поддержку беженцам и представителям различных меньшинств, проживающих на территории Чехии.
Личное дело премьера

Злоумышленники украли де-сятки писем из личного электрон-ного почтового ящика политика, зарегистрированного на популяр-ном портале Seznam.cz. При этом руководство компании заявило, что 

их системы защиты взломаны не были. Скорее всего, хакеры про-сто подобрали пароль к ящику Со-ботки, сообщили в пресс-службе самой популярной поисковой си-стемы страны.
Хакеры получили доступ к не-скольким десяткам электронных пи-сем премьер-министра, многие из которых касались вопросов государ-ственной миграционной политики, переговоров представителей Чеш-ской социал-демократической пар-тии, председателем которой являет-
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Ирина Костинаkostina@ptel.cz

Политики как заложники миграционного кризисаПОЛИТИКА

Essential Communications Юлия Марешова. – Ему не нужно вести себя строго в соответствии с ре-комендациями Брюсселя в обла-сти миграционной политики, он может себе позволить частично согласиться с Земаном, что, по крайней мере, не ведёт к потере 

Против миграционной волны президент ЧР Милош Земан вы-сказался сразу же, чем вызвал не-довольство других политиков как в Чехии, так в странах ЕС. И чем дальше, тем резче президент ком-ментирует события, связанные с миграционным кризисом, при этом он не щадит в комментариях ни самих беженцев, ни принимаю-щую сторону. 
По данным аналитического центра CVVM, в ноябре 2015 г. его популярность начала стабильно расти и сегодня достигла 59 про-центов. Самый высокий показа-тель поддержки у президента был в апреле 2013 года – 61 процент, а самый низкий, 34 процента, в де-кабре 2014 года. Кстати, столь же твёрдо, как чешский президент Земан, изначально стояли на по-зиции: «Квоты на беженцев нам не спускайте» премьер-министр Сло-вакии Роберт Фицо и глава каби-нета министров Венгрии Виктор Орбан. Их популярность у граж-дан Словакии и Венгрии за этот период выросла. Томио  Окамура  (партия «Свобода и прямая демократия») ещё совсем недавно занимал последние ступеньки в рейтин-ге, а сегодня его поддерживает 37 процентов чехов (вместо 26 в прошлом году). Популярность Окамуры сегодня строится, без сомнения, на его категоричной 

По окончании года принято подводить итоги. 2015 год был богат на события, которые меняли 

и корректировали отношение общества к политикам. Президент ЧР Милош Земан по популярности 

приблизился к своему рекордному показателю – его поддерживает 59 процентов 

чешского населения.

в экономике в последний год и па-дением уровня безработицы, мог-ла бы стать для политиков у власти хорошей поддержкой. Премьер-министр ЧР на этом тоже пока вы-игрывает, если бы не его желание быть гостеприимным к беженцам. Сейчас он по уровню поддержки 

позиции по поводу миграцион-ной политики ЕС. «Удачно лави-рует в этой ситуации и министр финансов ЧР Андрей Бабиш (АНО), – комментирует почти не покачнувшуюся позицию ми-нистра финансов руководитель аналитического отдела агентства 

голосов, как у премьер-министра Богуслава Соботки (ČSSD)».
Растёт ВВП, и политики держатся

Сегодняшняя ситуация в Че-хии, с её стабильным подъёмом 

сопоставим с министром оборо-ны ЧР Мартином Стропницким (АНО)– 56 процентов. «Андрей Бабиш не теряет очки даже из-за своих непопулярных законов, ко-торые, правда, никто ещё на себе не испытал, и это пока впереди», – считает Юлия Марешова. У ми-нистра финансов при небольшой потере «болельщиков» рейтинг остаётся высоким – 62 процента. Для него и его партии это станет хорошим подспорьем на регио-нальных выборах, которые прой-дут в Чехии в конце 2016 года. «Эти выборы станут своео-бразной генеральной репетицией к парламентским, которые прой-дут в 2017 году, – говорит Юлия Марешова. – Если никаких се-рьёзных потрясений и событий, которые могут повлечь перемены в отношении к политикам, не про-изойдёт, то Андрей Бабиш и его партия АНО обоснованно могут рассчитывать на успех».В 2018 году чехи пойдут на вы-боры президента. Согласно опросу аналитического центра STEM, 59 процентов чешских граждан се-годня не хотят видеть Милоша Зе-мана на этом посту на следующий срок, при этом 50 процентов опро-шенных положительно оценивают его деятельность. 
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Стихи Высоцкого – это пароль во всем мире
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Космос как притяжение 
C 12 по 17 апреля 2016 года в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Праге проходит 

международная филателистическая выставка «Eurospace 2016», посвящённая 55-летию международная филателистическая выставка «Eurospace 2016», посвящённая 55-летию 

полёта Юрия Гагарина в космос. Организаторы выставки представили крупнейшую 
за последние 20 лет на европейском пространстве экспозицию, связанную с космосом. 

В выставке участвуют коллекционеры из Австрии, Германии, Индии, Испании, Италии, 

России, Словакии, Франции, Швейцарии и Чехии.

правившей своего представите-
ля, Владимира Ремека, в
Каждый посетитель выставки 
найдёт для себя что-то интерес-
ное: здесь представлены редкие 
марки по самой разнообразной 
космической тематике, автогра-
фы космонавтов разных стран 
мира. 

Здесь есть и реальные письма 
космонавтов своим семьям, мар-
ки, посвящённые тем, кто мно-
го лет назад изучал космическое 
пространство: Исааку Ньютону, 
Тихо Браге, Николаю Коперни-
ку, – или только мечтал о
в космос, как Жюль Верн. Собра-
ны марки, посвящённые живот-
ным в космосе, есть также стенд 
с образцами космического пита-
ния. Конечно, множество марок, 
почтовых открыток и
понатов связано непосредственно 
с Юрием Гагариным, в
и с его визитом в
полёта зарубежную страну
хословакию. Отдельная экспози-
ция посвящена полёту в
первого чешского космонавта 
Владимира Ремека. 

Секретарь Союза чешских 
филателистов и
оргкомитета Международной вы-

ходила в течение года, и место 
проведения выставки (Прага) 
было выбрано неслучайно, ведь 
Чехословакия стала третьей 
страной после СССР и США, от-

Как рассказали организато-
выставке про-

В Нидерландах 6 апреля 2016 г. прошёл референдум по вопросу об ассоциации Украины и ЕС, по итогам которого местные 

жители выступили против подписания документа. Пока в стране тюльпанов размышляют, что делать дальше, эксперты 
жители выступили против подписания документа. Пока в стране тюльпанов размышляют, что делать дальше, эксперты 

и политики разных стран, в том числе чешские, высказывают предположения о последствиях референдума.

Голландский барьер ЕвромайдануГолландский барьер Евромайдану
бодные» Петр Мах, который по-
здравил граждан Нидерландов 

заявил, что итоги голосова-
– это важный сигнал для ЕС, 

который обязан прекратить реа-
лизацию договора об ассоциации 

принимать договоры 
против воли собственных изби-

Евродепутат от ХДП-ЧНС То-
маш Здеховски указал на недооцен-
ку, которую проявило правитель-
ство Нидерландов при агитации за 
поддержку сближения с Украиной. 
Его коллега от партии TOP 09 Яро-
мир Штетина обвинил в голланд-
ском провале популистов, которые 

заложники Украину в сво-
ей борьбе против ЕС»,а социал-де-
мократ Павел Поц высказал мне-
ние, что результаты голосования не 
помешают сближению Киева и Ев-
ропейского Союза. «Избиратели, 
возможно, думали, что голосуют 

вступлении Украины в ЕС, одна-
ко это не так. Договоры об ассоци-

африкански-
– пояснил Поц.

«Пражским 
Телеграфом» поделился бывший 

посол Чехии в России и Украине 
Ярослав Башта. Известный дипло-
мат предупредил, что европейские 
политические элиты попробуют 
приуменьшить значение рефе-
рендума или оказать давление на 
правительство Нидерландов, что-
бы оно не учитывало волеизъяв-
ление собственных граждан. «Но 
даже если европейским чиновни-
кам удастся убедить руководство 
Нидерландов не отказываться от 
ратификации договора, то функ-
ционировать сможет только часть 
соглашения о зоне свободной 
торговли. А более глубокая инте-
грация Украины с ЕС может быть 
заморожена», – предсказал Башта.

Экспертное мнение

Эксперты же обращают вни-
мание на антиевропейский харак-
тер «украинского» референдума 
в Нидерландах. «Определённые 
политические силы хотели найти 
способ выплеснуть своё несогла-
сие с политикой Брюсселя. Они 
признавали, что Евросоюз для 
них – бюрократический проект, 

который постоянно разрастается 
и создает всё новые проблемы. 
И они добились своей цели»,
полагает голландский политолог 
Тони ван дер Тохт.

Доцент пражской Высшей 
школы экономики Алеш Скр-
шиван отметил, что референдум 
указал руководству страны и
ропейского Союза на настроения 
значительной части голландцев: 
«Проголосовало более трети изби-
рателей, что примерно вдвое ниже, 
чем на парламентских выборах, 
однако это показывает, что мно-
гие в стране обеспокоены процес-
сом интеграции ЕС. Более того, 
превысившая 30% явка поставила 
правительство в правовой тупик. 
Формально оно не связано обяза-
тельствами выполнять решение 
«консультативного» референдума. 

Выставку открывают посол России в Чехии  Александр Змеевский (справа), председатель оргкомитета Международной выставки 

«Eurospace2016» Юлиус Цацка (в центре), сенатор парламента Чешской Республики Радко Мартинек (слева).
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C 12 по 17 апреля 2016 года в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Праге проходит 

международная филателистическая выставка «Eurospace 2016», посвящённая 55-летию международная филателистическая выставка «Eurospace 2016», посвящённая 55-летию 

за последние 20 лет на европейском пространстве экспозицию, связанную с космосом. 

В выставке участвуют коллекционеры из Австрии, Германии, Индии, Испании, Италии, 

правившей своего представите-
ля, Владимира Ремека, в космос. 
Каждый посетитель выставки 
найдёт для себя что-то интерес-
ное: здесь представлены редкие 
марки по самой разнообразной 
космической тематике, автогра-
фы космонавтов разных стран 

реальные письма 
космонавтов своим семьям, мар-
ки, посвящённые тем, кто мно-
го лет назад изучал космическое 
пространство: Исааку Ньютону, 
Тихо Браге, Николаю Коперни-

– или только мечтал о полётах 
космос, как Жюль Верн. Собра-

ны марки, посвящённые живот-
космосе, есть также стенд 

образцами космического пита-
ния. Конечно, множество марок, 
почтовых открыток и других экс-
понатов связано непосредственно 

Юрием Гагариным, в том числе 
первую после 

полёта зарубежную страну – Че-
хословакию. Отдельная экспози-
ция посвящена полёту в космос 
первого чешского космонавта 
Владимира Ремека. 

Секретарь Союза чешских 
председатель 

оргкомитета Международной вы-

ставки «Eurospace 2016» Юлиус 
Цацка считает, что самые ценные 
экспонаты на выставке представ-
лены российской стороной
лекционерами Игорем Родиным 
и Сергеем Познахирко, а
странных участников наиболее 
интересен экспонат Умбетро 
Кавалларо,  рассказывающий 
о
мического пространства. В
выставки, которая представляет 
собой ещё и

В Нидерландах 6 апреля 2016 г. прошёл референдум по вопросу об ассоциации Украины и ЕС, по итогам которого местные 

жители выступили против подписания документа. Пока в стране тюльпанов размышляют, что делать дальше, эксперты 
жители выступили против подписания документа. Пока в стране тюльпанов размышляют, что делать дальше, эксперты 

и политики разных стран, в том числе чешские, высказывают предположения о последствиях референдума.

Голландский барьер ЕвромайдануГолландский барьер Евромайдану
который постоянно разрастается 

создает всё новые проблемы. 
они добились своей цели»,

полагает голландский политолог 

Доцент пражской Высшей 
школы экономики Алеш Скр-
шиван отметил, что референдум 
указал руководству страны и
ропейского Союза на настроения 
значительной части голландцев: 
«Проголосовало более трети изби-
рателей, что примерно вдвое ниже, 
чем на парламентских выборах, 
однако это показывает, что мно-

стране обеспокоены процес-
сом интеграции ЕС. Более того, 
превысившая 30% явка поставила 

правовой тупик. 
Формально оно не связано обяза-
тельствами выполнять решение 
«консультативного» референдума. 

Киберловушка для Соботки

Отметим, что обнародовавший личную почту главы правительства портал был основан в городе Брея, штат Калифорния, лицензия выдана американской фирмой Dream Host, предоставляющей подобные услу-ги на коммерческой основе. White Media не скрывает своих крайне пра-вых взглядов и позиционируется как платформа, объединяющая ради-кальных авторов, которые борются против «рака народа – неомарксиз-ма». По их мнению, «мультикульту-рализм, антирасизм, положительная дискриминация меньшинств, анти-фашизм и феминизм – проявления тяжёлого заболевания, поразившего современное общество».

Тимур Кашапов
kashapov@ptel.cz

В последнее время взлом электронной почты различных политических и

стал едва ли не темой номер один в
ЧР Богуслав Соботка. Хакеры из группировки White Media взломали его почтовый ящик 

и опубликовали переписку.

ПОЛИТИКА

Ранее на данном портале была опубликована личная корреспон-денция теолога и профессора Кар-лова университета Томаша Гали-ка, бывших министров по правам человека ЧР Джамили Стеглико-вой и Михаэла Коцаба, а также различных активистов, которые выражали поддержку беженцам и представителям различных меньшинств, проживающих на территории Чехии.
Личное дело премьера

Злоумышленники украли де-сятки писем из личного электрон-ного почтового ящика политика, зарегистрированного на популяр-ном портале Seznam.cz. При этом руководство компании заявило, что 

Ирина Костинаkostina@ptel.cz

миграционного кризисаПОЛИТИКА

Essential Communications Юлия Марешова.
себя строго вкомендациями Брюсселя всти миграционной политики, он может себе позволить частично согласиться скрайней мере, не ведёт к

Против миграционной волны президент ЧР Милош Земан вы-сказался сразу же, чем вызвал не-довольство других политиков как в Чехии, так в странах ЕС. И чем дальше, тем резче президент ком-ментирует события, связанные с миграционным кризисом, при этом он не щадит в комментариях ни самих беженцев, ни принимаю-щую сторону. 
По данным аналитического центра CVVM, в ноябре 2015 г. его популярность начала стабильно расти и сегодня достигла 59 про-центов. Самый высокий показа-тель поддержки у президента был в апреле 2013 года – 61 процент, а самый низкий, 34 процента, в де-кабре 2014 года. Кстати, столь же твёрдо, как чешский президент Земан, изначально стояли на по-зиции: «Квоты на беженцев нам не спускайте» премьер-министр Сло-вакии Роберт Фицо и глава каби-нета министров Венгрии Виктор Орбан. Их популярность у граж-дан Словакии и Венгрии за этот период выросла. Томио  Окамура  (партия «Свобода и прямая демократия») ещё совсем недавно занимал последние ступеньки в рейтин-ге, а сегодня его поддерживает 37 процентов чехов (вместо 26 в прошлом году). Популярность Окамуры сегодня строится, без сомнения, на его категоричной 

По окончании года принято подводить итоги. 2015 год был богат на события, которые меняли 

и корректировали отношение общества к политикам. Президент ЧР Милош Земан по популярности 

и корректировали отношение общества к политикам. Президент ЧР Милош Земан по популярности 

приблизился к своему рекордному показателю – его поддерживает 59 процентов 

чешского населения.

позиции по поводу миграцион-ной политики ЕС. «Удачно лави-рует в этой ситуации и министр финансов ЧР Андрей Бабиш (АНО), – комментирует почти не покачнувшуюся позицию ми-нистра финансов руководитель аналитического отдела агентства 

СПРАВОЧНИК ТУРИСТА

Прага | Карловы Вары | Чешский Крумлов | Кутна ГораТоп-5 замков Чехии

2016

ЧЕХИЯна ладони

CZ_na_ladoni_12_2015_obal.indd   1

14.12.2015   15:51:24

www.ptel.cz
Самая любимая 

газета Чехии

распоряжение Транспортной полиции Чехии поступило 53 новых автомобиля марки Škoda 

для скрытого патрулирования. Внешне они будут выглядеть как обычные машины, чтобы рядовые 

участники дорожного движения не могли различить полицейский автомобиль в

распоряжение полицейских и заступят на боевое дежурство.

Чешский рейтинг наций

Отношение чехов к странам Западной Европы за последние два года заметно ухудшилось. 

Это следует из опроса, проведённого агентством STEM, специалисты которого связывают изменения 

Это следует из опроса, проведённого агентством STEM, специалисты которого связывают изменения 

в общественном мнении с текущим миграционным кризисом. В свою очередь, отношение жителей 

остаётся в числе стран, которые 

чехи традиционно оценивают не-

гативно.
То же самое касается и Укра-

ины, позитивная оценка которой, 

несмотря на победу «Революции 

Достоинства», ухудшилась на 

2% (было 26%). Зато процент ре-

спондентов, которые хорошо от-

носятся к России, остался на том 

же уровне. По данным STEM, РФ 

– указали 

тройке лидеров антирей-

тинга симпатий чехов соглас-

но результатам исследования 

фигурируют Турция (хорошее 

Турции продемон-

стрировали 15% респонден-

Китай 

(25%). Поднебесная, хотя и не-

сколько улучшила свои позиции, 

получила положительные отзы-

вы 30% опрошенных.

Отметим, что отношение 

к Российской Федерации вслед 

за  значительным улучшени-

ем периода конца 90-х-начала 

2000-х
ухудшаться после шестидневной 

войны в

стигло «дна» в

украинского кризиса. 

сии практически не сказывается 

ломить негативный тренд 2015 

года, когда число ДТП на дорогах 

страны вновь выросло.

Эксперты, в

подтверждают, что использование 

скрытого патрулирования являет-

ся действенным инструментом по 

повышению дисциплинированно-

сти участников дорожного дви-

жения. «Скрытое патрулирование 

доказало свою эффективность, 

в результате чего оно используется 

стеклом спрятано светящееся таб-

ло, на котором загорается фраза 

Новые автомашины призваны 

повысить эффективность борьбы 

другими нарушите-

лями ПДД. Полиция собирается 

направить по одному замаскиро-

ванному автомобилю в каждый 

район страны, причем Superb 

будут использоваться на шоссе, 

– на дорогах 1, 2 и 3 клас-

Для дисциплины 

на дорогах

Ожидается, что до июля 2016 

года полиция получит ещё 35 по-

добных машин. Руководство ве-

домства тем самым надеется пере-
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распоряжение Транспортной полиции Чехии поступило 53 новых автомобиля марки Škoda 

для скрытого патрулирования. Внешне они будут выглядеть как обычные машины, чтобы рядовые 

участники дорожного движения не могли различить полицейский автомобиль в транспортном потоке.

заступят на боевое дежурство.

числе стран, которые 

чехи традиционно оценивают не-

Укра-

ины, позитивная оценка которой, 

несмотря на победу «Революции 

Достоинства», ухудшилась на 

2% (было 26%). Зато процент ре-

спондентов, которые хорошо от-

России, остался на том 

же уровне. По данным STEM, РФ 

получила положительные отзы-

вы 30% опрошенных.

Отметим, что отношение 

Российской Федерации вслед 

за  значительным улучшени-

ем периода конца 90-х-начала 

2000-х гг. начало стремительно 

ухудшаться после шестидневной 

войны в Грузии 2008 года и

стигло «дна» в 2014 году во время 

украинского кризиса. 

«Негативное отношение к

сии практически не сказывается 

на её гражданах. Случаи невеж-

ливого обращения с

ми туристами – исключение. Хотя 

некоторые, вспоминая историю, 

считают, что мы имеем мораль-

ное право так себя вести. Одна-

ко в происходящем, в

в Украине российских туристов 

никто не обвиняет»,

вице-президент Союза торговли 

и туризма Чехии Павел Глинка.

А пресс-секретарь Министер-

ства промышленности и

Франтишек Котрба указывает на 

то, что Россия остаётся для чеш-

ских компаний важным партнё-

ром. «С точки зрения потенциала 

чешского экспорта Россия пред-

ставляет во многом уникальный 

рынок, значение которого, несмо-

тря на события последних двух 

лет, тяжело переоценить»,

явил Котрба. 

практически во всех странах ЕС. 

Но главной «мишенью» подобных 

патрулей должны стать наиболее 

агрессивные водители, что позво-

лит добиться того, что потенци-

альный нарушитель будет попро-

сту опасаться «хамить» на дороге, 

осознавая, что за это последует 

расплата»,

Телеграфу» экс-работник россий-

ского ГИБДД с

Андрей Ганцев. 

ломить негативный тренд 2015 

года, когда число ДТП на дорогах 

страны вновь выросло.

Эксперты, в свою очередь, 

подтверждают, что использование 

скрытого патрулирования являет-

ся действенным инструментом по 

повышению дисциплинированно-

сти участников дорожного дви-

жения. «Скрытое патрулирование 

доказало свою эффективность, 

результате чего оно используется 

Дмитрий Фёдоров
fedorov@ptel.cz

В ERB также надеются, что 

«решение ЧНБ не имеет никакого 

отношения к спекуляциям, поя-

вившимся в некоторых чешских 

СМИ, о предполагаемом финан-

сировании европейских полити-

ческих структур». Представи-

тели банка также подчеркнули, 

что «не хотят быть втянутыми 

в политику», и надеются, что 

меры, принятые регулятором, 

«не являются частью антирос-

сийских настроений, которые 

в последнее время становятся всё 

сильнее в чешских обществен-

ных кругах».

О том, что ЧНБ вводит огра-

ничения на деятельность ERB, 

стало известно в среду, 9 марта 

2016 г. Отныне банк не сможет 

предоставлять населению кредиты 

и размещать депозиты, приобре-

тать активы, за исключением тех, 

которые необходимы для обеспе-

чения нормальной работы учреж-

дения, и сберегательных вкладов 

в банках, имеющих лицензию, вы-

данную в соответствии с законода-

тельством ЕС.
Нацбанк ЧР объяснил свои 

действия в пресс-релизе, который 

прокомментировал официальный 

представитель регулятора Томас 

Циммерманн. «Чешский нацио-

нальный банк, как исполнитель-

ный орган финансового надзора, 

после подробной экспертизы ре-

шил применить к ERB временные 

меры и обеспечить функциони-

рование банка, чтобы предупре-

дить возможные невосполнимые 

потери для клиентов в случае фи-

нансового ухудшения положения 

банка», – пояснил Циммерманн.

По его словам, о лишении ли-

цензии речи пока не идёт. Однако 

в двух других подобных случаях, 

когда ЧНБ объявлял о введении 

ограничений в отношении финан-

сового учреждения, банки спустя 

определённое время лишались ли-

цензии на осуществление деятель-

ности на территории ЧР.

Впрочем, в ERB не увидели 

причин для введения ограничи-

тельных мер со стороны ЧНБ. 

В специальном заявлении органи-

зации подчёркивается, что ERB 

«является стабильным банковским 

учреждением, которое в полной 

мере сотрудничает с Нацбанком 

Чехии во всех аспектах регулиро-

вания».
«ERB готов опротестовать ре-

шение ЧНБ и планирует уже через 

несколько дней вернуться к нор-

мальной деятельности. Для этого 

в банке имеется достаточная лик-

видность. Кроме того, депозиты 

клиентов застрахованы на сумму 

до эквивалента 100 тыс. евро. Та-

ким образом, вкладам клиентов 

ничто не угрожает и наложение 

ограничений не повлияет на работу 

с существующими депозитами», – 

говорится в пресс-релизе банка, ко-

торый имеется в распоряжении ПТ.

Суть дела

По мнению экспертов, при-

чиной радикальных мер, пред-

принятых Чешским националь-

ным банком, является наличие 

у банка «проблемных» высоко-

рискованных кредитов, которые 

составляли по итогам 2014 года 

более 50% от общего объёма вы-

данных займов (1,16 миллиар-

дов крон). Для сравнения у

ного из крупнейших банковских 

домов страны, Komerční banka, 

этот показатель составляет 5,3%. 

Крайне  рискованным пред-

с т а вл я е т с я  и

Оружейный бум в Чехии

Тимур Кашапов

kasapov@ptel.cz

ОБЩЕСТВО
Граждане Чехии в массовом порядке скупают оружие. Число желающих приобрести его увеличилось в

в несколько раз. Главная причина бума – опасения жителей за собственную безопасность из-за прилива мигрантов 

и ожидаемое ужесточение условий покупки оружия на всей территории ЕС.

Напомним, что на данный мо-

мент в ЧР действует один из самых 

либеральных в Европе законов об 

оружии (Закон № 119/2002). Для 

того чтобы получить разрешение 

на его ношение необходимо:

• иметь место жительства на 

территории ЧР,
• достичь установленного воз-

раста, т.е. 21 года,

• соответствовать требованиям 

по состоянию здоровья,

• быть дееспособным,

• не иметь судимости,

• сдать экзамен по обращению 

с оружием.
Существует лишь несколько 

ограничений: носить можно не 

больше двух единиц оружия од-

новременно, и оно не должно вы-

ставляться напоказ.

Правительство Чехии приня-

ло решение ужесточить правила 

приобретения и хранения огне-

стрельного оружия. Это стало 

реакцией на трагедию в городе 

Угерски Брод, где в феврале 2015 

года 60-летний местный житель 

ворвался в кафе и застрелил из ле-

гального оружия 8 человек, а затем 

покончил с собой.
Согласно новым правилам, ко-

торые должны утвердить Палата 

депутатов и Сенат, срок действия 

разрешения на владение оружи-

ем сократится с 10 до 5 лет, будет 

увеличено число обязательных 

медосмотров вооружённых граж-

дан, врачи будут сообщать властям 

об изменении состояния здоровья 

владельца лицензии.

Обратная реакция

В ответ на подобные законо-

дательные инициативы граждане 

Чехии бросились скупать стволы. 

Всего за минувшие 12 месяцев чехи 

потратили на огнестрельное ору-

жие почти миллиард крон и приоб-

рели более 54 тысяч стволов, при 

этом в период с 2010 по 2014 гг. 

их было продано менее 52 тысяч. 

Таким образом, на руках у насе-

ления, по данным президиума 

Полиции ЧР, находилось по состо-

янию на 1 января 2016 года око-

ло 810 тысяч единиц различного 

стрелкового оружия.

В стране, где проживает около 

10,5 миллионов человек, пистолет, 

ружьё или автомат имеется у каж-

дого шестнадцатого жителя. Это 

почти в 6 раз меньше, чем в США, 

но в 1,5 раза больше, чем в Россий-

ской Федерации. Параллельно воз-

росло и число неучтённых единиц 

оружия, которое, по некоторым 

данным, достигло 2-2,5 миллионов 

стволов.

Оперативная сводка

огнестрельное, а

оружие, подтвердили «Пражско-

му Телеграфу» владельцы ору-

жейных магазинов. «Действи-

тельно, от клиентов нет отбоя. 

Люди скупают практически всё: 

пистолеты, револьверы, дробо-

вики»,
магазина Prodej-Zbrani.cz в

ском районе Мотол Радек Либо-

вицки.
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Только то, 
что стоит знать!

+420 222 717 885  •  ptel@atlas.cz 
www.ptel.cz

Jiří Nekvasil
Pavel Haas

Performing the Jewish Archive 
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Czech Music Quarterly is a magazine 
in English 
focused on Czech classical music. Czech 
Music Quarterly provides a wide spectrum 
of information for music professionals 
and the general music public alike. 
Czech Music Quarterly offers interviews 
with and portraits of Czech composers 
and performers, often with a special focus 
on contemporary classical music, information 
about current events, reviews and wide-ranging 
articles from leading Czech musicologists.
Czech Music Quarterly has been 
published every 3 months. 
Since 1995
Please send orders to: 
Czech Music Information Centre
Besední 3, 118 00 Prague 1 
Czech Republic
Email: info@czech-music.net 
Web: www.czech-music.net
Published by Czech Music 
Information Centre
www.musica.cz

At www.fl oowie.com/
musica.cz you can 
easily order electronic 
or printed subscriptions, 
as well as purchase 
separate electronic 
issues. A preview of all 
archived issues is 
available too.

Richard Šeda

Improvised Music
South Pole

Rudolfi ne Prague Composers
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Clara Nováková
Leopold Koželuh

Socialist Realism

Czech Ear Project
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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!

Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

www.operaplus.cz

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek

t.cz

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí 
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OBCHODNÍ INFORMACE

Revoluce 
v online  
nakupování
Vstupenky, DVD, diva-
delní programy, knihy 
a další zboží v jednom 
nákupním košíku!

Když jsme před dvěma lety koupili 
nový prodejní systém Colosseum 
Ticket, začaly se dít věci, které 
nás posunuly na špičku ve vy-
užívání moderních technologií 
– jako první jsme spustili online 
prodej předplatného, umíme vám 
prodat v pokladnách vstupenky, 
divadelní programy a další zboží 
v jediné transakci, radikálně jsme 
zjednodušili nakupování vstupenek 
online, aby pro vás bylo snazší 
a přehlednější, sestavujeme pro 
vás přesněji nabídky na míru, 
zefektivnili jsme spolupráci s pro-
dejci vstupenek. 

A teď přicházíme s novinkou 
přímo celosvětovou – se spoje-
ným nákupním košíkem! Vstu-
penky i zboží (divadelní programy, 
DVD, knihy, trička atd.) si koupíte 
najednou v jediné transakci. A ne 
odděleně nadvakrát jako v jiných 
divadlech. Objednávat může-
te odkudkoliv na světě, nejen 
z České republiky! Objednávku 
vám zašleme Českou poštou nebo 
si ji vyzvednete osobně v hlav-
ní pokladně Národního divadla 
(Národní 4, Praha 1). Je jasné, že 
časem tuto službu začnou posky-
tovat i další, ale jsme pyšní na to, 

že první v této online nákupní 
revoluci už navždy zůstaneme my.
Už teď se těšíme, že budeme moci 
v předvánočním čase uspoko-
jit všechny, kteří si chtějí koupí 
vstupenky zajistit krásně strávený 
čas v divadle nebo chtějí jinak 
obdarovat sebe či druhé!

PhDr. Jiří Adamík,  
vedoucí obchodního odboru  
Národního divadla

P. S. Tady jsou moje tipy  
k blížícímu se Mikuláši:
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Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla

Národní divadlo nabízí se-
niorům ve věku 65+ mož-
nost zakoupit vstupenky 
s 50% slevou na vybraná 
místa na všechna předsta-
vení ND (již od 60 Kč  
za vstupenku).* 
Kromě této slevy mohou 
senioři využít rovněž naši 
speciální nabídku na vy-
braná představení  
v listopadu 2016:

ČINOHRA 

Modrý pták
5. 11. v 11.00, Stavovské divadlo
(přízemí 150 Kč)
Sen čarovné noci
21. 11. v 19.00, Národní divadlo 
(2. balkon 200 Kč)
Tři sestry
27. 11. ve 14.00, Stavovské divadlo
(lóže zvýš. příz. a 1. balkon 150 Kč)

OPERA

Rudá Marie
6. 11. a 28. 11. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 200 Kč)
Popelka
8. 11. ve 20.00 a 24. 11. v 19.00, 
Stavovské divadlo (2. balkon 350 Kč)
Rigoletto
7. 11. v 19.00, Hud. divadlo Karlín
(I. a II. balkon boky 250 Kč)

LATERNA MAGIKA

Kouzelný cirkus
5. 11. v 17.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)
Podivuhodné cesty Julese Verna
18. 11. ve 20.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)

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

Národní divadlo nabízí 
studentům a mladým divá-
kům do 26 let vstupenky 
s 50% slevou na vyhra-
zená 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 2016:

ČINOHRA 

Zemětřesení v Londýně
7. 11. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Láska a informace
15. 11. ve 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 100 Kč)
Experiment myší ráj
22. 11. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

OPERA

Rudá Marie
6. 11. a 28. 11. ve 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 200 Kč) 
Rigoletto
7. 11. v 19.00, Hud. divadlo Karlín
(I. a II. balkon boky 250 Kč)

LATERNA MAGIKA
Podivuhodné cesty Julese Verna
19. 11. ve 20.00, 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. 
Rezervace: 224 901 448, 
info@narodni-divadlo.cz

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

Nová pokladna Národního divadla  
v Hudebním divadle Karlín

Od září 2016 je otevřena nová pokladna Národního di-
vadla v Hudebním divadle Karlín (Křižíkova 10, Praha 8). 
V pracovní dny (po–pá) bude otevřena vždy 9–13.30 
a 14–19 hodin, o svátcích a víkendech 2 hodiny před 
představením, pokud bude Národní divadlo nebo Hudeb-
ní divadlo Karlín v ten den hrát.

V této pokladně jsou v prodeji 
(stejně jako v ostatních pokladnách 
Národního divadla) vstupenky až 
na 10 měsíců dopředu u Opery (vy-
jma Opery na Nové scéně) a až na  
5 měsíců dopředu u Baletu, Činohry, 
Laterny magiky a Opery na Nové 

scéně. Pokladní zde také přijímají 
a prodávají dárkové poukázky 
Národního divadla, prodávají dár-
kové obálky na vstupenky, vybrané 
programy k divadelním inscenacím 
a doplňkové zboží, jehož sortiment 
budeme postupně rozšiřovat.

 >

Popelka
Foto: P. Borecký

 >

Poloha a parkovací místa  
Hudebního divadla Karlín
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

 1. Út/Tue Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond 19.00

 2. St/Wed Manon Lescaut 19.00

 3. Čt/Thu Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond ND+ O1 19.00

 4. Pá/Fri Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) ND+ EX1 19.00

 5. So/Sat
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD1 14.00

Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

 6. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice SEN5 14.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

 9. St/Wed Carmen 19.00

10. Čt/Thu
V rytmu swingu buší srdce mé / 
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

19.00

11. Pá/Fri Rusalka 19.00

12. So/Sat Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 14.00

13. Ne/Sun Štefan Margita – Gala 60 19.00

14. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

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

16. St/Wed nehraje se / no performance

17. Čt/Thu Paměť národa / Memory of Nation 20.00

18. Pá/Fri Manon Lescaut ND+ 19.00

19. So/Sat

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

14.00

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

19.00

20. Ne/Sun
Čarodějův učeň / Krabat ROD4 14.00

Čarodějův učeň / Krabat 18.00

21. Po/Mon Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ 19.00

22. Út/Tue Jakobín / The Jacobin DV3 19.00

23. St/Wed Čarodějův učeň / Krabat VŘ 20.00

24. Čt/Thu
Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

25. Pá/Fri
Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

26. So/Sat
Sněhová královna / The Snow Queen 14.00

Sněhová královna / The Snow Queen 19.00

27. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Madama Butterfly ND+ OH 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.00

 7. Po/Mon Rigoletto 19.00

 8. Út/Tue Rusalka 19.00

21. Po/Mon La traviata 19.00

22. Út/Tue Nabucco 19.00

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
ENG S anglickými titulky / With English subtitles
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Listopad / November 2016

 1. Út/Tue Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ Č1 19.00

 2. St/Wed Don Giovanni 20.00

 3. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

 5. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ 11.00

Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor ENG 19.00

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

19.00

 7. Po/Mon Audience u královny / The Audience 19.00

 8. Út/Tue Popelka (La Cenerentola) 20.00

 9. St/Wed Mikve / Mikveh ČS2 19.00

10. Čt/Thu
Malá mořská víla / The Little Mermaid 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

11. Pá/Fri
Malá mořská víla / The Little Mermaid 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

12. So/Sat

Opera nás baví – Postavy světové historie v operách /  
Opera Is Fun!

11.00

Tři sestry / Three Sisters 19.00

13. Ne/Sun
Malá mořská víla / The Little Mermaid ND+ ROD7 14.00

Malá mořská víla / The Little Mermaid 18.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) Č2 19.00

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

17. Čt/Thu Malá mořská víla / The Little Mermaid
14.00

18.00

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

19. So/Sat Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) ROD5 14.00

20. Ne/Sun
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD6 14.00

Audience u královny / The Audience 20.00

21. Po/Mon Don Giovanni 19.00

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

23. St/Wed Les / The Forrest 19.00

24. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) 19.00

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

26. So/Sat Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor ND+ 19.00

27. Ne/Sun Tři sestry / Three Sisters 14.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

 1. Út/Tue Láska a informace / Love and Information ENG ND+ 20.00

 2. St/Wed Human Locomotion 20.00

 3. Čt/Thu
Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space To Continue
(1. premiéra / 1st premiere)

20.00

 4. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 5. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

 6. Ne/Sun
Houpací pohádky (Studio Damúza) 17.00

Rudá Marie / Red Mary ND+ NO 20.00

 7. Po/Mon
Hovory s… / Talking with... 14.30

Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

 8. Út/Tue
Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space To Continue
(2. premiéra / 2nd premiere)

20.00

 9. St/Wed Spolu/Sami / Protection ND+ ČS1 20.00

10. Čt/Thu Cube ND+ 20.00

11. Pá/Fri Nová krev – Volný styl / The New Blood – Freestyle 20.00

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

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

14. Po/Mon Malý princ / The Little Prince ND+ 10.00

15. Út/Tue
Miniopery (Dětská opera Praha) 10.00

Láska a informace / Love and Information 20.00

16. St/Wed Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space To Continue ND+ ČNS2 20.00

17. Čt/Thu Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

18. Pá/Fri Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

19. So/Sat Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

20. Ne/Sun Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

25. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

26. So/Sat
Kouzelný cirkus / Wonderful Circus  ND+ 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

27. Ne/Sun
Z tajného deníku Smolíčka Pé (Studio Damúza) 17.00

Spolu/Sami / Protection 20.00

28. Po/Mon Rudá Marie / Red Mary 20.00

29. Út/Tue Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space To Continue ND+ ČNS1 20.00

30. St/Wed Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ 20.00
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PROGRAM > PROSINEC / DECEMBER 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

 1. Čt/Thu Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse
15.30

19.00

 2. Pá/Fri Macbeth 19.00

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

18.00

 4. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice Č1 19.00

 5. Po/Mon nehraje se / no performance

 6. Út/Tue Z mrtvého domu / From the House of the Dead ND+ O2 19.00

 7. St/Wed Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 19.00

 8. Čt/Thu Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse
15.30

19.00

 9. Pá/Fri Z mrtvého domu / From the House of the Dead DV1 19.00

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

ROD2 14.00

ROD5 18.00

11. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

12. Po/Mon Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG ND+ 19.00

13. Út/Tue Manon Lescaut ND+ KB 19.00

14. St/Wed Aida 19.00

15. Čt/Thu La bohème (Bohéma) 19.00

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

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

18.00

18. Ne/Sun

Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Manon Lescaut
15.00

19.00

19. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice Č4 19.00

20. Út/Tue Jakobín / The Jacobin 19.00

21. St/Wed Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta VŘ 19.00

22. Čt/Thu Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 19.00

23. Pá/Fri Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 17.00

24. So/Sat nehraje se / no performance

25. Ne/Sun Rusalka 17.00

26. Po/Mon Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse
14.00

18.00

27. Út/Tue Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters (derniéra / last time) 19.00

28. St/Wed Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 19.00

29. Čt/Thu Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

30. Pá/Fri V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 19.00

31. So/Sat Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 15.00

 6. Út/Tue Die Fledermaus (Netopýr) SEN4 19.00

19. Po/Mon Rusalka 19.00

22. Čt/Thu Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel 18.00

25. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel 17.00

26. Po/Mon Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
14.00

18.00

27. Út/Tue La traviata 19.00

28. St/Wed La traviata 19.00

29. Čt/Thu Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

30. Pá/Fri Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

31. So/Sat Die Fledermaus (Netopýr) 15.00

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
ENG S anglickými titulky / With English subtitles

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Čt/Thu Mikve / Mikveh 19.00

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

 3. So/Sat
Opera nás baví – Slavné literární předlohy v opeře I. / Opera Is Fun! 11.00

Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) 19.00

 4. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ND+ 14.00

 5. Po/Mon Audience u královny / The Audience 19.00

 6. Út/Tue Tři sestry / Three Sisters 19.00

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

 8. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

10. So/Sat Les / The Forrest (derniéra / last time) 19.00

11. Ne/Sun Audience u královny / The Audience ROD3 14.00

12. Po/Mon Tři sestry / Three Sisters 19.00

13. Út/Tue Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) Č3 19.00

14. St/Wed Popelka (La Cenerentola) 20.00

15. Čt/Thu Spalovač mrtvol / The Cremator (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

16. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

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

11.00

15.00

18.00

18. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) ND+ OO 17.00

19. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ 19.00

20. Út/Tue
Malá mořská víla / The Little Mermaid 15.30

Malá mořská víla / The Little Mermaid ND+ B1 19.00

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

22. Čt/Thu Chorea Bohemica 19.00

23. Pá/Fri Chorea Bohemica
15.00

19.00

24. So/Sat nehraje se / no performance

25. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird 17.00

26. Po/Mon Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

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

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

29. Čt/Thu Mikve / Mikveh 19.00

30. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

31. So/Sat
Silvestr s Mozartem / New Year’s Eve with Mozart
Die Zauberflöte (Kouzelná flétna)

20.00

 1. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection ND+ 20.00

 2. Pá/Fri Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London ENG 20.00

 3. So/Sat Three Tales (premiéra / premiere) ND+ 20.00

 4. Ne/Sun nehraje se / no performance

 5. Po/Mon Effi Briest (Deutsches Schauspielhaus Hamburg) 20.00

 6. Út/Tue Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

 7. St/Wed Láska a informace / Love and Information ND+ 20.00

 8. Čt/Thu Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space To Continue 20.00

 9. Pá/Fri Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

10. So/Sat Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

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

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

Three Tales ND+ NDS 20.00

13. Út/Tue Vertigo 20.00

14. St/Wed
Vertigo 11.00

Vertigo ND+ DV2 20.00

15. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

16. Pá/Fri Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ 20.00

17. So/Sat Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space To Continue 20.00

18. Ne/Sun
Perníková chaloupka (Studio Damúza) 17.00

Three Tales ND+ NO 20.00

19. Po/Mon Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok 20.00

20. Út/Tue Nová krev – Sestava / The New Blood – Report 20.00

21. St/Wed The Tap Tap: Nefňuka 19.00

22. Čt/Thu
Česká mše vánoční / The Czech Christmas Mass  
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

16.00

18.00

23. Pá/Fri nehraje se / no performance

24. So/Sat nehraje se / no performance

25. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince
14.00

18.00

26. Po/Mon Malý princ / The Little Prince
14.00

18.00

27. Út/Tue Malý princ / The Little Prince 16.00

28. St/Wed The Tap Tap: Nefňuka 19.00

29. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

30. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

31. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

Prosinec / December 2016
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Vstupenky na představení Baletu, Činohry a Laterny magiky 
prodáváme na 5 měsíců dopředu, představení Opery 10 mě-
síců předem. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND,  
Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (po–ne 10–18)
Hudební divadlo Karlín (od 1. 9. 2016), Křižíkova 10, Praha 8 
(po–pá 9–13.30, 14–19, státní svátky, so–ne 2 hodiny před 
představením)

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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. 45)

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
We sell tickets for Ballet, Drama and Laterna magika per-
formances 5 months in advance, for Opera performances 
10 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)
Karlín Music Theatre (from September 1, 2016)  
Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 9–13.30, 14–19, Public  
Holiday, Sat–Sun 2 hours before the start of the  
performance)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

ENGLISH-FRIENDLY 
ČINOHRA

Činohra Národního 
divadla připravila pro 
anglicky mluvící diváky 
tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky:

Láska a informace
1. 11.
Othello, mouřenín 
benátský
5. 11. 
Zemětřesení v Londýně 
2. 12.
Sen čarovné noci
12. 12.

ENGLISH-FRIENDLY 
DRAMAS 

For English-speaking 
theatregoers, the Natio-
nal Theatre has prepa-
red a new offer. Some 
of the performances are 
provided with English 
subtitles:  
Love and Information 
(Nov 1)
Othello, Venetian 
Blackamoor (Nov 15)
Earthquakes in London 
(Dec 2)
A Midsummer Night‘s 
Dream (Dec 12) 

Further information is to be found on the theatre‘s 
website: www.national-theatre.cz

Informace o doplňkových programech 
pro skupiny i jednotlivce na  
www.NDplus.cz



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI INSCENACÍ ND

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

TECHNOLOGICKÝ 
PARTNER ND 

PARTNER PREMIÉROVÝCH
VEČERŮ ND



V říjnu roku 1963 byla uvedena v Národním divadle 
premiéra inscenace Shakespearovy tragédie Romeo 
a Julie v překladu Josefa Topola a režii Otomara Krejči. 
Do titulních rolí tehdy obsadil Jana Třísku a Marii  
Tomášovou. Otomar Krejča by se letos v listopadu 
dožil 95 let a Jan Tříska slaví 80. narozeniny. 

Na snímku Luděk Munzar (Merkucio), Jan Tříska (Romeo)  
a Vladimír Brabec (Benvolio)
Foto: J. Svoboda


