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12 Noční sezóna 
s Janou Preissovou v hlavní roli

04 Vánoční předplatné

22 Opera Don Hrabal
Světová premiéra se blíží

 



 

Premieres
FOR THE 2017–2018 SEASON

Premiéry
SEZONY 2017–2018

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
Režie: Evald Schorm,  
Jan Švank majer, Jiří Srnec
Choreografie: K. Vrtiška, J. Hrabal, 
V. Jílek, J. Koníček, F. Pokorný

Cocktail 012 – The Best of 
Námět a dramaturgie: V. Janeček,  
Z. Prokeš

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

Human Locomotion
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Scénář a režie: David Drábek

Malý princ / The Little Prince
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Choreografie: Libor Vaculík

Cube
Scénář a režie: Pavel Knolle,  
Štěpán Pechar, David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Š. Pechar, D. Stránský

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Timeless
Serenade
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: George Balanchine
Separate Knots
Hudba: Fryderyk Chopin
Choreografie: Emanuel Gat
Le sacre du printemps
Hudba: Igor Stravinskij
Choreografie: Glen Tetley
Hudební nastudování: David Švec
Dirigent: David Švec / Václav Zahradník 
20. & 21. 10. 2017

Marná opatrnost / La fille mal gardée
Hudba: Louis-Joseph-Ferdinand Hérold
Choreografie: Frederick Ashton
19. & 20. 4. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Slovanský temperament /  
Slavic Temper
Choreografie: Katarzyna Kozielska, 
Andrej Kajdanovskij, Ondřej Vinklát
14. & 15. 6. 2018

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giuseppe Verdi
Maškarní ples / Un ballo  
in maschera
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Dominik Beneš
5. & 7. 10. 2017

Benjamin Britten
Billy Budd
Dirigent: Christopher Ward
Režie: Daniel Špinar
18. & 20. 01. 2018

Leoš Janáček
Výlety páně Broučkovy /  
The Excursions of Mr. Brouček
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Sláva Daubnerová
22. & 25. 3. 2018

Jules Massenet
Werther
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Willy Decker
7. & 9. 6. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni
Dirigent: Plácido Domingo
Režie: Jiří Nekvasil
27. & 29. 10. 2017

Wolfgang Amadeus Mozart
Figarova svatba / Le nozze di Figaro
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Magdalena Švecová
1. & 3. 2. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Miloš Orson Štědroň
Don Hrabal
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Linda Keprtová
14. 12. 2017

Ivan Acher
Sternenhoch
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
7. 4. 2018

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

Giuseppe Verdi
Nabucco
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: José Cura
28. & 29. 6. 2018

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 2017/18
Hudba z repertoáru Nového  
německého divadla v Praze
Dirigent: Petr Kofroň
Orchestr Státní opery
14. 9. 2017

Adventní koncerty
Kühnův dětský sbor a Orchestr 
Národního divadla
Dirigent: Zbyněk Müller
26. 11., 3., 10. a 17. 12. 2017

Matiné k 194. výročí narození  
Bedřicha Smetany
10. 3. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2018
Laureáti Mezinárodní pěvecké soutě-
že A. Dvořáka v Karlových Varech  
z let 2015–17
Dirigent: Ondrej Olos
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2018

Wolfgang Amadeus Mozart
La clemenza di Tito
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Marc Minkowski
Orchestr Národního divadla
10. & 11. 5. 2018

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

Beethoven–Berg–Wagner
Orchestr Státní opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
16. 11. 2017

Emil von Reznicek
Donna Diana
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Orchestr Státní opery
1. 3. 2018

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Maryša / Marysha
Režie: Jan Mikulášek
23. & 24. 11. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rebecca Lenkiewiczová
Noční sezóna / The Night Season
Režie: Daniel Špinar
9. & 10. 11. 2017

Johann Wolfgang Goethe
Faust
Režie: Jan Frič
15. & 16. 3. 2018

Moira Buffiniová
Vítejte v Thébách /  
Welcome to Thebes
Režie: Daniel Špinar
31. 5. & 1. 6. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Paul Rudnick
Jsme v pohodě / New Century
Režie: Braňo Holiček
26. & 27. 10. 2017

Jiří Adámek
Nová Atlantida / New Atlantis
Režie: Jiří Adámek
1. & 2. 3. 2018

Jan Frič, Milan Šotek a kol.
Zbyhoň!
Režie: Jan Frič
17. & 18. 5. 2018

Činohra Balet
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Vážené divačky, vážení diváci,  
milí přátelé divadla,
podzim vrcholí – a s ním vrcholí i naše 
premiérové úsilí. V prvních měsících 
sezony Činohra tradičně připravuje tři 
nové tituly do všech tří budov, v nichž 
se s námi můžete setkávat. Na Nové 
scéně máte již od října příležitost vidět 
českou premiéru „nekorektní“ komedie 
Jsme v pohodě. Paul Rudnick, americký 
herec a dramatik, se ve své hře zabývá 
tématem jinakosti a normálnosti. Chtěli 
jsme, abyste se po hodině a půl strávené 
v dokonale pohodlném hledišti Nové scé-
ny cítili trochu nepohodlně: z toho, čemu 
je člověk ochoten se taky smát, a z toho, 
co to vlastně znamená být normální… 
Rozhodně „nepohodlně“ se cítí hrdino-
vé textu, jehož premiéra nás čeká hned 
z kraje listopadu. Opět půjde o českou 
premiéru, tentokrát ovšem britské hry – 
a na jevišti Stavovského divadla. Bláznivá 
babička, tři sestry, zkrachovalý otec, to je 
dokonalý půdorys současné tragikome-
die, v níž se po čase v hlavní roli objeví 
Jana Preissová. Těším se z tohoto návratu 
také i proto, že Noční sezóna vzniká v mé 
režii. Uvidíme, jak „pohodlně“ se bude cítit 
Maryša, až si zase bude muset vzít Vávru. 

V našem činoherním podzimu to bude 
Maryša Pavly Beretové. Po třinácti letech 
se do historické budovy ND vrací text, 
který tam bytostně patří. V režii Jana Mi-
kuláška to však nebude muzeální kousek, 
ale návrat k podstatě hry bratří Mrštíků, 
v němž nejde o míň než o svobodu jedince 
ve svíravých okolnostech tradic.

Kromě toho pokračujeme samozřejmě 
ve svém úsilí spojeném s programem 
Nové krve – připravili jsme cyklus před-
nášek na témata blízká našim inscena-
cím (tento měsíc půjde o Jsme v pohodě), 
chystáme kurz kritického psaní, scházejí 
se u nás adepti dramatické tvorby. Připra-
vujeme velkou vánoční Novou krev a pak 
akce další, abychom Vám za tři měsíce 
mohli napsat: jaro vrcholí a s ním vrcholí 
i naše premiérové úsilí.

Do té doby Vám přeju hodně divadelních 
zážitků a inspirativních chvil v Národním 
divadle!

Daniel Špinar

Vánoční předplatné
Snažíte se sehnat vstupenky na beznadějně vyprodaná představení, nebo jen hledáte dárky pro celou 
rodinu? Vánočním předplatným Národního divadla darujete radost, kterou si můžete užít opakovaně. 
Na své si přijdou milovníci všech žánrů, sváteční návštěvníci divadla i ti, kteří jsou v divadle jako doma. 
Jedinečné projekty, kasovní trháky, operní hvězdy, pohádkové balety i edukativní program. To vše  
najdete v sedmnácti abonentních skupinách sestavených z představení souborů Činohry, Baletu,  
Opery a Laterny magiky v termínech od ledna do června 2018.
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VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ 2017

Předplatitelské skupiny

I: Romantické večery I VE DVOU DO DIVADLA

Dvojice představení na motivy známých pohádek vás zavede jak 
do hlediště zlaté kapličky, tak do útulné atmosféry Stavovského 
divadla. Balet Sněhová královna vás okouzlí bohatou výpravou a pře-
krásnými kostýmy. V Rossiniho Popelce nachází své místo romantika 
i komično. 

03.02.2018 so Sněhová královna 19.00 ND
17.05.2018 čt Popelka 19.00 StD

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

II: Romantické večery II VE DVOU DO DIVADLA

Shakespearovu tragédii o veronských milencích, jejichž lásce není 
přáno, si můžete tentokrát vychutnat v baletním zpracování Petra 
Zusky s hudbou Sergeje Prokofjeva. Kouzelná flétna zaujímá v plejádě 
Mozartových geniálních děl významné postavení. Na pozadí příběhu 
lásky Paminy a Tamina se odehrává souboj dobra a zla. 

27.02.2018 út Romeo a Julie 19.00 HDK
23.05.2018 st Kouzelná flétna 19.00 StD

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

III: Baletní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Těšit se můžete na příběh inspirovaný románem Nebezpečné známos-
ti. Markýza de Merteuil a vikomt de Valmont pro své pobavení zasahují 
do cizích osudů a roztáčejí soukolí, jež je nakonec smete. Druhý večer 
nabízí klasický titul Marná opatrnost skladatele Ferdinanda Hérolda. 
Na prkna Národního divadla přeneseme londýnskou inscenaci, kterou 
vytvořil sir Frederick Ashton.

06.02.2018 út Valmont 19.00 StD
06.05.2018 ne Marná opatrnost 19.00 ND

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

IV: Láska v opeře VE DVOU DO DIVADLA

Na předvečery svátků, které oslavují lásku, jsme pro vás vybrali 
dvojici romantických oper. La traviata na motivy Dumasovy Dámy s ka-
méliemi patří dnes již k ikonickým milostným příběhům. Na pozadí 
událostí Velké francouzské revoluce sledujeme v Giordanově opeře 
Andrea Chénier osud básníka odsouzeného k trestu smrti. Nejslavněj-
ším výstupem příběhu o zrození lásky a obětech je árie Maddaleny La 
mamma morta, která se do povědomí posluchačů zapsala díky slavné 
Marii Callas.

13.02.2018 út La traviata 19.00 HDK
30.04.2018 po Andrea Chénier 19.00 ND

Cena pro dva – A: 2 990 Kč, B: 1990 Kč, C: 1 290 Kč

V: Exclusive

V baletu Valmont můžete obdivovat dokonalé propojení krásy taneč-
ního umění a technické preciznosti. V Audienci u královny v titulní roli 
exceluje Iva Janžurová, ale také mj. Taťjana Medvecká nebo Václav Po-
stránecký. Výjimečný zážitek nabídne představení Pucciniho Turandot, 
kdy se v roli prince Kalafa představí světově proslulý tenorista Yusif 
Eyvazov. Závěr sezony bude patřit klasice českého divadla v hlavních 
rolích s Pavlou Beretovou a Davidem Prachařem.

07.02.2018 st Valmont 19.00 StD
09.03.2018 pá Audience u královny 19.00 StD
24.04.2018 út Turandot 19.00 HDK
23.06.2018 so Maryša 19.00 ND

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

VI: Činoherní hity

V Pýše a předsudku vás osloví inteligentní humor, jímž Austenová 
strhuje své čtenáře už dvě stě let. Z díla českého klasika Klicpery 
sestavil Milan Šotek „fungl novou“ komedii. Lorcova Krvavá svatba – 
hra o vášni a milostné touze. V inscenaci Fausta si Jan Frič pokládá 
otázku, v čem by mohl být Faust naším současníkem.

25.02.2018 ne Pýcha a předsudek 19.00 ND
10.04.2018 út Mlynářova opička 19.00 StD
12.05.2018 so Krvavá svatba 19.00 StD
19.06.2018 út Faust 19.00 StD

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

VII: Dětem pro radost PRO NAŠE NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme divákům od šesti let. 
Pro malé diváky, které k lásce k divadlu a kultuře teprve vychovává-
me. Baletní představení Malá mořská víla svou nádhernou výpravou 
zobrazující tajemnou podvodní říši. Operní ztvárnění známé pohádky 
Čert a Káča přinese mladým posluchačům setkání s hudbou Antonína 
Dvořáka a pohádkovou scénou ilustrátora Adolfa Borna.

17.02.2018 so Malá mořská víla 14.00 StD
12.05.2018 so Čert a Káča 11.00 ND

Cena – A: 790 Kč, B: 590 Kč, C: 390 Kč

VIII: Rodinné divadlo odpolední

Skupinu doporučujeme divákům od deseti let. 
Zlatá kaplička s neopakovatelnou atmosférou, Stavovské divadlo, 
jež hostilo Mozarta, Hudební divadlo Karlín, které poskytlo azyl 
Jeníčkovi s Mařenkou, než se budou moci vrátit do Státní opery, 
i Nová scéna, kde se v představeních Laterny magiky snoubí činohra 
s pohybovým divadlem a filmovými projekcemi. 

06.01.2018 so Jeníček a Mařenka 17.00 HDK
18.02.2018 ne Modrý pták 13.00 StD
18.03.2018 ne Vidím nevidím 17.00 NS
19.05.2018 so Marná opatrnost 14.00 ND

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

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 abonentní-
ho představení

• 30% sleva na koncerty České 
filharmonie

• dárkové balení abonentní 
vstupenky při osobním nákupu 
v pokladně ND

• bezplatné lektorské úvody 
k představením a speciální  
akce pro předplatitele

• jednoduchý výběr ze skupin 
sestavených podle přání diváků

• cenové zvýhodnění
• přednostní prodej míst před  

zahájením prodeje samostat-
ných vstupenek

• stejné místo v hledišti při více 
představeních v jednom sále

KDY, KDE A JAK  
ZAKOUPIT PŘEDPLATNÉ?

• Online na www.predplatnend.cz 
31. 10. – 23. 12. 2017

• V hlavní pokladně Národního  
divadla (Národní 4, Praha 1) 
31. 10. – 23. 12. 2017 
(po–pá 9–18, so–ne 10–18) 
11. – 23. 12. 2017 prodloužená 
otevírací doba denně do 20 hod.

• Osobně na předprodejních  
místech po celé ČR (seznam  
na www.colosseumticket.cz) 
31. 10. – 23. 12. 2017

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

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 2018.
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Budova / Building 
N

árodní divadlo
Adresa / Adress 

N
árodní 2, Praha 1

D
atum

, čas / D
ate, tim

e 
28.3.2018, 19:00

Představení / Perform
ance 

R
usalka

M
ísto / Place 

přízem
í 

Ř
ada / R

ow
 

10
Sedadlo / Seat 

6
C

ena / Price 

VSTU
PEN

K
A / TICK

ET
Č

íslo / N
o. 

182563255
D

atum
 vystavení / Issue date 

30.10.2017

NÁRODNÍ DIVADLO • STAVOVSKÉ DIVADLO • HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN • NOVÁ SCÉNA 

THE NATIONAL THEATRE • THE ESTATES THEATRE • THE KARLIN MUSIC THEATRE • THE NEW STAGE

Budova / Building 
Stavovské divadlo

Adresa / Adress 

Ovocný trh, Praha 1

Datum, čas / Date, time 

19.6.2018, 19:00

Představení / Performance 

Faust

Místo / Place 

2. balkon

Řada / Row 

2

Sedadlo / Seat 

5

Cena / Price 

VSTUPENKA / TICKET

Číslo / No. 

182563251

Datum vystavení / Issue date 
30.10.2017

NÁRODNÍ DIVADLO • STAVOVSKÉ DIVADLO • HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN • NOVÁ SCÉNA 

THE NATIONAL THEATRE • THE ESTATES THEATRE • THE KARLIN MUSIC THEATRE • THE NEW STAGE

Budova / Building 
Nová scéna

Adresa / Adress 

Národní 4, Praha 1

Datum, čas / Date, time 

18.3.2018, 17:00

Představení / Performance 

Vidím nevidím

Místo / Place 

přízemí

Řada / Row 

5

Sedadlo / Seat 

1

Cena / Price 

VSTUPENKA / TICKET

Číslo / No. 

182563252

Datum vystavení / Issue date 
30.10.2017

NÁRODNÍ DIVADLO • STAVOVSKÉ DIVADLO • HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN • NOVÁ SCÉNA 

THE NATIONAL THEATRE • THE ESTATES THEATRE • THE KARLIN MUSIC THEATRE • THE NEW STAGE

Budova / Building 
Národní divadlo

Adresa / Adress 

Národní 2, Praha 1

Datum, čas / Date, time 

27.5.2018, 17:00

Představení / Performance 

Lohengrin

Místo / Place 

1. balkon

Řada / Row 

2

Sedadlo / Seat 

5

Cena / Price 

VSTUPENKA / TICKET

Číslo / No. 

182563253

Datum vystavení / Issue date 
30.10.2017

NÁRODNÍ DIVADLO • STAVOVSKÉ DIVADLO • HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN • NOVÁ SCÉNA 
THE NATIONAL THEATRE • THE ESTATES THEATRE • THE KARLIN MUSIC THEATRE • THE NEW STAGE

Budova / Building Stavovské divadlo
Adresa / Adress Ovocný trh, Praha 1
Datum, čas / Date, time 20.3.2018, 19:00
Představení / Performance Malá mořská víla
Místo / Place 1. galerie 
Řada / Row 1
Sedadlo / Seat 23
Cena / Price 

VSTUPENKA / TICKET
Číslo / No. 182563254
Datum vystavení / Issue date 30.10.2017

Vánoční
předplatné

Štastné a veselé Národní divadlo!

5

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

KONTAKTY

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

IX: Opera nás baví PRO NAŠE NEJMENŠÍ

Projekt Opera nás baví zábavnou cestou seznamuje malé návštěvníky 
divadla nejen s hrdiny slavných oper, ale také s jejich tvůrci, s hudebníky 
a jejich nástroji. V každém díle se setkáte s jednou skladatelskou osob-
ností a také s dobou, ve které žila, poznáte skladatelské múzy. Přiučit 
se tak mohou všichni: děti, rodiče i prarodiče. Připraveny jsou i soutěže. 
Letos se seznámíte s ruskou a francouzskou operou a poznáte život 
a dílo A. Dvořáka a velikána opery G. Verdiho. 

25.03.2018 ne Opera nás baví – Ruská opera 11.00 StD
22.04.2018 ne Opera nás baví – Francouzská opera 11.00 StD
20.05.2018 ne Opera nás baví – Antonín Dvořák 11.00 StD
16.06.2018 so Opera nás baví – Giuseppe Verdi 11.00 ND

Jednotná cena 590 Kč

X: Dárek pro prarodiče

Vzpomínky nejednoho z milovníků divadla se vrací do dětství 
k víkendům stráveným s babičkou a dědečkem, kteří s námi trpělivě 
obcházeli představení či koncerty. Darujte tentokrát společné chvíle 
vy. Vybrali jsme pro vás čtveřici odpoledních představení, která 
potěší milovníky všech žánrů. Operní klasika o bájném Lohengrinovi, 
pohádkový balet s bohatou výpravou a okouzlujícími kostýmy, zbrusu 
nová komedie na texty Václava Klimenta Klicpery a dnes již kultovní 
Kouzelný cirkus Laterny magiky. 

03.03.2018 so Sněhová královna 14.00 ND
01.04.2018 ne Kouzelný cirkus 17.00 NS
28.04.2018 so Mlynářova opička 14.00 StD
27.05.2018 ne Lohengrin 17.00 ND

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

XI: Pro milovníky tance

Timeless, kde si v rámci jednoho večera špičkoví tanečníci souboru 
Baletu ND sáhnou na dno svých sil v náročných choreografiích Glena 
Tetleyho, George Balanchina a Emanuela Gata. Malá mořská víla vás 
zavede do kouzelného světa pod vodou, do kterého zasáhne láska 
i zrada člověka. Dále titul s jedinečnou poetikou pohybu a výrazových 
prostředků z dílny charismatického izraelského choreografa Ohada 
Naharina. A na konec komponovaný večer inspirovaný básní Vladimíra 
Holana Poslední. 

11.02.2018 ne Timeless 19.00 ND
20.03.2018 út Malá mořská víla 19.00 StD
24.05.2018 čt OHAD NAHARIN: decadance 20.00 NS
29.06.2018 pá Chvění 20.00 ND

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

XII: Pro milovníky opery

Skupinu pro milovníky opery jsme obohatili o koncertní provedení 
komické opery Donna Diana. Ta patří ke skvostům repertoáru slavné 
éry Nového německého divadla. V dalších večerech si pak užijete 
výběr děl od Mozartova singspielu o Konstanci a Blondě unesených 
tureckým pašou přes Verdiho Maškarní ples až k Janáčkovým Výletům 
páně Broučkovy. 

12.01.2018 pá Únos ze serailu 19.00 StD
01.03.2018 čt Donna Diana 19.00 FK
15.04.2018 ne Výlety páně Broučkovy 19.00 ND
16.06.2018 so Maškarní ples 19.00 ND

Cena – A: 2 980 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 290 Kč

XIII: Nová opera

Operní žánr má své pevné místo také v tvorbě hudebních sklada-
telů 20. i 21. století. Na objednávku přichází do ND bývalý držitel 
Fulbrightova stipendia na Kolumbijské univerzitě Jiří Kadeřábek 
s operou Žádný člověk. Děj Martinů Juliette se odehrává v poetické, 
snové atmosféře. Brittenův Billy Budd patří k vrcholným hudebnědra-
matickým dílům 20. století. Expresionistický charakter díla Ladislava 
Klímy inspiroval skladatele Ivana Achera ke kompozici, která využívá 
zvukových možností elektronické i historické hudby.

08.01.2018 po Žádný člověk 20.00 NS
23.02.2018 pá Juliette (Snář) 19.00 ND
27.04.2018 pá Billy Budd 19.00 ND
24.06.2018 ne Sternenhoch 20.00 NS

Ceny – A: 1 990 Kč, B: 1 490 Kč, C: 990 Kč

XIV: Operní hvězdy

Abonentní cyklus, v němž se budete moci těšit z díla a umění skutečně 
výjimečných osobností. Orchestr Národního divadla při Dvořákově 
Rusalce povede známá kanadská dirigentka Keri-Lynn Wilson. V titulní 
roli Boitova Mefistofela vystoupí slovenský basista Štefan Kocán, který 
slaví úspěchy na největších světových operních scénách. V Carmen 
se můžete těšit na hvězdnou dvojici, sopranistku Elenu Zhidkovou 
a tenoristu Pavla Černocha. Legendární Edita Gruberová se představí 
v Belliniho Normě. 

28.03.2018 st Rusalka 19.00 ND
26.04.2018 čt Mefistofeles 19.00 ND
12.05.2018 so Carmen 19.00 ND
02.06.2018 so Norma 19.00 ND

Ceny – A: 6 490 Kč, B: 4 490 Kč, C: 2 190 Kč

XV: Pro milovníky činohry I

Je láska doménou mládí, nebo je každý z nás tak trochu opouštějící 
Nevěstou a zrazeným Ženichem? Nejen tyto otázky si klade Lorcova 
Krvavá svatba. Sen čarovné noci je přehlídkou motivů, zápletek, záhad 
a tajemství. Novela Spalovač mrtvol Ladislava Fukse má více rovin 
a její sdělení je v mnohých ohledech aktuální i dnes – tím hlavním je 
odvaha zachovat si tvář. Životním snem tří sester Prozorovových je 
návrat do Moskvy. Může útěk do minulosti přinést vytoužené životní 
štěstí?

23.02.2018 pá Krvavá svatba 19.00 StD
14.04.2018 so Tři sestry 19.00 StD
14.05.2018 po Spalovač mrtvol 19.00 StD
18.06.2018 po Sen čarovné noci 19.00 ND

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

XVI: Pro milovníky činohry II

Kombinace klasiky a současného divadla. V hlavních rolích ve hře bra-
tří Mrštíků se představí Pavla Beretová a David Prachař. Noční sezóna 
britské autorky Rebeccy Lenkiewiczové je hořkou komedií o osudech 
„normální britské rodinky“. Milan Šotek vybral z děl V. K. Klicpery „to 
nejklicperovatější“ a vytvořil novou komedii Mlynářova opička. Na závěr 
současná hra na současné téma, ale s antickými figurami. Britská po-
litická hra o zdevastovaném městě, které se pokouší zvednout na nohy 
prezidentka Eurydika. Vítejte v Thébách!

04.03.2018 ne Maryša 19.00 ND
04.04.2018 st Noční sezóna 19.00 StD
08.05.2018 út Mlynářova opička 19.00 StD
17.06.2018 ne Vítejte v Thébách 19.00 StD

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

XVII: Činohra na Nové scéně

Nová scéna je zpravidla určena nové dramatice a inovativním 
inscenačním postupům. Americkou dramatiku zastoupí Paul Rudnick 
s komedií Jsme v pohodě, která řeší otázku, co je a co už není normální 
a kdo má právo to soudit. Nová Atlantida Jiřího Adámka předkládá 
téma utopistických vizí ideálního státu a rozčarování z dneška. 
Nevšední zážitek nabídne projekt Jiřího Havelky, jevištní experiment 
o myším blahobytu. Jan Frič a Milan Šotek ve své nové hře představují 
superhrdinu – Zbyhoně. Že vám to jméno nic neříká? Seznamte se 
s ním a dalšími vybájenými hrdiny české historie. 

08.02.2018 čt Jsme v pohodě 20.00 NS
08.03.2018 čt Nová Atlantida 20.00 NS
23.04.2018 po Experiment myší ráj 20.00 NS
12.06.2018 út Zbyhoň! 20.00 NS

Jednotná cena 790 Kč 
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

O hodinu dřív
V loňské sezoně proběhlo pod 
značkou ND+ celkem 87 drama-
turgických úvodů a v té letošní 
pokračujeme v intenzivním tempu 
dále. Během pouhé půl hodiny před 
představením však často nestihne-
me zmínit vše, co bychom o dané 
inscenaci či její předloze rádi. 
Proto jsme připravili nový formát - 
O hodinu dřív. Jak název napovídá, 
hodinu před začátkem představení 
jsou zváni všichni diváci, kteří se 
chtějí dozvědět o tvůrcích, zkouše-
ní, autorovi a jeho divadelní hře i to, 
na co není během dramaturgických 
úvodů dostatek času. První setkání 
bude 16. listopadu před představe-

ním Krvavá svatba. S dramaturgyní 
Ilonou Smejkalovou se podrobněji 
dostaneme k neklidné době, ve kte-
ré F. García Lorca tvořil, k překla-
dům jeho her a jejich nuancím či 
ke způsobu zkoušení pod vedením 
režisérského dua SKUTR. Setkání 
O hodinu dřív je zdarma, rezervace 
není potřeba. Další setkání O hodi-
nu dřív bude 18. prosince u příleži-
tosti derniéry inscenace Jako břitva 
(Němcová), za účasti dramaturga 
i režiséra. 

16. listopadu 2017 v 18.00  
ve Stavovském divadle 
www. ndplus.cz

Pravidelné  
komentované  
prohlídky 
Pro milovníky Národního divadla 
a Stavovského divadla organizu-
jeme pravidelné komentované 
prohlídky, přijďte se potěšit krásou 
a jedinečností naší kulturní památ-
ky. Více informací na webu ND  
nebo u koordinátorek:
Národní divadlo a Nová scéna:
s.soleova@narodni-divadlo.cz
tel. 778 449 535
Stavovské divadlo:
v.burderova@narodni-divadlo.cz
tel. 778 449 536

Diář na rok 2018
Letos již počtvrté vydává Národní 
divadlo zvláštní diář, který navazu-
je na tradici nástěnných a stolních 
kalendářů s divadelní tematikou. 
V roce 2015 jsme poprvé připravili 
unikátní diář ve formátu A5, který 
tehdy vycházel z bohaté sbírky 
originálů kostýmních návrhů pro 
naše inscenace předních výtvar-
níků od r. 1881 do dneška. K roku 
2016 jsme zvolili archivní snímky 
z prvních čtyřiceti sezon Národ-
ního divadla a v roce 2017 jsme 
pokračovali s tématem Hvězdy 
Zlaté kapličky i stříbrného plátna. 
Ve stejném duchu je koncipován 
i diář pro rok 2018 s názvem Když 
kostým hraje. Z kostýmního diáře 
2018 vychází i limitovaná dárková 
edice nástěnného kalendáře. 

Diář 2018 můžete zakoupit  
v pokladně za 110 Kč.

Andreas Schager
Nejuznávanější wagnerovský tenorista současnosti  
poprvé v Praze! Koncert Orchestru Státní opery  
Beethoven–Berg–Wagner ve Foru Karlín.

V prvním dějství opery Richarda 
Wagnera (1813–1883) Valkýra se 
jako Siegmund představí rakouský 
tenorista Andreas Schager, jehož 
právě wagnerovské role katapul-
tovaly v nedávné době na vrchol 
operního Olympu. Zahraniční kriti-
ky se shodují v názoru, že Schager 
je v současné době nejlepší 
wagnerovský tenorista. Schager 
hostuje na nejvýznamnějších 
operních scénách včetně milánské 
La Scaly a Wagnerových slavností 
v Bayreuthu, kam je opakovaně 
zván do role Parsifala. 
Schager patří k nejvyhledávaněj-
ším pěvcům oboru heldentenor. 
Původně student pedagogiky, 
pocházející z venkovské rodi-
ny, se rozhodl jít tvrdě za svým 
a vypracoval se doslova od píky. 
Jeho debut přišel v roce 1998, kdy 
zpíval Mozartova Ferranda v opeře 
Così fan tutte. Následně sedm let 
zpíval operetu. Zlomem pro něj byl 
rok 2012, kdy poprvé zpíval roli 
Siegfrieda. V současnosti zpívá již 
výlučně wagnerovské role. 

Kritiky nešetří superlativy. Schage-
rův debut na londýnských Proms 
BBC v roli Siegfrieda (Soumrak 
bohů, Staatskapelle Berlin/Daniel 
Barenboim) byl označen za „sen-
zaci večera” … Opravdoví hrdinní 
tenoři jsou vzácní a pěvec jako 
Schager ještě vzácnější”. (Classi-
cal Iconoclas, 29. 7. 2013). Nebo: 
„Schager nás zasáhl jako bomba“ 
(Siegmund ve Valkýře, Baden-Ba-
den, 10. 7. 2016; Opernschnipsel), 
„Jeden z nejlepších Siegfriedů“ 
(Maifestspiele Wiesbaden, 26. 
5. 2017, Der neue Merker). Jeho 
ztvárnění Apolla (Strauss: Daphne, 
Cleveland Orchestra/Franz Wel-
ser-Möst) označil kritik Observeru 
(22. 7. 2015) za „neodolatelně sexy“.
V Praze bude debutovat a vůbec 
poprvé bude i spolupracovat s diri-
gentem Andreasem Sebastianem 
Weiserem a Orchestrem Státní 
opery.

Buďte u toho s námi! 
16. listopadu 2017 v 19.00 
ve Foru Karlín
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Noc divadel 18. 11. 2017
Letošní Noc divadel se určitě vyplatí 
strávit s divadlem Národním! Na  
čtyřech různých místech je pro vás 
připravený pestrý doprovodný pro-
gram. A protože myslíme na naše 
nejmladší diváky, začínáme už  
v 17 hodin. 

Program u historické budovy  
Národního divadla
Na stopě Národního divadla 
Hledejte předměty v oknech ND a dozvíte se infor-
mace o historii i současnosti divadelního provozu. 
Hra vhodná pro rodiny s dětmi 8+.
Fotokvíz – historická budova ND 
Znáte dobře budovu Národního divadla, kolem 
které možná denně procházíte? Krása celku je 
mnohdy skrytá v detailu. Hravý fotokvíz vám 
umožní poznat fasádu budovy nově a zblízka. Hra 
vhodná pro výtvarně založené návštěvníky 10+.
Národní stopovačka – aneb Najdi kód 
Je potřeba mít vlastní smartphone s datovým 
připojením a nainstalovanou aplikací čtečka QR 
kódů. Hledejte ukryté schránky s kódy. Dozvíte se 
informace o různých moderních technologiích, 
které v Národním divadle již několik let fungují. 
Hra pro technicky založené návštěvníky 13+.
Místo konání: okolí historické budovy,  
start v hlavní pokladně ND (Národní 4, P1)
Čas: 17–22.00 (průběžně)
Akce je bez rezervace. Detaily a pracovní listy 
her získáte v pokladně ND v budově Nové scény. 

Strakonický dudák – tvůrčí dílna
Jak chutná sláva a úspěch? Jak pevná je vaše 
vůle? A šli byste pro svou lásku třeba až na ko-
nec světa? Přijďte nejdříve na tvůrčí dílnu.
Místo konání: Provozní budova B, 
vstup z náměstí Václava Havla (Národní 6, P1)
Čas: 17–17.40
Rezervace nutná na adrese: 
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz
Do přihlášení uveďte počet míst a věk dětí.
Délka dílny je 40 minut. 
Vhodné pro rodiny s dětmi 9+.

Noc divadel s Baletem ND
Zveme vás do sídla Baletu Národního divadla, 
kde vznikají všechna taneční představení. Uvidíte 
baletní sál i taneční ukázky v podání předních 
sólistů Baletu ND a čekají vás i další překvapení, 
která vyplývají z genia loci tohoto místa. Soubor 
totiž sídlí v prostorách bývalého Kláštera sv. Anny.
Místo konání: sídlo Baletu ND,  
(Anenské nám. 2, P1)
Čas: 17–20.00 (poslední prohlídka vychází 
v 19.00), začátek vždy v celou a o půl.
Rezervace nutná na adrese: 
balet@narodni-divadlo.cz
Do přihlášení uveďte e-mail, čas a počet míst. 

Nahlédnutí do Archivu ND
Prohlídka archivu první české divadelní scény. 
Uvidíte půvabné historické fotografie, originální 
výtvarné návrhy scény a kostýmů, historické 
divadelní cedule s obsazením umělců a další 
unikátní dokumenty.
Místo konání: sídlo Archivu ND 
(Anenské nám. 2, P1)
Čas: 16–20.45 (posl. prohlídka vychází ve 20.00)
Začátek vždy v celou a o půl. Délka prohlídky 
cca 45 minut.
Rezervace nutná na adrese: 
nocdivadel@narodni-divadlo.cz
Do přihlášení uveďte e-mail, čas a počet míst. 
Kapacita každé skupiny je z bezpečnostních dů-
vodů max. 10 osob a prohlídka je možná pouze 
po předchozí rezervaci. Prohlídka není vhodná 
pro děti, doporučený věk je 15+.

Divadelní kukátka – výtvarná dílna 
Vyjádřete se skrze vlastní výrobu originálního 
divadelního kukátka – kukátko jako módní dopl-
něk, divadelní názor a unikát!
Místo konání: Provozní budova B, vstup  
z náměstí Václava Havla (Národní 6, P1)
Čas: 17–19.00 (průběžně)
Akce je bez rezervace. Vhodné pro děti 8+.
 
Zpívejme a capella! – ukázka workshopu
Lidský hlas je skvělým nástrojem a ke zpívání 
v této ukázce z workshopu Zpívejte a capella!, 
tudíž dalších nástrojů netřeba! Přijďte si zazpívat 
pro radost. Workshop vede herečka a zpěvačka 
Eva Vrbková.
Místo konání: Provozní budova B,  
vstup z náměstí Václava Havla (Národní 6, P1)
Čas: 18–18.30 a 19–19.30
Rezervace doporučená na adrese:
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz

Do přihlášení uveďte e-mail a počet míst. 
Kapacita je omezená. Délka workshopu je 
30 minut. Vhodné pro dospělé a děti 10+.

Dražba divadelních kostýmů 
Komu by se občas nehodil nějaký ten divadelní 
kostým či doplněk? Pro speciální příležitost 
nebo na běžné nošení? Přijďte se podívat, co vás 
osloví z našeho skladu kostýmů.
Místo konání: Provozní budova B,  
vstup z náměstí Václava Havla (Národní 6, P1)
Čas: 19.30–20.00
Akce je bez rezervace. Vhodná pro všechny 
věkové kategorie.

Světelná show na jevišti Stavovského divadla
Zážitková prohlídka Stavovského divadla před-
staví zajímavé momenty z historie i současnosti 
této unikátní divadelní budovy a navíc odhalí 
nevšední pohled na jevištní provoz a technologie.
Místo konání: Stavovské divadlo,  
vstup hlavním vchodem (Ovocný trh, P1)
Čas: 23–01.00 (poslední skupina vychází v 0.30) 
Akce je bez rezervace. Prohlídky zhruba po 20 
minutách vždy á 60 diváků. Délka prohlídky cca 
20 minut. Vhodné pro všechny věkové kategorie.
 
Noční pohled na pražské panorama  
z terasy Národního divadla
Vhodné pro všechny věkové kategorie, které se 
chtějí pokochat nádherným výhledem na pražské 
panorama. Návštěvník musí pěšky vystoupat cca 
300 schodů, výtah není k dispozici, proto je akce 
nevhodná pro osoby s omezenou hybností. Koná 
se pouze v případě příznivého počasí.
Místo konání: historická budova ND, 
vstup hlavním vchodem (Národní 2, P1)
Čas: 23–01.00 (poslední vstup možný v 0.40) 
Akce je bez rezervace. Průběžný vstup.
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Maryšu jsem  
na jevišti nikdy  
neviděl, ale ta  
naše bude hit
Herec MATYÁŠ ŘEZNÍČEK patří k novým tvářím Činohry, hraje zde 
teprve druhou sezonu. A zrovna se chystá na svůj první velký výstup 
v historické budově Národního divadla: ztvární Francka v Maryše 
bratří Mrštíků. Co pro něj Maryša znamená? A jaký smysl podle něj 
má Národní divadlo v 21. století?

Tahle otázka byla mottem režisérské debaty 
na nedávném mezinárodním festivalu Praž-
ské křižovatky. Byl jste se na ni podívat, tak 
povězte: jaký má smysl?
Je to složité, ale díky festivalu v tom mám 
jasněji. Dlouze se rozebíralo slovo asi nejpod-
statnější – tradice. Co znamená a jestli vůbec 
nějaká existuje. Nakonec zaznělo, že tradice je 
to, co tvoříme my tady teď, že tradici teď vytvoří 
pětiletá éra Daniela Špinara a že ti, kteří přijdou 
po něm, vytvoří zase svou. Potíž je jen v tom, 
že málo známe svého diváka. Všechna ostatní 
divadla si toho svého můžou vychovat, Národní 
ne. Sem často přicházejí lidé, o kterých nic 
nevíme. Chodí do divadla jednou za rok? Jsou tu 
poprvé? Co když je to tak, že do Prahy přije-
de turista, v průvodci si přečte, že si má zajít 
do Národního, protože to je významná památka 
a dědictví národa, a tak sem zajde, aniž víme, co 
by od nás chtěl?

Zdejší tradici přece tvoří to dědictví: našinec 
má povinnost aspoň jednou za život do Ná-
rodního divadla přijít. Tak se to patří. Takže 
víme, že náš divák je kdokoli, protože kdokoli 
přijít musí.
No jasně, jenomže s kýmkoli se pracuje těžko. 
Copak má smysl snažit se upoutat kohokoli, 

když každého upoutá něco jiného? Bez diváka 
přece divadlo dělat nejde, bez diváka divadlo 
neexistuje. Zároveň první divák je vždycky 
režisér a hlavní rolí hraje jeho názor. Můžeme si 
říct, že divadlo tady by se dalo úplně vykastro-
vat, sterilizovat od umění a že by šlo jenom re-
konstruovat klasické kusy a z Národního udělat 
muzeum divadla. Ale to přece nikdo nechce.

Buďme konkrétnější. Zrovna zkoušíte Maryšu 
a předpokládám, že výsledek nemá být 
„muzeum“. Zároveň Maryša má výjimečné 
postavení v české dramatice, takže co s ní?
Odpovědí může být už volba režiséra, protože 
Maryšu dělá Jan Mikulášek a ten je brán za vel-

mi progresivního tvůrce. Přitom Maryša bude 
nasazena v historické budově, takže tato kombi-
nace tvůrce a budovy dává tušit, že nás nečeká 
klasika, nýbrž současné trendy …

Počkejte, co je to „klasická Maryša“? Často 
se to spojení používá, ale co znamená? Já to 
nevím...
Já vlastně taky ne. Vlastně znám jenom ten po-
jem, ale protože jsem cucák, nikdy jsem Maryšu 
na jevišti neviděl. Poslední se hrála do roku 
2004, to mi bylo třináct. Takže já ji znám jako 
film nebo z obrázků a ani nevím jak, ale mám 
s ní spojený folklor. Ale řekl bych, že stejně 
jako se u Hamleta čeká kluk s lebkou, tady se 
čeká na kluky v krojích, kteří budou odcházet 
na vojnu a bude se u toho tancovat a zpívat. 
Náš „progresivní“ režisér už toto všechno 
zvážil a posoudil po svém, takže při zkouškách 
už jsme neřešili, jestli se nějak vymezit vůči 
předobrazu. Zpracováváme příběh, který má 
ohromně zajímavé a barvité charaktery. Oprav-
du až během zkoušení jsem zjistil, jak jsou ty 
figury nejednoznačné, že Vávra není jenom 
zlý a Francek romantik. Každý má specifickou 
povahu, svoje traumata, komplexy a další na ně 
reagují. Od Mrštíků jsou ty charaktery napsány 
strašně živě.

Potíž je v tom, že málo  
známe svého diváka.  

Všechna ostatní divadla si 
toho svého můžou vychovat,  

Národní ne. Sem často  
přicházejí lidé, o kterých  

nic nevíme.

 >
Matyáš Řezníček
Foto: J. Šimandl
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Zároveň hrajete v inscenaci Mlynářova opička, podle 
jiného klasika 19. století, Václava Klimenta Klicpe-
ry. Zatímco u Maryši je snad základní kostra známa, 
Klicpera je znovuobjeven.
Klicpera je samozřejmě žánrově jinde. Jasně, je to sta-
rá klasika, a jasně, něco to ve své době znamenalo. Ale 
Mlynářova opička je nová hra, je to koláž z více Klicpe-
rových textů. Nejde tam o příběh, nýbrž o poetiku řeči.

Má Klicperův jazyk ještě dnes grády?
Funguje jako čilá komedie, která dokáže na dnešního 
diváka působit „fresh“. U nás je zakotvena poetika 
Járy Cimrmana, založená právě na jazyce. Diváci tomu 
rozumějí a smějí se tomu. U Klicpery je hra s jazykem 
taky chytrá a funguje. Maryša je něco jiného – to je 
drama. Navíc dramaturgický tým ho ještě proškrtal, 
takže jsme vynechali scény vesnického štěstí a máme 
zahuštěný příběh, kde se v každé scéně děje hrozně 
moc věcí a najednou je to psychologický thriller. Po-
stavy jsou pod neustálým mentálním tlakem, atmosfé-
ra je surová a napjatá. To Klicpera je uvolněná hříčka, 
vtip je často založen pouze na tom, jak je poskládaná 
věta. Klicpera prostě nabízí radost z jazyka, Maryša 
z příběhu.

Z DAMU jste šel rovnou 
do Národního divadla. To 
tvůrcům nabízí komfort a zá-
zemí jako žádné jiné v zemi, 
přitom ale často říkají, že 
vůči tomuto prostředí cítí 
ostych. Co vy?
Ostych – to je přesné. Anebo 
spíš respekt. Vnímám to taky 
tak. Skok do Národního byl a je 
veliký náraz: hraní už není stu-
dium, už není jenom pro mě, 
už jsem se něco naučil, mám 
to předávat dál, už je to moje 
profese. Samozřejmě že mám respekt k tomuto domu, 
k počtu lidí i peněz v něm, je to obří instituce. Ale 
největší respekt mám k lidem, kteří tu se mnou tvoří. 
Najednou jsem se potkal s těmi, jež jsem celé studium 
obdivoval; teď jsem jejich kolega a můj tvůrčí názor 
má být stejně hodnotný jako jejich. To je hrozně těžké.

Čili nejtěžší je přijmout vědomí tíhy či odpovědnosti 
vlastního názoru?
Ano, přesně tak. Jsem tu druhou sezonu, postupně 
si začínám zvykat a poznávat lidi. Je to neuvěřitelné, 
vždyť se svými pedagogy, třeba paní Salzmannovou, 
která mi vedla postupovou práci, popíjím sodovku, 
kouřím a rozebírám chystanou inscenaci. Nemys-
lím, že mám ostych vůči nárokům divadla, zato vůči 
osobnostem, které v něm vystupují, už ano. Ale možná 
bych to měl v každém divadle, které oceňuju – Na Zá-
bradlí, ve Studiu Hrdinů, na Jatkách 78, ačkoli tam je 
to něco jiného, než co bych chtěl dělat sám. Ale lidi 
tam obdivuju.

A jaké divadlo byste chtěl dělat?
Teď jsem velmi spokojen, tuhle sezonu v Národním 
zkouším jenom dvě věci, což znamená, že stihnu udě-
lat i něco jiného ještě se svými vrstevníky z DAMU. 
Zároveň ale tady v Národním se učím strašně moc 
nového, objevuju se a neuvěřitelně rychle roste můj 
herecký skill. Nemyslím, že tu vydržím do konce 
svých dnů, určitě chci zkusit ještě něco jiného. Ale 
škola je to pro mě pořád neuvěřitelná a až odsud 
odejdu, myslím, že před ostatními herci budu mít 
výhodu a náskok. Mě baví malé scény, kde jsem 
divákovi blíž, technicky můžu hrát míň, reakci můžu 
zahrát nadzvednutým obočím a nemusím ji urvat ce-
lým tělem. Ale být v Národním je herecká zkušenost 
k nezaplacení.

Ve které ze tří scén, jež jsou základem tohoto obra, 
se vám nejlépe dýchá? 
Na Nové scéně jsem ještě nehrál a v historické budově 
pořádně taky ještě ne. Sice tam mám dvě malé role, 
ale to jsou jenom výstupy. Až teď s Maryšou zjistím, 
jak ten prostor opravdu funguje. V Manon Lescaut 
hraju vzadu a vím, že musím mluvit hodně nahlas, 
v Pýše a předsudku vím, že se mluví vepředu, a už 

znám hranice svých hlasových 
možností, už vím, co můžu 
a musím, aby všichni slyšeli. 
Ale ještě jsem neměl opravdo-
vou roli, neexistoval na jevišti 
delší dobu, abych si vyzkoušel 
celý prostor. To ve Stavovském 
divadle hraju víc a tam už jsem 
si zvykl. Ostatně jde právě spíš 
o zvyk, než že bych si mezi 
těmi prostory vybíral. Každo-
pádně jsou velké. To byl můj 
první dojem, když jsem přišel 
z Disku: tak tohle je mega! 

Končíme, ale něco jste se ještě nadechoval dodat 
k Maryše.
Jsem hrozně zvědav, jaká bude divácká reakce 
na Maryšu. U Manon Lescaut jsem si říkal, že tohle 
divák Národního divadla, onen kdokoli, o kterém jsme 
se bavili, nemůže přijmout. Ale přijal to dobře, je to 
skvěle prodávaná inscenace. Myslím, že Danielovi se 
v ní podařilo přesně spojit klasický text se současnou 
estetikou a současným divadelním „drajvem“ a záro-
veň je to jednoduše vyprávěný příběh, který na scéně 
působí epicky a přitom je trendy. Takže snad i Maryša 
bude přijata davem.

Takže Maryša bude hit?
Myslím, že minimálně se na ni každý bude chtít přijít 
podívat. Však vy přijdete určitě, ne?

Lukáš Novosad

Samozřejmě že mám 
respekt k tomuto domu, 

k počtu lidí i peněz v něm,  
je to obří instituce. Ale 
největší respekt mám 

k lidem, kteří tu  
se mnou tvoří.
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Vždy tvoje Božena Němcová, 
poetická procházka Prahou  
– doprovodný program před 
představením 12.11. v 17.30

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Lenka Lagronová

Jako břitva 
(Němcová)
Nenechte si ujít poslední dvě reprízy  
inscenace o největší české spisovatelce  
v titulní roli s Magdalénou Borovou!

Poslední dvě představení:  
12. listopadu 2017 
a 18. prosince 2017 (derniéra) 
ve Stavovském divadle
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ČINOHRA > PREMIÉRA

Důsledně vzato, nemá Patrick děti tři, ale čtyři. Žije 
s nimi také jeho značně pomatená tchyně Lily (Jana 
Preissová), která nejenže se ve svých sedmdesáti 
začala vehementně dožadovat milence a sexu, ale 
navíc v posledních dnech stále volá a hledá svoji 
dceru Esther, která od rodiny před patnácti lety 
odešla do Londýna. Že tento „kostlivec“ – rodinné 
tabu, o němž se dlouhá léta nemluvilo – vypadne 
„ze skříně“ právě v den Johnova příjezdu, je jistě jen 
shoda okolností, přesto se tím spustí celé domino 
dalších na světlo se deroucích tajemství (nevyzraď-
me nic z této „detektivky“, pouze naznačme, že ani 
„teatrální“ vystupování Johna Eastmanna nebude mít 
příčiny tak docela povrchní).
Výraz „kostlivec“ ostatně k Noční sezóně více než 
přiléhá. Svět této hry totiž obcházejí duchové. Jako 
by se v něm projevila Yeatsova fascinace esoterií, 
okultismem a spiritismem. V posledním českém vý-
boru z Yeatsovy poezie najdeme tyto verše v překladu 
Jiřího Valji: „Říká mnoho starých knih, / že se zmatené 
sny rodí / z vyschlých kostí zemřelých.“ Vzhledem 
k tomu, že soubor s názvem Slova snad pro hudbu – 
v naší inscenaci půjde o rock’n’rollovou hudbu Vicky 
Parker – vyšel před více než padesáti lety, je Noční 
sezóna v Národním divadle zároveň připomenutím 
Yeatsova velkého básnického díla.

Motiv filmové hvězdy a životopisného scénáře inspi-
roval režiséra Daniela Špinara a jeho výtvarníky k zá-
kladní metafoře premiérované inscenace. Je jí kino, 
ve kterém se před postavami odvíjí „film jejich života“. 
Budou jen jeho pasivními diváky (tak jako se Patricko-
va nejmladší dcera Maud téměř nehne od televize), 
nečinně přihlížejícími až do samotného konce, nebo 
jeho skutečnými aktéry, kteří mají vůli třeba se i vze-
přít údělu role jim předepsané? Lenkiewiczové hra 
kromě jiného ukazuje, jak mohou živí lidé „zmrtvět“, 
a dokonce být „mrtvolnějšími“ než ti, kteří tento svět 
dávno opustili. „Takže možná jsem ještě živej. Děsivý 
pomyšlení,“ zasměje se ve hře Patrick.
„Kdybyste měla vyjmenovat tři své nejoblíbenější hry, 
které by to byly?“ ptali se britští novináři Rebeccy 
Lenkiewiczové. Odpověď: „Král Lear, Racek a Tramvaj 
do stanice Touha.“ Shakespeare, Čechov, Williams. 
Nasáklá touto tradicí – a zdůrazněme především onu 
tradici čechovovsko-williamsovskou – nerezignuje 
taková dramatička nikdy na velký dramatický příběh 
a psychologicky prokreslené postavy. Věřím, že jí za to 
byli vděční nejen herci, kteří si na takovém „vztaho-
vém“ materiálu doslova „zgustli“, ale že takový způsob 
divadelního jazyka oceníte i vy, naši diváci.

Milan Šotek

Noční sezóna a filmy našich životů
„Dokud ještě otisk ducha tvýho těla zahřívá prostěradlo“

„Myslíte, že mu bude podobnej?“ dohadují se tři sestry Kennedyovy  
(Tereza Vilišová, Veronika Lazorčáková a Lucie Polišenská), zatímco čekají 
na herce Johna Eastmanna (Igor Orozovič), který do irského městečka 
Sligo přijel natáčet životopisný film o Williamu Butleru Yeatsovi. Tedy 
o vůdčí osobnosti irského národního obrození, básníkovi mystické symbo-
liky a nositeli Nobelovy ceny za literaturu z roku 1923, jenž v tomto kraji 
na severozápadě Irska trávil prázdniny u svých prarodičů. Samotný fakt, 
že ve filmu ztvární právě tuto postavu, představuje pro mladého herce 
ve vztahu k místním „vstupenku do ráje“. Jak říká tamní kluk Gary (Pavel 
Batěk): „Na něco z Yeatse se dají skvěle balit holky.“ John si navíc pro svůj 
pobyt nezvolil hotel jako zbytek štábu, ale domácnost Patricka Kennedy-
ho (Ondřej Pavelka), aniž tuší, že ji tvoří tři svobodné dívky. Tohle nemůže 
proběhnout v poklidu …

REBECCA LENKIEWICZOVÁ

Překlad: Jitka Sloupová
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Milan Šotek
Scéna: Dragan Stojčevski

Kostýmy: Linda Boráros
Hudba: Victoria Parker

Light design: Přemysl Janda

Hrají: Jana Preissová, Ondřej Pavelka, 
Tereza Vilišová, Veronika Lazorčáková, 

Lucie Polišenská, Igor Orozovič,  
Pavel Batěk

Předpremiéra:
8. listopadu 2017

Česká premiéra:
9. a 10. listopadu 2017 
ve Stavovském divadle

Dále uvádíme: 
15. a 24. listopadu 2017.
11. a 19. prosince 2017, 

5. a 23. ledna 2018 

N  ČNÍ SEZ  NA
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1  Jana Preissová, Igor Orozovič
2  Jana Preissová, Lucie Polišenská, Tereza Vilišová,  

Ondřej Pavelka, Igor Orozovič, Veronika Lazorčáková
3  Tereza Vilišová, Veronika Lazorčáková
4  Igor Orozovič
5  Veronika Lazorčáková, Igor Orozovič
Foto: P. Neubert
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Jsme v pohodě
Paul Rudnick

Překlad: Jan Tošovský
Režie: Braňo Holiček

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Nikola Tempír

Kostýmy: Lenka Odvárková
Light design: Martin Špetlík

Hrají: Lucie Juřičková, Jan Bidlas,  
Patrik Děrgel, Jana Boušková,  

Sarah Haváčová j. h., Adam Vacula j. h.

Uvádíme:
2. a 15. listopadu 2017,

5. a 19. prosince 2017 
a 11. a 23. ledna 2018

na Nové scéně

ND talks – Queer identita
Tematická přednáška k inscenaci Jsme v pohodě 

Nakolik je naše sexualita a genderová identita přiro-
zená, nakolik je ovlivněna kulturou, ve které žijeme, 
a nakolik si ji utváříme sami? Jsme sami sebou, 
nebo se podřizujeme očekáváním společnosti i svých 
partnerů? Do jaké míry se lze vůči těmto očekáváním 
vzbouřit? Problematika intersexuality i transgenderu 
očima sociologa a vědce Martina Fafejty (autora knihy 
Sexualita a sexuální identita: Sociální povaha přiroze-
nosti), jenž se zaměřuje zejména na problematiku 
sexuality, genderu, menšin a sociální tvorby deviací.
Po skončení přednášky bude následovat diskuse 
a dramaturgický úvod k inscenaci.

Přednáška z cyklu ND talks, v jehož rámci připravuje-
me setkání s odborníky, kteří rozšíří pohled na temati-
ku dané inscenace i z jiného úhlu.
Vstup zdarma!

15. listopadu ve foyer Nové scény
ND talks – Queer identita v 18.45, 
dramaturgický úvod v 19.30

 >
Sarah Haváčová, Jan Bidlas, Patrik Děrgel

Lucie Juřičková, Patrik Děrgel, Jana Boušková
Foto: M. Špelda
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 >

Pavla Beretová a Dita Pepe
Foto: D. Pepe

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: 

Marta Ljubková, Jan Tošovský
Scéna: Marek Cpin

Kostýmy: Kateřina Štefková
Sound design: Michal Cáb

Light design: Ondřej Kyncl

Hrají: Pavla Beretová, Matyáš Řezníček, 
David Prachař, Vladimír Javorský,  

Taťjana Medvecká, Martina Preissová,  
Filip Rajmont, Kateřina Císařová j. h.

Předpremiéra: 
22. listopadu 2017

Premiéry: 
23. a 24. listopadu 2017  

v Národním divadle

Maryša

V roce 2011 natočil turecko-německý režisér Fateh 
Akin pozoruhodný, syrově dojemný snímek Proti zdi 
(Gegen die Wand). Pojednává o dívce Sibel, pocházející 
z turecké komunity v Německu, snažící se pomocí 
sňatku s víceméně náhodným cizincem vymanit z du-
sivě patriarchálních pout své tradiční rodiny. Příběh 
Sibel NENÍ příběhem Maryši – jedná se spíš o velmi 
pozoruhodný milostný příběh z prostředí exotické 
menšiny, o níž i sami Němci vědí poměrně málo. 
Můžeme si snadno říct, že to jsou ONI, to jsou ti Turci, 
muslimové, že u nich to takto přece chodí, zatímco 
u nás … Opravdu?

Možná že současná Maryša žije ve vedlejším vchodu, 
ve vedlejším domě, v sousední vesnici či městě. Víme 
velmi málo o svých sousedech, nevíme téměř nic 
o lidech, kteří žijí na dně či naopak na vrcholu, o těch 
neviditelných, kteří za minimální mzdy udržují naši 
společnost v chodu, i o těch, kteří si z vydělávání ne-
smyslných částek učinili svou modlu a smysl života. 

Známe jen statistiky – tolik a tolik případů domácího 
násilí, tolik a tolik útěků z domova, tolik a tolik drogově 
závislých. Maryša se neodehrává někdy a někde. 
Maryša se odehrává všude tam, kde vytváříme restrik-
tivní prostředí pro své bližní – nejen děti, ale třeba 
také partnery, rodiče či prarodiče. Ve všech takových 
situacích vzniká prostředí pro vzpouru – nebo pro 
sebevraždu, celoživotní rezignaci či jiné méně tragické 
vyústění. Maryša, Sibel Tomruková, ale také třeba 
Antigona jsou příběhy hrdinek, které se proti síle 
restrikce a manipulace vzbouřily se všemi nutnými 
následky. 

V tom tkví také síla jedinečného dramatu bratří 
Mrštíkových: není to historicko-sociologická sonda 
do života vesnice předminulého století; je to příběh, 
odehrávající se tady a teď a stavící nám ve vyostřené 
podobě před oči rozpory a konflikty, v nichž žijeme. 
A snad můžeme říct společně s Aristotelem – umož-
ňující nám se prostřednictvím prožitku soucitu a hrůzy 
očistit, najít svou cestu mezi Skylou a Charybdou, 
vyhnout se extrémům a dojít smíření. 

 

Jan Tošovský

Dále uvádíme:
5. a 14. prosince 2017  
a 8. a 23. ledna

Alois a Vilém Mrštíkové

Proti síle restrikce

Na zkouškách Maryši jsme dlouze řešili, v čem je její příběh živý dnes. Specifické 
ekonomicko-společenské podmínky moravské vesnice konce 19. století a jejich (pro 
příběh Maryši) klíčová součást – totiž předem domluvené sňatky, sloužící primárně 
zachování či rozšiřování rodového majetku – se zdají v dnešním světle být dávnou 
a zapomenutou minulostí. Opravdu?
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KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vezměte své blízké  
do divadla nejen během  
Noci divadel!

Pro členy Klubu přátel Čino-
hry jsme připravili v měsíci 
listopadu 2017 možnost 
navštívit vybraná činoherní 
představení: 

Noc divadel 18. 11. 2017  
– třetí listopadová sobota: 
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 
150 KČ

Mlynářova opička 
Václav Kliment Klicpera, Milan Šotek
18. 11. 2017, 13.00
Stavovské divadlo 

40% SLEVA

Strakonický dudák 
Josef Kajetán Tyl 
20. 11. 2017, 19.00
Národní divadlo 

30% SLEVA  
NA PRVNÍ REPRÍZU 

Jsme v pohodě
Paul Rudnick
15. 11., 20.00
Nová scéna
Před představením přednáška 
v rámci ND Talks a dramaturgický 
úvod ve foyer Nové scény.

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

Rezervace vstupenek:
Jana Tycová
Oddělení objednávek obchodního 
odboru ND – Činohra
Klub přátel Činohry ND
Ostrovní 1, 112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

SLEDUJTE NÁS ONLINE!
Činohra žije na internetu. 
Sledujte každý den novinky 
na sociálních sítích Faceboook 
a Instagram.

NÁMĚSTÍČKO

Ve zranění nohou pokračuje-
me: herečka Tereza Vilišová si 
zhmoždila nárt během reprízy 
Tří sester. Vzhledem k dozní-
vající rekonvalescenci herce 
Filipa Kaňkovského máme 
na repertoáru novou inscenaci 
s názvem Kulhavá svatba.

+++
Hostujícího režiséra Braňa 
Holička doběhla technika – při 
hledání televizního ovladače 
pod postelí mu ošklivě vyhřez-
la ploténka. Lékař konstatoval 
nulové břišní svalstvo. 

+++
Herec David Prachař (57) se 
poprvé stal dědečkem. Přeje-
me hodně času na hlídání.

+++
Herečka Taťjana Medvecká se 
pozastavila nad aktualizačním 
úsilím dramaturgie Činohry 
ND. Teprve na čtené zkoušce 
si povšimla, že Maryša nemlu-
ví jako ta „néhorší z pražské 
kavárny“, ale „z panské 
kravárny“.

+++
Současná herečka ND Alena 
Štréblová se poprvé v životě 
zhostila role oddávající, když 
posvětila svazek bývalého 
herce ND Tomáše Petříka. 

+++
„Užiji si to s Maruškou naplno. 
Nošení jsem neznal a je to 
prostě pecka,“ popsal herec 
a novopečený otec Saša Ra-
šilov zážitek s ergonomickým 
nosítkem v barvě khaki. 

+++
Žádat o ruku z jeviště Národ-
ního divadla se nevyplácí. Své 
o tom ví bývalá přítelkyně 
herce Vladimíra Polívky. 

+++
Umělecký ředitel Činohry ND 
si zvláště užil festival Pražské 
křižovatky. Jeho největším 
uměleckým úlovkem byla 
selfie s herečkou Činohry Slo-
venského národního divadla 
Táňou Pauhoufovou. 

+++
Po Lubomíru Zaorálkovi se 
o ND začal zajímat i Tomio 
Okamura a slibuje mu „jasný 
řád a smysluplné umělecké 
směřování“. Jinými slovy, 
islám v ND nechce.

Poslední procházka Prahou
S blížící se derniérou inscenace Jako břitva (Němcová) se blíží i naše 
poslední poetická procházka Vždy Tvoje Božena Němcová. Projděte se 
s námi listopadovými uličkami staré Prahy, kde před necelými 200 
lety chodily i naše první spisovatelky. Připomeneme si dobu, ve které 
žily, společenskou atmosféru, ve které tvořily, poslechneme si úryv-
ky z jejich vzpomínek a dopisů. S některými postavami se pak znovu 
shledáte na jevišti, ve hře současné ženy-spisovatelky Lenky Lagronové 
a v podání souboru Činohry ND. Vstupenky na poetickou procházku jsou 
v prodeji v pokladnách i online. 

12. listopadu, začátek v 17.30 u pokladen na Nové scéně, 
konec v 18.30 před Stavovským divadlem.

Nová krev slaví Vánoce …
… a vy můžete slavit též! Nové krve pokračují, po „vzdělávacím“ rozjez-
du chystáme vánoční zábavu. Letos jsme pro vás připravili nejakčnější 
možnou variantu oslavy, v níž se diváci zapojí přímo do jevištního dění. 
Nechceme prozrazovat víc, než že na Novou scénu dorazí Marie a Josef 
a zoufale budou potřebovat svůj vlastní Betlém, aby bylo tradicím učiněno 
zadost. Kdo se bojí, zůstane doma, kdo má odvahu, přijde se vánočně 
naladit na Novou krev – Živý Betlém už 17. prosince 2017. 
A pro ty, kdo začínají svátky vyhlížet už od prvního prosince, máme po-
zvánku na náměstí Václava Havla, kde 3. prosince 2017 zahájíme Advent 
a odhalíme speciální tematickou instalaci Terezy Bartůňkové, která už 
po druhý rok dává vizuální tvář našim „novokrevním“ akcím na Nové 
scéně. Jistě dojde i na koledy! 

 >

Filip Rajmont z loňské vánoční Nové krve s názvem „Sbohem … a Vánoce“.
Foto: M. Špelda
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Lidé v pohybu 
Studio Nové scény

Pravidelné lekce současného a klasického 
tance pro veřejnost na Nové scéně Národního 
divadla pod vedením 420PEOPLE. 

Ať jste fanouškem kreativní moderny nebo tradičnější klasiky, cílený 
pohyb vás na chvíli přenese do světa, kde nelze jinak než s pravdou ven. 
Studio Nové scény je otevřeno především zájemcům z řad široké veřej-
nosti, příležitostně připravuje workshopy pro studenty tance a profesio-
nály. A čas na pohyb?! Najdete, pokud hledáte.

Stálými lektory Studia jsou v sezoně 2017/18 Nataša Novotná, Milan  
Odstrčil, Šárka Bočková, Sylva Nečasová-Šafková, Tamara Kšírová, 
Vojtěch Rak a Filip Staněk. 
Pro aktuální informace o konkrétních lekcích a lektorech sledujte  
facebook.com/novascenastudio

Rozvrh Studia Nové scény v sezoně 2017/2018
Úterý–Čtvrtek, 17.30 – 18.45
Út: moderna pro začátečníky a mírně pokročilé
St: moderna pro mírně pokročilé a pokročilé
Čt: lekce baletu pro všechny 

Listopadové akce na  
náměstí Václava Havla
8. – 28. 11. 2017: 
VÝSTAVA KOMUNISMUS VE SVÉ DOBĚ
Ústav pro studium totalitních režimů

U příležitosti stého 
výročí ruské revo-
luce, která zahájila 
éru komunistických 
vlád ve velké části 
světa a která dodnes 
neskončila, přinášíme 
výstavu představující 
komunismus a způsob 
jeho vlády v širokých 
souvislostech. Ukazuje 
důležitá témata, jako 
jsou základní kameny 
komunistické ideolo-
gie, princip leninského 
ovládání, komunis-
tický teror, utopické 
projekty, roli dělníků, 
umění apod. A to vše 

v širokém časovém i prostorovém záběru – od počátků do současnosti, 
od Evropy po Asii. 
www.ustrcr.cz

17. 11. 2017
DÍKY, ŽE MŮŽEM
KORZO Národní

To chceme říct dne 
17. listopadu na Národní 
třídě, kde se vše dalo 
před 28 lety do pohybu. 
Chceme ukázat, jak se 
dá s nabytou svobo-
dou naložit – v umění, 
občanské společnosti, 
veřejném prostoru. 
Chceme poděkovat li-
dem, kteří nám svobodu 
nejenom umožnili, ale 

také nám ukázali jak nejlépe s ní naložit. Důstojně a zároveň živě vzdát 
hold aktérům let ’39 a ’89 a oslavit jediný mezinárodní den, který vznikl 
právě zde.
Obývák Václava Havla – ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla na ná-
městí Václava Havla připravíme příjemné posezení ve společnosti knih 
a čtenářů. K veřejnému čtení se přidají i pozvané osobnosti.
www.dikyzemuzem.cz

21. – 28. 11. 2017
VÝSTAVA 50. VÝROČÍ PROJEKTOVÉHO ÚSTAVU VÝSTAVBY 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (PÚVHMP) JAKO NÁSLEDOVNÍKA 
SDRUŽENÍ PROJEKTOVÝCH ATELIÉRŮ (SPA)

Hlavním tématem výstavy je ukázat pozitivní roli SPA a následně 
PÚVHMP na stavební produkci a architekturu v 60. – 80. letech v ČR a za-
hraničí, představit význačné osobnosti jednotlivých ateliérů a jejich stavby 
a ukázat v retrospektivním pohledu významné pražské stavby té doby 
s jejich tvůrčími týmy. Výstavu bude doprovázet reprezentativní katalog 
staveb. Pod záštitou Magistrátu hl. m. Praha.
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I NA HLÍDÁNÍ ÚRODY MÁME
NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLY.

ODHALTE PROČ.

Na našich vinicích mají hrozny jedinečné 
podmínky k zrání. Získat z nich to nejlepší i přesto 
stojí mnoho péče. Od samotného pěstování až po 
ostražité sokoly, hlídající úrodu před nenechavými 
špačky. Pak můžeme sklidit ty nejlépe vyzrálé 
hrozny. Ochutnejte, co naše péče a znalosti 
dokážou stvořit. Ochutnejte vína z malebného 
slováckého viničního statku Chateau Bzenec. 

RADOST Z VÍNA. PLNÝMI DOUŠKY.
chateaubzenec.cz

CHB_inzerce_ND_190x277mm_sokol.indd   1 13. 9. 2017   16:27:32
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Vidím nevidím
Scénář, animace a režie: Maria Procházková
Hudba: Marek Doubrava
Scéna: Jan Novotný
Kostýmy: Simona Rybáková
Choreografie: Zdeněk Prokeš
Pohybová spolupráce: Barbora Mandys Pauerová

Inscenace scenáristky, režisérky a animátorky Marii Procházko-
vé je určena pro nejmenší diváky a jejich rodiče. Děti se mohou 
ponořit do světa představ a fantazie holčičky Agátky, do jejích 
každodenních dobrodružství, a to prostřednictvím divadla, tance 
a pantomimy s poetickými projekcemi. V inscenaci účinkuje soubor 
Laterny magiky a populární herci Linda Rybová a Tomáš Měcháček.

Uvádíme: 
5. listopadu 2017
na Nové scéně

 ×
Rozárka Husáková

Foto: M. Volf



Pozitivní ohlasy

„Všichni účinkující podali bezchybné výkony, i přes 
ztížené podmínky a málo času na aklimatizaci. 
V Honkongu je teplota 32 °C a velká vlhkost,“ 
hodnotí umělecký šéf Laterny magiky Zdeněk 
Prokeš, který se rovněž zájezdu zúčastnil. „Pub-
likum bylo představeními nadšeno, což mimo vel-
kého potlesku dalo najevo například první večer 
při následné besedě s umělci vyslovením chvály 
i množstvím zasvěcených otázek.“ Účinkující 
i diváci se nakonec obešli i bez tlumočníků a po-
povídali si v angličtině jako praví kosmopolité. 
Taneční pocta Eadweardu Muybridgeovi je 
podle recenzenta South China Mornig Post 
„nádherná na pohled a neuvěřitelně smyslová“ 
a pružné postavy tanečníků jsou „oslavou krásy 
lidského těla, tak jako ji Muybridge oslavoval 
ve svých fotografiích.“ 

A tanečníci? Kromě tří představení si nenecha-
li ujít ani vykoupání v moři, ochutnali místní 
kulinářské speciality a stihli vidět i několik 
pamětihodností, třeba návštěvu Velkého Buddhy 
u kláštera Po Lin na ostrově Lantau, jedné z nej-
větších soch na světě. 

V dobrých rukou

Vystoupení Laterny magiky zprostředkovala 
agentura Peitho, která s Laternou magikou 
nespolupracuje poprvé. Byla první českosloven-
skou soukromou společností, která po zániku 
monopolu Pragokoncertu a Slovkoncertu začala 
systematicky vyvážet do zahraničí klasickou 
hudbu a divadlo v interpretaci českých a slo-
venských umělců. Již v prosinci 1990 vyslala 
Laternu magiku do Madridu a s Národním 
divadlem spolupracuje dlouhodobě. Balet ND 

s Peitho projel řadu zemí Latinské Ameriky, 
např. Guatemalu, Potoriko, Paraguay, Kosta-
riku, Dominikánskou republiku a samozřejmě 
významná kulturní střediska ve Španělsku, kam 
tato agentura vysílá i přední sólisty opery ND. 
Hongkong je pro Peitho stálou destinací, ale pro 
Laternu tam vystoupení připravila poprvé. 

V říjnovém čísle časopisu ND na str. 35 bylo chybně uvedeno, že poškozené filmové pásy Laterny magiky přišly do depozitáře NFA z Archivu ND. Filmové pásy však nikdy nebyly sou-
částí jeho sbírek. Poškozeny byly povodní v r. 2002 dávno před připojením LM k Národnímu divadlu. Součástí fondu Archivu ND se stal po r. 2010 pouze fotografický a listinný materiál 
k inscenacím LM. Omlouváme se.
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Laterna magika 
na zájezdu v Hongkongu
Laterna magika se poprvé představila v Číně. S inscenací o životě fotografa Eadwearda Muybridge Human  
Locomotion hostovali umělci v Sai Wan Ho Civic Centre v Hongkongu v sérii tří představení 29. a 30. září a 1. října. 
Soubor Laterny magiky vystupoval po tři dny v divadle s kapacitou 500 míst, které je součástí velkého komplexu. 
Přes počáteční technické obtíže, které organizátoři perfektně zvládli (například zapůjčením dalšího projektoru)  
proběhla všechna představení bez problémů.

 >

Taneční soubor

 >

Diskuse s diváky
Foto: Archiv LM



Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Valmont
Ne každý polibek je z pravé lásky

Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie a režie: Libor Vaculík 
Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 
Hudební režie: Petr Malásek
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

Uvádíme: 
14., 20., 21. listopadu 
a 6. prosince 2017
ve Stavovském divadle

 ×
Alexandre Katsapov, Tereza Podařilová
Foto: M. Divíšek

Nejen pro každého protagonistu 
ale i pro každý dialog je příznačná 
výstižná choreografie, podobný obsah 
konverzace se opakuje ve stejném 
nebo podobném pohybu - nejčastěji 
jemné náznaky erotiky ve scénách 
svádění vyžadujících blízký kontakt, 
doteky bez doteků, vpády do osob-
ního prostoru, škála neotřelých 
zdvihaných figur. Intenzivní emoce 
- hádky, výčitky, vzájemné obviňování 
vyjádřené v trčících pažích a nohách, 
vyostřených gestech, vášeň v tělech 
klesajících k zemi a prudkých zdvizích, 
lehkost mládí v „radostných“piruetách 
a výskocích, v nečekaném okamžiku 
zasáhne humor.“

Helena Kozlová 
Scena.cz, 7. 7. 2014

20., 21. 11. a 6. 12 vystoupí poprvé v roli 
Valmonta a Markýzy de Merteuil první sólisté 
Alina Nanu a Giovanni Rotolo.
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 >
SEPARATE KNOTS

Morgane Lanoue, Federico Ievoli
Ondřej Vinklát, Stěpán Pechar

Kristina Kornová, Kristýna Němečková
Foto: P. Hejný (1, 3), D. Wharton (2)

Timeless
Proč jít na Timeless třikrát
Nová inscenace Baletu Národního divadla v sobě nese 
hned několik důvodů, proč ji vidět několikrát. Nabízí 
tolik krásného tance, že napoprvé se jen těžko dají 
všechny vrstvy představených choreografických děl 
pojmout. Platí to jak o čisté a vycizelované neoklasice 
úvodní Serenade, tak o živočišně pudové explozi Svě-
cení jara. Součástí Timeless je však i dílo izraelského 
tvůrce Emanuela Gata. Ten pro Balet Národního diva-
dla vytvořil choreografii Separate Knots. Z interpretace 
je znát, že šlo o něco víc než o pouhé reprodukování 
tanečních vazeb. Choreografie je určena pro taneční 
pár. Nicméně Emanuel Gat připravil pro Prahu tři 
obsazení, jedinečně namíchaná – dvojice tanečnic 
a dvojice tanečníků a jeden smíšený pár. To je poměr-
ně nevídaná záležitost. Byl to záměr? Nevznikly tak 
vlastně tři odlišné choreografie? 

„Vyvinulo se to naprosto samo. Vždy nechávám na ta-
nečnících, aby si vybrali, s kým chtějí pracovat. Chtěl 
jsem, aby byli součástí tvůrčího procesu a aby se jejich 
nápady a volby promítly do našeho společného díla,“ 
říká Emanuel Gat.

A to se skutečně povedlo. Je udivující, jak odlišné 
vzniklo pojetí. Všechny tři obsazení přinášejí indivi-
duální uchopení, které samozřejmě z části vyplývá 
i z genderových odlišností, ale také z jejich osobní 
kreativity, vnitřní energie a momentu hravé nepředví-
datelnosti.

Emanuel Gat a vždy jeden pár na každém představení 
s vámi budou sdílet svou hru na téma Separate Knots 
– oddělených uzlů, energií, světů. Nechte se překvapit, 
jaký duet uvidíte na scéně. A pokud vás zajímá další 
obsazení, které určitě nabízí jiný příběh, emoce, vztah 
i vyznění choreografie, nezbývá, než zajít na Timeless 
ještě jednou.

kat

SERENADE
Choreografie: George Balanchine

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Hraje Orchestr Státní opery

SEPARATE KNOTS
Choreografie: Emanuel Gat

Hudba: Fryderyk Chopin
Klavír: Marcel Javorček /  

Martin Levický / David Švec

LE SACRE DU PRINTEMPS
Choreografie: Glen Tetley

Hudba: Igor Stravinskij
Hraje Orchestr Státní opery

Hudební nastudování: David Švec
Dirigent: David Švec / Václav Zahradník

Uvádíme:
2., 3., 11., 12.  

a 29. listopadu 2017
v Národním divadle

 >

SERENADE
Aya Watanabe a soubor Baletu ND

Foto: D. Wharton
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 >
LE SACRE DU PRINTEMPS

Guido Sarno, Ondřej Vinklát a Adam Zvonař
Foto: P. Hejný

Často skloňovaným výrazem spojovaným s premiérou baletního večera s názvem Timeless je  
jeho český překlad. Nadčasovost. Zaměříme-li se na poslední část programu, Svěcení jara, dnes 
bychom už o jeho hudební, či tematické nadčasovosti a fenomenálnosti jen stěží pochybovali. 
Před více než sto lety počet skeptiků ale rozhodně převyšoval nadšené optimisty.

Le massacre du printemps 
aneb Znesvěcení jara

Je poměrně velmi dobře známým faktem, 
že premiéra baletu v Paříži 29. května 1913 
v podání tanečníků souboru Les Ballets Russes 
byla mezi diváky přijata velice bouřlivě. Ještě 
než skončila předehra a otevřela se opona, 
začaly se z hlediště ozývat hlasité výkřiky, 
pískot či výsměšné poznámky. Tanečnice Marie 
Rambert, která pomáhala při nastudování 
obtížné Stravinského partitury choreografovi 
Václavu Nižinskému, vzpomínala, že z galerie 
někdo křičel „Zavolejte doktora!”, na což jiný hlas 
odpověděl „Zubaře!”. Stravinskij před rozči-
leným davem prchl do zákulisí, aby se přidal 
k Nižinskému, který se zoufalým křikem počítal 
rytmus tanečníkům na jevišti, jelikož přes hluk 
v hledišti nebylo skoro slyšet hudbu. Sergej 
Ďagilev, impresário souboru, se ze své lóže sna-
žil hlediště uklidnit, v něm už ale někteří házeli 
po hráčích orchestru zeleninu a další předměty, 
případně se pustili do rvačky mezi sebou. Však 
také na čtyřicet diváků zatkla policie.
Nutno přiznat, že Svěcení jara představovalo 
pořádně velké avantgardní sousto. Disonant-
ní, energicky pulzující Stravinského opus při 

prvních zkouškách překvapil i Ďagileva. Když 
se skladatele poněkud neomaleně zeptal, jak 
dlouho to bude takto pokračovat, Stravinskij od-
pověděl: „Až do samotného závěru, drahoušku!”. 
Slavný operní tvůrce Giacomo Puccini o par-
tituře prohlásil, že je dílem šílence, kritik listu 
Le Figaro ji označil za barbarství, Mercure de 
France ústy svého korespondenta doporučoval 
Stravinskému „začít raději pořádně pracovat.“ 
Na opačné straně emočního spektra stál 
skladatel Maurice Ravel, jenž byl z partitury 
nadšený již před premiérou, když mu byla Stra-
vinským ukázána. A podle samotného autora 
byl Ravel jediným, kdo skladbu plně pochopil.
Pokud se část diváků dovedla smířit s novátor-
ským přístupem k harmonii, čekala na ně další 
zkouška v podobě Nižinského choreografie. 
Podle některých pamětníků, novinových článků 
a recenzí to byla totiž právě ona, kdo způsobil 
největší skandál (dokladem budiž i fakt, že jen 
o rok později, 1914, byl po koncertním před-
vedení Svěcení jara Stravinský diváky nadšeně 
vynášen ze sálu na ramenou). Tanečnice před-
stavující mladé panny před obřadem obětování 

nesplňovaly jediné estetické kritérium, které 
se od tanečnice na jevišti očekávalo. Obleče-
ny do dlouhých, volných kostýmů, v tlustých 
kamaších a obuvi odkazující na pohanské 
Rusko, s výrazným líčením a spletenými vlasy 
spuštěnými podél obličeje dupaly, poskakovaly 
a prováděly pohyby, které se spíše blížily škubá-
ní, než elegantnímu, na klasickém kánonu za-
loženém tanci, jenž soubor Les Ballets Russes 
především představoval. A do toho ty vtočené 
špičky chodidel! 
Příznivců Nižinského inovativního, hranice bou-
rajícího přístupu k tanci nebylo mnoho, na jejich 
stranu se však přidal alespoň kritik Jacques 
Riviere. Ten napsal, že Nižinský návratem 
k jednoduchému gestu znovu přivedl do tance 
expresivitu a schopnost výrazu.
Dokladů o proběhnuvším skandálu doprováze-
jícím premiéru existuje spousta. Dohadů a fám 
zřejmě ještě víc. Jisté je, že Svěcení jara přivádí 
v úžas i současné generace skladatelů a inspi-
ruje stále nové choreografy. 

Zuzana Rafajová
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Za sólo v kreaci významného současného 
choreografa Jacopa Godaniho, který své dílo 
Reflections on the Fate of Human Forms vy-
tvořil v roce 2015 přímo pro Národní divadlo, 
jsi získala Cenu Thálie. A Godaniho jsi natolik 
zaujala, že tě pozval do Německa do svého 
souboru … 
Ano, byla to změna, na kterou nikdy nezapome-
nu. V Dresden Frankfurt Dance Company jsem 
strávila inspirativní dva roky. Jacopo se nám 
intenzivně věnoval, formoval nás a snažil se 
nás zbavit některých našich stereotypů. Pro mě 
byl výjimečný, protože dokázal využít mé určité 
pohybové schopnosti a rozvinout mou osobnost. 
Profesně i lidsky jsme si velmi rozuměli.

Tančila jsi i v díle slavného Izraelce Ohada 
Naharina (decadance v Národním divadle). 
Naharin při tréninku na rozdíl od klasického 
baletu zakazuje zrcadla. 
Decadance je mezi tanečníky velmi oblíbený. 
Naharin chce, abychom opravdově a upřímně 
vnímali všechny své pocity. Forma je také dů-
ležitá, ale podle Ohada ji můžeme cítit i zevnitř, 
skrz sebe. Proto zrcadla nepoužívá. 

Godaniho i Naharinovy projekty jsou moderní. 
Cítíš se tedy spíš jako interpretka současného 
tance než klasického baletu? 
To bych neřekla. Moderna mi asi sedí víc, 
fyzicky mi byla dána určitá plastičnost, která se 

v současném tanci vyžaduje, ale ke klasickému 
tanci se ráda vracím. Rozhodně bych to striktně 
neoddělovala – styly se vzájemně ovlivňují, 
a nakonec jde vždy o totéž – o intenzivní proži-
tek na jevišti, kdy se tanečník ponoří do přítom-
ného okamžiku. 

Působíš na mě jako člověk vášnivý a sym-
paticky chaotický – jak se ti daří skloubit 
uměleckou povahu s tvrdým baletním drilem, 
pravidelností a sebezapřením?
To je asi to nejtěžší. Někdy už se tělo trošku brá-
ní, ale nemůžu ho pověsit do skříně a obléknout 
si jiné. Je to můj pracovní nástroj a pořád s ním 
musím nějak zacházet. Ale s trochou humoru 
říkám, že si aspoň při své práci zahřeju ruce, 
které bych jinak měla pořád studené! 

Co máš ještě na své práci ráda? 
Líbí se mi, že potkávám různé lidi s originálním 
přístupem k tanci i k životu. Tanec není jen 
o fyzickém výkonu, ale i o porozumění choreo-
grafovým idejím. Teď se snažím proniknout 
do nevšedního myšlení Emanuela Gata, jehož 
novinku hrajeme v rámci komponovaného 
večera Timeless. Jeho kreace by měla být hrou, 
rozhovorem mezi dvěma tanečníky. Ani jeden 
by se neměl uzavřít do svého světa, měl by být 
ve spojení s tím druhým a spontánně na něho 
reagovat. Žádné představení nebude stejné. To 
je pro mě velmi zajímavé.

U čeho si odpočineš, jestli máš vůbec nějaké 
volno? 
Ráda si přečtu dobrou knihu, třeba Karla Čapka 
nebo Hermanna Hesseho, zajdu na výstavu 
nebo si pustím film. Občas se procházím v dešti, 
miluju plavání a vůbec mám ráda vodu – nej-
svobodnější si připadám při pohledu na moře.

Narodila ses v Berlíně, kromě pražské kon-
zervatoře jsi studovala i berlínskou baletní 
školu. Do Německa se pravidelně vracíš … 
Kde se cítíš doma? 
V Praze, je tu neopakovatelná atmosféra, mám 
tu práci, dobré přátele a rodinu. Cestování je 
další z mých velkých zálib. Vždycky, když se od-
někud vrátím, vidím to tu úplně jinýma očima… 
ale vždycky si znovu uvědomím, jak se mi tu líbí. 

Co bys vzkázala čtenářům časopisu a divá-
kům baletu? 
Už staří Řekové říkali, že divadlo je očistou 
duše. Tak se na nás přijďte podívat! 

Markéta Stinglová

Divadlo je očista duše
KRISTÝNA NĚMEČKOVÁ, demisólistka Baletu Národního divadla. 
Ráda se ztrácí v dešti v pražských uličkách, pije dobrou kávu 
a má ráda Egona Schieleho.
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Advent je období radostného očekávání, neutuchající dětské radosti, 
nostalgie zimních večerů, ale především čas ztišení a návratu k sobě 
samému. Již tradičně zařazuje Balet Národního divadla do svého re-
pertoáru Louskáčka na hudbu Petra Iljiče Čajkovského, balet, který  
patří neodmyslitelně k tomuto kouzelnému času. S přáním šťastných 
a veselých Vánoc přinášíme tento dárek pod váš stromeček! 

Louskáček 
– Vánoční příběh

Od prvních tónů této baletní pohádky jsme ponořeni 
do příjemného a šťastného období Vánoc, ve kterém je 
nejdůležitější souznění mezilidských vztahů a pokoj-
ná rodinná atmosféra. A to je posláním baletu, který 
každoročně přivádí do hledišť po celém světě nejen 
děti, ale i dospělé diváky. 
Balet Louskáček je pevně zakotven v americké, 
středo- i východoevropské kultuře a stal se tradicí 
a synonymem Vánoc. Od své 
premiéry v prosinci 1892 je 
téměř nepřetržitě uváděn 
ve velkých divadelních domech 
po celém světě, i když prošel 
mnohými změnami v drama-
turgickém i choreografickém 
pojetí. Je tomu tak nejen díky 
pohádkovému ději, v němž se 
sen stane skutečností, ale také 
díky okouzlující hudbě Petra 
Iljiče Čajkovského, která svou 
krásou, hravostí a lehkostí 
přináší radost a potěšení.
Jaké je tedy lepší spojení 
než Vánoce, divadlo a balet 
Louskáček? Do srdcí diváků 
se zapsal především svým 
laskavým, pohádkovým 
obsahem – dobro vítězí nad 
zlem a lidé se mohou radovat 
z poklidného a spokojeného 
Štědrého večera. Jak děti, tak 
dospělé přitahuje fantazie 
příběhu, v němž se splní to, 
o čem každý tajně sní. Ocitneme se v kouzelném světě 
pohádkových postav, z nichž každá nám předá kousek 
ze svého magického umění. 
Verze maďarského choreografa a dlouholetého 
uměleckého šéfa Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf 
Youriho Vàmose spojuje originální libreto baletu vy-

cházející z Louskáčka a myšího krále E. T. A. Hoffmanna 
s Vánoční koledou v próze Charlese Dickense. Tato 
kombinace mu dovoluje dvě věci. Může hodnověrně 
vyprávět rámcový děj o napraveném lakomci a po-
divínu Scroogeovi; a může tanečně ztvárnit základní 
dějové prvky pohádky k velké radosti klasicky orien-
tovaného milovníka baletu. „Věřte mi, nejopravdovější 
šílenství člověka se projevuje ve snu.“ To vkládá do úst 

celou generaci před Sieg-
mundem Freudem Richard 
Wagner svému Hansi Sachsovi 
v Mistrech pěvcích norimber-
ských. Bohatý chudák Scrooge 
nestačí ve snu věřit svým 
očím hned dvakrát. Nejprve 
ho noční můra přivádí doslova 
do „ďáblovy kuchyně“ a hned 
poté následuje snový vysvo-
bozující smír, když ho Vánoční 
víla odvádí do světa pohádek 
a dětí, v němž se Louskáček 
může stát Klářiným vysněným 
princem. A děti žasnou, když 
jim starý lichvář, ve svém snu 
zbavený chyb, naděluje dárky 
a přidává se k nim do taneč-
ního reje. Celý příběh končí 
Scroogeovým probuzením. 
Vàmos však příběh nenabíjí 
umělým patosem chudoby. 
A ani starý lichvář se nepro-
měňuje v dobrotivého mudrce, 
kterému byla jeho moudrost 

„nalita“ přes noc do hlavy. Scrooge zůstává podivínem, 
jakým byl. Změnil se pouze z člověka žijícího zlem, 
v člověka žijícího dobrem, který realitu svého okolí 
nyní vnímá jako svět, jehož je součástí.

Helena Bartlová, Hans Peter O. Brauer

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Libreto: Youri Vàmos  

podle Ch. Dickense a E. T. A. Hoffmanna
Choreografie: Youri Vàmos 

Scéna a kostýmy: Michael Scott
Světla: Klaus Gärditz

Dirigenti: 
Sergej Poluektov / Václav Zahradník

Tančí sólisté a soubor  
Baletu Národního divadla

Hraje orchestr Národního divadla

Uvádíme:
8. (19.00) 

9. (14.00 a 18.00)  
11. (19.00) 

12. (15.30 a 19.00)  
16. (14.00 a 18.00)  

21. (19.00) 
22. (15.30 a 19.00)  
25. (14.00 a 18.00) 
28. (15.30 a 19.00) 

30. (11.00)  
a 31. (15.00) prosince 2017

v Národním divadle

Scrooge s rukama za zády  
se k lidem připojil 

a na všechny strany rozdával 
radostné úsměvy. Vypadal 
tak neodolatelně příjemně, 
že ho dokonce tři nebo čtyři 
dobrosrdeční lidé pozdravili: 

„Dobrý den, pane!  
Veselé vánoce přeju!“ 

A Scrooge později několikrát 
opakoval, že ze všech libých 

zvuků, které kdy v životě 
slyšel, tyhle byly jeho uším 

vůbec nejlibější.
 

Charles Dickens, Vánoční koleda v próze, 
Praha 1969 (Překlad Vladimír Pražák)

 >
Ilustrace Renaty Fučíkové 

k představení
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BALET > ZPRÁVY

Polovecké tance 
V rámci cyklu Hosté Baletu ND  
zveme na jeviště Stavovského diva-
dla také pravidelně budoucí naděje 
baletního oboru – konzervatoře 
a školy. Jejich interpretace je  
o talentu, energii a požitku z mládí. 

Takový bude i večer studentů Taneční 
konzervatoře hl. m. Prahy, kteří se 
představí v baletech Ples kadetů,  
Dům Bernardy Alby a Polovecké tance. 

Nenechte si toto  
představení ujít! 

11. listopadu 2017 od 19.00 
ve Stavovském divadle

 
Jubileum Marie Vrátilové-Lepíčkové 

Dne 6. listopadu oslaví kulaté naro-
zeniny Marie Vrátilová-Lepíčková, 
dlouholetá sólistka Baletu Národního 
divadla. S baletem začala v osmi le-
tech v Baletní přípravce ND u Naděždy 
Sobotkové. V letech 1979–1986 studo-
vala Taneční konzervatoř. R. 1986 byla 
angažována do Baletu ND, kde byla 
o 7 let později jmenována sólistkou. 
Marie Lepíčková byla tanečnicí s přes-
nou klasickou technikou a přiroze-
ným dívčím projevem. Na scéně ND 
vytvořila celou řadu sólových rolí jak 
klasického, tak i moderního repertoá-
ru. Tančila Princeznu Budinku v Princi 
Bajajovi, Květinářku v Donu Quijoto-
vi, Družku Myrthy v Giselle, Nymfu 
v Sylvii, Zlatovlásku v baletu Z pohádky 

do pohádky, Vílu něžnosti a Zlato ve Spící krasavici, Verunku v Broučcích, 
Marion v Psychu, Zlou sestru a Vílu léta v Popelce, Désirée v Čajkovském, 
Henriettu v Raymondě, Čarodějnici v Macbeth, Loutku Coppélii a mnoho 
dalších. Díky tomuto širokému repertoáru měla příležitost pracovat 
s choreografy a pedagogy, jako jsou J. Kylián, J. Grigorovič, P. Lacotte, 
B. Bregvadze, J. Blažek, D. Wiesner, M. Kůra, V. Harapes, R. Mazalová, 
V. Jílek a L. Vaculík.
S aktivní taneční drahou skončila v roce 2008 a do Národního divadla se 
(tentokrát jako vedoucí skladu baletní obuvi) opět vrátila v roce 2017. 
Srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví,  
štěstí a lásky!

 
Dramaturgické úvody
Přijďte na představení o chvíli dříve a poslechněte si zajímavosti  
k inscenaci, na kterou právě jdete. 
2., 3. a 29. listopadu od 18.30 Timeless v hlavním foyer na 1. balkoně ND
6. listopadu od 18.30 Romeo a Julie ve foyer Hudebního divadla Karlín
20. listopadu od 18.30 Valmont v Mozartově salonku na 1. balkoně 
Stavovského divadla

Tutu je balerína 
Budeme se věnovat 
baletnímu kostýmu, za-
měříme se na konkrétní 
kostýmní návrháře, 
ukážeme si, jak kostým 
vzniká, co ho inspiruje, 
ovlivňuje – ale i omezuje. 
Vytvoříte si svůj vlastní 
kostýmní návrh. Ale 
hlavně – těšit se můžete 
na naše milé sólisty, 
kteří zatančí nejen vám, 

ale i s vámi! Přijďte si užít baletní umění zblízka. 

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 6 let. Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz 
Kapacitu máme omezenou, proto neváhejte a přihlaste se včas!
5. listopadu 2017 v 16.00

 
Setkání s baletem
Pro všechny od 12 let!
Specifické setkání v rámci cyklu Balet nás baví je tentokrát určeno 
dospělým divákům, starším dětem či mladistvým, případně studentům či 
školním nebo zájmovým kolektivům. Představíme si osobnosti choreo-
grafie George Balanchina a Glena Tetleyho, uvedeme vás do kontextu. 
Seznámíme vás s pojmem neoklasika, a to samozřejmě hlavně díky 
tanečním ukázkám v podání předních sólistů Baletu ND. Zabývat se bude-
me i Svěcením jara, které nabízí mnoho témat a symbolů. Přijďte za námi 
na baletní sál, budeme balancovat mezi odbornějším charakterem a zá-
bavným – emotivním setkáním s baletem.

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 12 let. Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz
Kapacitu máme omezenou, proto neváhejte a přihlaste se včas!
26. listopadu 2017 v 16.00

 
Šperk s příběhem

Připravili jsme pro vás 
ručně vyrobené šperky 
vytvořené z pravých 
kamenů, které vám bu-
dou připomínat emoce 
divadelního zážitku 
z inscenace Timeless.
Jedinečný náramek 
Timeless – nadčasový 
prstenec černých onyxů, 
ve kterém září tři ka-
meny reprezentující tři 

choreografie. Modrý achát symbolizuje eleganci Balanchinovy Serenády, 
karneol pudovost a živočišnost Tetleyho Svěcení jara a říční perla intimitu 
Separate Knots Emanuela Gata. Okouzlete krásným dárkem nebo se sami 
ozdobte šperkem, který má divadelní duši. 
© Limited Timeless edition by MOOYYY
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Baletní novinky



 ×
Lidia Baich

Foto: P. Benovsky

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz

BEETHOVEN
BERG

WAGNER

 

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

BEETHOVEN: LEONORA I
BERG: HOUSLOVÝ KONCERT 

WAGNER: VALKÝRA, 1. JEDNÁNÍ

HOUSLE: LIDIA BAICH

SIEGLINDE: MEAGAN MILLER
SIEGMUND: ANDREAS SCHAGER
HUNDING: PETER MIKULÁŠ

DIRIGENT: ANDREAS SEBASTIAN WEISER
ORCHESTR STÁTNÍ OPERY

16. 11. 2017, 19.00 
FORUM KARLÍN



OPERA > PŘIPRAVUJEME

Opera Don Hrabal zpodobňuje poslední léta slavného česk(oslo-
vensk)ého spisovatele. Rozhodně ale není jen portrétem „umělce 
jako starého muže“. Představuje Hrabala jako osamělého mohykána,  
pábitele, velkého vypravěče i vtipného glosátora. Současný český skla-
datel MILOŠ ORSON ŠTĚDROŇ se kromě skladatelské činnosti věnuje 
i psaní textů, které zhudebňuje, a vytváří tak pozoruhodné hudebně-di-
vadelní projekty na pomezí žánrů. Systematicky v nich zpracovává velké 
české osobnosti. Opera Don Hrabal je jeho druhou operou po Lidské tragi
komedii na vlastní libreto dle předlohy Ladislava Klímy, uvedené v roce 
2003 ve Stavovském divadle.

Hudební nastudování a dirigent: 
Jan Chalupecký

Režie: Linda Keprtová
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Sbor a Orchestr Národního divadla

Účinkují:
Hrabal: Roman Janál

Múza: Yukiko Kinjo
Pipsi: Jana Sýkorová

Matka: Yvona Škvárová

Světová premiéra 
14. prosince 2017 

na Nové scéně

Reprízy 
20. a 21. prosince 2017

Don Hrabal
Miloš ORSON Štědroň

S Národním divadlem spolupracujete již dlouho.  
Kde vznikl nápad složit operu o Bohumilu Hrabalovi? 
Ten nápad přišel v logické návaznosti na mé předchozí 
hudebně-divadelní projekty (Kabaret Hašek, Tony D., 
Divadlo Gočár, Velvet Havel, Krásné psací stroje! aj.). 
V posledně zmíněné inscenaci, uváděné Divadlem 
Na zábradlí, se Hrabal dokonce objevuje jako jedna 
z hlavních postav. Prostě jsem si ho otestoval napřed 
na malé scéně a poté jsem oslovil vedení Národního 
divadla. A téma je zaujalo. 

Máte k Hrabalovu dílu osobní vztah? Co nejvíce 
oceňujete na jeho osobnosti?
Samozřejmě. Hrabala považuji za jednoho z největších 
světových spisovatelů 20. století. Oceňuji hlavně jeho 

nesmírnou citlivost, před kterou blednou surrealisté, 
magický realismus i postmoderna. Hrabal je oproti 
nim navíc vybaven ohromnou lidskostí a vypravěč-
ským talentem, kterým navazuje nejen na Haška, ale 
na Rabelaise, Cervantese, Shakespeara, Balzaca.

Jak vnímáte pohled současné společnosti na Hra-
balův odkaz?
Hrabal je ve světě přijímán jako opravdu světový 
spisovatel. U nás byl konfrontován s českou malostí 
nejen za normalizace, ale i v devadesátých letech 
(vyloučení z PEN klubu). Beru premiéru své opery 
také jako šanci nastartovat nový hrabalovský diskurz, 
který se povede napříč českou společností. Ta to totiž 
na rozdíl od Hrabala potřebuje.

Svou operu beru jako šanci nastartovat nový  
hrabalovský diskurz, říká autor Miloš ORSON Štědroň.

 >
Miloš ORSON Štědroň

Foto: H. Kočmídová



Je známo, že máte rád multižánrovost – soudobou 
hudbu, kterou nelze jednoznačně určit. Bral jste při 
komponování v potaz i samotný prostor Nové scény, 
kde se bude opera uvádět? 
Multižánrovost pro mě znamená hlavně svobodu 
vyjádření. Operní formu beru jako nejvyšší metu, 
ve které je možné propojit všechny složky, přičemž 
hudbu a libreto si můžu určovat sám. Prostor je po-
chopitelně klíčový. Nová scéna je specifická ve své 
až hrozivě předimenzované brutalistní architektuře, 
což je zároveň velká výzva. Novou scénu vnímám 
jako velké studio, ve kterém jsou diváci/posluchači 
pokaždé účastníky zvukového a scénického experi-
mentu. 

S operní režisérkou Lindou Keprtovou spolupracu-
jete poprvé. Jak se vám společně k dílu přistupuje?
Linda Keprtová má v sobě právě tu hrabalovskou 
citlivost, takže proto jsem ji oslovil. V mé opeře jsou 
kromě Hrabala samé ženské postavy, což je právě její 
parketa. Líbí se mi na ní její tvrdohlavost a snaha jít si 
za svým přesvědčením.

Splňuje Roman Janál, který se představí v titulní 
roli, vaši představu o postavě Bohumila Hrabala?
Roman Janál je obrovský profesionál, který u nás 
téměř nemá obdoby svou stylovou šíří záběru. Je pro 
mě jasným Hrabalem i díky svým lidským kvalitám. 

Mili Losmanová

 ×
Roman Janál na vizuálu představení

Foto: P. Hejný
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 >
Alžběta Poláčková
Foto: I. Sochorová

V prosinci se ve třech představeních vrátí na repertoár Opery Národního 
divadla jedno z nejpůsobivějších děl světové operní literatury, Její pastor
kyňa Leoše Janáčka. Do inscenace režiséra Jiřího Nekvasila a scénografa 
Daniela Dvořáka vstoupí dirigent Jaroslav Kyzlink a v roli Jenůfy se popr-
vé představí sólistka Opery Národního divadla ALŽBĚTA POLÁČKOVÁ.

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Jiří Nekvasil

Scéna a kostýmy: Daniel Dvořák
Sbormistr: Pavel Vaněk

Kostelnička: Eva Urbanová
Jenůfa: Alžběta Poláčková
Laca Klemeň: Peter Berger
Števa Buryja: Tomáš Juhás
Stařenka: Yvona Škvárová

Rychtář: Luděk Vele
Rychtářka: Eliška Weissová

Karolka: Jana Sibera
Stárek: Ivan Kusnjer

Sbor Národního divadla
Balet Opery Národního divadla

Orchestr Národního divadla 

Uvádíme: 
1., 15., a 29. prosince 2017 

v Národním divadle

Alžběta Poláčková v obnoveném  
nastudování Její pastorkyně

Po dlouholetém účinkování v roli Karolky se  
dostáváte k Jenůfě. Je to vysněná změna? 
Jenůfa je určitě mou vysněnou rolí, nesmírně se na ni 
těším. Již dvakrát jsem ji díky mateřství musela od-
ložit a o to šťastnější teď jsem, že nabídka přišla i po-
třetí. Asi to tak mělo být, všechno má svůj čas. Před 
dvěma lety, když jsem měla do Jenůfy vstoupit, tak 
si pamatuji, jak jsem si doma zpívala druhé jednání 
Pastorkyně (pro nezasvěcené Jenůfa se vyrovnává se 
smrtí svého novorozeného synka), u toho jsem žehlila 
pleny a v kolébce spal můj šestitýdenní syn. V tu chvíli 
jsem si říkala, že to asi není úplně normální.

Janáčkovy opery se u nás potýkají s poměrně malým 
zájmem diváků. Proč a jak by se to mělo změnit?
Upřímně, tato otázka je pokládána celkem často, ale 
odpověď na ni stále hledám. Myslím, že je to v „nedů-
věře“ a malé informovanosti publika. Většina diváků 
„začátečníků“ dá přednost Prodané nevěstě nebo Ru-
salce a z Janáčka má trochu obavy. Ale třeba právě 
příběh Jenůfy je srovnatelný s dnes tolik oblíbenými 
severskými detektivkami! Pro mě je to naprosto 

strhující drama. A Janáčkova hudba toto drama ještě 
mnohonásobně umocní. 

Co dalšího vás v této sezoně čeká? 
Hned po Jenůfě mě čeká Hraběnka Almaviva v nové 
inscenaci Figarovy svatby, další z krásných sopráno-
vých rolí. Na spolupráci s dirigentem Enricem Dovi-
cem a režisérkou Magdalenou Švecovou se moc tě-
ším. Ve Figarově svatbě jsem začínala jako Barbarina 
a k Hraběnce jsem vždy s obdivem vzhlížela. Jsem 
šťastná, že si tuto krásnou roli budu moci zazpívat. 
Na Figarovu svatbu plynule navážou zkoušky opery 
Výlety páně Broučkovy, kde budu zpívat Málinku, Ethe-
reu a Kunku. Dirigovat bude Jaroslav Kyzlink a režie 
se ujala Sláva Daubnerová. Po Mozartovi se tedy 
vrátím zpět k Janáčkovi. Vedle operních rolí mě čeká 
také pár koncertních vystoupení. Ráda střídám jevi-
ště s koncertními pódii, protože kontakt s divákem 
je na koncertě daleko bližší, atmosféra intimnější. 
Vypadá to, že tuto sezónu se opět nudit nebudu 

bb
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 >

Marek Cpin
Foto: R. Dietrich

Divadelní výtvarník MAREK CPIN má na svém kontě okolo stovky scénic-
kých výprav v divadlech po celé České republice. Byl třikrát nominován 
na Cenu Alfréda Radoka za nejlepší scénografii, na Českého lva za nej-
lepší kostýmy, za inscenaci Divadla Na zábradlí Požitkáři dokonce získal 
Cenu divadelní kritiky. Pro tuto sezonu Opery Národního divadla vytvořil 
nádherné kostýmy a scénu k Verdiho opeře Maškarní ples. O módě i nad-
cházející plesové sezoně, ale především o kostýmech pro Verdiho operu 
je i následující rozhovor. 

O kostýmech „maškarních“

Co vás především inspirovalo při vymýšlení kostý-
mů a scény pro Verdiho operu? Téma "maškarního 
plesu" je poměrně svobodné...
Děj opery je napsán na základě skutečné historické 
události, zavraždění švédského krále Gustava III. 
v roce 1792, ale mě při tvorbě scény i kostýmů víc 
inspirovala epocha, ve které Verdi operu napsal, tedy 
druhá polovina 19. století, která má v sobě eleganci, 
divadelnost, u dam i větší ženskost a nepůsobí tak ar-
chaicky jako rokoko. Nechtěli jsme operu násilně aktu-
alizovat, spíš vytvořit nadčasově moderní podívanou. 
Důležitým a vodícím prvkem je právě maškarní ples, 
finále opery, ale masky a maškary se nám objevují 
u každé z hlavních postav už během celého děje. 

V čem se liší navrhování kostýmů od návrhu klasic-
kých šatů? Jsou nějaké nároky na kostýmy v přípa-
dě operních pěvců, podobně jako třeba u tanečníků 
na pružnost a podobně?
Kostým má vystihnout charakter postavy, klasické 
šaty zase charakter jejich nositele. V tom je největší 
rozdíl. Herec, ať už operní nebo činoherní, není na jevi-
šti za sebe, ale za postavu. Takže jsou to dva rozdílné 
úkoly – v divadle musím vyhovět tomu, co si (podle 
mě nebo režiséra) žádá text, v reálném životě musíte 
vyhovět klientovi nebo máte takové renomé a štěstí, že 
vám klient věří a nechá si poradit. Proto navrhuji šaty 
soukromě jen velmi výjimečně – považuji oblékání 
za velmi citlivou a osobní věc, v ideálním případě by-

chom se měli s budoucí nositelkou šatů dobře poznat.  
A najít si čas pro tento druh „vztahu“ je v mém pracov-
ním kalendáři dost velký problém.

Móda a operní divadlo – mají tyto světy k sobě 
blízko?
Ano, v obojím je hodně divadelnosti, špetka pozlátka 
a klamu, hodně emocí, a když se dělají dobře, tak je 
zde i spousta náročné, poctivé a kreativní práce.

Co byste doporučil čtenářkám pro letošní plesovou 
sezonu – můžou se jít inspirovat vašimi kostýmy 
v této opeře? 
Určitě je nutné dodržet hlavní pravidlo plesového 
oděvu – šaty musí být až na zem. Žádná jiná délka 
není povolena. Pokud to ovšem není právě ples maš-
karní, který má samozřejmě volnější pravidla – i u nás 
v inscenaci najdete krátké šaty nebo dokonce krajkové 
kalhoty. Zásadní je oblékat se podle toho, co vám 
sluší, a ne podle toho, co je právě in. Kriticky zhodnotit 
slabiny a přednosti vaší postavy a s těmi pracovat. 
Na každé ženě je něco krásného, ať už jsou to ruce, 
dekolt, obličej – stačí to jen podtrhnout. 
Pokud potřebujete opticky vyrovnat nesouměrnost po-
stavy, určitě se zaměřte na černobílé kombinace. Jsou 
nadčasově elegantní a kontrast světlých a tmavých 
ploch dokáže s postavou úplné zázraky.
 

Kateřina Motlová

KLUB  
PŘÁTEL  
OPERY

Klub přátel Opery 
pokračuje v aktivitách

Cílem Klubu je sdružit lidi se zájem 
o operu a zprostředkovávat pro ně 
zajímavé aktivity spojené s tímto 
uměním. Ještě před prázdninami 
jsme uskutečnili prohlídku Hudeb-
ního divadla Karlín a zájemci byli 
přítomni jak na tiskové konferenci 
k připravované inscenaci Orfeus 
v podsvětí, tak na autogramiádě 
sólistů po představení opery Jeníček 
a Mařenka. V září měli členové mož-
nost být účastníky vzpomínkového 
pořadu a vernisáže výstavy ke 100. 
výročí narození Václava Kašlíka. 
Začátkem října jsme také uspořádali 
besedu s tvůrci a pěvci k nové insce-
naci Maškarní ples. 

Klub přátel opery byl oficiálně 
spuštěn 1. června 2017 a do dnešní-
ho dne má přes 400 členů. Budeme 
rádi, když toto číslo dále poroste. 

Zájemci se mohou hlásit na webo-
vých stránkách Národního divadla 
v sekci Opera či na e-mailové adrese 
m.losmanova@narodni-divadlo.cz. 
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Pražská Elektra ohromila San Francisko
Pražská inscenace Richarda Strausse Elektra otevřela novou operní 
sezonu v San Francisku. První uvedení této inscenace proběhlo v červnu 
2016 v Praze a současně byla tato opera poslední premiérou ve Státní 
opeře před plánovou rekonstrukcí. Elektra vznikla jako koprodukční 
inscenace Opery Národního divadla, San Francisco Opera a Badisches 
Staatstheater Karlsruhe. Do San Francisca pomáhal inscenaci přenést 
technický tým Opery Národního divadla. Premiéra v San Francisku se 
odehrála 9. září a přítomna ji byla ředitelka Opery Národního divadla 
a Státní opery Silvia Hroncová. 
Elektru ocenili jak kritici tak především diváci, kteří ji odměnili ovace-
mi ve stoje ve zcela vyprodaném sále, jenž čítá přes tři tisíce sedadel. 
Gratulujeme celému týmu! 

Inscenace Žádný člověk v Brémách
Režisérka Katharina Schmitt míří hostovat do svého rodného města se 
svou inscenací Žádný člověk. Německé publikum bude mít šanci zhléd-
nout dílo pojednávající o tragickém osudu sochaře Otakara Švece a jeho 
posledního díla – Stalinova pomníku na Letné – již 7. listopadu 2017 
v divadle v Brémách. Světová premiéra se uskutečnila letos v Praze. 
V této sezoně nás čekají jen čtyři reprízy této inscenace.
 
Uvádíme: 7. a 11. prosince 2017, 7. a 8. ledna 2018 na Nové scéně

Gratulujeme šéfsbormistrovi  
Opery Národního divadla 
Nedílnou součástí většiny operních inscenací je pěvecký sbor. Už více 
než čtvrt století se sboru Opery Národního divadla věnuje jeho šéf-
sbormistr PAVEL VANĚK, který 25. listopadu slaví kulaté narozeniny.

Po studiu hry na klavír na Konzervatoři v Plzni studoval v letech 
1986–91 dirigování na pražské Akademii múzických umění u Františka 
Vajnara. V letech 1982–84 působil jako korepetitor v plzeňském Divadle 
J. K. Tyla. Poté byl krátce angažován jako sbormistr ve sboru Českého 
rozhlasu. Od roku 1985 zastával funkci druhého sbormistra Pražské-
ho mužského sboru Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, odkud 
v roce 1989 přešel do Národního divadla jako asistent tehdejšího sbor-
mistra Milana Malého. Od roku 1992 zde působil jako druhý sbormistr, 
od září 2000 je šéfsbormistrem. V Národním divadle nastudoval desítky 
inscenací a koncertních programů. Jako sbormistr spolupracuje rovněž 
s dalšími předními domácími tělesy (Českou filharmonií, Symfonickým 
orchestrem hl. m. Prahy FOK, Pražským mužským sborem aj.). Jako 
klavírista se podílí na operních recitálech. 

Operní novinky
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Únos ze serailu opět 
ve Stavovském divadle
Dílo, které stálo na počátku pražského divadelního úspěchu  
Wolfganga Amadea Mozarta, se v prosinci vrátí do Stavovského  
divadla.

Únos ze serailu byl na jaře 1783 uveden v Nosticově divadle, dnešním Sta-
vovském divadle, jako první Mozartovo dramatické dílo v Praze. Jednalo 
se zároveň o první provedení tohoto singspielu mimo Vídeň. Současná 
inscenace představuje singspiel ve scénograficky atraktivní podobě, která 
vychází z dobové architektury. V této sezoně se v představeních Únosu ze 
serailu můžete setkat v roli Konstance s vynikajícími českými pěvkyněmi, 
s trojnásobnou držitelkou Ceny Thálie Janou Šrejmou Kačírkovou a Olgou 
Jelínkovou, vítězkou divácké ankety online magazínu Opera Plus. Jejich 
partnery budou mezinárodně etablovaní čeští tenoristé Aleš Briscein 
a Richard Samek.

Uvádíme: 14. a 20. prosince 2017, 12. a 21. ledna 2018 
ve Stavovském divadle

Don Giovanni na Ovocném trhu
Dlouholetá spolupracovnice Národ-
ního divadla v oboru italské opery, 
překladatelka a jazyková poradkyně  
Marie Kronbergerová vydala pub-
likaci Don Giovanni na Ovocném trhu 
aneb Italská opera ústy pražských 
pěvců. V kontextu čtyř desítek chro-
nologicky řazených děl v ní před-
kládá originální texty árií a jiných 
úryvků z oper na libreto v italštině, 
s překladem do češtiny a komen-
tářem pěvců, kteří jednotlivé role 
ztvárnili na jevišti. Kniha se zamě-
řuje na tituly, uváděné na českých 
scénách v posledních dvaceti letech, 
takže zahrnuje zpěváky tří generací. 

Ve věku 75 let zemřel  
11. října 2017 emeritní sólista 
Opery Národního divadla
JIŘÍ CEÉ.

Absolvoval pražskou AMU 
u prof. Šrubaře, dále se zdo-
konaloval u prof. Logačevové. 
Sólistou opery Národního di-
vadla byl v letech 1985–2004. 
Byl velmi muzikální lyrický 
tenorista kultivovaného pě-
veckého i hereckého projevu. 
Dobře se uplatnil také v buffo 
oboru. Součástí jeho reperto-
áru byl např. Smetanův Junoš 

i Varneman, Vašek i Principál, Jarek i Michálek, Vítek, Strážník, Vít 
i Skřivánek, Dvořákův Benda, Janáčkův Kudrjáš i Tichon, Rechtor, 
Solicitátor Vítek, Martinů Janakos a Maškaron, Mozartův Pedrillo, 
Don Ottavio a Basilio, Rossiniho Almaviva, Čajkovského Triquet, 
Bizetův Remendado ad. Bohatá byla též jeho koncertní činnost. 
Spolupracoval s rozhlasem, televizí i gramofonovými firmami.

17. září zemřel tenorista
BOHUMIL ČERNÝ

 (*24. 5. 1935).

V ND působil nejprve od roku 
1965 jako člen sboru, od roku 
1973 se stal sólistou. V letech 
1971–1975 působil současně 
v Ústí nad Labem. Z jeho rolí 
připomínáme např. Smetanova 
Jeníka a Lukáše, Dvořákova 
Ovčáka Jirku, Wagnerova 
Erika nebo Bizetova Dancaira. 
Angažmá v ND ukončil roku 
1991 odchodem do invalidního 
důchodu. 
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KALEIDOSKOP

Maškarní ples  
v Národním divadle

V prvním říjnovém týdnu měla 
v Národním divadle premiéru 
inscenace Verdiho opery Maš-
karní ples, kterou hudebně 
nastudoval Jaroslav Kyzlink 
a režijně Dominik Beneš.

1  Režisér Dominik Beneš, pěvci Ve-
ronika Dzhioeva a Michal Lehotský, 
dirigent Jaroslav Kyzlink

2  Ředitelka Opery ND a SO Silvia 
Hroncová se zástupkyněmi Čínské 
lidové republiky – s paní WU Guang 
(kulturní rada) a s velvyslankyní 
J. E. paní Ma Keqing

3  J. E. Miklós Boros, velvyslanec 
Maďarska 

4  Silvia Hroncová, výkonný ředitel 
ČT art a ředitel Mezinárodního 
televizního festivalu Zlatá Praha 
PhDr. Tomáš Motl a generální 
ředitel Raiffesenbank Ing. Igor 
Vida s rodinou

5  Dirigent Jaroslav Kyzlink a režisér 
Dominik Beneš

6  Pěvkyně Jiřina Marková Krystlíková 
a dirigent Jan Chalupecký

7  Inscenační tým a účinkující 
po 1. premiéře

Výstava ke  
100. výročí narození 
Václava Kašlíka

Režisér, dirigent a hudeb-
ní skladatel Václav Kašlík 
(1917–1989) byl jedním 
z nejvýznamnějších českých 
operních tvůrců 2. poloviny 
20. století. K jeho nedožitým 
100. narozeninám uvedlo Ná-
rodní divadlo na konci minulé 
sezony jeho operu Krakatit 
a nyní otevřelo v hlavním 
foyer historické budovy 
ve spolupráci s Národním 
muzeem a Českou televizí 
fotografickou výstavu mapu-
jící Kašlíkovu tvorbu.

8  Tomáš Šimerda, autor 
vzpomínkového pořadu o Kašlíkově 
televizní a filmové práci

9  Šéfdramaturg Opery ND Ondřej 
Hučín, kurátor výstavy
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SPOLUPRÁCE

Kaplička strdím oplývající
Národní divadlo není první institucí, která přišla s nápadem chovat své včelstvo a mít svůj med. Ale uznejte sami,  
že k naší „kapličce“ neúnavné včely a jejich med opravdu patří. Není to jen „produkt“, je to symbol. Když Češi  
Národní divadlo zakládali (a tomu bude příští rok 16. května již 150 let), vycházeli při jeho budování a při výzdobě 
mimo jiné i z odkazu předků a jejich pověstí – mj. Blaník, Záboj, Lumír, Libuše. Takže skrytě i praotec Čech, který 
označil tuto zemi jako krajinu mlékem a strdím (tedy medem) oplývající. Jaká bude zachována pro naše potomky 
pověst o Národním medu a skleněných medovkách?

Na začátku bylo slovo. Med. Jeho historicky 
první stočení proběhlo v roce 2016. A pro ten 
med bylo potřeba stvořit nádobu, příbytek, kde 
by jeho zlato vyniklo a prozářilo a zahřálo vše 
kolem sebe. A protože to nebyl ledajaký med, 
ale med Národní, musel být i příbytek jedinečný. 
Malý skleněný chrám. 
A nyní už bez pohádky. Národní divadlo nakonec 
oslovilo Jindřicha Fialku a jeho kreativní studio 
Q Designers, které se na vysoké úrovni zabývá 
designem produktů a služeb. Jindřich Fialka 
o sobě před lety řekl: „Rád tvořím. Fascinuje 
mě, že něco není, pak si s tím dám trochu práce, 
a najednou to je.“ 
Tak jednoduché to ovšem nebylo. Následova-
lo hledání výtvarného motivu, který by jasně 
odkazoval na Národní divadlo. Inspirace se 
mohla schovávat v historii, oponách, na scéně, 
v dílnách, krejčovnách, malírnách, zkušeb-
nách … a v architektuře. A Jindřich Fialka spolu 
s designérem Matyášem Fuchsem nakonec 
našli – výchozím motivem se staly kanelované 
sloupy a pilastry, které se objevují jak na vněj-
ší fasádě, tak v interiérech. Kanelur (neboli 
svislých žlábků) je na medovce šestnáct, což 
odkazuje na datum položení základního kame-
ne, 16. 5. 1868. Hlavici „medovkového sloupku“ 
tvoří skleněné víčko se silikonovým těsnícím 
kroužkem. Na medovce je vypískováno logo 
Národního medu, jež je i na papírovém proužku, 
který vše zpevňuje. Ve finálním balení z trans-
parentního plastu je vedle medovky vložen 
i malý certifikát s rokem stočení medu.

Výtvarný návrh byl tedy na světě, ale ještě bylo 
potřeba najít výrobce. Volba padla na rodinnou 
sklárnu Rückl, která se zaměřuje na mistrovské 
umění brusu. Historie značky Rückl se píše 
od roku 1846, tradice tavení skla se ale v rodině 
předává z generace na generaci již po tři sta 
let. V loňském roce, když se sklárna potýka-
la s finančními problémy, se o její záchranu 
zasadil investor a spolumajitel značky Bomma 
Martin Wichterle. Díky němu a pod vedením 
uměleckého ředitele Ronyho Plesla a grafické-
ho studia Najbrt letos v říjnu zažívá firma Rückl 
návrat mezi luxusní značky českého křišťálu. 
Kromě řady zaměstnanců, kteří milují a ctí 
své sklářské řemeslo, působí ve firmě i brand 
manažerka Martina Bursíková, které patří velký 
dík za realizaci celého projektu a nalezení spon-

zorské cesty. K příběhu medovek poznamenala: 
„Oslovení naší firmy ze strany Národního divadla 
nás skutečně velice potěšilo. Je to radost a čest 
spolupracovat s tak prestižní institucí, spojit 
umění a řemeslo, Národní divadlo a české sklář-
ství. Jsou to synonyma tradic českého národa, 
tradic vycházejích z 19. století.“

Medovky navrhlostudio Q Designers, logo medu s poukazem 
na logo ND podle M. Jaroše vytvořila Martina Dubská (ND),  
v produkci Martiny Bursíkové vyrobila sklárna Rückl, která  
Národnímu divadlu věnovala potřebný materiál, jímž je prvotřídní 
český křišťál. Limitovaná kolekce unikátních křišťálových medovek 
(150 kusů) pro 135. sezonu bude určena jako exkluzivní dárek 
z rukou ředitele Národního divadla.

 >

Národní med
Foto: K. Valečková

Sklárny Rückl v Nižboru
Foto: Archiv sklárny

Jindřich Fialka z Q Designers
Foto: H. Smejkalová
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Září bohaté na zážitky

Překrásné tvary křehkého křišťálu či podmořský svět Malé mořské víly, 
setkání s mistry skláři či prvními sólisty, i takový je Mecenášský klub … 
září bylo na tyto zážitky bohaté … 

Historie české sklárny Moser, významného výrobce 
čistého křišťálu již za dob Rakousko-Uherské monar-
chie, je spojena se jménem jedné z nejvýraznějších 
postav historie sklářské výroby, Ludwigem Moserem. 
Ambiciózní podnikatel si nejprve otevřel vlastní ob-
chod a ryteckou dílnu v centru Karlových Varů, v roce 
1893 pak rozjel provoz ve vlastní sklářské huti, která 
úspěšně funguje dodnes.

Mecenáši se během návštěvy skláren mimo jiné 
dozvěděli, že pro rozvoj sklářské tradice sklárna spo-
lupracuje s nejnadanějšími výtvarníky, skláři, brusiči 
a rytci, jejichž umění pomáhá vytvářet mistrovská díla 
ve svém oboru – s některými z nich se také osob-
ně setkali a nahlédli jim pod ruce přímo při práci. 
Na vlastní kůži zažili i žár sklářské dílny.

Máte-li chuť aktivně 
se účastnit dění 

na naší první scéně, 
nahlédnout do zákulisí 
a ještě více se přiblížit 
divadlu, vstupte mezi 

mecenáše … těšíme se 
na vás!

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

e.sochorova@narodni-divadlo.cz
Další zajímavosti sledujte na inter-
netových stránkách www.meknd.cz  

nebo na našem facebooku.

 >
Z návštěvy české sklárny Moser

Foto: H. Smejkalová 

 >
Setkání mecenášek ND a dam z YPO  

se sólistou Ondřejem Vinklátem  
po představení Malé mořské víly

Foto: D. Sedlecký

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA
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REKONSTRUKCE STÁTNÍ OPERY

 INZERCE

Kontrolní den v budově Státní opery
Ministr kultury Daniel Herman v rámci kontrolní-
ho dne 17. 10. 2017 navštívil rekonstruovanou bu-
dovu Státní opery. Obhlídka staveniště proběhla 
za přitomnosti ředitele ND prof. MgA. Jana Buria-
na, vedouciho stavby Ing. Jana Křistka, ředitelky 
Opery ND a SO Mgr. Silvie Hroncové a provozně-
-technického ředitele ND Ing. Václav Peloucha.

Dokončovány jsou hlavní bourací práce a probíhají 
hrubé stavební práce, včetně nových konstrukcí 
statického zajištění bývalých skladů LTO, kde vzni-
kají tolik potřebné nové prostory zkušeben a dílen. 
Objem stávající rozpracovanosti stavebních prací 
a příprav restaurování zatím nenasvědčuje tomu, že 
by se stavba měla časově významněji odchýlit od plá-
novaného dokončení v II. Q 2019. Děkuji všem, kteří 
odvádějí obdivuhodnou práci na rekonstrukci této 
významné budovy,“ řekl Daniel Herman. Nyní se dále 
zpracovávají restaurátorské záměry, vycházející 
z provedených průzkumů, provádí se vzorkování 
barevnosti interiérů historické budovy (výmalba, 
tapety lóží, dveře atd.) a jsou též řešeny barevnost 
fasády, podlahové povrchy a další detaily. 

www.statnioperavrekonstrukci.cz

 >

Silvia Hroncová, ředitelka Opery ND a SO, ředitel ND Jan Burian,  
ministr kultury Daniel Herman a provozně-technický ředitel ND Václav Pelouch

Foto: M. Šandera
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Marie Veselá * 125 let Václav Bednář † 30 let

Stanislav Lom † 50 let

Gabriela Horvátová * 140 let a † 50 let

František Roland † 50 let

Anna Sedláčková * 130 let a † 50 let

Vzpomínáme
Rok 2017 je, co se odchodů význam-
ných osobností týče, velmi černý.  
Jak se zdá, listopad 1967 byl také 
velmi smutný.

GABRIELA HORVÁTOVÁ 
(25. 12. 1877–29. 11. 1967), operní 
pěvkyně (alt, mezzosoprán, soprán), 
sólistka Opery ND v letech 1903–1930. 
Z rolí např.: titulní Carmen, Kostelnička 
(Její pastorkyňa), Cizí kněžna (Rusalka), 
Ortruda (Lohengrin).

Kostelnička (Její pastorkyňa, 1916)

ANNA SEDLÁČKOVÁ 
(29. 9. 1887–24. 11. 1967), herečka, 
členka ND v letech 1905–1919, 
poté pohostinsky. Z rolí např.: Líza 
(Pygmalion), Kateřina (Zkrocení zlé 
ženy), Roxana (Cyrano de Bergerac).

Manuela (Dáma v bílém, 1933)

STANISLAV LOM,
vlastním jménem Stanislav Mojžíš 
(13. 11. 1883–15. 11. 1967), dramatik, 
ředitel ND (1939–1939), krátce i šéf 
Činohry (1935, 1938–1939)

FRANTIŠEK ROLAND
(22. 1. 1888–16. 11. 1967), herec, 
člen ND v letech 1919–1959. Z rolí 
např.: Lízal, Strouhal (Maryša), Orgon 
(Tartuffe), Starý Melichar (Paličova 
dcera), Harpagon (Lakomec).

Strouhal (Maryša, 1956)

MARIE VESELÁ
(22. 11. 1892–20. 2. 1969), operní 
pěvkyně (soprán, později alt), členka 
ND v letech 1922–1958. Z rolí např.: 
Krasava (Libuše), Milada (Dalibor), Kos-
telnička (Její pastorkyňa), Čarodějnice 
(Rusalka).

Larina (Eugen Oněgin, 1950)

VÁCLAV BEDNÁŘ 
(20. 12. 1905–12. 11. 1987), operní pěvec 
(baryton), člen ND v letech 1945–1972). 
Z rolí např.: Přemysl (Libuše), Kalina 
(Tajemství), Tomeš (Hubička), Vladislav 
(Dalibor), Escamillo (Carmen), Revírník 
(Příhody lišky Bystroušky).

 Vok Vítkovic (Čertova stěna, 1954)
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www.europredplatne.cz

Předplaťte si ekonomický týdeník 
Euro a vyberte si dárek!

Předplaťte si 
ekonomický týdeník Euro 

a vyberte si dárek!
www.europredplatne.cz

Informace jsou byznys

EU_inz_215x280.indd   2 22.6.2017   15:24:01
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Dobrá zpráva je, že charitu máte pro 
letošek z krku. Ta špatná je, že čtenářský 
zážitek, který měla půlka wellness klubu 
z vašeho Forbesu, zatímco jste dřímali, 
se nedá odečíst z daní.

 

Víc informací o předplatném najdete na forbes.cz

FORBES v printové i elektronické verzi za 999 Kč ročně.

ALL YOU  
CAN READ

Roční předplatné

12x Forbes + 12x digitální verze + 7x speciální vydáni

Forbes NEXT Jaro 

Forbes Nejbohatší lidé

Forbes Woman

Forbes NEXT Léto

Forbes NEXT Podzim

Forbes Life

Forbes NEXT Zima

Za speciální cenu 1399Kč

N OV Ě

Předplatné objednávejte na:  
www.forbes.cz/predplatne



Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 6, 180 00 Praha 8 
e-mail: infoh@muzikus.cz, tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127
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Změny v předplatném 2016/17
DV3 / Andrea Chénier / Národní divadlo
Změna termínu. Představení se namísto původně plánovaného 
25. 5. 2017 odehraje v úterý 19. 12. 2017 od 19 hodin.
ROD3 / Příhody lišky Bystroušky / Národní divadlo
Změna termínu. Představení se namísto původně plánovaného 
18. 11. 2017 odehraje v sobotu 7. 4. 018 od 11 hodin.
R / Netopýr / Hudební divadlo Karlín
Změna termínu. Představení se namísto původně plánovaného 
11. 12. 2017 odehraje v pondělí 26. 2. 2018 od 19 hodin.
NO / Don Hrabal / Nová scéna
Změna termínu. Představení se namísto původně plánovaného 
18. 12. 2017 odehraje ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 20 hodin.
DV3 / Lohengrin / Národní divadlo
Začátek představení 9. 2. 2018 se posouvá již na 18. hodinu. 
OO / Lohengrin / Národní divadlo
Změna termínu. Představení se namísto původně plánovaného 
11. 3. 2018 odehraje již v neděli 18. 2. 2018 od 17 hodin.
O3 / Andrea Chénier / Národní divadlo
Změna termínu. Představení se namísto původně plánovaného 7. 4. 2018 
odehraje v pátek 4. 5. 2018 od 19 hodin. 
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí seniorům 
ve věku 65+ možnost zakoupit 
vstupenky s 50% slevou na všech-
na představení ND*, tj. již od 60 Kč 
za vstupenku. Více informací 
na pokladnách ND. Kromě této 
slevy mohou senioři využít rovněž 
naši speciální nabídku na vybraná 
představení v listopadu 2017:

ČINOHRA 
Jako břitva
12. 11. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 150 Kč)
Mlynářova opička
18. 11. v 13.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 150 Kč)
Modrý pták
25. 11. v 17.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 150 Kč)
OPERA
Chytračka/Měsíc 
1. a 14. 11. v 19:00, Národní divadlo 
(II. balkon 250 Kč)
Netopýr
21. 11. v 19.00, HDK (I. balkon boky 
a celý II. balkon 250 Kč)
BALET
Polovecké tance (Bohemia Balet)
11. 11. v 19.00, Stavovské divadlo 
(celý sál 150 Kč)
LATERNA MAGIKA
Cocktail 012 – The Best Of
16. a 17. 11. ve 20.00, Nová scéna 
(celý sál 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
nách ND. 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 divákům do 26 let vstu-
penky s 50% slevou na vyhrazená 
místa na všechna představení ND.*  
Kromě této slevy mohou studenti 
a mladí diváci do 26 let využít 
rovněž naši speciální nabídku 
na vybraná představení  
v listopadu 2017:

ČINOHRA 
Láska a informace
12. 11. v 20.00, Nová scéna  
(celé hlediště 100 Kč)
Krvavá svatba
16. 11. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 150 Kč)
Mlynářova opička
30. 11. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 150 Kč)
OPERA
Chytračka/Měsíc 
1. a 14. 11. v 19.00, Národní  
divadlo (II. balkon 250 Kč)
Lazebník sevillský
28. 11. v 19.00, HDK (I. balkon boky 
a II. balkon 250 Kč)
BALET
Polovecké tance (Bohemia Balet)
11. 11. v 19.00, Stavovské divadlo 
(celý sál 150 Kč)
LATERNA MAGIKA
Podivuhodné cesty Julese Verna
22. a 23. 11. ve 20.00, Nová scéna 
(celý sál 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
nách ND. 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 pravém 
a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná při reduko-
vaném hledišti (činohra) | Hudební divadlo Karlín – místa v 5. kategorii (vybraná místa 
na I. a II. balkoně). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální 
nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje 
na  akce typu pronájem a představení hostujících souborů.

SILVESTR 
S MOZARTEM
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Silvestr je za dveřmi

Slavnostní silvestrovský galavečer, na kterém zazní ty 
nejkrásnější árie z Mozartových oper. Nechte se vtáhnout 
do světa klasicismu a prožijte nezapomenutelný večer 
ve Stavovském divadle. 

V průběhu večera uslyšíte a uvidíte nejoblíbenější árie a scény z oper 
Don Giovanni, Figarova svatba, Così fan tutte, Kouzelná flétna a Únos ze 
serailu v legendární scénografii Dona Giovanniho od Josefa Svobody 
a kostýmech od Theodora Pištěka. Účinkují sólisté a hosté Opery 
Národního divadla a Orchestr Národního divadla. Diriguje David Švec.
Čeká vás bohatý raut s vybranými lahůdkami české i zahraniční 
kuchyně, neomezená konzumace alkoholických i nealkoholických 
nápojů, novoroční přípitek s našimi sólisty a tanec přímo na jevišti 
za doprovodu živé hudby. 

Program večera:
19.30–20.30: Welcome drink a GOLD DINNER & SHOWS
20.30–21.35: první část představení
21.35–22.45: PAUSE GOLD DINNER & SHOWS
22.45–23.50: druhá část představení
23.50–00.10: půlnoční přípitek s umělci
00.10–03.00: MIDNIGHT GOLD DINNER, tanec na jevišti

Cena za vstupenku pro jednu osobu:
Lóže přízemí a na balkonech: 11.990 Kč
Přízemí: 9.990 Kč
Galerie: 7.990 Kč

Hromadné objednávky, fakturace, firemní zákazníci: 
V případě zájmu o obchodní spolupráci při prodeji vstupenek,  
o rezervování většího počtu vstupenek, a/nebo o platbu na fakturu  
se obraťte na Oddělení objednávek obchodního odboru ND:
objednavky@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 319. 
Poradíme Vám a domluvíme s Vámi podmínky spolupráce.
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2017

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

FORUM 
KARLÍN

 1. St/Wed Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond ND+ NO 19.00

 2. Čt/Thu Timeless ND+ B1 19.00

 3. Pá/Fri Timeless ND+ EX3 19.00

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

14.00

19.00

 5. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD7 11.00

Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

 8. St/Wed Aida 19.00

 9. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) ND+ O3 19.00

10. Pá/Fri Rusalka 19.00

11. So/Sat Timeless 19.00

12. Ne/Sun Timeless SEN1 18.00

13. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

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

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri Ceny Paměti národa / Memory of the Nation 20.00

18. So/Sat Prodaná nevěsta / The Bartered Bride
ROD3 11.00

19.00

19. Ne/Sun Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

20. Po/Mon Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

21. Út/Tue Maškarní ples (Un ballo in maschera) ND+ O1 19.00

22. St/Wed Maryša / Marysha (předpremiéra / preview) 19.00

23. Čt/Thu Maryša / Marysha (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

24. Pá/Fri Maryša / Marysha (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

25. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD8 11.00

Carmen 19.00

26. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Tosca 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG ČS2 19.00

29. St/Wed Timeless ND+ B2 19.00

30. Čt/Thu nehraje se / no performance

 6. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ VŘ 19.00

 7. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

13. Po/Mon Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) O2 19.00

14. Út/Tue La traviata OK 19.00

20. Po/Mon Rusalka EX1 19.00

21. Út/Tue Netopýr (Die Fledermaus) 19.00

27. Po/Mon Rusalka 19.00

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

16. Čt/Thu Beethoven–Berg–Wagner K 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Listopad / November 2017

 1. St/Wed Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ 19.00

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

 3. Pá/Fri Poprask v opeře (Viva la Mamma) 19.00

 4. So/Sat
Hamlet (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava /  
The National Moravian-Silesian Theatre)

19.00

 5. Ne/Sun Mikve / Mikveh 19.00

 6. Po/Mon Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

 7. Út/Tue Don Giovanni 19.00

 8. St/Wed Noční sezóna / The Night Season (předpremiéra / preview) 19.00

 9. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

10. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

11. So/Sat Polovecké tance (Bohemia Balet) 19.00

12. Ne/Sun Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ 19.00

13. Po/Mon Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

14. Út/Tue Valmont 19.00

15. St/Wed Noční sezóna / The Night Season Č1 19.00

16. Čt/Thu Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ 19.00

17. Pá/Fri Malá mořská víla / The Little Mermaid
14.00

18.00

18. So/Sat
Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

19. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Gioacchino Rossini 11.00

Poprask v opeře (Viva la Mamma) ROD5 17.00

20. Po/Mon Valmont ND+ EX4 19.00

21. Út/Tue Valmont 19.00

22. St/Wed Popelka (La Cenerentola) NDS 19.00

23. Čt/Thu Malá mořská víla / The Little Mermaid 19.00

24. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season ND+ Č2 19.00

25. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird ND+ ENG 17.00

26. Ne/Sun Malá mořská víla / The Little Mermaid
ROD1 14.00

18.00

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

28. Út/Tue Tři sestry / Three Sisters ČS1 19.00

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

30. Čt/Thu Mlynářova opička / The Miller’s Monkey Č4 19.00

 1. St/Wed Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue ND+ 20.00

 2. Čt/Thu Jsme v pohodě / New Century ČNS 20.00

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

 4. So/Sat
Kouzelný cirkus / Wonderful Circus ND+ ROD6 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

 6. Po/Mon
Miniopery / Minioperas
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

18.00

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

18.00

 8. St/Wed Sólo pro nás dva / Solo for the Two of Us 20.00

 9. Čt/Thu Malý princ / The Little Prince 20.00

10. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 20.00

11. So/Sat
Malý princ / The Little Prince 14.00

Malý princ / The Little Prince ND+ 17.00

12. Ne/Sun
Golem (Studio Damúza) 16.00

Láska a informace / Love and Information ND+ ENG 20.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up ENG 20.00

15. St/Wed Jsme v pohodě / New Century ND+ 20.00

16. Čt/Thu Cocktail 012 – The Best of 20.00

17. Pá/Fri Cocktail 012 – The Best of 20.00

18. So/Sat nehraje se / no performance

19. Ne/Sun
Světlo v krabici / Das Licht im Kasten
(Düsseldorfer Schauspielhaus)

20.00

20. Po/Mon
Světlo v krabici / Das Licht im Kasten
(Düsseldorfer Schauspielhaus)

20.00

21. Út/Tue Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

22. St/Wed
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

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

20.00

24. Pá/Fri nehraje se / no performance

25. So/Sat
Moc a vzdor / Macht und Widerstand 
(Schauspiel Hannovere

20.00

26. Ne/Sun
Moc a vzdor / Macht und Widerstand 
(Schauspiel Hannovere

20.00

27. Po/Mon Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up 20.00

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

29. St/Wed nehraje se / no performance

30. Čt/Thu Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00
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NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

 1. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa DV2 19.00

 2. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 13.00

 3. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond SEN2 17.00

 4. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ ENG 19.00

 5. Út/Tue Maryša / Marysha 19.00

 6. St/Wed Manon Lescaut ND+ 19.00

 7. Čt/Thu Carmen 19.00

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

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

14.00

ROD4 18.00

10. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 17.00

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

12. Út/Tue Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
15.30

19.00

13. St/Wed Tosca 19.00

14. Čt/Thu Maryša / Marysha ND+ 19.00

15. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

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

ROD7 14.00

18.00

17. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Rusalka 19.00

18. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

19. Út/Tue Andrea Chénier 19.00

20. St/Wed Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

21. Čt/Thu Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

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

19.00

23. So/Sat nehraje se / no performance

24. Ne/Sun nehraje se / no performance

25. Po/Mon Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
14.00

18.00

26. Út/Tue
Čert a Káča / The Devil and Kate 11.00

Carmen 19.00

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

14.00

19.00

28. Čt/Thu Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
15.30

19.00

29. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

30. So/Sat
Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

31. Ne/Sun Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 15.00

 4. Po/Mon Orfeus v podsvětí / Orphée aux enfers VŘ 19.00

 5. Út/Tue Orfeus v podsvětí / Orphée aux enfers O2 19.00

25. Po/Mon Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel 17.00

26. Út/Tue Rusalka 19.00

27. St/Wed Netopýr (Die Fledermaus) 19.00

28. Čt/Thu Orfeus v podsvětí / Orphée aux enfers 19.00

29. Pá/Fri La traviata 19.00

30. So/Sat Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) 19.00

31. Ne/Sun Netopýr (Die Fledermaus) 15.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Prosinec / December 2017

 1. Pá/Fri Malá mořská víla / The Little Mermaid 19.00

 2. So/Sat
Opera nás baví – Mozart v Praze / Opera Is Fun! 11.00

Popelka (La Cenerentola) 19.00

 3. Ne/Sun Malá mořská víla / The Little Mermaid
ROD5 14.00

18.00

 4. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

 5. Út/Tue Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

 6. St/Wed Valmont 19.00

 7. Čt/Thu Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

 8. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

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

11.00

15.00

18.00

10. Ne/Sun Tři sestry / Three Sisters 17.00

11. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season Č3 19.00

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

13. St/Wed nehraje se / no performance

14. Čt/Thu Únos ze serailu (Die Entführung aus dem Serail) KB 19.00

15. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

16. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ENG 13.00

Audience u královny / The Audience EX3 19.00

17. Ne/Sun Krvavá svatba / Blood Wedding ROD3 14.00

18. Po/Mon
Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová)  ND+ 
(derniéra / last time)

19.00

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

20. St/Wed Únos ze serailu (Die Entführung aus dem Serail) ND+ O3 19.00

21. Čt/Thu Chorea Bohemica 19.00

22. Pá/Fri Chorea Bohemica
15.00

19.00

23. So/Sat nehraje se / no performance

24. Ne/Sun nehraje se / no performance

25. Po/Mon Don Giovanni 19.00

26. Út/Tue Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 17.00

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

28. Čt/Thu Audience u královny / The Audience 19.00

29. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

30. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird 14.00

31. Ne/Sun Silvestr s Mozartem / New Year’s Eve with Mozart 20.00

 1. Pá/Fri Cube 20.00

 2. So/Sat Cube ND+ 20.00

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

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

Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue ND+ 20.00

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

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

 7. Čt/Thu Žádný člověk / No Man 20.00

 8. Pá/Fri nehraje se / no performance

 9. So/Sat Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

10. Ne/Sun
Ovečka betlémská (Studio Damúza) 16.00

Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

11. Po/Mon Žádný člověk / No Man 20.00

12. Út/Tue Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

13. St/Wed Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up ND+ ENG 20.00

14. Čt/Thu Don Hrabal (premiéra / premiere) ND+ 20.00

15. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

16. So/Sat Human Locomotion 20.00

17. Ne/Sun Nová krev / The New Blood 20.00

18. Po/Mon Láska a informace / Love and Information 20.00

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

20. St/Wed Don Hrabal NDS 20.00

21. Čt/Thu Don Hrabal 20.00

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

15.00

17.00

19.00

23. So/Sat nehraje se / no performance

24. Ne/Sun nehraje se / no performance

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

17.00

26. Út/Tue Malý princ / The Little Prince
14.00

17.00

27. St/Wed Malý princ / The Little Prince 17.00

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

29. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

30. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

20.00

31. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00
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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, 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, 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
 

ANGLICKÉ TITULKY 
V ČINOHŘE
Činohra Národního 
divadla připravila pro 
anglicky mluvící diváky 
tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky: 

Sen čarovné noci  
(28. 11., 10. 12.)
Láska a informace  
(12. 11., 18. 12.)
Modrý pták  
(25. 11., 16. 12.)
Pýcha a předsudek 
(4. 12.)

ENGLISH-FRIENDLY 
DRAMAS 
For English-speaking 
theatregoers, the 
National Theatre has 
prepared a special offer. 
Some of the perfor-
mances are provided 
with English subtitles:  

A Midsummer Night‘s 
Dream (Nov 28, Dec 10)
Love and Information 
(Nov 12, Dec 18)
The Blue Bird  
(Nov 25, Dec 16)
Pride and Prejudice 
(Dec 4)

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



GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ TECHNOLOGICKÝ PARTNER

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ



Jan Tříska
* 4. listopadu 1936, Praha – † 25. září 2017, Praha

Na snímku jeho Edmund v Králi Learovi, 1961
Foto: Jaromír Svoboda


