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08 Taťjana 
Medvecká
v rozhovoru o dospělosti herectví

12 Premiéra inscenace  
Plukovník Švec

24 Ohlédnutí za premiérou 
Kylián – Mosty času

 



 

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2019
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2019 

FORUM KARLÍN /  
THE FORUM KARLÍN 

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

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

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA /  
PRAGUE CROSSROAD

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

JATKA78

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

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

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

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2018–2019 SEASONPremiéry

SEZONY 2018–2019
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Milé divačky, milí diváci,  
vážení příznivci Národního divadla,

v našich dějinách můžeme najít velké hrdiny, 

na jejichž odkaz stojí za to vzpomínat a jejichž život 

či dílo může být inspirací i pro dnešek. Jednou z ta-

kových historických figur byl učitel, sokol a legionář 

Josef Jiří Švec. V říjnu jsme uvedli v režii Jiřího 

Havelky premiéru inscenace hry Plukovník Švec 

Rudolfa Medka, jednak abychom obě jména vrátili 

do kontextu českého divadla a jednak abychom si 

připomněli, že vymazat někoho z dějin či všeobecně 

sdílené paměti může být snazší, než se na první 

pohled zdá. I my se připojujeme k připomínce 

hrdinských činů našich legionářů, jejichž odvaha 

a nasazení nemálo přispěly k vzniku samostatné 

republiky. Výhoda divadelní inscenace spočívá 

v tom, že nezaniká v den výročí – na ta máme ten-

denci zapomenout, jen co sundáme girlandy a svě-

síme prapory, ale inscenace s námi zůstává několik 

desítek repríz. Plukovníka Švece si můžete na Nové 

scéně připomenout rovněž v následujících měsících, 

stejně tak se nadále můžete zúčastnit interaktivní 

stolové hry a vcítit se do bitvy u Zborova, kde „Češi 

bojovali proti Čechům“, a stále na vás čekají také 

ostatní aktivity, které jsme k výročí připravili.

Vnést stopu do dějin se nepodaří každému; chce-li 

se člověk zapsat pozitivně, je potřeba najít v sobě 

odvahu k činu a k pravdě – a tu pak vyslovit. Zdá 

se to banální, ale že lež může mít tragické kon-

sekvence a jedinec, jenž nedokáže žít pravdivě, 

ničí životy svého okolí, je jedno z nejzásadnějších 

společenských poznání dvacátého století. Rakous-

ký prozaik Stefan Zweig to věděl lépe než kdo jiný. 

Jeho Netrpělivost srdce, na první pohled nenápadný 

příběh o drobném hulánském důstojníčkovi, se 

vlastně odehrává skoro v téže době jako Plukov

ník Švec – oba hlavní hrdinové jsou vojáci, jejich 

smysl pro čest je ale tolik rozdílný. Zatímco Švec 

se vrhá do boje za společnou věc, mladý poru-

čík Anton Hof miller je do značné míry ovlivněn 

dekadentní fází rakousko-uherské monarchie. Jak 

končí notorická snaha o dobrotivou lež, se můžete 

od listopadu přesvědčit právě na Netrpělivosti srdce 

ve Stavovském divadle v mé režii.

Divadlo je v dnešní době jedním z mála míst, kde 

se naživo setkávají neznámí lidé toužící po sdílení 

uměleckého zážitku. Rozhodli jsme se intenzivněji 

tázat, jak vypadá současné divadlo, a spolu s profe-

sionály i umělci se nad otázkami dnešního divadla 

setkávat pravidelně. Zveme vás na naše cykly 

ND Talks, ale i na nově koncipované večery Nové 

krve, o nichž se v tomto časopise dočtete více.

Stručně řečeno, přijďte do divadla, vždyť my všichni 

jsme národ – a národ bude právě takový, jací 

budeme my. Bude přesně tak otevřený, odpovědný 

a pravdivý, jak to dokáže každý z nás.

Přijďte, těšíme se na vás.

Daniel Špinar,

umělecký ředitel Činohry  

Národního divadla

Vánoční předplatné
Snažíte se sehnat vstupenky na beznadějně vyprodaná  
představení nebo hledáte vhodné dárky pro celou rodinu? 

VÁNOČNÍM PŘEDPLATNÝM Národního divadla potěšíte všechny. Na své si přijdou 
milovníci různých žánrů, sváteční návštěvníci divadla i ti, kteří jsou v něm jako doma. 
V rámci předplatného nabízíme světové operní hvězdy, odpolední reprízy pro rodiny 
s dětmi či seniory a romantické příběhy pro zamilované páry. V bezmála dvou desít-
kách skupin se můžete těšit na výběr z představení souborů Činohry, Baletu, Opery 
a Laterny magiky v termínech od ledna do června 2019. Více na str. 6–7.
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Divadelní abeceda
Dílna Maska a tvář 

Po červnovém úspěchu jsme 
na podzim připravili sérii tří mas-
kérských dílen pro mládež ve věku 
13–18 let. Vyzkoušíme si práci 
s divadelními barvami, různými 
druhy štětců, roli maskéra i líčené 
osoby. Zažijete, jak maska postup-
ně vzniká, jak zcela promění rysy 
tváře a ovlivní vaše hravé já, když 
se jí poddáte. Budeme sledovat 
pohyb v masce a budeme vnímat 
proměnu tělového napětí. Výsledné 
proměny si vyfotíme! V říjnu jsme 
tvůrčím způsobem přistupovali 
k masce mima/klauna. 
Počet míst: 10 osob
Účastnický poplatek: 250 Kč
Sraz účastníků je ve 15.45 hod. 

u pokladen ND v budově Nové scény.
Bližší informace: l.hubackova@narodni-divadlo.cz
 
Pondělí, 13. listopadu – Africká maska 
Pondělí, 10. prosince – Zestaření a charaktery 

Díky, že můžem! 
Korzo Národní
Letos popáté se 17. listopadu na oslavu hrdinů sametové revoluce pod 
názvem Díky, že můžem! Národní třída promění v korzo plné uměleckých 
zážitků. Celá ulice si připomene dvacáté deváté výročí pádu komunismu. 
Chybět při něm nebudou koncerty, výstavy, čtení z knih v Obýváku Václava 
Havla, pouliční performance, dětské, sportovní ani vzdělávací programy, 
mše ani divadelní představení. Národní divadlo nabídne na Nové scéně 
inscenaci Plukovník Švec. V historické budově zároveň proběhne udílení 
Cen paměti národa společnosti Post Bellum, se kterou Korzo Národní 
dlouhodobě spolupracuje. Další dvě představení související s historií  
České republiky budou návštěvníci moci zhlédnout v prostoru DUP39. 
Večer pak na ulici proběhne audiovizuální umělecký pietní akt.

Více informací o akci naleznete na stránkách www.dikyzemuzem.cz.

Noc divadel 2018
NAHLÉDNUTÍ DO ARCHIVŮ NÁRODNÍHO DIVADLA

Prohlídka archivů první české diva-
delní scény. V malých skupinách 
nahlédnete do pokladů nashro-
mážděných za uplynulých 150 let! 
Divadelní archiv: půvabné historic-
ké fotografie, originální výtvarné 
návrhy scény a kostýmů, historické 
divadelní cedule s obsazením 
umělců a další unikátní dokumenty.
Hudební archiv: rukopisné a tiš-
těné hudebniny slavných i zapo-
menutých děl v Praze uvedených, 
seznámení s širokou škálou druhů 
provozovacích notových materiálů.

Místo konání: sídlo archivů 
(Anenské náměstí 2, P 1)
Čas: 16.00–20.45 
(poslední prohlídka vychází ve 20.00)
Začátek vždy v celou a o půl.  
Délka prohlídky cca 45 min. divadelní 
archiv, cca 25 min. hudební archiv.
Rezervace nutná na adrese:  
nocdivadel@narodni-divadlo.cz
Do přihlášení uveďte, o který archiv máte 
zájem (divadelní/hudební/oba), e-mail, 
čas a počet míst. Kapacita každé skupiny 
je z bezpečnostních důvodů max. 10 osob 
a prohlídka je možná pouze po předchozí 
rezervaci. Prohlídka není vhodná pro děti, 
doporučený věk je 15+.

NOC S KYTICÍ – ZÁŽITKOVÁ PROHLÍDKA

Nalaďte se spolu s námi na očeká-
vanou premiéru Erbenovy Kytice.
Připravili jsme pro vás zážitkovou 
prohlídku sídla Činohry Národního 
divadla, při které objevíte sklep 
i půdu starobylého Anenského 
kláštera a zaposloucháte se 
do Erbenových balad. Jak chrastí 
kosti nebo zní bouchání umrlce 
na zavřené dveře? V podzemí si 
vyzkoušíme, jak lze za pomoci 
hlasu a zvuků navodit tajemnou 
atmosféru márnice. Programem se 
bude navíc prolínat téma Českoslo-
venská Noc divadel. Myslíte, že by 
Erben zvládnul psát i ve slovenšti-
ně? Pokud ano, jak by to asi znělo? 

Místo konání: sídlo Činohry ND  
(Anenské náměstí 2, P 1)
Čas: 17.00–20.00.  
Začátek v každou celou hodinu.
Nutná rezervace předem na:  
z.kralova@narodni-divadlo.cz
Při přihlášení uveďte e-mail,  
preferovaný čas a počet míst.
Určeno pro dospělé a děti 10+. 
Nevhodné pro osoby s omezenou pohybli-
vostí a strachem z uzavřených prostor. 
Délka trvání cca 45 minut. 
Kapacita omezená.

NOC DIVADEL S BALETEM NÁRODNÍHO DIVADLA

Zveme vás přímo do zkušeben, kde 
se spolu s předními sólisty Baletu 
ND zúčastníte baletní dílny. Uvidíte 
zblízka taneční ukázky a zároveň si 
řekneme, jakou moc má aplaus. Jak 
se cítí tanečník před publikem? Jak 
moc dokáží diváci ovlivnit jeho vý-
kon? Na vlastní kůži zakusíte kouzlo 
potlesku. Jako bonus pokřtíme nový 
kalendář Baletu ND 2019.

Místo konání: sídlo Baletu ND  
(Anenské náměstí 2, P 1)
Čas: 17.00–20.00 
(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.

STAVOVSKÉ DIVADLO 

Opera Národního divadla zve 
do Stavovského divadla, jediné 
dochované divadelní budovy 
na světě, kde dirigoval Wolfgang 
Amadeus Mozart. Jeho hudbu 
budou návštěvníci moci nejen 
poslouchat, ale někteří z nich také 
dirigovat. Při následující prohlídce 
jeviště budou předvedena kouzla 
jevištní techniky.

Místo konání: Stavovské divadlo,  
vstup hlavním vchodem
(Ovocný trh, P 1)
Čas: 21.00–00.00 
(poslední skupina vychází v 23.30) 
Prohlídky zhruba po 20 minutách 
vždy po 60 divácích.
Délka prohlídky cca 20 min. 
Akce je vhodná pro všechny věkové  
kategorie. Akce je bez rezervace. 
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Podzim v divadle 
s dětmi

Pokud se o víkendu 
chystáte na odpolední 
představení s dětmi, 
zpestřete si divadelní zá-
žitek o některý z dopro-
vodných programů ND+. 
Během video walku Play 
Maeterlinck se „přene-
sete“ do mysli Maurice 
Maeterlincka a budete 
putovat – vybaveni 
zapůjčenými tablety – 
chodbami a zákoutími 

Stavovského divadla. V listopadu uvádíme Videowalk dvakrát, vždy hodinu 
před představením Modrý pták; program je učen pro děti starší deseti let. 
Mladší diváci jsou naopak vítáni na tvůrčí dílně před představením Vidím 
nevidím na Nové scéně. Tam se naladí na příběh nevidomé holčičky Agátky 
a hravě si vyzkouší, jak lze objevovat svět i bez zraku. Tvůrčí dílna je 
ke vstupence na představení zdarma, z kapacitních důvodů je však nutná 
rezervace předem na mailu tvurcidilny@narodni-divadlo.cz. Více informací 
o programech pro rodiny s dětmi najdete na stránkách www.ndplus.cz.

Videowalk Play Maeterlinck 
3. a 25. listopadu 2018, vždy od 12.00 ve Stavovském divadle
Tvůrčí dílna před představením Vidím nevidím 
11. listopadu 2018, od 16.00 na Nové scéně

ND café s profesemi 
Národního divadla 
V rámci ND+ jsme připravili sérii setkání s pracovníky Národního divadla, 
a jemně tak pozměnili náplň formátu ND café. Cílem těchto setkání je 
umožnit veřejnosti nahlédnout pod pokličku profesí, jež jsou oku diváka 
běžně skryté, ale pro chod divadla důležité. Jednou měsíčně proběhne 
neformální, asi šedesátiminutový rozhovor s hostem u šálku kávy. První 
představenou profesí byla v červnu 2018 vedoucí maskéren ND Monika 
Šonková, v září inspektorka hlediště Karolína Stegurová, v říjnu vedoucí 
garderoby ND Jaroslava Weishauptová. V listopadu je naším hostem 
inspicientka ND Blanka Schieblová. Poslední ND café v roce 2018 uzavře-
me společně s jevištním mistrem a bývalým sólistou Baletu ND Luborem 
Kvačkem. Akce je veřejně přístupná a zdarma, není nutné se registrovat. 
Aktuální přehled hostů a termínů zveřejňujeme průběžně na webových 
stránkách ND v záložce ND+.

Čtvrtek, 8. listopadu 2018, 17.00
Café Nona v 1. patře budovy Nové scény 

www.euromedia.cz 
www.knizniklub.cz

9 788024 262444

ISBN 978-80-242-6244-4

Doporučená cena 399 Kč

MARTIN BECK, 
Dipl. Art., was born on July 4th, 1978 
in Pardubice, Czechoslovakia.

Mr. Beck is an opera graduate of the Prague 
Conservatory. He was accepted for an opera 
engagement at the National Theater already 
in the course of his studies. In 2002, he became 
a professional photographer, and he has been 
working as an artistic photographer for the 
National Theater since 2014.

Like other portrait photographers, Martin 
attempts to peer through his lens into his 
subjects’ souls — but with one difference. 
He and his Hasselblad 503CW attempt to 
capture them as they’d like to see themselves.

He magnifies every photograph manually, in 
a darkroom. It is all handled quite classically — 
digital technology does not enter the process 
at all. For taking his shots, he uses Ilford FP4 
Plus film, and he develops his photographs 
onto Foma or Ilford brand silver bromide paper. 
This conservative approach guarantees that 
every photograph is truly one-of-a-kind.

Over the last decade, the following celebrities 
have passed in front of his lens: his holiness 
The Dalai Lama, president Václav Havel, 
the film director Miloš Forman, the actor Sir Ben 
Kingsley, the chansonnier Charles Aznavour, 
the DJ Martin Garrix, the opera singer Edita 
Gruberová, the opera singer Plácido Domingo, 
the conductor Libor Pešek, the busker Glen 
Hansard, the singers Ozzy Osbourne  
and Karel Gott, the stage director Robert 
Wilson, the plastic surgeon Bohdan Pomahač,  
the photographer Jan Saudek, and many more.

www.martinbeck.com
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MARTIN BECK, 
dipl. um., se narodil 4. 7. 1978 v Pardubicích.

Po studiu na SPŠPT absolvoval operní zpěv 
na Pražské konzervatoři, kde byl již během 
studia přijat do angažmá opery Národního 
divadla. Profesionálním fotografem se stal 
v roce 2002. Od roku 2014 je uměleckým 
fotografem Národního divadla v Praze.

Martin se snaží skrze hledáček svého 
fotoaparátu Hasselblad 503CW nahlédnout 
do duší osobností, které fotí, ale jinak, než je 
obvyklé. Snaží se je totiž zachytit tak, jak by se 
chtěli vidět oni sami.

Každá fotografie je ručně nazvětšována 
autorem v temné komoře. Vše je zcela klasické –  
do procesu vůbec nevstupuje digitální 
technika. Na samotné focení používá film Ilford 
FP4 Plus a fotografie vyvolává na bromstříbrný 
papír s barytovanou podložkou značky Foma 
nebo Ilford. Tento konzervativní přístup 
zaručuje, že každá fotografie je skutečný unikát.

Za poslední dekádu před jeho objektivem 
stanuly takové osobnosti, jakými jsou například: 
jeho svátost Dalajlama, president Václav Havel, 
režisér Miloš Forman, herec Sir Ben Kingsley, 
šansoniér Charles Aznavour, DJ Martin Garrix, 
operní pěvkyně Edita Gruberová, operní pěvec 
Plácido Domingo, dirigent Libor Pešek, busker 
Glen Hansard, zpěvák Ozzy Osbourne  
a Karel Gott, divadelní režisér Robert Wilson, 
chirurg Bohdan Pomahač, fotograf Jan Saudek 
a mnoho dalších…

www.martinbeck.com

MARTIN 
BECK

LM prebal CMYK.indd   1 29.08.18   11:55

Kostým na scénu!
Nástěnný kalendář a diář pro rok 2019

Pro všechny zájemce jsme 
připravili již páté pokračová-
ní vašich oblíbených diářů, 
tentokrát již podruhé s jeho 
„sourozencem“, nástěnným 
kalendářem. V diáři 2019 před-
stavujeme průnik výtvarných 
kostýmních návrhů s černo-
bílými divadelními fotogra-
fiemi pod společným názvem 
Kostým na scénu! 
Výběr výtvarníků je opět 
pestrý – za všechny jme-
nujme Marcela Pokorného, 
Josefa Čapka, Jana Zrzavého, 
Františka Muziku, Josefa Ma-
těje Gottlieba, Josefa Jelínka, 
Alexandru Gruskovou, Irenu 
Greifovou, Jindřišku Hirscho-
vou, Jarmilu Konečnou, Milana 
Čorbu. Na fotografiích připo-

mínáme plejádu uměleckých osobností Národního divadla všech žánrů 
a období. Nevděčná pomíjivost divadelního umění může za to, že některé 
tváře a jména nám možná již mnoho neříkají, na druhou stranu vás budou 
rokem 2019 doprovázet i umělci stále činní. 
Nástěnný kalendář 2019 tvoří jakýsi výběr z výběru. Každý měsíc se 
můžete těšit z pohledu na zajímavé výtvarné dílo. Diář i kalendář Kostým 
na scénu! vznikl za podpory nakladatelství ANAG.
Na rok 2019 tak budete opravdu skvěle připraveni!

Laterna magika pokřtí  
novou fotografickou knihu Martina Becka

Na přelomu října a listopadu 
vychází fotografická publika-
ce Martina Becka věnovaná 
Laterně magice. Cyklus 
portrétů umělců v rolích z re-
pertoáru Laterny vznikal dva 
roky. Martin Beck se nejprve 
seznámil s Malým princem, 
pak nahlédl do duše hrdinů 
Podivuhodných cest Julese 
Verna. Jeho objektivem ožil 
příběh fotografa Eadwearda 
Muybridge, který vypráví 
inscenace Human Locomotion, 
hravý a roztančený Cocktail 
012 – The Best of nám dovolil 

zachytit tanečníky v pohybu a nakonec cyklus fotografií uzavírá Kouzelný 
cirkus, ikonická inscenace spojující generace.
Slavnostní křest se uskuteční 13. listopadu po představení Laterny 
magiky Human Locomotion, kmotrem nové knihy bude herec Marek 
Daniel, který v inscenaci hraje hlavní roli fotografa Muybridge. Novinku si 
budou moci diváci po představení zakoupit i nechat podepsat od fotografa 
a umělců.

Cena: 399 Kč, 104 stran, pevná vazba.

Tosca v Oviedu
Operní thriller o slavné zpěvačce Tosce (Giacomo Puccini), jejím milenci 
malíři Cavaradossim a zákeřném policejním šéfovi baronu Scarpiovi, 
odehrávající se roku 1800 v Římě v době napoleonských válek, patří k nej-
populárnějším operním titulům. Inscenaci Toscy Státní opery, jejíž premié-
ra byla uvedena v lednu 2017, připravil pro Národní divadlo mezinárodně 
uznávaný francouzský režisér Arnaud Bernard. V listopadu putuje naše 
Tosca do španělského Ovieda, kde se tato inscenace odehraje čtyřikrát. 
S místním orchestrem a sborem Opery v Oviedu hudebně nastudoval 
Pablo González. V hlavních rolích se představí Ekaterina Metlova jako 
Tosca a Arturo Chacón-Cruz jako Mario Cavaradossi.

Kalendář s kostýmními návrhy 
z fondu Archivu Národního divadla

Kostým na scénu! 2019
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VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ

Exclusive I EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Ve skupině nejoblíbenějších inscenací Národního divadla uvidíte balet 
Timeless, komponovaný večer ze tří děl světových choreografů.  
La traviata na motivy Dumasovy Dámy s kaméliemi patří mezi nej-
slavnější opery světa. Činohra je zastoupena nejúspěšnější inscenací 
Audience u královny, v níž exceluje Iva Janžurová, a poetickou adaptací 
Erbenovy Kytice. 

02. 02. 2019 so Timeless 19.00 ND
05. 03. 2019 út La traviata 19.00 HDK
05. 05. 2019 ne Audience u královny 19.00 StD
17. 06. 2019 po Kytice 19.00 ND

Cena – A: 3590 Kč, B: 2490 Kč, C: 1490 Kč

II – Exclusive II EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Inscenace klasických předloh, které zaujmou všechny diváky, zahajuje 
Audience u královny. V rolích ministrů Alžběty II. se vystřídají např. 
D. Matásek, I. Orozovič či V. Postránecký. Macbeth na motivy Shake-
spearovy hry je pastvou pro oči i uši. Představení plné metafor vyniká 
psychologickým propracováním postav. Maryša, tragédie člověka, 
kterému okolí znemožňuje vlastní volbu, přinesla Pavle Beretové 
nominaci na Ceny Thálie. Závěr sezony bude patřit baletní klasice, 
ikonickému Labutímu jezeru choreografa Johna Cranka.

12. 01. 2019 so Audience u královny 19.00 StD
21. 02. 2019 čt Macbeth 19.00 ND
23. 06. 2019 ne Labutí jezero 19.00 ND
31. 05. 2019 pá Maryša 19.00 ND

Cena – A: 3590 Kč, B: 2490 Kč, C: 1490 Kč

III – Činoherní hity EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Výběrem z úspěšných činoherních představení potěšíte diváky všech 
generací. Spalovač mrtvol přináší panoptikální pohled na bezpáteřní 
chování, které vede do záhuby. Noční sezóna je ideální pro milovníky 
irského humoru. V hlavní roli babičky září Jana Preissová. Ve Snu ča
rovné noci se přesvědčíte, že Shakespearova komedie je plná humoru 
a bláznivých zvratů. A zakončíme Molièrovým Misantropem, jehož 
následovníci možná žijí v našem okolí.

18. 01. 2019 pá Spalovač mrtvol 19.00 StD
25. 03. 2019 po Noční sezóna 19.00 StD
02. 05. 2019 čt Sen čarovné noci 19.00 ND
05. 06. 2019 st Misantrop 19.00 StD

Cena – A: 1590 Kč, B: 1490 Kč, C: 790 Kč

IV – Operní hvězdy EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Cyklus pro ty, kteří touží spatřit hvězdy světového formátu na vlastní 
oči. V roli Lohengrina, vystoupí Andreas Schager, jeden z nejvyhledá-
vanějších hrdinných tenorů. Krásnou Violettu v La traviatě uvidíte v po-
dání Simony Houda-Šaturové, jež tuto roli ztvárnila např. v Bruselu či 
Essenu. Posledním vzácným hostem je Adam Plachetka, kterého již 
znají diváci ve Vídni, v Paříži nebo v New Yorku. Na jevišti Národního 
divadla se představí v roli Přemysla ze Stadic ve Smetanově Libuši.

24. 02. 2019 ne Lohengrin (A. Schager) 17.00 ND
16. 04. 2019 út La traviata (S. Houda-Šaturová) 19.00 HDK
08. 05. 2019 st Libuše (A. Plachetka) 19.00 ND

Cena – A: 4490 Kč, B: 3190 Kč, C: 1690 Kč

V – Romantické večery I VE DVOU DO DIVADLA

Dva slavné romantické příběhy pro všechny zamilované. Balet Malá 
mořská víla je výpravnou pohádkou o lásce mořské panny k pozem-
skému princi, pro nějž obětuje to nejcennější – svůj hlas a život.  
La traviata podle románu Dáma s kaméliemi patří mezi nejznámější 
opery. Osud kurtizány dojímá diváky celého světa.

09. 02. 2019 so Malá mořská víla 18.00 StD
28. 05. 2019 út La traviata 19.00 HDK

Cena pro dva – A: 3590 Kč, B: 2490 Kč, C: 1490 Kč

VI – Romantické večery II VE DVOU DO DIVADLA

Nechte se okouzlit příběhy lásky. Opera o kruté čínské princezně 
Turandot, hádankách a statečném nápadníkovi se řadí k nejpopulár-
nějším inscenacím. Jistě si oblíbíte i novou verzi baletu Labutí jezero 
o zakleté Odettě, princi a nástrahách čaroděje Rudovouse.

25. 02. 2019 po Turandot 19.00 HDK
13. 04. 2019 so Labutí jezero 19.00 ND

Cena pro dva – A: 2990 Kč, B: 1990 Kč, C: 1290 Kč

VII – Baletní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Dva nesmrtelné příběhy jsou ideálním dárkem pro obdivovatele 
baletu i pro ty, kteří ho chtějí navštívit úplně poprvé. Tragický osud 
veronských milenců Romea a Julie, které řídí královna Mab, vystřídá 
legendární inscenace Labutího jezera na jevišti Národního divadla.

11. 02. 2019 po Romeo a Julie 19.00 HDK
04. 04. 2019 čt Labutí jezero 19.00 ND

Cena pro dva – A: 2990 Kč, B: 1990 Kč, C: 1390 Kč

VIII – Operní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Spojením dvou oper, komické a vážné, můžete obdarovat všechny 
milovníky dobré hudby. Popelka G. Rossiniho je směsicí bláznivých 
situací, gagů, ale i dojemných melodií. Romeo a Julie Ch. Gounoda 
vás strhne neodvratitelností tragického konce i svými nádhernými 
duety protagonistů. 

10. 02. 2019 ne Popelka 19.00 StD
27. 05. 2019 po Romeo a Julie 19.00 HDK

Cena pro dva – A: 2990 Kč, B: 1990 Kč, C: 1390 Kč

IX – Dětem pro radost RODINNÉ SKUPINY

Nejmenším divákům jsme vybrali dvě výpravná představení. Těšit 
se můžou na pohádkovou operu Jeníček a Mařenka v režii Matěje 
Formana a komický balet Marná opatrnost o tom, jak je těžké uhlídat 
doma mladé děvče. 

06. 05. 2019 po Jeníček a Mařenka 17.00 HDK
01. 06. 2019 so Marná opatrnost 14.00 ND

Cena – A: 890 Kč, B: 690 Kč, C: 490 Kč 
Určeno dětem od 6 let

Vánoční předplatné
VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

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

• 30% sleva na koncerty České 
filharmonie

• dárkové balení abonentní 
vstupenky při osobním nákupu 
v pokladnách ND a při zaslání 
poštou

• cenové zvýhodnění
• bezplatné lektorské úvody 

k představením a speciální akce 
pro předplatitele

• jednoduchý výběr ze skupin 
sestavených podle žánru či 
zaměření

• přednostní prodej míst před za-
hájením prodeje samostatných 
vstupenek

• stejné místo v hledišti při více 
představeních v jednom sále

KDY, KDE A JAK  
ZAKOUPIT PŘEDPLATNÉ?

• 29. 10. – 23. 12. 2018
 online na www.predplatnend.cz
      + Hlavní pokladna Národního 

divadla (Národní 4, Praha 1)
• 29. 10. – 23. 12. 2018
 Osobně v prodejních místech  

po celé ČR (seznam na  
www.colosseumticket.cz)

• 1. 12. – 23. 12. 2018
 po–ne 9–21
 Vánoční stánky Národního divadla 

v OC Arkády Pankrác (Na Pankrá-
ci 86, Praha 4) a v knihkupectví 
Dobrovský (Václavské nám. 22)

ZPŮSOB PŘEVZETÍ VSTUPENEK 
A PLATBY

• eVstupenka + platební kartou 
online, MasterPass, bankovním 
převodem

• osobně při vyzvednutí rezervova-
ných vstupenek nebo přímém ná-
kupu na místě + hotově, platební 
kartou na místě

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

• poštou po ČR (poplatek 79 Kč) + 
platební kartou online, Master-
Pass, bankovním převodem

K nákupu předplatného lze také 
využít dárkové poukázky Národního 
divadla. Uplatnit je můžete online či 
osobně v některé z našich pokladen.

Vánoční předplatné je už TRADIČNÍ DÁREK, kterým můžete potěšit 
sami sebe i své blízké. Nabízíme vám 18 PŘEDPLATITELSKÝCH 
SKUPIN sestavených z představení souborů Činohry, Baletu, Opery 
a Laterny magiky v termínech od ledna do června 2019.
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 OPERA  BALET  ČINOHRA  LATERNA MAGIKA

POUŽITÉ ZKRATKY

ND: Národní divadlo
StD: Stavovské divadlo
NS: Nová scéna
HDK: Hudební divadlo 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

X – Rodinné divadlo odpolední RODINNÉ SKUPINY

Větší balíček rodinných titulů seznámí děti se všemi žánry divadla. 
Laterna magika se představí Zahradou na motivy Jiřího Trnky. 
Balet Malá mořská víla diváky zavede do světa mladé víly, která 
se nešťastně zamiluje do pozemského prince. Opera Příhody lišky 
Bystroušky jim ukáže krásu hudby Leoše Janáčka a činohra Modrý 
pták je navede, kde hledat to pravé štěstí. 

19. 01. 2019 so Zahrada 17.00 NS
09. 02. 2019 so Malá mořská víla 14.00 StD
24. 03. 2019 ne Příhody lišky Bystroušky 11.00 ND
18. 05. 2019 so Modrý pták 13.00 StD

Cena – A: 1390 Kč, B: 990 Kč, C: 690 Kč

XI – Opera nás baví RODINNÉ SKUPINY

Tento oblíbený cyklus vzdělávacích pořadů pro děti a rodiče přinese 
pět témat. Taje operního prostředí zábavnou formou odhalí sólistka 
Národního divadla Jiřina Marková. Každý měsíc uslyšíte zajímavé 
hudební nástroje, podíváte se na divadelní kostýmy, a dokonce možná 
i na prkna, která znamenají svět. 

16. 02. 2019 so Opera nás baví – Verismus 10.30 ND
16. 03. 2019 ne Opera nás baví – Bedřich Smetana 11.00 StD

14. 04. 2019 so
Opera nás baví – Pohádkové 
postavy v operách

11.00 ND

25. 05. 2019 so Opera nás baví – Německá opera 11.00 StD
15. 06. 2019 so Opera nás baví – Bohuslav Martinů 11.00 StD

Jednotná cena – 790 Kč 

XII – Dárek pro prarodiče SENIORSKÁ SKUPINA  

Obdarujte babičky a dědečky zážitky z divadelních představení. 
Odpolední reprízy různých žánrů jim jistě udělají radost. S Laternou 
magikou se přenesou do Zahrady dětství, nejen té Jiřího Trnky. Pýcha 
a předsudek je pobaví ironickým pohledem na vdavekchtivé dívky. 
Labutí jezero o zakleté princezně Odettě a princi, který poruší svou pří-
sahu, potěší všechny milovníky klasického baletu. A operní inscenace 
Mozart a ti druzí nám ukáže hudební svět géniů, nejen osud Amadea 
Mozarta. 

23. 02. 2019 so Zahrada 17.00 NS
10. 03. 2019 ne Pýcha a předsudek 14.00 ND
06. 04. 2019 so Labutí jezero 14.00 ND
26. 05. 2019 ne Mozart a ti druzí 17.00 ND

Cena – A: 1490 Kč, B: 990 Kč, C: 690 Kč

XIII – Pro milovníky tance BALETNÍ SKUPINA

Skupina je vhodná pro diváky obdivující tance klasické i moderní. 
S Valmontem se přenesete mezi aristokracii, kde vládnou intriky 
a hřích. Sólo pro tři, inscenace Petra Zusky, je strhující představení 
inspirované životy a písněmi tří zpívajících básníků – Brela, Vysockého 
a Kryla. Komponované představení Vertigo je magickou kombinaci 
lyriky, nostalgie, humoru i bláznivé absurdity. A posledním titulem je 
Labutí jezero, klasický balet s nádhernou hudbou P. I. Čajkovského.

25. 01. 2019 pá Valmont 19.00 StD
10. 03. 2019 ne Sólo pro tři 19.00 StD
05. 05. 2019 ne Vertigo 20.00 NS
26. 06. 2019 st Labutí jezero 19.00 ND

Ceny – A: 2690 Kč, B: 1690 Kč, C: 1090 Kč

XIV – Činohra na Nové scéně ČINOHERNÍ SKUPINY

Současné, odvážné a komorní, taková jsou představení na Nové 
scéně. Skupinu zahájí inscenace Jiřího Havelky o osudech J. J. Švece 
a jeho obrazu v kulturních dějinách. Na Návštěvě u přátel si můžete 
postěžovat, i vyjádřit se k problémům celého světa. Víte, kdo byl Karel 
Hugo Hilar? Divadelník a modernizátor Zlaté kapličky, který bojoval 
Za krásu. A sezonu zakončíme Proslovem k národu, vtipnou i buřičskou 
koláží z díla italského dramatika, herce a režiséra Ascania Celestiniho.

18. 02. 2019 po Plukovník Švec 20.00 NS
09. 04. 2019 út Návštěva 20.00 NS
09. 05. 2019 čt Za krásu 20.00 NS
18. 06. 2019 út Proslov k národu 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč 

XV – Pro milovníky činohry I ČINOHERNÍ SKUPINY

Výběr oblíbených představení pro všechny milovníky klasických příběhů 
v novějším hávu. Vítejte v Thébách je politická satira o tom, jak se evrop-
ská společnost za dva tisíce let moc neponaučila. Otázku věrnosti srdce 
i těla bude pokládat lehkomyslná Manon Lescaut. Nová inscenace Fausta 
ukáže svého protagonistu jako našeho současníka přesyceného požitky. 
A Maryša je donucena se provdat bez lásky. Může tak však důstojně žít?

04. 02. 2019 po Vítejte v Thébách 19.00 StD
08. 03. 2019 pá Manon Lescaut 19.00 ND
08. 04. 2019 po Faust 19.00 StD
15. 05. 2019 st Maryša 19.00 ND

Cena – A: 1290 Kč, B: 1090 Kč, C: 690 Kč

XVI – Pro milovníky činohry II ČINOHERNÍ SKUPINY

Druhou nabídku tvoří divadelní adaptace literárních děl. Netrpělivost 
srdce S. Zweiga zpracovává téma falešného soucitu a zbytečných gest, 
která mohou být až krutá. Pýcha a předsudek Jane Austinové pobaví 
i dojme jemným humorem, s jakým popisuje lásku v různých podo-
bách. Výpravnou scénickou podobu básní ze sbírky Kytice ocení nejen 
studenti, kteří ji mají jako povinnou četbu. Dramatizací románu Noční 
práce od Jáchyma Topola ukážeme důležité události historie naší 
země. Octneme se totiž v pohraniční vesnici v Kouzelné zemi.

06. 02. 2019 st Netrpělivost srdce 19.00 StD
05. 03.2019 út Pýcha a předsudek 19.00 ND
02. 04. 2019 út Kytice 19.00 ND
03. 06. 2019 po Kouzelná země 19.00 StD

Cena – A: 1290 Kč, B: 1090 Kč, C: 690 Kč 

XVII – Pro milovníky opery OPERNÍ SKUPINY

Nechte se unést bohatostí operního žánru napříč staletími. První 
představení Werther je inspirováno Goethovým románem o nástra-
hách mládí. Jediná opera Ludwiga van Beethovena Fidelio pojednává 
o politických intrikách i síle lásky, která se musí maskovat. Pohádkový 
příběh Turandot o čínské princezně a jejích hádankách je poslední 
operou G. Pucciniho. Těšte se na tradiční zpracování a slavnou árii 
Nessun Dorma. Tragickou lásku vystřídá Láska ke třem pomerančům, 
satirická pohádka o hypochondrickém princi. 

07. 02. 2019 čt Werther 19.00 ND
24. 03. 2019 ne Fidelio 19.00 StD
22. 04. 2019 po Turandot 19.00 HDK
29. 05. 2019 st Láska ke třem pomerančům 19.00 ND

Cena – A: 2980 Kč, B: 1940 Kč, C: 1290 Kč 

XVIII – Nová opera OPERNÍ SKUPINY

O tom, že operní žánr je stále živý, svědčí naše nabídka děl 
20. a 21. století. Prvním je Sternenhoch, zdařilá adaptace Klímova 
románu Utrpení knížete Sternenhocha. Jonny vyhrává od E. Krenka je 
operou o touze po slávě. Je plná expresivních melodií a jazzu. Ne-
všední zážitek slibuje také Tramvestie, zhudebnění přepisů rozhovorů 
v tramvaji. Poslední titul je poctou hudebním géniům. Mozart a ti 
druzí jsou v první části (Dopisy, hádanky a příkazy) koláží z autentické 
korespondence Mozarta. Druhou část (Klasika) tvoří groteskní pohled 
na nebesa, odkud se vydávají Mozart, Haydn a Beethoven zpět na zem, 
aby odhalili, jak je to s jejich slávou. 

23. 01. 2019 st Sternenhoch 20.00 NS
07. 03. 2019 čt Jonny vyhrává 19.00 ND
22. 04. 2019 po Tramvestie 20.00 NS
28. 05. 2019 út Mozart a ti druzí 19.00 StD

Cena – A: 1990 Kč, B: 1490 Kč, C: 990 Kč
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TÉMA

Na podzim 1989 
mělo herectví hodnotu 
a dospělost

Teplé pivo pijete kvůli hlasivkám. Ale teplé 
vám ho v hospodě běžně přece nedají.
To ne, proto si nechávám donést teplou vodu 
a pivo si do ní stavím, aby trochu zteplalo. 
Samozřejmě se mě kdekdo ptá, proč nemám 
s sebou ohříváček. Já doma mám asi tři, ale 
kdybyste potěžkal můj batoh, zjistil byste, že je 
v něm tolik věcí, že ohřívaček by byla další deka 
navíc. Proto takhle improvizuju. Ale jistěže nej-
lepší je, když je pivo lahvové a není z ledničky.

Právě tak pijí pivo Němci, přinejmenším 
Sasové.
Oni si do něj ale přidávají taky sirup, kdežto já 
tahle moderní pančovaná piva nemůžu. Pivo 
piju kvůli hořčině, a ne aby chutnalo jako šumák 
nebo ovoněná limonáda. V ní si teda libují taky 
Francouzi, ale mně to připadá hrozné. Pivo musí 
být hořké.

Já sladký radler piju po sportu. Třeba by vám 
taky zachutnal, když tolik běháte.
Je pravda, že po Praze hodně fretkuju, ale nebě-
hám. Kde jste mě viděl běhat?

Několikrát jsme bok po boku dobíhali tramvaj 
na Malostranské. Vždycky to bylo pozdě v noci.

To zní docela pravděpodobně. Ale poslyšte, vy 
máte takové hezké jméno. Co víte o jeho vzniku?

Je to valašské jméno a na Valachy se 
migrovalo z Balkánu, takže to značí původ 
od Nového Sadu. Ale znám i vysvětlení, že jde 
o nový oddenek křenu. Na oplátku, co značí 
Medvecká?
Tady v Čechách to není běžné jméno, ale na Slo-
vensku neobvyklé není. Je odvozené od vesnice 
na Oravě, Medvedzie se jmenuje. Kdysi tam 
dokonce byl sjezd všech Medveckých, ale já 
na něm bohužel nemohla být. Každopádně se 
traduje, že nějaký náš praprapředek zachránil 
na lovu uherského krále. 

Takže předky máte ze Slovenska, ale sama 
jste rozená Pražanda.
Ano a mám pro Prahu slabost. Sám jste přece 
viděl, jak vypadám při pohledu na ni, když jste 
mě pustil do své kanceláře v novém sídle Čino-
hry v Anenském klášteře, abych se pokochala 
výhledem! Já se narodila v Bubenči, v Roosevel-
tově ulici, a maminka říkala, že to je nejkrásnější 
ulice na světě. Nerozuměla jsem tomu, než mi 
vysvětlila, že to je proto, že jsem se jí tam narodi-
la. Takže já jsem holka z Dejvic, Vltavou křtěná.

V Dejvicích Vltavou zrovna moc ne …
Počkejte, počkejte, sejdete kousíček z kopce 
a jste ve Stromajdě a tam máte Vltavu. Není to 
daleko, jen přes Císařský mlýn, a jste u ramen 
Vltavy. Tam jsme třeba chodívali bruslit. Víte, já 
měla starší rodiče. Byla to prča, když táta půjčil 
brusle pro nás tři a vyrazili jsme právě na to 
zamrzlé rameno Vltavy, kde jsme takzva-
ně bruslili. Pamatuju si, že táta měl kanady 
a vždycky kolem nás ohnutý prosvištěl a máma 
se tak strašně smála, že na těch bruslích ne-
dokázala stát, a tak se držela za vrbičku a nohy 
se jí neustále rozjížděly … My jsme vždycky byli 
rodina nesportovců, já ani na kole moc neumím 
jezdit, ale tenhle jedinečný zážitek, když jsme 
byli spolu na Vltavě bruslit, si pamatuju.

Vy vážně vůbec nesportujete?
Měla jsem strýčka v Tasmánii. Když jsem 
za ním přijela na návštěvu, vzal mě na golf, dal 
mi hůl do ruky a já s ní švihla způsobem, že 
kdyby tam byl krtinec, hlína z něj by se rozletěla 
několik metrů na všecky strany. Byla jsem bez 
šance, trefila jsem se snad až napodesáté. 
Takže jsem si sice užívala, že po hřišti s námi 
hopkají klokani, ale potvrdilo se, že pro sport 
nejsem disponovaná.

Herečka TAŤJANA MEDVECKÁ je členkou souboru Činohry od roku 1975, kdy skončila studia 
na DAMU. Vzhledem ke své věrnosti i neustále dobré náladě, kterou svede nakazit kohokoli 
ve své blízkosti, se dávno stala hýčkaným firemním klenotem. Jelikož v listopadu slaví krásné 
narozeniny a zároveň má premiéru nová inscenace, v níž účinkuje – Netrpělivost srdce podle 
novely Stefana Zweiga – je to ideální čas k rozhovoru. O divadle, cestování, lásce k fotbalu či 
náklonnosti k hořkému a teplému pivu.

 >
Taťjana Medvecká

Foto: M. Špelda



Na podzim 1989 
mělo herectví hodnotu 
a dospělost



10

Neznám nikoho, kdo byl v Tasmánii. Máte od-
tamtud ještě jiné významné životní zjištění?
Mám. V Tasmánii jsem chodila po úžasných 
místech. Pro mladého člověka, který má rád 
sport, přírodu, dobré jídlo a pití, myslím není 
lepší země než Austrálie nebo Tasmánie. Ale 
paradoxně jsem musela přeletět na nejvzdá-
lenější místo od České republiky, abych si 
uvědomila, jak moc patřím sem. Když jsem byla 
mladá, pohrávala jsem si s myšlenkou, zda 
neodejít. Protože časy tady nebyly růžové. Můj 
muž tehdy chytře říkal: a co bys venku dělala? 
On mě znal líp, než jsem se znala já.

Vida, obelhávání sebe sama. To je podstata  
Netrpělivosti srdce, kterou právě zkoušíte.
To je krásný román Stefana Zweiga a myslím, 
že se povedla i dramatizace, kterou udělal 
režisér Daniel Špinar. Zaujaly mě důvody, 
kterými Dan vysvětlil, proč ho právě tato kniha 
tak oslovila, a doufám, že se to jeho osobní 
zaujetí zobrazí i v inscenaci samotné. Protože 
všichni víme, jak těžké je být sám sebou i jak 
je důležité naučit se říkat ne. Sama se to učím 
celý život, ale nakonec skoro vždycky řeknu jo. 
Něco na tom je, umět říkat ne.

To myslíte na zdejší politiku?
Samozřejmě, ale prosím, radši nemluvme 
o politice, to je složité téma a my vedeme hezký 
nezávazný rozhovor … Situace ve společnosti 
moc dobrá není, nemám z toho radost …

A bylo to někdy dobré?
Když se tak zamyslím, zažila jsem snad dvě 
období, kdy jsem se cítila být hrdou občankou. 
V srpnu 1968, to lidi drželi neuvěřitelně po-
spolu. A pak na konci osmdesátého devátého, 
to jsem dokonce byla hrdá i na to, že jsem 
herečka. Protože do té doby ta profese v sobě 
nesla jakousi použitelnost či zneužitelnost. 
Ale na podzim 1989 herectví mělo hodnotu 

a určitou dospělost. Pak ale, mnohdy i naším 
přičiněním, protože herci si rádi nabíhají a dě-
lají věci, které by dělat nemuseli, jsme svůj 
kredit zase trochu prohospodařili.

Já myslím, že je to obráceně. Herci od národ-
ního obrození měli a mají ve společnosti vý-
sostné postavení a udržují si ho. Nějak se ví, 
že nebýt jich, tak se to obrození nepodařilo.
Jenže vy znáte kontext. Ale vezměte si, jak se ti, 
kteří zbožňovali idoly první republiky jako Adinu 
Mandlovou nebo Vlastu Buriana, na obrtlíku 
otočili, když bylo třeba s těmito hvězdami 
zúčtovat. Vždycky je to takové dvojznačné, lidi 
někoho obdivují, ale když se mu pak přitíží nebo 
se to s ním zvrtne úplně, dav si rád přidá. Jak 
dokázal milovat, tak je schopen soudit. Dokonce 
krutě soudit.

To se přece netýká jenom herců, ale taky 
jiných umělců nebo sportovců. Mimochodem, 
sice jste říkala, že nesportujete, ale pokud 
vím, jste vášnivá fotbalistka.
Nejsem fotbalistka, jen se občas dívám na finále 
nebo semifinále Ligy mistrů, ale právě jenom 
na ty vrcholové zápasy, protože nehodlám mar-
nit čas s českou ligou. Fotbal mi připomíná diva-
dlo. Když divadlo dobře funguje, je to týmová 
hra. Jeden si má přihrávat s druhým, dokud se 
nepřihraje tomu, který to napálí z dálky, dá gól, 
a zhodnotí tak úsilí všech. Taky mám na divadle 
i na fotbale ráda emoce. Děti mě jednou vzaly 
na Spartu a dost jsem se divila, jak snadno 
člověk podlehne okolní atmosféře.

Jako slávistu mě přirozeně trápí, že jste byla 
zrovna na Spartě …
Tak to mi promiňte, já vás nerada ranila. Ale 
počkejte, na Slavii jsem vlastně byla taky, do-
konce na hřišti. Stoupla jsem si tam do branky 
a byla ohromená, jak veliký prostor to je, že tam 
ten brankář vůbec něco dokáže. A ta rozloha! 

Já nedohlédla na druhou stranu hřiště! Vlastně 
možná jsem byla někdy i na Dukle, a jednou 
dokonce na Strahovském stadionu, když se tam 
ještě hrál fotbal. To mě tam vzal můj táta, vím, 
že jsme hráli proti Maďarsku. Řvali a fandili 
jsme tehdy tak, že jsem ztratila hlas. To bylo 
moje první živé setkání s fotbalem. Jiné pěkné 
bylo před dvaceti lety, když jsme s dětmi byli 
v Provence a Francie vyhrála mistrovství světa, 
to jsme tam s nimi taky fandili a slavili.

My byli letos v Chorvatsku a tam jsme zažili 
euforii zlomenou v smutek.
Ale to, jak hráli Chorvaté v semifinále, bylo nád-
herné! Já jim držela palce, ale musím uznat, že 
ve finále Francie hrála chytřejší fotbal. A ještě 
vám přiznám, že můj favorit je Luka Modrić. 
Sleduju ho už léta, protože na rozdíl třeba 
od Ronalda, který sice občas dává famózní 
branky, ale přece jen je trochu egoman, je Luka 
univerzální hráč a hlavně dříč! Když jsem vidě-
la, jak v semifinále nedal penaltu, říkala jsem si, 
jak takový nápor na nervy vůbec může přežít! 
To si my dva patrně nedokážeme představit.

Jsem uhranut. Analyzujete mistrovství světa, 
hru Luky Modriće. Vy jste dokonalá žena.
Nechcete to zavolat mému muži?

Lukáš Novosad

BLAHOPŘÁNÍ  
TAŤJANA MEDVECKÁ OSLAVÍ 10. LISTOPADU VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Poslední dobou mám pocit, že pojem „čas“ je stále záhad-
nější oblast, v které se přestávám orientovat. Psal se rok 
1981, byl jsem studentem třetího ročníku DAMU a ve Sta-
vovském divadle jsem viděl Naše furianty. To představení 
bylo skvělé, protože režisérovi Miroslavu Macháčkovi 
se podařilo zcela nečekaně posunout zdánlivě tradiční 
text Ladislava Stroupežnického do kontextu moderního, 
tradicí nezatíženého pohledu na českou klasiku.

A Táňa Medvecká se mi tam vryla do paměti tak silně, 
že si i po neuvěřitelných sedmatřiceti letech přesně 
vybavuji, jak svou Rozárku Fialovou obdařila odzbrojující 
autenticitou. To, jak si vyhrnovala dlouhé punčochy, se 
prostě nedá zapomenout.

No – a uplyne mžik a Táňa je rázem ikonou Národního 
divadla. Že je skvělá herečka, netřeba zdůrazňovat. Že se 

dožívá jubilea v plné síle a stále všechny udivuje 
svým optimismem a neutuchajícím espritem, 
mě naplňuje radostí, že čas se dá oklamat. 
Vždyť Táňa zažila tolik změn, ředitelů, 
uměleckých šéfů, politických zvratů, že 
musí být nutně obdařená i nějakou vnitř-
ní silou, která souvisí s vnitřní aurou.

Jak jinak si vysvětlit, že ji stále vidím 
jako Rozárku, která už sice je babičkou, 
ale času se stále vysmívá a nebere ho 
vážně. Tož, Táňo, užívej si života, raduj 
se a času nedej možnost, aby tě dohnal. 
Stále máš náskok, přeju ti krásné a požeh-
nané dny!!!

David Prachař
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Otázka je nasnadě: proč Plukovník Švec, čím vás 
zapomenutá hra Rudolfa Medka zaujala?
Marta Ljubková mi ji poslala, když jsme hledali vhodný 
titul pro Národní divadlo. Četl jsem hru ve vlaku a za-
padla do kontextu chvíle, kdy jsem četl články o dění 
na Krymu a obsazení Doněcku. Legionářská anabáze 
se mi v tom vlaku spojila a hra na mě zapůsobila. 
Z jejího prvního čtení si pamatuju větu poručíka Troja-
na: „Ale my … jsme přece jen západ!“ A taky Švecovu: 
„Nemohu se smířit se zlem.“ Ještě než vlak zastavil, 
rozhodl jsem se, že Švece dostaneme na jeviště. Je 
v něm cítit dotyk s realitou, je znát, že Medek na Sibiři 
byl. Jeho životní příběh se tak klene nad tím Švecovým. 

Jméno samotného Josefa Jiřího Švece jste znal?
Ne, teprve v tom vlaku jsem si ho začal googlovat. 
A pak už jsem se jen divil. Čím víc jsem celou tu 
sibiřskou periodu studoval, tím víc mi docházelo, 
že Medek v jistém slova smyslu napsal v roce 1928 
dokumentární drama. Pro Plukovníka jsem se tedy 
nadchnul spontánně. S větším rozmyslem bych 
se k němu asi stavěl zdrženlivěji, přece jenom má 
spoustu úskalí a handicapů, ale v té chvíli ve vla-
ku jsem si říkal, že jiná možnost není. Zároveň se 
samozřejmě ideálně nabízí k stoletému výročí vzniku 
Československa, protože Švec se zastřelil pětadva-
cátého října 1918 a pohřben byl osmadvacátého, aniž 
věděl, že o tisíce kilometrů dál právě vzniká Česko-
slovensko. To je silný příběh.

Od roku 1928, respektive 1938, kdy se hra hrála 
v Národním divadle, znovu uvedena nebyla?
Vznikla rozhlasová inscenace v režii Lukáše Hlavi-
ci. Takže výjimečně se tím někdo zabýval, ale jinak 
Švece lidé skutečně neznají. Když jsem jeho jméno 
někde zmínil, občas nějaký češtinář si vzpomněl, že 
jde o něco z legionářské literatury. Švec tedy visí v hla-
vách jako název hry nebo jako literární postava, ale 
jako živý člověk je zapomenutý. Přitom měl v Praze 
v třicátých letech obrovský pomník. Což je další nadté-
ma Medkovy hry – tohle vědomí, že kdyby se historie 
děla jinak, Švec mohl být živá postava. Nacistům 
a komunistům se podařilo Medka i Švece vymazat 
z paměti, zapomnělo se na ně.

Česká kultura stávala na vyvažování patosu a iro-
nie, ale v současnosti ironie převážila a s patosem 
se umíme vyrovnávat jen ztěžka. Plukovník Švec při-
tom je patetická hra. Takže co s tím? Dá se někdejší 
étos znovu prožít? Umíme to? Nebo si musíme 
vypomoct ironií?
Tuhle otázku si kladu při každém zkoušení. Češi 
mají nevídanou schopnost věci ironizovat, otáčet 
z více stran, odhalovat absurditu jejich podstaty. Je 

to mix východního prožívání a západního nadhledu. 
Navíc 20. století rozbilo velké narativy a soustředilo 
se spíš na metahry – nejpozději od francouzského 
nového románu je patrný proud pojímat umění jako 
hru s formou. Teď je patrná touha po návratu k určité 
kontinuálnosti, neupozorňování na médium samotné. 
Touha po hlubších emocích bez ohledu na racionál-
ní kontrolu a bez sofistikovaných intelektuálních 
přesmyček. Takže já si u Švece často kladu otázku, jak 
pracovat s patosem a jak s vlastenectvím. Ono se to 
totiž snoubí. Můžeme být hrdí a naplno zakřičet: „Moje 
barva: červená a bílá, moje heslo: poctivost a síla.“ 
Jenže naplno to říct vlastně nejde. Jakmile dvanáct 
kluků udělá stejný pohyb, vybaví se nám spartakiáda 
nebo Hitlerjugend.

Lze Švece neironizovat?
Pro mě je vlastenectví čistý termín, silná emoce, takže 
bych se o to pokusit chtěl. Nechci přistoupit na to, že 
je to prázdný termín, jehož obsah ukradli populisti. Ale 
myslím, že to taky bude na divácích, budou-li otevření 
patetickým svodům podlehnout a zbytečně jim nevzdo-
rovat racionálně. Jenže nad diváky nemá tvůrce moc. 
Přichází před ně s nějakou nabídkou a ta buď je přijata, 
nebo odmítnuta. Hlediště se prostě režírovat nedá.

Často se někdo ptá, má-li být Národní divadlo  
angažované. Je uvedení Plukovníka Švece doklad 
oné angažovanosti? Má ND objevovat věci,  
které zapadly?
To je těžká otázka. Rozhodně nic z toho, co dělám, nebe-
ru primárně jako politickou angažovanost. Ale zároveň 
se tomu nelze vyhnout. Nemůžu chtít komunikovat 
o něčem, co se mě netýká. Já nevím, co má dělat Ná-
rodní divadlo, snad má neustále přetřásat důvod svého 
vzniku. To, proč vzniklo, proč bylo nutné, aby vzniklo, 
z jakého popudu vzniklo, proč zrovna v období, kdy 
vzniklo, proč znamená jeden z vrcholů národní eman-
cipace a co toto vše znamená dneska. Jsme emanci-
povaní, nikdo nám neupírá právo na život ani na jazyk, 
vždyť v EU se mluví šestadvaceti řečmi. Co tedy dneska 
znamená slovo „národní“? Co zaštiťuje? Jakou vlastnost 
definuje? V čem je český národní zájem? Patří do něj 
naše minority? Smysl Národního divadla asi je v otví-
rání velkých témat národní povahy, historie a možné 
budoucnosti. Protože Národní divadlo má luxus, že si 
může dovolit klást velké společenské otázky.

Takže není jasné, jestli potřebujeme národ ani co je 
národní. Zato je vhodné zkoumat, co je vlastenectví?
Je to propojené. Být vlastenec pro mě znamená být 
kritický ke svému národu.

Lukáš Novosad

Rudolf Medek, Jiří Havelka, Marta Ljubková
PLUKOVNÍK ŠVEC

Režie: Jiří Havelka
Dramaturgie: Marta Ljubková

Scéna: Pavla Kamanová
Kostýmy: Andrea Králová

Hudba: Martin Tvrdý
Video: Josef Lepša

Pohybová spolupráce: Marek Zelinka

Hrají: Filip Kaňkovský, Matyáš Řezníček, 
Igor Orozovič, Pavel Batěk, Jan Bidlas, 

Alois Švehlík, Ondřej Bauer j. h., 
Zdeněk Pecha j. h., Michal Bednář j. h., 

Martin Dědoch j. h., Bořek Joura j. h., 
Róbert Nižník j. h., Marek Zelinka j. h.

Strašně bych chtěl 
Švece neironizovat
Rozhovor s režisérem Jiřím Havelkou

 >
Režisér inscenace Jiří Havelka

Filip Kaňkovský
Foto: P. Neubert

Dramaturgický úvod:
4. listopadu, 

7. prosince 2018 
a 24. ledna 2019 

Setkání s tvůrci 
po představení: 

7. prosince 2018
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Doprovodné akce u příležitosti uvedení  
inscenace Plukovník Švec

Nad zborovskou plání aneb  
Nejslavnější vítězství Čechů proti Čechům
Na zborovském bojišti se utkala 
vojska rakousko-uherské armády 
s Rusy. Na ruské straně poprvé 
na vlastním úseku vystoupily 
československé pluky. Drtivě 
zvítězily. Zborovské vítězství se 
později stalo prvorepublikovým 
symbolem, protože napomohlo 
formování československých legií, 
a tím i vzniku státu. U Zborova 
však nebojovali jen Češi, ale také 
Češi. Jedni za Františka Josefa I. – 
druzí za T. G. Masaryka. Hrdinské 
vítězství jedněch nad druhými sice 
bylo kapkou v moři světové války, 
ale stalo se oslavou vzdoru a sym-
bolem vítězství nad mocnářstvím. 
V jeho základu leží starý český boj. 
Ne s císařem, nýbrž nás se sebou 

samými. Zastupuje představu, že 
vždy stojíme na správné straně. 
Jenže která to byla? A která je to 
dnes? Jak se stavět k víc než mi-
lionu Čechů, kteří hrdinně bojovali 
za císaře pána a jeho rodinu? Je 
snad lépe na ně zapomenout? 
A jak si poradit s tím, že hrdinou je 
ten, kdo přeběhl a zradil? Kdo zra-
dil svoji zem v zájmu své budoucí 
země?
Utkání nad zborovskou plání 
je multimediální hospodská 
instalace. Proběhne ve foyer Nové 
scény před každým představením 
inscenace Plukovník Švec, bitva 
končí ústupem do sálu.
Autoři: Petr Erbes, Honza Tomšů, 
Boris Jedinák

Triko Byl hrdina… A ty?
Cena: 159 Kč

Legio-nářek
Originální společenská hra pro 2–4 hráče o boji československých legionářů s bolševiky 

Píše se rok 1918. Nacházíte se 
na Sibiři a odjezd na západní 
frontu přes Vladivostok vám 
znemožňují bolševické oddí-
ly. Osud vás a celého vašeho 
pluku je ve vašich rukou. Skupiny 
spolubojovníků jsou roztroušené 
po celém Rusku. Sibiř je plná 
bolševiků a oddílů internaciona-
listů stojících na jejich straně. 
Vaši nejvýchodnější a nejzápad-
nější jednotku v této chvíli dělí 

8 045 kilometrů. Válka již začala. 
Dokážete ovládnout celou trans-
sibiřskou magistrálu? Proboju-
jete se včas na západní frontu? 
Přijedou vám Spojenci na pomoc? 
Padne bolševický režim?

Obsah hry: Hru tvoří balíček 
120 karet a dvou kostek. Hráči 
rozloží karty na stůl, čímž před 
nimi vznikne mapa Sibiře. Před 
začátkem si vylosují místo, ze 

kterého začínají a snaží si k sobě 
probít cestu a společně ovládnout 
celou transsibiřskou magistrálu. 
Hráči se střídají v tazích, hrají 
společně proti hře. Hra vyžaduje 
aktivní zapojení hráčů, fyzické 
a vědomostní dovednosti, odvahu 
a štěstí. Máte na to?

Trika a karty jsou k dostání  
v pokladnách a na e-shopu  
Národního divadla.

Život československých legionářů
Sestřih filmových záběrů ze sbírek 
Vojenského historického ústavu, 
pořízených legionáři v letech 
1914–1920 v Rusku. Počínají 
svěcením praporu České družiny 
v Kyjevě, zachycují boje i každo-
denní život vojáků na transsibiřské 
magistrále i návrat do vlasti kolem 
celého světa. Projekce je doplněna 

koláží portrétů československých 
politiků a vojáků, kteří se naší ruské 
anabáze účastnili.
 
K vidění ve Videogalerii 
Nové scény.
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ČINOHRA > PREMIÉRA

Emil Hakl

Dramatizace: Emil Hakl, 
Ilona Smejkalová, Jan Frič

Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Ilona Smejkalová

Scéna a kostýmy: Jana Hauskrechtová
Světelný design: Martin Špetlík

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

Saša Rašilov a Petr Šmíd j.h.

České premiéry 
22. a 23. listopadu 2018  

na Nové scéně

Dále uvádíme
15. a 31. ledna,
9. a 19. února. 

27. března 2019

Čtyři muži, dávní přátelé, pořádají večírek. Řeší se 
záležitosti osobní i dějinné, vedou se řeči o zániku 
lidstva, eskapádách světových velmocí i prohnilosti 
českých elit. Leitmotivem klábosení se stává asteroid, 
jenž má k večeru dopadnout na Zemi. Křehké posta-
vení naší planety se překrývá se stejně ohroženou 
a křehkou tělesnou schránkou lidských životů, v těle 
jednoho z mužů se totiž uhnízdila smrt. Jenže na toto 
téma – na rozdíl od problémů lidstva – je chlapská 
konverzace krátká …
Návštěva, debut spisovatele Emila Hakla na prknech 
ND, dramatizace stejnojmenné povídky ze sbírky Hově
zí kostky, přináší kromě jiného téma ztracené generace 
a ukradené revoluce. Příběhy kdysi energických mužů, 
kteří byli začátkem devadesátých let na prahu kariéry, 
měli ideály a jasnou představu o životě. Jenže to je 
dávno, teď už se do nich zažírá skepse. 
Návštěvníky večírku v obýváku plném starých fotek 
i ovadlých pokojovek jsou typické haklovské postavy, 
tak trochu odtažité osoby s humorem na hranici tem-
noty. Stárnoucí unavení muži, které přestávají bavit 
pařby, práce, holky, vlastně cokoli. Sami už nedokážou 
v životě o nic usilovat, ale nemůžou už ani nikam 
zmizet. Mají totiž pocit, že není o co bojovat ani kam 
se schovat. Zbývá jen ironie, šelesty citových šrámů 
a nostalgické vzpomínky na dávné záchvěvy radosti, 
které o to více osvětlují bezradnost a tragikomičnost 
jejich současného života. Za životní strategii volí re-
zignovaný, pomalý ústup. Jakési řízené vyhasínání …

A přesto jsou jejich rozhovory překvapivé, vtipné a je-
dovatě sarkastické. V knižní recenzi Kláry Kubíčkové 
se objevilo, že číst Hovězí kostky je jako „vracet se 
za štamgasty do známého lokálu. Stejné ksichty, stej-
ný výčepní, stejný smrad a křik a nevybíravost, ale tak 
nějak bezpečně doma. Jako zahodit kliku od flašinetu 
plného opileckých historek a oddat se naslouchání.“ 
Stáli jsme před otázkou, jak tenhle – nám všem důvěr-
ně známý – pocit co nejvíc zprostředkovat. Jak docílit 
toho, aby i naše inscenace vskutku byla „tahem“ či 
„pařbou“ s vašimi „oblíbenými štamgasty“, postavami 
příběhu i konkrétními herci našeho souboru. Uvažova-
li jsme, jak vás – své diváky – k nim dostat co nejblíž, 
jak těsně před pádem asteroidu a zánikem Země být 
na dosah hvězd.
A tak jsme vytvořili zážitkový projekt, který pokaždé 
skupinu diváků přivede do útrob i na jeviště Nové 
scény, aby jim zprostředkoval vpravdě neobyčejnou 
návštěvu. Trasou, která běžnému divákovi Národního 
divadla zůstává skryta, zákulisím kolem hereckých 
šaten, rekvizitárny i nástěnky s fermany, vstoupíte 
totiž přímo doprostřed podivného rautu. Už samot-
ná cesta bude dobrodružná, neboť vás na ní čekají 
drobné, zábavné a nečekané úkoly. Vstup na raut, 
jehož účel je od začátku nejasný, záhadný – kdo koho 
vlastně pozval a proč jsme dnes tady? – si zkrátka 
musíte zasloužit!
Jen tak se můžete vmísit mezi naše aktéry, zažít 
laureátův konspirační projev, moderátorčino sólo 
na dodgeridoo, divokou soutěž v pojídání kachen 
i následné osudové a napínavé čekání na konec světa. 
Hostitelem je tentokrát Bombur (David Prachař), 
stopadesátikilový pyknik, nepřetržitý diskutér, člo-
věk sledující veškeré dění, zkrátka zdroj informací 
o čemkoliv. S Lexou (Ondřej Pavelka), odměřeným 
pragmatikem i protřelým majitelem kavárny v Holešo-
vicích, spřádá své zábavné konspirační teorie, obětavě 
se stará o Páťu-Páťu (Saša Rašilov), stárnoucího 
playboye, který tak těžko zvládá ataky své zákeřné 
choroby. A toto vše sledujeme očima Matesa (David 
Matásek), chápavého vypravěče, romantika toužícího 
po obyčejné lásce, nezávislého tuláka, jenž neustále 
střídá práci, místa i partnerky. 
Proč jsou ale na večírku i další dva hosté – záhadná 
Žena (Tereza Vilišová) a Muzikant (Petr Šmíd)? Není 
tady nakonec všechno trochu jinak, než se na první 
pohled zdá?
Mimochodem, hodiny zatím pomalu odpočítávají čas …
Nám všem …

Ilona Smejkalová

„Ale víš co? Někdy mě až vochromí touha to všecko zastavit, stopnout, zatáhnout 
za brzdu. Víš co! Jsem ve věku, kdy mi umíraj kamarádi. Co po nás zbude? Mně by 
stačilo zůstat tu. Tady na tom rohu. Stát a čumět! Nikam nejít! Nepokračovat, kurňa! 
Nezhebnout! Víš, co myslim? Taky to tak cejtíš?“ 

Návštěva
Kdo koho vlastně pozval a proč jsme dnes tady?

 >

První čtená zkouška k inscenaci  
se konala v bytě herce Ondřeje Pavelky.

Foto: P. Borecký



16

ČINOHRA > PREMIÉRA

1  Radúz Mácha
2  Jindřiška Dudziaková
3  Radúz Mácha, Pavlína Štorková a Jana Stryková
4  v popředí Jiří Suchý z Tábora, Radúz Mácha a Filip Rajmont
5  Radúz Mácha a Jana Stryková
Foto: M. Špelda

1

Překlad: Božena Koseková
Dramatizace a režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Jan Tošovský
Scéna: Andrej Ďurík

Kostýmy: Linda Boráros
Hudba: Jiří Hájek

Světelný design: Přemysl Janda

Hrají: Vladimír Javorský, Pavlína  
Štorková, Jana Stryková, Radúz Mácha, 

Filip Rajmont, Jiří Suchý z Tábora,  
Jiří Štěpnička, Vladislav Beneš,  

Taťjana Medvecká, Milan Stehlík,  
Jindřiška Dudziaková

České premiéry 
8. a 9. listopadu 2018  

ve Stavovském divadle

Stefan Zweig



17

3

2

4

5



18

ČINOHRA > ZPRÁVY
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Nová krev: Režisérská samota
Originální přednáška herce Davida Prachaře o současné české režii. David 
Prachař se za svoji kariéru doposud setkal bezmála se čtyřicítkou režisérů 
– jací byli? Co je podle nich smyslem režie? Co jsou její úsilí a co traumata? 
Známe vůbec své režiséry? Moderní žánr lecture-performance neboli poučný 
stand-up na zadané téma. Dojde na projekce i na otázky z publika!
Námět, koncept, hraje: David Prachař. Jediné uvedení v rámci  
Nové krve 16. prosince 2018 ve 20.00 v horním foyer Nové scény.

Nová krev: Speed Dating – režiséři
Nový formát, ve kterém začínající mladí umělci a stálice na české divadelní 
scéně dostanou možnost zažít netradiční rendez-vous. Klasické rychlorandění 
pro nezadané se promění v setkání, ve kterém se bude sdílet trochu jiná láska. 
Tvůrci na prahu kariéry se setkají se zkušenými profesionály v oboru a budou 
moci v předem stanoveném čase položit otázky, na které jindy není kdy. Jak 
vypadala vaše první premiéra? Nebo snad vzpomínka na ni dávano zapadla 
v propadlišti dějin? Prožíváte každou premiéru jako tu první? A vnímáme 
divadlo stejně, nebo se jeho pojetí pomalu, ale jistě mění? Co mladí očekávají 
od vstupu do divadelního světa? A budou staří ochotní je v něm přijmout? 
Přijďte se přesvědčit a přihlížet mimořádnému okamžiku, kdy se výběr  
české divadelní scény napříč generacemi setká na jednom místě.
Průvodcem večera 22. ledna 2019 bude kmenový režisér Činohry Jan Frič.

ND+ pro všechny, kteří chtějí vědět víc
Jdete do divadla a chcete se 
dozvědět víc o autorovi, tvůrcích či 
tématech inscenace, setkat se s herci 
a režiséry nebo diskutovat a sdílet 
své názory a zážitky z představení? 
Tak si nenechte ujít listopadový pro-
gram ND+. Připraveno je osm drama-
turgických úvodů, během kterých 
se půl hodiny před představením 
dozvíte zajímavosti třeba o tom, jak 

inscenace vznikala. Premiéroví před-
platitelé se mohou těšit na speciální 
úvody k premiérám inscenací Netrpě
livost srdce a Návštěva. Přichystána 
jsou také předpremiérová setkání 
s názvem Tahák (pro učitele). 
Rovněž nabízíme příležitost setkat se 
s tvůrci bezprostředně po představe-
ní. Po Maryše v pondělí 5. listopadu 
se tak můžete zeptat režiséra Jana 

Mikuláška a herců na to, co vás 
zajímá, a podělit se s nimi o svůj 
názor. Pokud ale své dojmy sdílíte 
radši s ostatními diváky v nefor-
mální atmosféře, je pro vás ideální 
příležitostí ND Dialog. K nejbližšímu 
dojde po inscenaci Jsme v pohodě 27. 
listopadu v Café Nona na Nové scéně.
Více informací o doprovodných 
programech a přehled všech termínů 

najdete na www.ndplus.cz.  
Rezervace na předpremiérové  
setkání s pedagogy e-mailem na  
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.

Setkání s tvůrci po představení 
Maryša 5. listopadu v hledišti Národ-
ního divadla. ND Dialog po předsta-
vení Jsme v pohodě 27. listopadu 
2018 v Café Nona na Nové scéně.

Večery ND Talks
Cyklus přednášek a debat ND Talks nabídne setkání na aktuální témata, která 
se pojí s moderním divadlem 21. století. Jednotlivé diskusní bloky se nebudou 
vázat k repertoáru Národního divadla, nýbrž budou samostojnou platformu 
setkání mezi těmi, kteří divadlo tvoří. Chceme dát divákům možnost sezná-
mit se s tím, jak se divadlo jako disciplína posouvá a jakým způsobem ho lze 
vnímat a diskutovat o něm. Domníváme se, že Národní divadlo coby největší 
divadelní instituce v zemi nabízí prostor k setkáním napříč divadelním spek-
trem a že pod svou střechou může hostit rozmanité osobnosti. A tak i přesněji 
definovat svůj vlastní dramaturgický program, vymezit své místo na divadelní 
mapě i ji obohatit. Diskusní večer se bude konat jednou za měsíc od listopadu 
do června. Dohromady tedy půjde o osm setkání, a to vždy před večerním 
představením Činohry ve foyer Nové scény od 18.00 do 19.30.

Je současné divadlo nebezpečné?
Umění a jeho politická moc. Při prvním večeru v rámci cyklu ND Talks se 
v listopadu dostane na kauzu, jež se v květnu tohoto roku rozhořela v Brně 
kolem představení slovinského režiséra Olivera Frljiče Naše násilí a vaše 
násilí. V české společnosti otevřela možná zanedbanou otázku, zda v rámci 
uměleckého vyjádření je důležité respektovat absolutní volnost, anebo zda 
existují nějaké mravní principy, před jejichž překračováním by se měla spo-
lečnost chránit. Přičemž není jasné, kdo by tyto hranice měl určovat ani kdo 
by je případně měl střežit. Z divadelního pohledu je ovšem nasnadě otázka, 
zda projevené vášně kolem představení Frljičovy inscenace znamenají, že 
stále žijeme v době, kdy divadlo někoho svede rozrušit. Proč se extrémisté 
bojí divadel a proč je chtějí kontrolovat? Může být divadlo aktivistické? A má 
takové být? Má současné divadlo politickou moc? A pokud ano, jakou?
28. listopadu 2018 od 18.00 ve foyer Nové scény. 
Hosty budou Ondřej Lánský, Saša Uhlová, Eliška Wagnerová,  
moderuje Jan Tošovský.

Činohra o divadle
Příliš mnoho otázek, příliš mnoho odpovědí.  
V následujících měsících se v rámci Nové krve 
a ND Talks zamyslíme nad tím, kam kráčí  
české divadlo.
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KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Přijďte do divadla  
– nejen během Noci divadel!

Pro členy Klubu přátel Činohry 
jsme připravili v měsíci Noci 
divadel, tedy v listopadu 2018 
možnost navštívit vybraná odpo-
lední činoherní představení:

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

30% SLEVA

STAVOVSKÉ DIVADLO

Modrý pták
3. listopadu ve 13.00

Mlynářova opička 
17. listopadu ve 14.00

Krvavá svatba
24. listopadu ve 14.00 
 
30% SLEVA NA PRVNÍ REPRÍZU 

STAVOVSKÉ DIVADLO

Netrpělivost srdce
21. listopadu v 19.00

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

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

NÁMĚSTÍČKO

Nejenže režisér Jan Frič dále 
hubne, ale byl na veřejnosti 
spatřen v barevné košili. Dra-
maturgie se obává, aby tato 
komplexní proměna osobnosti 
zásadně neovlivnila jeho 
režijní práci.

+++
Bořek Joura, který hraje v Plu
kovníku Švecovi, dostal prudký 
alergický záchvat okamžitě při 
vstupu na jeviště Nové scény. 
Doufejme, že není – tak jako 
řada českých kritiků – citlivý 
na tamější dramaturgický plán.

+++
Herci Pavel Batěk a Jan 
Bidlas podali při zkoušení 
choreografií do Plukovníka 
Švece skvělé výkony. Jejich 
pokročilejší věk prozrazovaly 
pouze molitanové chrániče 
na kolena; Jan Bidlas se 
dokonce nechal strhnout mla-
dými a nosil cvičební úbor. 

+++
Tým inscenace Návštěva zahájil 
zkoušení stylově, návštěvou 
v bytě herce Ondřeje Pavelky, 
spojenou s opulentním obědem 
(kachna, zelí a dva druhy kned-
líků), který Ondřej vlastnoručně 
připravil.

+++
Na zahajovací zkoušce k Náv
štěvě zmátla zúčastněné herce 
přítomnost tajemného muže 
v černém, jenž se představil 
jako Honza Beneš. Jen důvtip-
nější odhalili, že jde o skutečné 
jméno autora Emila Hakla.

+++
Performerovi Jahovi Koo nedo-
razil pravý korejský rýžovar, bez 
něhož by se inscenace Cuckoo 
na festivalu Pražské křižovatky 
neodehrála. Produkční Karolína 
Neubauerová dokázala, že 
i když tento přístroj v Praze 
existuje jeden jediný, ona ho 
zvládne najít.

+++
Na žádost hereckého souboru 
jsme zavedli ranní pohybo-
vé tréninky. Po počátečním 
skupinovém nadšení se z hodin 
stávají individuální lekce.

+++
Taťjana Medvecká získala oce-
nění v anketě Českého rozhlasu 
jako „neviditelná herečka“. 
Táňo, vše vidíme a gratulujeme!

Otěstánek
Byli jeden muž a jedna žena. Adam Krátký a Dorota Krátká, muž a žena: 
„Kéž bychom měli nějaké děťátko.“ pravili. Lidé odpověděli: „Buďte rádi, 
že vám ho Pán Bůh nedal.“ Tradiční pohádkový příběh o těstu, chlebu, 
zadělávání, pečení a žraní inspirovaný Karlem Jaromírem Erbenem ožívá 
v kuchyni jedné domácnosti. Muž a žena připravují chléb, jejich představy 
a sny se otiskují do těsta, které kyne rychleji, než by si sami přáli …
Koncept, režie, hrají: Dorota Krátká a Adam Krátký
Dramaturgie: Lenka Huláková
Délka představení: 40 minut, vhodné pro děti od 4 let i jejich rodiče
Uvádíme 4. listopadu 2018 od 16.00

Vánoce pana Sovy 
Nikdo nechce být sám. Natož na Vánoce. A považte – Vánoce za dveřmi, 
stromeček nastrojený, dárky nachystané a hosté nikde. Pan Sova se 
posadil do svého ušáku a čeká… tak co? Přijde někdo? A kdo? Vydejte se 
s námi na cestu po jeho stopách. Staré vánoční tradice nás k němu snad 
dovedou, abychom si všichni spolu užili Štědrý večer. Interaktivní vánoční 
představení, které zvedne děti ze židle a nenechá nikoho stát v koutě.
Koncept, režie, hrají: Anne Josephová, Adam Krátký
Scénografie: Tereza Vydarená
Délka představení: 40 minut, vhodné pro děti od 4 let i jejich rodiče
Uvádíme 18. listopadu 2018 od 16.00
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Pohádky na Nové scéně



VÝJIMEČNÝ VÝKON
nepodáte náhodou. Ale poctivou přípravou.

– KULTURA JE TO, CO NÁS SPOJUJE –

Péči o hodnoty a bohatství vnímáme v širším kontextu.
I proto jsme generálním partnerem Národního divadla.

www.rb.cz       800 900 900

Generální partner 
Národního divadla

Untitled-7   1 19/10/2018   15:36



 ×
Adam Sojka
Foto: R. Vystrčil

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

Svět tance a interakce – v kostce. Inspirací nám byly původní 
inscenace Laterny magiky a úzké propojení filmového obrazu 
a živé akce. Pracujeme s projekcemi a mappingem z několika 
různě umístněných projektorů, výtvarná kompozice vychází 
z motivu kostky – „cube“, ve všech možných variantách, které 
nás obklopují. Pomocí jednoduché scénografie, přesně zaměře-
né projekce a dynamické choreografie měníme její perspektivu, 
pohyb a povrch, ovlivňujeme prostor, dynamiku a čas.

Uvádíme
16. a 30. listopadu od 20.00,
1. prosince 2018 od 20.00 
na Nové scéně

Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE
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LATERNA MAGIKA > REPORTÁŽ

Znají se z DAMU, kde studovali scénografii alterna-
tivního a loutkového divadla, sami o sobě mluví jako 
o loutkářích. Často spolupracují s Terezou Bartůň-
kovou, kterou jsme vám představili v minulém čísle, 
a tak víme, že to byla právě ona, kdo doporučil své 
spolužáky Laterně magice. „Máme s Terezou společný 
ateliér, už jsme spolupracovali na mnoha inscenacích,“ 
vysvětluje Mikoláš Zika. Ještě častěji tvoří spolu v tan-
demu, nedávno například připravili pro festival 4 + 4 
dny v pohybu instalaci Cern – urychlovač částic, pod 
společnou značkou Tabula Rasa, umělecké skupiny, 
kterou se rozhodli založit.

Pro oba umělce je Zahrada první taneční inscenací. 
Jan Brejcha má jako scénograf zkušenosti s divadly 
v Chebu, Karlových Varech nebo Opavě, tedy typicky 
činoherními divadelními scénami. Jak bude vypadat 
scénografie v Zahradě? „Základ vychází z představy 
japonské zahrady a jejího uzpůsobení. Půjde o minima
listickou scénu na ploše 10 × 8 metrů, kterou pokryje 
korek v barvě zeminy. Hlavním principem je odkrývání 
jeho vrstev pomocí nejrůznějších hrabel, stěrek nebo 
kaligrafických štětců, kterými manipulují tanečníci. 
Scénografie je přímo vizuálně propojena s projekcemi,“ 
přibližuje Jan Brejcha.

Bude postavena na náznaku a symbolech. Diváci 
se setkají s atributy, které jim připomenou motivy 
z knihy, ale nepůjde o citace. Mnoho scénografických 
prvků si pak autoři vyrábějí sami. „Rádi využijeme 
i přírodní materiály a je jednodušší, když si některé 
předměty sami vytvoříme, než abychom měli spoustu 
připomínek v kašírně. Těší nás, že jsme inscenaci vý
tvarně ovlivnili, že každá složka tu má své slovo, všech
no vzniká z dialogu. Scházíme se každé úterý a pořád 
se o práci bavíme,“ říká Mikoláš Zika. „Je to autorské 
divadlo. Trnkovu Zahradu samozřejmě oba známe, 
ale je to opravdu jen prvotní impuls. My zkoumáme 

spíš naše vnitřní zahrady a jejich krajiny. Snažíme se 
o vlastní divadelní tvar.“

Zahrada Laterny magiky nevypráví příběh knihy, ale 
tvůrci se předlohy chopili jako klíče k otevření za-
rezlých vrátek zahrad, za nimiž jsou ukryté vzpomínky 
a dětské fantazie. Trnkova Zahrada má tu moc odkrý-
vat, co je ve vzpomínkách na tajné skrýše, zahrady 
a plácky společné všem, kdo takové místo měli. Je 
obtížné realizovat představy a fantazie na scéně? 

„Původně jsme chtěli pracovat s hlínou, se zeminou, 
s její vůní … To z provozních důvodů neprošlo. Jsou i jiné 
čistě technické limity, třeba velikost výtahu, kterým je 
potřeba části scénografie dopravit na zkušebny nebo 
na Nové scéně na jeviště. Všechno, co jsme si vymysleli, 
se v dialogu s techniky a dílnami vyřešilo,“ pochvalují si 
ale oba tvůrci. Tanečníci už v jemné vrstvě korku tančí 
na zkouškách. „Koncept přijali a nestěžují si. Je to pro 
ně nový element, se kterým se seznamují, ale nikdy není 
špatné vytvořit nějakou novou překážku,“ říká potutelně 
Mikoláš Zika.

Scénografické návrhy de facto neexistují, jen na začát-
ku vytvořili malou maketu scény. Počítačové vizualiza-
ce nebyly potřeba, na všechno stačí ruční práce. Je to 
prý praktičtější. Tvorba scénografie tak má příjemný 
nádech řemesla a inspirující by mohl být i obecný 
přístup, který naši scénografové udržují k práci. I když 
přijde velká výzva jako inscenace pro Laternu magiku: 
„Nesnažím si předem představit, co mě čeká, prostě 
do toho jdu,“ říká Jan Brejcha. „Kdybych předem řešil, 
co mě čeká za překážky, nikdy bych nic neudělal. Mezi 
projekty nedělám rozdíly, ke všemu přistupuji s čistou 
hlavou,“ doplňuje Mikoláš Zika. A my budeme dál sle-
dovat jejich tvůrčí práci v týmu Zahrady.
 

Lucie Kocourková

Premiéra Laterny magiky 
Zahrada, kterou předsta-
víme 20. a 21. prosince, 
vzniká jako dílo pevného 
autorského týmu. Každá 
složka v ní má své neza-
stupitelné místo, ať už je 
to choreografie a tanec, či 
kresby a projekce, hud-
ba, scénografické prvky 
a kostýmy, které se budou 
měnit i v projekční plochy. 
Dnes chceme přiblížit 
tvorbu scénografů naší 
inscenace, JANA BREJCHY 
a MIKOLÁŠE ZIKY.

Představujeme tvůrce Zahrady: 
scénografie

 >

Ruční skici 
Jana Brejchy a Mikoláše Ziky



Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Kylián –  
Mosty času
Symphony of Psalms (Žalmová symfonie)
Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Igor Stravinskij
Bella Figura
Choreografie a scéna: Jiří Kylián
Hudba: Lukas Foss, Giovanni Battista Pergolesi,  
Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi,  
Giuseppe Torelli
Petite Mort
Choreografie a scéna: Jiří Kylián
Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart
Sechs Tänze (Šest tanců)
Choreografie, scéna a kostýmy: Jiří Kylián
Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Sólo na klavír: David Švec
Orchestr a Sbor Opery Národního divadla

Uvádíme:
3. listopadu 2018 
V Národním divadle

 ×
BELLA FIGURA

Kristýna Němečková, Adam Zvonař
Foto: M. Divíšek

Kyliánovi a jeho prostřednictvím 
i tanečníkům se daří balancovat 
na hranici a tvořit až pulzující 
napětí proudící momenty, které by 
stejnou měrou mohly být odleh-
čené, na první pohled groteskní, 
příliš se neprožívající i vznešeně 
vážné, nepřístupné, ale pokaždé 
až nedotknutelně krásné. Taneční 
duety, tria i sborové pasáže jsou 
esencí estetiky pohybující se entity 
(přičemž se nelze ubránit myšlen-
ce, že určité, v současné době tolik 
populární skupiny genderových 
aktivistů by zde mohly „vrnět bla-
hem“). A ticho, s nímž se v závěru 
pracuje, zřejmě nikdy nebylo tak 
magnetizující.

Zuzana Rafajová, OperaPlus, 
14. 10. 2018



Byla jsem 
ve správný 
moment 
na správném
místě …
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BALET > OSOBNOST
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Rozhovor s charismatickou ženou, tanečnicí  
a asistentkou choreografa Jiřího Kyliána 
ROSLYN ANDERSON

Přišla jako tanečnice do Nederlands Dans Theater rok před  
Jiřím Kyliánem. Mladého choreografa poznala v roce 1973 
a o pár let později usedla na židli vedle něj jako asistentka. Dnes 
ji pojí s Jiřím Kyliánem přes čtyřicet let spolupráce a dobrého 
přátelství. Měli jsme štěstí, že právě tato výjimečná osobnost na-
studovala s Baletem Národního divadla dvě choreografie Jiřího 
Kyliána Šest tanců a Petite Mort. ROSLYN ANDERSON byla u je-
jich zrodu, a tak může mnoho vyprávět. Mimo jiné také o tom, 
jaký byl a je Jiří Kylián, nebo jaké to je být jeho asistentkou. 

Jak nyní vzpomínáte na dobu, kdy jste  
přišla do NDT?
Tančila jsem v Australian Ballet. NDT byl na tur-
né v Sydney, a to ještě předtím, než do souboru 
nastoupil Jiří Kylián. Uchvátilo mě jejich vystou-
pení. V roce 1972 se mi podařilo získat angažmá 
do NDT. Poprvé v životě jsem přijela do Evropy 
a hned se objevila v mnoha choreografiích. 
V roce 1973 byl Jiří Kylián pozván, aby pro NDT 
vytvořil nové dílo. V tu dobu byl ještě tanečníkem 
ve Stuttgarter Ballett. 

Pamatujete si moment, kdy jste se s ním 
poprvé setkala?
Pamatuji si to moc dobře. Byl velmi hubený. Měl 
dlouhé vlasy. Bylo to velmi vzrušující, protože 
přinesl úplně jiný způsob pohybu. 

Co myslíte jiným způsobem pohybu?
Například chtěl, abychom tančili na špičkách, ale 
přitom se pohybovali velmi rychle. Po několika 
dnech jsme se s dívkami spojily a poprosily ho, 
zda můžeme tančit jen v měkkých piškotech. 
Byli jsme přeci jen skupina současného tance. 
Řekly jsme mu, že se budeme pohybovat rych-
leji, když nebudeme na špičkách, a on nakonec 
souhlasil. Jen jedna z dívek zůstala v choreogra-
fii na špičkách.

Vzpomenete si na nějaký technický prvek 
v pohybu, který byl pro vás jiný? 
Celý proces zkoušení byl pro nás šok. Radost-
ný šok. První věc, kterou po nás chtěl, bylo jít 
přes prsty na špičkách na kolena. A my na to – 
„Cože? Opravdu?“ Mnoho tanečníků si to užívalo. 
Nevěděli jsme, co je zač, ale tolik ho bavilo 
objevovat, že nás práce s ním pohltila. Ačkoli 
to pro něho muselo být těžké, protože mnoho 
tanečníků bylo starších než on sám. Brzy potom 
byl pozván, aby připravil další choreografie 
a nakonec dostal nabídku na post uměleckého 
šéfa. Netoužil po tom. Chtěl mít skupinu taneč-
níků, se kterou by mohl kontinuálně pracovat. 
Nakonec nabídku přijal jen pod podmínkou, že 

mu bude dělat pravou ruku Hans Knill,  
který už v souboru pracoval. 

Jaký je způsob práce Jiřího Kyliána ve směru 
k tanečníkům? Jak je motivuje?
Je velmi tichý a klidný. Dokáže dát tanečníkům 
ohromný pocit víry v sebe sama. Díky němu 
jsme uvěřili, že jsme schopni udělat to, co 
po nás chce. A co vás motivuje? Je to jeho inte-
ligence, kterou cítíte a vidíte v jeho očích, v celé 
jeho bytosti. Věříte mu. Víte, že ví strašně moc. 
Nejen o své práci, ale také o hudbě, ostatních 
dílech, hudebních skladatelích. Jiří většinou nej-
dříve pouští hudbu tanečníkům a o celém díle 
moc nemluví. Vysvětluje ale vše s neuvěřitelnou 
představivostí a obrazotvorností. Je to fascinu-
jící. Snažím se o to také, ale není to nikdy stejné. 
Od něj to zní zkrátka jinak.

Uvědomujete si něco konkrétního?
Třeba … Když něco opouštíš, vždycky za sebou 
něco zanechej. Pro mě je spolupráce s ním 
45 let zkoumání a učení se. Naprosto unikátní 
je to, jak se jeho myšlenky rozproudí s každým 
pohybem tanečníka.

Jak jste se vůbec stala jeho asistentkou?
Byla jsem tanečnice ve sboru a od devatenácti 
let jsem se toužila zapojit do tvůrčího procesu. 
Takže jsem jednou přišla za Jiřím a řekla mu, 
že bych to moc ráda zkusila. V podstatě druhý 
den mě přizval ke spolupráci na Polní mši a už 
to začalo.

Co v té době znamenalo být asistentkou 
Jiřího Kyliána?
Vidět, jak jeho mysl pracuje z jiného úhlu. Měla 
jsem v podstatě velké štěstí, i když to zní divně. 
Když jsme byli na turné v Izraeli s Polní mší, 
zranila jsem se a nebyla schopná tančit, ale 
mohla jsem pracovat jako asistentka. Každý den 
jsme se s Jiřím setkávali v malém studiu před 
lekcí a řekli si, co budeme dělat. Byla jsem plně 
součástí tvorby. 

 >

Roslyn Anderson na zkoušce se 
Štěpánem Pecharem a Irinou Burdujou
Foto: S. Gherciu
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Jak jste coby asistentka sbírala zkušenosti?
Dlouhou dobu jsem pracovala jako tanečnice 
i jako asistentka zároveň, a dělat dvě práce 
najednou, je vždycky těžké. Za začátku jsem 
hledala jistotu a zkušenosti. Někdy rok po Polní 
mši si mě Jiří zavolal a řekl mi: „V San Francisco 
Ballet by chtěli nastudovat Forgotten Land. Jela 
bys tam na léto a nazkoušela ji?“ A tak jsem se 
zeptala svého muže a ten řekl: „Proč ne, to by 
bylo krásné.“ A tak jsem nastudovala úplně celý 
kus sama, jen jsem poprosila Jiřího, aby udělal 
casting. Na to bych si netroufla. Jiří ani nepřijel 
na premiéru, takže to byla opravdu velká 
zodpovědnost. Bylo mi tenkrát 24 nebo 25 let, 
stejně jako Jiřímu.

Jak se váš způsob práce za ta léta změnil?
Vzpomínám si, že první kusy jsem nastudo-
vávala jako tanečnice. Ukazovala jsem úplně 
všechno. Vím, že teď bych to udělala mnohem 
lépe než předtím, ale někde začít musíte.
Dodnes pracuji v klidu (stejně jako Jiří) a snažím 
se z tanečníků dostat to nejlepší. 

Chtěla jste někdy sama zkusit choreografii?
Ještě v Austrálii, než jsem nastoupila do NDT, 
jsem měla chuť to zkusit, hledala jsem hudbu 
a črtala si nápady, ale nikdy jsem reálně neza-
čala. Když jsem pak viděla, jak pracuje Jiří, už 
jsem se neodvážila. Jeho přístup je tak speciál-
ní. Byla jsem šťastná za to, co mohu dělat. 

Začala jste velmi brzy jako asistentka Jiřího 
cestovat a nastudovávat jeho díla po celém 
světě. Cestujete doteď …
U Forgotten Land to začalo. Další a další soubo-
ry chtěly zkoušet Jiřího díla. Na začátku jsme 
byli jen tři asistenti. Dnes se stane, že jsou 
v jednom týdnu tři premiéry jeho děl po světě. 
Asistentů je kolem dvaceti. Někteří zkoušejí 
třeba jen jeden kus, jiní více. Pro produkční to 
musí být logistická noční můra. 

Jezdí pan Kylián na premiéry?
Ne moc často. Poslední dobou ještě méně, 
protože nemá rád létání letadlem. Často se ho 
ptám, jestli nechce přijet, ale on většinou ne-
chce. Na jedné straně je to v pořádku, na druhé 
straně je to škoda pro tanečníky. Setkání s Jiřím 
Kyliánem je nesmírně obohacující.

Asistentů je dnes více, ale vy jste byla přímo 
u procesu tvorby většiny děl. Jaký je váš 
vztah například k Šesti tancům?
Šest tanců, to byla taková zábava. Pořád jsme se 
smáli a smáli. Choreografie vznikla v roce 1986. 
Jiří říkal, že práce na Šesti tancích je něco jako 
choreografování – čmárání jen tak. Jako když 
si s někým voláte a spontánně něco malujete. 
Na první projížděčku ve studiu pozval Jiří taneč-
níky, aby se dívali. Nepamatuji si to, ale on říká, 
že se prý nikdo nesmál. Podíval se na mě a řekl: 
„Co se stalo? Ono to není vůbec vtipné.“ Ale neza-
pochyboval. Také jsme dlouho měli připraveno 
několik scének, ale vůbec netušili, jak to dá Jiří 
všechno dohromady. V té době jsme měli kolem 
tří jevištních zkoušek před premiérou. A na jed-
né z nich se to stalo. Dostal nápad a vytvořil 
mezihry, které vše propojily. 

A jak to bylo s Petite Mort?
Choreografie Petite Mort vznikla pět let nato. 
To byla taková krása … Bylo to o kráse, životě, 
o párech, vztazích. Jiřího díla byla vždy o li-
dech, emocích, lásce nebo nenávisti, o realitě 
a životě. A taková je Petite Mort. Tak sensitiv-
ní. Práce na této choreografii byla ohromná 
zkušenost.

Které dílo Jiřího je vám nejblíž?
Asi Polní mše. Dělala jsem ji jako první, takže je 
to trochu jako s první láskou. Váže se k ní i ta-
ková historka. Po několika představeních jsme 
byli na turné v Holandsku a jeden z chlapců se 
hodně zranil. My s Jiřím jsme byli na místě a vě-

děli, že jeden z nás musí zaskočit. A já řekla: 
„Ty musíš, vždyť je to pro muže.“ A on řekl: „Ne, ty 
znáš všechny kroky. To musíš být ty.“ Takže jsem 
tančila muže. A on se potom rozhodl, že musím 
být v druhém obsazení. Bylo to prý moc krásné, 
když tančila jedna žena a jedenáct mužů.

Zdá se mi, že má Jiří ojedinělý dar kombino-
vat v kreativním procesu intelekt a sponta-
neitu.
Někdy bych si přála být uvnitř jeho hlavy. 
To musí být fascinující.

Změnil se nějak váš vztah v průběhu let?
Jsme velcí přátelé, jsme si blízcí i s jeho ženou 
Sabine. Bydlíme v Haagu blízko sebe. Někdy ně-
kam jedu na měsíce a nevidíme se, ale když se 
vidíme, je to „easy“ – prostě staří dobří přátelé.

Na vás obou je vidět, že jste duší zůstali velmi 
mladí.
Děkuji. To je kompliment. Je to asi tím, že 
opravdu milujeme to, co děláme. Pracujeme 
s mladými lidmi. Měla jsem snový život a byla 
jsem ve správný moment na správném místě.
Co víc si přát. 
 

Markéta Faustová

 >

Olga Bogoliubskaia, Roslin Anderson, 
Magdaléna Matějková
Foto: S. Gherciu
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Aspekty Katarzyny Kozielské
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Givanni Rotolo, Miho Ogimoto
Foto: M. Divíšek

DUMKA
Choreografie: Ondřej Vinklát

Hudba: Antonín Dvořák (Dumka č. 4, 
op. 90, část Andante moderato),  

Hellfish (Ultraviolence), autorská skladba 
Ondřeje Vinkláta na téma Dumky č. 4

Hudební úprava: 
Alexandr Sadirov, Ondřej Vinklát

Scéna: Valentina Hejdová
Kostýmy: Pavel Knolle

Světelný design: Karel Karlos Šimek

ASPECTS
Choreografie: Katarzyna Kozielska

Hudba: Max Richter, Ezio Bosso,  
Nils Frahm, Henryk Górecki,  

Abel Korzeniowski
Kostýmy: Cécile Barankiewicz,  

Katarzyna Kozielska
Světelný design: Damiano Pettenella

PERFECT EXAMPLE
Choreografie: Andrej Kajdanovskij
Hudba: Ikue Mori, While & Dr. Biso, 

Brian Eno, Carla Kihlstedt, Dan Rathbun 
a Matthias Bossi, Hej, Slované, 

Dmitry Cheglakov, Matmos
Scéna a kostýmy: Karoline Hogl

Světelný design: Jan Dörner, 
Andrej Kajdanovskij

Katarzyna Kozielska přišla jako šestnáctiletá dívka 
z tehdy o dost chudšího Polska do Stuttgartu a začala 
studovat a tančit v John Cranko Schule a později 
v divadle. Nakonec se vypracovala na pozici demisó-
listky a zároveň choreografky, která dostává zakázky 
po celém světě. V minulé sezoně se rozloučila s aktiv-
ní taneční kariérou ve Stuttgartském baletu a v sou-
časné době se věnuje výhradně choreografické tvorbě. 
Pro Národní divadlo vytvořila opus Aspects, který je 
součástí složeného večeru Slovanský temperament. 
Jde o dílo abstraktní vycházející z jejích osobních 
zkušeností. Mezi dva choreografy – muže, Ondřeje 
Vinkláta a Andreje Kajdanovského, tak vnesla tolik 
potřebnou ženskou energii. 

„Nevyprávím příběh. Vyjadřuji své pocity. Když vytvořím 
nějaké taneční dílo, vždycky je to velmi osobní. V každé 
choreografii je část mého života, a když přijde premiéra, 
připadám si, jako bych stála před diváky úplně nahá. Dílo 
Aspects není žádnou výjimkou. Je to abstraktní kreace, 
která vyjadřuje můj minulý život tanečnice pocházející ze 
slovanské země ve srovnání s mým současným životem 
choreografky, manželky a matky. Pod stejnou kůží 
vyrostly dvě osobnosti a výsledkem je to, co jsem právě 
nyní. Dvě umělecké reality, které nemohly existovat 

jedna bez druhé, ale v podstatě jsou naprosto rozdílné. 
Je to aktuální fáze mého života přesně v tuto chvíli. Kdo 
ví, kam mě osud zavede příště“, vysvětluje své záměry 
Katarzyna Kozielská.

Co tedy dodat? Nechte se unášet ženským plynutím, 
krásnou hudbou Maxe Richtera, Ezia Bossa, Nilsw 
Frahma, Henryka Góreckého, Abela Korzeniowského, 
elegantními kostýmy Cécile Barankiewicz a strhujícím 
tancem Baletu ND.

Uvádíme: 
1., 8. a 9. listopadu 2018 
na Nové scéně
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Velké příběhy
Milujete dějové balety? Pokud ano, v listopadu máte hned dvě  
příležitosti vychutnat si dvě velká romantická vyprávění. Oba  
patří sice k tragickým příběhům, nicméně svou milostnou  
zápletkou a hloubkou patří k nejkrásnějším baletním opusům.
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Romeo a Julie
Romea a Julii postavil Petr Zuska v roce 2013 v úctě k Shakespearově 
předloze i Prokofjevově partituře. Titul hrajeme v Hudebním divadle 
Karlín, svým ztvárněním cílí na tradičního baletního diváka, který hledá 
emoce, velké taneční party a miluje divadelní kouzlo. Během listopado-
vých uvedení se můžete těšit na dvě obsazení hlavních rolí. Novým Rome-
em bude Federico Ievoli. Těšíme se na jeho ztvárnění role, která se hodí 
k jeho naturelu i italskému původu a osobnímu kouzlu. Jeho Julií nyní 
bude sólistka Magdaléna Matějková, která patří k výrazným osobnos-
tem souboru a znáte ji dobře například jako Malou mořskou vílu, Gerdu 
ve Sněhové královně nebo Lise v Marné opatrnosti.
Druhým krásným párem jsou sólisté Marta Drastíková a Matěj Šust. Měli 
jste je někdy možnost vidět v Marné opatrnosti, kde svou taneční vzájemnost 
již ukázali v profesionálním provedení. Obě dvě obsazení nabízejí trochu ji-
nou atmosféru a osobní interpretaci, pokaždé vás však dostanou na kolena, 
protože umírat ve jménu lásky je vždy cosi hlubokého a jímavého.

Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc
Světla: Pavel Dautovský, Petr Zuska

Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Státní opery

Uvádíme: 
12., 13., 19. a 27. listopadu 2018 
v Hudebním divadle Karlín

La Bayadère 
Loučíme se s tímto velkým klasickým titulem, který zdobil repertoár 
čtyři sezony. Nepropásněte poslední příležitost užít si inscenaci, kterou 
přímo pro náš soubor postavil mexický choreograf Javier Torres. Příběh 
vypráví o dívce Nikii, chrámové tanečnici – bajadérce, která se přes svoji 
víru zamiluje do svého přítele z dětství Solora. Solor byl však vybrán jako 
dobrá partie pro Gamzatti, rádžovu dceru. Jde tedy o klasický trojúhel-
ník – dvě ženy, jeden muž – a o věčné téma lásky, která sahá až za hrob. 
Bajadéra přináší na scénu velká pas de deux, bílá dějství a krásné taneční 
party. Je ideálním titulem pro milovníky klasického názvosloví, velkých 
příběhů v romantickém duchu. Navíc se můžete těšit na precizní interpre-
taci rolí rivalek v lásce, jež vytvoří dvě japonské tanečnice. Nikii zatančí 
Miho Ogimoto, Gamzatti pak Aya Watanabe – exotická patina této role 
v jejich interpretaci bude dokonalá. Solora zatančí Giovanni Rotolo, který 
doslova zářil v rámci poslední premiéry Kylián – Mosty času a který je nyní 
v životní formě. 

Hudba: Ludwig Minkus
Choreografie a režie: Javier Torres, Marius Petipa 
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Scéna: Annukka Pykäläinen
Kostýmy: Erika Turunen
Light design: Daniel Tesař
Video: Lunchmeat Studio

Hudební úprava a instrumentace: Jan Valta, Václav Zahradník
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Státní opery

Uvádíme: 
30. listopadu, 2. a 9. prosince 2018 
v Národním divadle
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Kalendář Baletu ND 2019
Tradičně & Osobitě

Již tradičně vydává 
Balet Národního 
divadla pro všech-
ny milovníky tance 
nástěnný kalendář, 
který k nástu-
pu nového roku 
neodmyslitelně 
patří. Ve spolupráci 
s Uměleckoprůmy-
slovým museem 
v Praze, tiskárnou 
Polygraf a gra-
fickým studiem 

Formata vznikl barevný kalendář, jehož autorem je korejský tanečník, 
demisólista Baletu ND a fotograf v jedné osobě, Younsik Kim. Jeho lyrické 
fotografie zachycují baletní umělce na pozadí krásných interiérů historic-
ké budovy a Uměleckoprůmyslového musea. 
„Moje hlavní pojetí kalendáře bylo ,dýchání´. Ztvárnění toho, jak mohou 
tanečníci splývat s velkým divadlem a museem v Praze. V rámci životního 
prostoru nejsou pohyby tanečníků neměnné, ale nekonečné. Celý průběh fo
cení byl dobře naplánovaný a rozvržený úžasným týmem souboru. Díky jejich 
zajištění času a prostoru jsem měl výborné pracovní podmínky. Focení jsem 
si užíval od začátku do konce. Kromě toho jsem velkou inspiraci a spoustu 
nápadů získal ze strany divadla a musea. Samozřejmě bych rád poděkoval 
i všem skvělým tanečníkům, kteří mne také inspirovali. Jsem velice vděčný 
za to, že jsem měl příležitost s nimi pracovat,“ vysvětluje Younsik Kim.
Co vlastně propojuje tyto instituce a budovy Národního divadla a Umělec-
koprůmyslového musea? Je to v prvé řadě jeden z nejplodnějších archi-
tektů našeho 19. století, nositel oficiálních titulů a poct, který se po odcho-
du Josefa Zítka do ústraní se stal i největší architektonickou autoritou té 
doby. Takto bychom ho mohli krátce představit Josefa Schulze, muže více 
profesí, který jako by naplňoval krédo renesančního umělce – návrhář, 
designér, urbanista, zahradní architekt, stavař, památkář, konzervátor.

V prodeji na pokladnách a v e-shopu ND
Cena: 220 Kč

Baletní dílna 
Just Kylián
Zhlédli jste inscenaci Kylián – Mosty času? Chcete vědět víc o přípravách 
a jejím tvůrci, autorovi všech čtyř choreografií, Jiřím Kyliánovi? Povíme si 
o jeho tvůrčích obdobích, rukopisu, milnících. Těšit se můžete i na pří-
tomnost tanečníků Baletu ND, kteří vám zatančí ukázky z představení 
a podělí se o osobní zkušenost z nastudování díla.
Termín: 25. listopadu 2018 ve 13 hodin

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  
nebo k.hanackova@narodni-divadlo.cz

Baletní dílna 
Počítejte s baletem
Kolik tanečníků je potřeba na pas de quatre? Má pas de deux 4, nebo 6 
částí? Stačí Nikole Márové jedny špičky na představení? Kolik dětí bude 
mít Lise z Marné opatrnosti? Proč a kdy počítáme do 32 … Kolik labutí lze 
vidět na jezeře? Který balet je na počítání nejtěžší? To vše se dozvíte při 
baletní dílně „Počítejte s baletem“.
Termín: 25. listopadu 2018 v 10 hodin

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 5 let. Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz  
nebo k.hanackova@narodni-divadlo.cz

Taneční sály a jejich jména
Komentovaná prohlídka
Jistě jste zaznamenali, že taneční sály, na kterých se připravují všechna 
představení Baletu ND, mají svá jména, od září tohoto roku přibyla i jména 
nová: Augustina Bergera a Petra Zusky. Oba významní muži tak doplnili 
své kolegy z oboru, kteří již své sály v minulosti měli: Saša Machov a Jiří 
Kylián. Sídlo Baletu se nachází v tzv. Anenském areálu, v místě, kde dříve 
byla templářská komenda, rajská klášterní zahrada nebo tiskárna. Dnes 
jsou zde nově zrekonstruovaná studia. Pojďte se s námi vydat v rámci ko-
mentované prohlídky po jednotlivých sálech, povíme si něco nejen o jejich 
patronech, ale i Baletu ND, plánech a novinkách … Slíbit můžeme i taneční 
překvapení.
Termín: 28. listopadu 2018 v 17 hodin

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 12 let. Cena: 100 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz  
nebo k.hanackova@narodni-divadlo.cz

Dramaturgické úvody
La Bayadère
30. listopadu v 19.00 ve foyeru na 1. balkoně ND

Romeo a Julie
12. listopadu v 19.00 ve foyeru Hudebního divadla Karlín

Balet ND on Tour 
Karibik 2018
Balet Národního divadla podnikl dvoutýdenní turné v exotické oblasti 
Karibiku. Členové souboru čtyřikrát uvedli komponovaný program, celo-
večerní Balet Gala. Dvakrát se představili v Kostarice, v Národním divadle 
v metropoli San José, a dvakrát na Kubě – v Národním divadle v Havaně 
a na scéně moderní divadelní budovy Covarrubia.
První sólisté Baletu ND Nikola Márová a Adam Zvonař se pak představili 
v rámci programu proslulého Mezinárodního baletního festivalu v Havaně 
(Festival Internacional de Ballet de la Habana „Alicia Alonso”) a zatančili 
pas de deux z inscenace La Bayadère v choreografii Javiera Torrese.
První ročník této legendární události baletního světa se uskutečnil v roce 
1960 a za vznikem festivalu stojí osobnost kubánského baletu a kultury 
celkově, primabalerína assoluta, Alicia Alonso. Vystoupení prvních sólistů 
Baletu Národního divadla na letošním ročníku znamenalo první účast 
Baletu ND na tomto kubánském kulturním svátku od konce 80. let.
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Novinky z Baletu
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Benefiční představení 
Louskáček – Vánoční příběh
Nadační fond pro pomáhá tanečníkům v procesu změny kariéry a zakoupením 
vstupenky na tento titul přispějete na další vzdělávání a rekvalifikace tanečníků 
po skončení profesionální kariéry a na jejich další profesní uplatnění. Víte, že kon-
zervatorní příprava tanečníka baletu tvá osm let, což je nejdéle ze všech umění?
Víte, že většina tanečníků prodělá během kariéry závažný pracovní úraz a že více 
než 1/4 tanečníků kvůli úrazu kariéru ukončí? Věděli jste, že 3/4 tanečníků baletu 
končí kariéru před třicítkou a že zcela výjimečně mohou tančit po čtyřicítce? Víte, 
že předčasné důchody pro tanečníky byly dávno zrušeny a nenahradil je žádný 
sociální program? Víte, že platy tanečníků ve většině souborů v ČR jsou hluboko 
pod republikovým průměrem?
Vánoční benefiční akce je celorepubliková a zapojuje se do ní většina českých 
baletních souborů.

Více na www.tanecnikariera.cz

12. prosince 2018 v Národním divadle

VSTUPENKA, 
KTERÁ 
POMÁHÁ 
ČESKÉMU 
TANCI



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

 

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER
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SLAVNOSTNÍ 
KONCERT 
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
ČÁST II.

13. LISTOPADU 2018
UVÁDÍME NA SCÉNĚ JATKA78

DIRIGENT: ONDREJ OLOS
ORCHESTR NÁRODNÍHO DIVADLA
SBOR NÁRODNÍHO DIVADLA
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Drama musicum 
Pastoritium

Dirigent: Zdeněk Klauda
Soprán: Yukiko Kinjo

Soprán: Markéta Böhmová
Alt: Stanislava Jirků

Tenor: Jakub Koś
Bas: Roman Vocel

Orchestr Národního divadla v Praze

Netradičně uvádíme 
v kostele sv. Anny 
15. prosince 2018 

Augustin Šenkýř

Novodobá premiéra v rodišti autora po 248 letech
Cyklus koncertů v Pražské křižovatce pokračuje

AUGUSTIN ŠENKÝŘ
 
se narodil v Dobrušce 23. 12. 1736. V roce 1764 složil 
slavné sliby u emauzských benediktinů a o rok později 
byl vysvěcen na kněze. Byl ředitelem kůru v Emauz-
ském klášteře v Praze. Byl znamenitý varhaník, 
houslista a hráč na violu da gamba. Pro tento nástroj 
napsal i školu hry: Fundament für die Viola da gamba. 

Proslul také jako pedagog. Mimo jiné byl učitelem 
hudebního skladatele Františka Josefa Dusíka.

Jeho tvorba byla ve své době velmi oblíbená. Do-
chovalo se mnoho chrámových skladeb v pražských 
klášterech a chrámech, ale i v Roudnici, Klatovech, 
Želivě, Chocni, Broumově a Žamberku. Slohově je 
představitelem pozdního baroka. Zpěvná melodika, 
často s prvky lidové hudby.

Dle nejnovějších výzkumů je skladatel Augustin Šen-
kýř autorem hudby ke školské hře Dies Numini et Prin
cipi – Drama musicum Pastoritium z roku 1770, jejíž 
text je uložen v archivu Náchod. Jedná se o unikátně 
doložený fakt, že i broumovští si nechávali psát hudbu 
svými odchovanými skladateli, leč dále působícími již 
mimo benediktinskou „societas“.

ŠKOLSKÉ HRY – HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ DÍLA
 
Náměty těchto děl jsou čerpány z historie i aktuálních 
dobových událostí, zhusta je používáno antických lite-
rárních předloh. Velmi časté je použití alegorie, a tedy 
krom postav z antické i nedávné historie v nich vystu-
pují také alegorické postavy (např. géniové, postavy 
představující lidské ctnosti a neřesti apod.).

Podle zpracování námětu je lze rozdělit na mora-
listní a satirická (žertovná), přičemž s prvním typem 
je často spojen holdovací účel díla, který je také 
zpracováván v samostatných útvarech typu gratulační 
(holdovací). Velmi oblíbená je napříč českým klášter-
ním prostředím pastorální tematika.

Provozování skladeb tohoto druhu bylo v klášterech 
obvyklé, a to nejen v době masopustu, ale také k vý-
znamným výročím představených (jmeniny, obnovení 
řádového slibu, výročí složení slavných slibů apod.) 
nebo na počest vzácné návštěvy během celého roku. 
Při těchto produkcích účinkovali téměř výhradně 
místní klášterní alumni, jak to bylo doloženo i v ji-
ných klášterních institucích v českých zemích. Tato 
díla mají často krom výchovného – často slouží jako 
morální exempla na základě použití alegorie či reci-
pování historické události převzaté z obecných nebo 
biblických a zároveň prakticky k procvičení v rétorice 
a přednesu – také zmiňovaný gratulační účel.

 >
Kostel sv. Anny
Foto: J. Gulyás
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Fidelio
Ludwig van Beethoven
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Spoután v řetězech z papíru
Autor: Clemens Haustein
Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Překlad: Vlasta Reittererová

Svoboda musí těm, kdo ji dostali darem a neumějí ji 
využít, připadat jako výsměch. A tak tu sedí Leonora 
a Florestan, navštíveni novým štěstím, navenek svo-
bodní, ale ve svém nitru už dávno ne, se svěšenými 
rameny a vylekaně hledí na zmatek kolem, na všech-
ny ty páry, které si opět padají do náručí, protože 
nebyl osvobozen jen Florestan, ale také ostatní vězni.
Taková exaltovanost však zneklidňuje, všechno to 
sebeoslavování s tanečními pózami a triumfujícím 
napřahováním paží. Je to ještě svoboda? Nebo jsou 
ti, co oslavují, už zase vězni, totiž vězni svého štěstí, 
které na nich teď vymáhá zvláštní, předepsanými 
obrazy určený způsob chování? Florestan a Leonora, 
strnulí v tom zmatku, se tak najednou zdají přece jen 
svobodnější než všechny ty páry kolem. Pozorovatel 
může dokonce čerpat naději, že tito dva, až v sobě 
jednou zpracují všechno, co zažili a v čemž jsou ještě 
uvězněni, šťastní být dokážou.
Horizont inscenace Fidelia v pražském Stavovském 
divadle v režii Very Nemirové není rozšířen jen o to, 
co příběhu předcházelo – Florestan už je v žaláři dva 
roky, když se k němu Leonora dostane a opera začíná, 
nýbrž také o dobu, která následuje. Je to krok, který 
této opeře upírá skvostný závěr, je však logický, 
pokud někdo jako Nemirova nehodlá oddělovat vnější 
svobodu od svobody vnitřní. V její inscenaci je dokon-
ce možné, že se Florestan vydal na to místo dobro-
volně, jaké v podobě vězení vytvořila na jevišti Ulrike 
Kunze, zodpovědná za scénickou výpravu a kostýmy. 
Je to sklepní prostora, v níž dělá vězni společnost 
spousta rozházených papírů a kde je v podlaze otvor, 
který později otevřou vězeňský hlídač Rocco a Leo-
nora převlečená za Fidelia, když mají Florestanovi 
vykopat hrob. 

Z onoho otvoru to vane vskutku nepříjemně, avšak 
myšlenka, že tento vstup musí být pro vězně, který 
rozhodně není padlý na hlavu, také cestou k vnější 
svobodě, je přiživena v okamžiku, kdy právě z něj vy-
jede až po pás trumpetista, který zatroubí záchranný 
signál ohlašující příjezd ministra Fernanda. Smích 
v publiku je značný a musíme se ptát, zda komičnost 
scény Nemirova naplánovala. Inscenace totiž jinak 
vůbec komická není. 
Vsuvka s trumpetistou nicméně poukazuje k tomu, 
že Florestanův žalář nemá být chápán jako vězení 
v běžném slova smyslu. Který nemilosrdný vězeňský 
ředitel (takové označení pro Dona Pizarra je ještě las-
kavé) by nenáviděnému obyvateli své instituce posky-
tl akta, aby umožnil připravit žalobu sám proti sobě? 
Florestan se těmi papíry zabývá tak intenzivně, že se 
od nich nemůže odtrhnout ani později, na svobodě. 
Pouta, která mu smí Leonora uvolnit, jsou u Nemirové 
dva zmuchlané archy papíru. Florestan je křečovitě 
drží v sevřených pěstech jako někdo, kdo je posedlý 
hledáním pravdy.
Ale k čemu jsou pak ještě další vězni, kteří se tu šou-
rají zahalení do přikrývek? Kromě nutnosti zazpívat 
všebecně známý sbor nehovoří pro jejich výstup 
v inscenaci Nemirové téměř nic. Takové a podobné 
nesrovnalosti znesnadňují cestu k silnému závěru, 
jaký se v tomto pražském Fideliovi chystá. 
Hlídač Rocco žije v pohodlném světě, jak ho známe 
u archivních úředníků, kteří v odlehlém sklepení 
střeží vlastní říši. Oleg Korotkov také tohoto Rocca 
příjemně a dobrosrdečně zpívá. Felicitas Fuchs má 
pro jeho dceru Marcelinu ostrý subretní tón. Jaquino 
v podání Josefa Moravce ve svém výstupu ve spor-
tovních botách hraje přiměřeně nešťastného ctitele. 
A neustále nosí květiny. Sebastian Holecek jako Don 
Pizarro ve vystupování i zpěvu trochu forzíruje, asi 
proto, že se musí snažit, aby své postavě dodal po-
třebný dojem brutality. Jako jevištní postava působí 
Holecek spíš laskavě, právě tak Paul Armin Edel-
mann, který představuje Dona Fernanda jako krasav-
ce: s nafénovanou vlnou na hlavě, v plášti z bezvadné 
velbloudí hnědi. Také to odpovídá režisérčině nedůvě-
ře v pojem svobody – posel svobody zvenčí je hrozný 
pedant, trpící chorobnou čistotou.
Florestan Daniela Franka připomíná trochu Krista, 
a nejen pro dlouhé rozpuštěné vlasy. Na posilněnou 
k chlebu je ovšem pivo, nikoli víno. Švédský tenorista 
zpívá roli s lyrickým třpytem a pěkným legatem, 
ve výškách a při vyšším stupni dynamiky však 
jeho hlas na kráse ztrácí. U Melanie Diener je tomu 
naopak: její hlas je velmi průrazný, hezké tóny však 
tvoří s obtížemi a proto také nedociluje nuancí, jaké 
role Leonory vyžaduje. Orchestr českého Národního 
divadla hraje za řízení Andrease Sebastiana Weisera 
angažovaně a živě, ve spojení se zpěváky však byla 
zvuková intenzita toho večera často přílišná pro malé 
Stavovské divadlo, v němž dirigoval roku 1814 Carl 
Maria von Weber první uvedení Fidelia mimo Vídeň. 
Tehdy, krátce po vídeňském kongresu, byla otázka 
svobody úplně jiná.

Hudební nastudování a dirigent:  
Andreas Sebastian Weiser

Režie: Vera Nemirova
Scéna a kostýmy: Ulrike Kunze

Sbormistr: Adolf Melichar
Dramaturgie:  

Sonja Nemirova, Jitka Slavíková

Účinkují:
Leonore: Melanie Diener /  

/ Manuela Uhl / Dana Burešová
Florestan: Daniel Frank / Erin Caves

Don Fernando: Paul Armin Edelmann / 
/ Jiří Rajniš / Jiří Sulženko

Don Pizarro: Miguelangelo Cavalcanti / 
/ Sebastian Holecek

Rocco: Oleg Korotkov / Zdeněk Plech
Marzelline: Felicitas Fuchs / Yukiko Kinjo

Jaquino: Václav Lemberk / Josef Moravec
První vězeň: Sergej Smirnyj

Druhý vězeň:  
Tomáš Bartůněk / Alexander Laptěv

Orchestr a Sbor Státní opery 
Koncertní mistři: 

Radovan Šandera / Antonín Burda

Uvádíme
11. a 22. listopadu 2018
ve Stavovském divadle

 >

Daniel Frank
Foto: H. Smejkalová

 >

Sebastian Holecek
Foto: D. Sedlecký



36

OPERA > KONCERTY

Vánoční koncerty
Adventní čas se blíží

Obvyklou sérii čtyř adventních koncertů v Národním divadle  
letos doplní dva VÁNOČNÍ KONCERTY Státní opery, které se budou konat 
v koncertních prostorách Fora Karlín 17. a 18. prosince 2018

PROGRAM:

Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate, jubilate, KV 165 pro soprán a orchestr
Ernö Dohnányi: Variace na dětskou písničku pro klavír a orchestr, op. 25
Luboš Fišer: Vánoční (vánoční koledy pro recitátora, soprán, tenor a baryton sólo,  
smíšený a dětský sbor a orchestr)
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Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Zpěv: Simona Houda Šaturová, 
Jaroslav Březina, Roman Vocel

Recitace: Soňa Červená
Klavír: Marek Kozák

Orchestr a Sbor Státní opery
Kühnův dětský sbor

Uvádíme
17. a 18. prosince 2018

ve Foru Karlín
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Podzim v New Yorku
Ještě než se mecenáši vrátí z každoročního zahraničního setkání, již se 
zajímají, jakou destinaci navštíví příště. Návštěvy zahraničních operních 
domů se těší velké oblibě a staly se jednou z nejvíce vyhledávaných akti-
vit mezi členy klubu. Po Vídni, Mnichově, Londýně a Valencii či milánské 
La Scale nezbývá než navštívit špičku světové opery – Metropolitní operu 
v New Yorku. 

Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz
www.mecenasiND.cz

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

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

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

Říjen patřil návštěvě operního představení Děvče ze 
Západu (La fanciulla del West) v Metropolitní opeře. 
Hlavní roli psance Dicka Johnsona ztvárnil jeden 
z nejuznávanějších světových tenorů současnosti 
Jonas Kaufmann (v roli se alternuje s Yusifem Eyva-
zovem, který v nedávné době vystoupil v Národním 
divadle jako Andrea Chénier). Pěveckou partner-

kou mu je neméně známá sopranistka Eva-Maria 
Westbroek. Romantický epos z Divokého západu 
Giacoma Pucciniho, jehož děj se odehrává v Californii 
v době zlaté horečky, měl světovou premiéru právě 
v Metropolitní opeře v roce 1910. Děvče ze Západu se 
řadí mezi nejlepší Pucciniho díla. Mecenáši se o tom 
přesvědčili na vlastní kůži … 



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 24. 9. 2018   9:43:41
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DIVADELNÍ KRONIKA

Alena Míková * 90 let

Blanka Vítková  * 70 let

Jarmila Kronbauerová † 50 let

Josef Celerin * 120 letPavel Ďumbala * 60 let

Blahopřejeme
PAVEL ĎUMBALA  
(21. 11. 1958), tanečník, choreograf, sólista 
Baletu ND 1990 –1997. Účinkoval také 
v Laterně magice a v alternativních taneč-
ních souborech. V roce 1994 byl Tanečním 
sdružením ohodnocen Cenou za nejlepší 
mužský interpretační výkon v baletech ND 
Amarus, Tančírna a Polní mše a Hereckou 
asociací nominován na Cenu Thálie za ti-
tulní roli v baletu Čajkovskij. Poté šéfem 
baletu DJKT v Plzni, r. 2003 byl jmenován 
šéfem baletu Státní opery Praha a Praž-
ského komorního baletu Pavla Šmoka. 
Na snímku z baletu Život a smrt, 1990 (spolu 
s Lubošem Hajnem).

Připomínáme
JOSEF CELERIN 
(19. 11. 1898–22. 4. 1971), zpěvák, člen 
Opery ND od r. 1930, v důsledku rasových 
zákonů byl vzhledem k původu své man-
želky předčasně penzionován. Členem ND 
se stal opět 9. 5. 1945 a zůstal jím až do r. 
1962. Z rolí: Vodník (Rusalka), Sparafa-
fucile (Rigoletto). Na snímku jako Selva, 
Němá z Portici, 1959.

JARMILA KRONBAUEROVÁ  
(11. 8. 1893–6. 11. 1968), herečka. V ND 
působila v l. 1913–1960, s výjimkou let 
1942–1945, kdy se musela vzdát kvůli 
manželovi divadelní činnosti (rasové záko-
ny). R. 1935 jmenována členkou španělské 
Akademie pro vědu a umění a v roce 
1936 „L’officier de l’Academie Française“. 
Na snímku v roli Selmy, Ředitel panství, 
1916.

ALENA MÍKOVÁ  
(21. 11. 1928–26. 4. 2014), sólistkou Opery 
ND byla v letech 1957–1988. Významná 
pěvecká opora ND. V r. 2008 obdržela 
Cenu Thálie za celoživotní mistrov ství.  
Z rolí: titulní Elektra, Turandot, Emilia Marty 
(Věc Makropulus), Cizí kněžna (Rusalka).  
Na snímku jako Leonora, Fidelio, 1965.

BLANKA VÍTKOVÁ  
(14. 11. 1948–24. 4. 2014), zpěvačka, 
sólistka Opery ND od r. 1973. V letech 
1992–1994 sólistkou Státní opery Praha. 
Z rolí: Ježibaba (Rusalka), Varvara (Káťa 
Kabanová). Na snímku v roli Magdaleny, 
Mistři pěvci norimberští,1982.

Odešli
Ve věku 82 let náhle zemřel jeden z mno-
haletých pracovníků Národního divadla, 
fotograf OLDŘICH PERNICA (7. 3. 1936–
19. 9. 2018), člověk, který dokázal často 
mlčet, ale o to víc se dívat.
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Po uzávěrce jsme dostali zprávu, že 
18. října 2018 zemřel ve věku 89 let eme-
ritní sólista a šéf Opery Národního divadla 
pan DALIBOR JEDLIČKA. Jeho život a dílo 
si s úctou připomeneme v příštím čísle.
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KALEIDOSKOP

Zahajovací koncert 

Slavnostní koncert ke 100.  
výročí vzniku Československa 
(část I.) pod taktovkou Jaro-
slava Kyzlinka se uskutečnil 
21. září v Národním divadle.

1  Senátor PČR prof. Ing. Jiří Drahoš, 
ministr kultury doc. Mgr. Antonín 
Staněk a ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian

2  Ing. Igor Vida, předseda předsta-
venstva Raiffeisenbank a.s.

3  Dirigent a hudební ředitel Opery 
ND Jaroslav Kyzlink, hvězda kon-
certu Gabriela Beňačková, soprani-
stka Alžběta Poláčková a sbormistr 
Opery ND Pavel Vaněk

4  Sólisté Opery ND Josef Moravec, 
Jiří Brückler a ředitelka Opery ND 
a SO Mgr. Silvia Hroncová

5  Gabriela Beňačková a ministr 
kultury ČR Antonín Staněk

6  Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., mini-
stryně práce a sociálních věcí ČR

Premiéra Fidelia 

Na konci září se konala  
premiéra Beethovenovy opery  
Fidelio, v hudebním nastu-
dování Andrease Sebastiana 
Weisera, hud. ředitele Státní 
opery, a v režii Very Nemirovy.

7  Režisérka Vera Nemirova a ředi-
telka Opery ND a SO Mgr. Silvia 
Hroncová ve Stavovském divadle

8  J. E. Stephen B. King, velvyslanec 
USA v České republice, v rozhovo-
ru s Janem Burianem

9  J.E. velvyslanec Maďarska v ČR 
Miklós Boros

10  Představitelé hlavních rolí

Z cyklu koncertů  
v prostoru Pražské 
křižovatky 

První z komorních koncer tů 
v kostele sv. Anny byl věnován 
životnímu jubileu českého 
skladatele Luboše Sluky.

11  Dirigent Zdeněk Klauda, sólisté 
Roman Janál, Jana Horáková-Levi-
cová, Alžběta Poláčková. Smyčcová 
kvinteta přednesli členové orchest-
ru ND v čele s houslistkou Marií 
Mátlovou (uprostřed)

12  Hudební skladatel Luboš Sluka

1 2

4

5

12

7

9

11

3

6

8

10



20

17

19

18

41

Michail Baryšnikov 
ve Stavovském 
divadle

Slavný světový tanečník  
Michail Baryšnikov se v rámci 
mezinárodního divadelního 
festivalu Pražské křižovatky 
představil v netypické roli re-
citátora v inscenaci Brodskij/
Baryšnikov.

13  Michail Baryšnikov při děkovačce
14  Setkání Michaila Baryšnikova s ře-

ditelem ND prof. Janem Burianem. 
Uprostřed chargé d’affaires a.i. 
Lotyšska Ruta Radina

15  V rozhovoru s uměl. ředitelem 
Činohry ND Danielem Špinarem

Kylián – Mosty času

Dlouho očekávaná premiéra, 
ke 100. výročí založení Česko-
slovenské republiky a život-
nímu jubileu taneční legendy 
Jiřího Kyliána, se stala velkou 
kulturní událostí podzimu 
a nezapomenutelným zážit-
kem pro všechny.

16  Balet Národního divadla s Mistrem 
po představení

17  S poděkováním od souboru
18  Hosty premiéry byla řada dalších 

tanečních osobností, např. umě-
lecký šéf baletu Národního divadla 
Brno Mário Radačovský a Ivan 
Liška, ředitel Bavorského státního 
baletu II (Juniorský soubor)

19  Ředitel ND prof. Jan Burian a Jiří 
Kylián

20  Umělecký šéf Baletu ND Filip 
Barankiewicz a Jiří Kylián
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Objednávejte na 
www.europredplatne.cz

informace • pohodlně • jednoduše
celoroční předplatné týdeníku Euro

se slevou 36 %

v rámci předplatného také získáte:
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KULISY SE MĚNÍ, 
SKVĚLÁ ZÁBAVA 
ZŮSTÁVÁ

novaskodakaroq.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA KAROQ: 4,4–5,5 l/100 km, 117–137 g/km

NOVÁ ŠKODA KAROQ
ŠKODA AUTO – partner Národního divadla

KAROQ_Beach_NationalTheatre2018_190x277.indd   1 07.02.18   11:58



www.xantypa.cz
Národní 7, Praha 1 | www.galeriekodl.cz | tel.: +420 251 512 728, +420 602 327 669

KODL – TRADICE OD ROKU 1885

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na předaukční 
výstavu, která bude probíhat v prostorách naší galerie 
od 29. 10. do 1. 12. 2018. Aukce se uskuteční v paláci Žofín 
dne 2. 12. 2018 od 12 hodin.

Antonín Hudeček: Jaro, olej na plátně, 1900, 100 × 152 cm
vyvolávací cena: 1 500 000 Kč, odhadní cena: 2 000 000 – 3 000 000 Kč
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc 
seniorům i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost  
zakoupit vstupenky s 50% slevou na všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální nabídku 
na vybraná představení v listopadu 2018: 

ČINOHRA
Plukovník Švec
4. 11. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Vítejte v Thébách
13. 11. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč) 
Noční sezóna
26. 11. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA
Poprask v opeře (Viva La Mamma)
2. 11. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Werther
20. 11. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

BALET
Romeo a Julie
12. a 13. 11. v 19.00, 
Hudební divadlo Karlín
(II. balkon 250 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Human Locomotion
14. 11. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 200 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
nách ND. Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 2 vstupenky (senior + dopro-
vod) na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448
info@narodni-divadlo.cz

Národní divadlo nabízí mladým divákům do 26 let vstupenky  
s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND.
* Kromě této slevy mohou mladí diváci do 26 let využít rovněž naši  
speciální nabídku na vybraná představení v listopadu 2018. 

ČINOHRA
Spalovač mrtvol
4. 11. ve 14.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Zbyhoň!
20. 11. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Nová Atlantida
28. 11. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

OPERA 
Poprask v opeře (Viva La Mamma)
2. 11. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Popelka (La Cenerentola)
14. 11. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)

BALET
Romeo a Julie
12. a 13. 11. v 19.00,  
Hudební divadlo Karlín
(II. balkon 250 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cube
30. 11. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště za 200 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
nách ND. Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 1 vstupenku na každé  
představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448
info@narodni-divadlo.cz

Změny v předplatném 2018/2019
VPV (Vánoční předplatné Exclusive) / Audience u královny 
Představení se namísto původního termínu 9. 3. 2018  
odehraje 25. 11. 2018 od 19 hodin
B1 (Pro milovníky baletu 1) / La Bayadère 
Představení se namísto plánovaného 21. 11. 2018  
uskuteční 9. 12. 2018 od 19 hodin.

EX2 (Exclusive 2) / La Bayadère 
Představení se namísto plánovaného 23. 11. 2018  
uskuteční 30. 11. 2018 od 19 hodin.
ROD4 (Rodinné divadlo odpolední 4) / La Bayadère 
Představení se namísto plánovaného 24. 11. 2018  
uskuteční 2. 12. 2018 od 16 hodin.

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

 >

POPRASK V OPEŘE
Foto: P. Borecký
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2018

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

 1. Čt/Thu Její pastorkyňa / Jenůfa ROV 19.00

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

 3. So/Sat Kylián – Mosty času / Bridges of Time
14.00

19.00

 4. Ne/Sun Lohengrin O3 17.00

 5. Po/Mon Maryša / Marysha ND+ ENG ČS2 19.00

 6. Út/Tue Manon Lescaut 19.00

 7. St/Wed Lohengrin ND+ 18.00

 8. Čt/Thu Carmen 19.00

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

10. So/Sat Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

11. Ne/Sun Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

12. Po/Mon Lohengrin 18.00

13. Út/Tue nehraje se / no performance

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

15. Čt/Thu Rusalka 19.00

16. Pá/Fri nehraje se / no performance

17. So/Sat Ceny Paměti národa / Memory of the Nation 20.00

18. Ne/Sun Aida 19.00

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

19.00

20. Út/Tue Werther 19.00

21. St/Wed Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

22. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) ND+ O2 19.00

23. Pá/Fri Manon Lescaut 19.00

24. So/Sat Maryša / Marysha 19.00

25. Ne/Sun Čert a Káča / The Devil and Kate ROD5 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

26. Po/Mon Werther 19.00

27. Út/Tue Maryša / Marysha 19.00

28. St/Wed Madama Butterfly 19.00

29. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) SEN4 19.00

30. Pá/Fri La Bayadère ND+ EX2 19.00

 5. Po/Mon Romeo a Julie (Roméo et Juliette) 19.00

 6. Út/Tue La traviata 19.00

12. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ EX3 19.00

13. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet DV1 19.00

19. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

20. Út/Tue Nabucco VŘ 19.00

26. Po/Mon Rusalka 19.00

27. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Listopad / November 2018

 1. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

Audience u královny / The Audience 19.00

 4. Ne/Sun Spalovač mrtvol / The Cremator 14.00

 5. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season EX1 19.00

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

 7. St/Wed
Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ 
(předpremiéra / preview)

19.00

 8. Čt/Thu
Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

 9. Pá/Fri
Netrpělivost srdce / Beware of Pity  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

10. So/Sat Opera nás baví – Postavy české historie v operách / Opera Is Fun! 11.00

Popelka (La Cenerentola) 19.00

11. Ne/Sun Fidelio 19.00

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

13. Út/Tue Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ENG 19.00

14. St/Wed Popelka (La Cenerentola) 19.00

15. Čt/Thu Masaryk in America (Prague Shakespeare Company) 19.00

16. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

17. So/Sat Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 14.00

18. Ne/Sun Faust 19.00

19. Po/Mon Don Giovanni 19.00

20. Út/Tue Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ND+ Č4 19.00

21. St/Wed Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ Č1 19.00

22. Čt/Thu Fidelio ND+ O1 19.00

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

24. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ 14.00

25. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD6 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

26. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

27. Út/Tue Don Giovanni 19.00

28. St/Wed nehraje se / no performance

29. Čt/Thu nehraje se / no performance

30. Pá/Fri Richard III. (Schaubühne Berlin – PDFNJ) 20.00

 1. Čt/Thu Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

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

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

Malý princ / The Little Prince 20.00

 4. Ne/Sun Otěstánek (Studio Damúza) 16.00

Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ 20.00

 5. Po/Mon nehraje se / no performance

 6. Út/Tue nehraje se / no performance

 7. St/Wed nehraje se / no performance

 8. Čt/Thu Slovanský temperament / Slavic Temper DV2 20.00

 9. Pá/Fri Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

10. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

11. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ ROD7 17.00

12. Po/Mon Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman ND+ Č2 20.00

13. Út/Tue Human Locomotion 20.00

14. St/Wed Human Locomotion 20.00

15. Čt/Thu nehraje se / no performance

16. Pá/Fri Cube 20.00

17. So/Sat Plukovník Švec / Colonel Švec 20.00

18. Ne/Sun Vánoce pana Sovy (Studio Damúza) 16.00

Nová Atlantida ENG 20.00

19. Po/Mon Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

20. Út/Tue Zbyhoň! 20.00

21. St/Wed Návštěva / The Visit (předpremiéra / preview) ND+ 20.00

22. Čt/Thu Návštěva / The Visit (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 20.00

23. Pá/Fri Návštěva / The Visit (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

24. So/Sat Nekonečný žert / Unendlicher Spaß (PDFNJ) 19.00

25. Ne/Sun Nekonečný žert / Unendlicher Spaß (PDFNJ) 15.00

26. Po/Mon nehraje se / no performance

27. Út/Tue Jsme v pohodě / New Century ND+ 20.00

28. St/Wed Nová Atlantida / New Atlantis 20.00

29. Čt/Thu Návštěva / The Visit ND+ ČNS 20.00

30. Pá/Fri Cube 20.00

JATKA78

13. Út/Tue
Slavnostní koncert při příležitosti 100. výročí vzniku 
Československa – Část II. / Celebration concert for the 100th 
anniversary of the Czechoslovak Republic – Part II

19.00
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NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

FORUM 
KARLÍN

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

Carmen 19.00

 2. Ne/Sun

Adventní koncert / Advent Concert 11.00

La Bayadère
ROD4 16.00

20.00

 3. Po/Mon Maryša / Marysha ND+ ENG 19.00

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

 5. St/Wed Macbeth 19.00

 6. Čt/Thu Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcarcker – A Christmas Carol 19.00

 7. Pá/Fri Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček SEN2 17.00

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

14.00

19.00

 9. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

La Bayadère ND+ B1 19.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcarcker – A Christmas Carol 19.00

12. St/Wed Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcarcker – A Christmas Carol
15.30

19.00

13. Čt/Thu Carmen 19.00

14. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

15. So/Sat
Louskáček – Vánoční příběh /  
The Nutcarcker – A Christmas Carol

ROD1 14.00

18.00

16. Ne/Sun

Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride
ROD5 14.00

19.00

17. Po/Mon
Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcarcker – A Christmas Carol

15.30

19.00

18. Út/Tue Manon Lescaut EX4 19.00

19. St/Wed Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcarcker – A Christmas Carol 19.00

20. Čt/Thu Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcarcker – A Christmas Carol
15.30

19.00

21. Pá/Fri Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00

22. So/Sat Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcarcker – A Christmas Carol
14.00

18.00

23. Ne/Sun Adventní koncert / Advent Concert 11.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 17.00

26. St/Wed Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcarcker – A Christmas Carol
14.00

18.00

27. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00

28. Pá/Fri Rusalka 17.00

29. So/Sat Macbeth 19.00

30. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

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

15.00

 3. Po/Mon La traviata 19.00

 4. Út/Tue Rusalka OK 19.00

17. Po/Mon Vánoční koncert Státní opery / Christmas Concert of the State Opera 19.00

18. Út/Tue Vánoční koncert Státní opery / Christmas Concert of the State Opera 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Prosinec / December 2018

 1. So/Sat Richard III. (Schaubühne Berlin – PDFJN) 18.00

 2. Ne/Sun
Opera nás baví – Do Paříže za operou / Opera Is Fun! 11.00

Faust 19.00

 3. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season ČS1 19.00

 4. Út/Tue Valmont 19.00

 5. St/Wed Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ENG 19.00

 6. Čt/Thu Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG 19.00

 7. Pá/Fri Valmont 19.00

 8. So/Sat Valmont 19.00

 9. Ne/Sun
Mlynářova opička / The Miller’s Monkey SEN3 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

10. Po/Mon Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

11. Út/Tue Don Giovanni 19.00

12. St/Wed Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ Č2 19.00

13. Čt/Thu Faust ND+ 19.00

14. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator ENG 19.00

15. So/Sat
Vánoční koncert / Christmas Concert  
(Kühnův dětský sbor / The Prague Philharmonic Choir)

11.00

15.00

18.30

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

17. Po/Mon Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes DV1 19.00

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

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

20. Čt/Thu nehraje se / no performance

21. Pá/Fri
O Libuši a české zemi 
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

19.00

22. So/Sat Chorea Bohemica 19.00

23. Ne/Sun Chorea Bohemica
15.00

19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 17.00

26. St/Wed Netrpělivost srdce / Beware of Pity 17.00

27. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season 19.00

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

29. So/Sat Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 14.00

30. Ne/Sun
Modrý pták / The Blue Bird 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

31. Po/Mon Silvestr s Mozartem / New Year’s Eve with Mozart 19.30

 1. So/Sat Cube 20.00

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

 3. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century ND+ 20.00

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

 5. St/Wed nehraje se / no performance

 6. Čt/Thu nehraje se / no performance

 7. Pá/Fri Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG ČS2 20.00

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

 9. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince ND+ 17.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed Návštěva / The Visit 20.00

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

14. Pá/Fri Sternenhoch 20.00

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

16. Ne/Sun Nová krev: Režisérská samota / The New Blood 20.00

17. Po/Mon Zbyhoň! ND+ 20.00

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed nehraje se / no performance

20. Čt/Thu Zahrada / The Garden (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

21. Pá/Fri Zahrada / The Garden (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

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

15.00

17.00

19.00

23. Ne/Sun nehraje se / no performance

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Zahrada / The Garden 14.00

Zahrada / The Garden 17.00

26. St/Wed Zahrada / The Garden 14.00

Zahrada / The Garden 17.00

27. Čt/Thu Sternenhoch 20.00

28. Pá/Fri Sternenhoch 20.00

29. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

30. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

31. Po/Mon Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA – 
KOSTEL SV. ANNY

15. So/Sat Dies numini et principi 19.00
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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)
Od 1. 11. do 30. 11. 2018 jsou v prodeji vstupenky na před-
stavení Baletu, Činohry, Laterny magiky na všech scénách 
a Opery na Nové scéně uváděné do 30. 4. 2019, na předsta-
vení Opery mimo Novou scénu uváděné do 31. 7. 2019.  
 

POKLADNY  

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

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

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

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)
From 1. 11. 2018 to 30. 11. 2018, you can purchase tickets  
for Ballet, Drama and Laterna magika performances on all 
the stages and Opera performances at the New Stage until 
30. 4. 2019, and tickets for Opera performances on all the 
stages except the New Stage until 31. 7. 2019.
 

THE BOX OFFICES  

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

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

PARKING 

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

REGULAR GUIDED TOURS  

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



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ 

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ



Před 30 lety předčasně  
zemřel jeden z nejvýraz-
nějších sólistů českého  
baletu Bohumil Reisner 
(23. 2. 1944 – 7. 11. 1988). 

Od r. 1965 byl členem baletního sboru ND, 
od r. 1966 do r. 1983 sólistou Baletu ND. Byl ideál-
ním představitelem princů (Labutí jezero, Šípková 
Růženka, Popelka) a romantických hrdinů – mnozí 
si ho ještě pamatujeme jako zamilovaného Romea 
nebo zoufalého Alberta v Giselle. Tančil ale také 
dramatické role s charismatickým nábojem: Don 
José (Vášeň), Krassus (Spartakus). 

Jeho obsáhlý repertoár zahrnoval též menší role 
a baletní sóla v operách. Zúčastnil se baletních 
soutěží ve Varně (1965,1966) a vedle častého 
hostování se souborem ND v zahraničí vystupoval 
i samostatně (např. se souborem Grand Ballet 
Classique de France ve Francii a Švýcarsku). 
Svůj výrazový tanečně herecký projev uplatňoval 
i v Československé televizi.

Na snímku Bohumil Reisner v roli Vezíra,  
Šeherezáda, 1973 (foto J. Svoboda)


