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08 Zahrada
Premiéra Laterny magiky

18 Nová krev v Činohře

26 Hvězdy v Opeře

 



 

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. & 29. 3. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Kafka: Proces / Kafka: The Trial 
Hudba: Antonio Bononcini, Dietrich 
Buxtehude, Henryk Górecki, Carlo 
Gesualdo, Tarquinio Merula, Claudio 
Monteverdi, Modest Musorgskij
Choreografie: Mauro Bigonzetti
13. & 14. 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. & 29. 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., 16. & 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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Vážení a milí příznivci Národního divadla  
a Laterny magiky,

držíte v rukou poslední číslo magazínu Národ-
ního divadla roku 2018. Byl to rok výjimečných 
událostí a výročí pro nás všechny. Jsme rádi, 
že jsme se i s Laternou magikou mohli zapojit 
do oslav „Společného století“. Pro nás byl tento 
rok nejen rokem oslav 100 let vzniku samo-
statné republiky, na jaře totiž uplynulo rovných 
60 let od prvního uvedení programu s názvem 
Laterna magika na Světové výstavě EXPO 58 
v Bruselu.
Slavili jsme s Vámi celý rok. Na slavnostním 
večeru v dubnu jsme si znovu mohli připome-
nout dílo Alfréda Radoka, který spolu s Josefem 
Svobodou principy Laterny magiky vytvořil 
a uskutečnil. Jeho Otvírání studánek patří k něko-
lika málo číslům Laterny magiky, která můžeme 
dodnes předvést v autentické podobě. Jsem si 
jistý, že jeho poetika se Vás dotkla a že důstoj-
ným protipólem bylo i uvedení inscenace Cube, 
která je holdem současné Laterny magiky jejím 
tvůrcům. Historií souboru se ve svých audiovi-
zuálních dílech inspirovali dva umělci: František 
Pecháček tvořil pro videogalerii Nové scény 
a Jakub Nepraš v květnu slavnostně odhalil 
instalaci Kulturní Roj na náměstí Václava Havla.
V rámci výročí Laterny magiky jsme iniciovali 
vydání dvou knih. Laterna magika – Zlatá éra oči-
ma pamětníků přináší svědectví z doby založení 
a rozkvětu Laterny magiky a dává nahlédnout 
do jejího zákulisí. Fotopublikace Martina Becka 
promlouvá o současnosti portréty umělců La-
terny magiky v jejich rolích bezprostředně před 
vystoupením.
Vrcholem oslav 60. výročí bude 20. a 21. pro-
since premiéra inscenace Zahrada. K vytvoření 
představení pro celou rodinu nás inspirovala 

kniha Jiřího Trnky, skrze niž jsme začali vzpo-
mínat na zahrady našeho dětství a na svět čisté 
fantazie. Čeká vás poetické taneční divadlo plné 
obrazů a pocitů, které si uvnitř nosíme.
Naše inscenace nevypráví přesný příběh knihy. 
Vstupujeme do Zahrady jako dospělí, vracíme se 
do vzpomínek na tajemná zákoutí a setkání s by-
tostmi, které ožívaly v naší fantazii, na dobro-
družství, která se dala zažít za zrezlou brankou 
a děravým plotem, k zážitkům, které k nám teh-
dy přicházely poprvé a my je přijímali s úžasem. 
Přál bych si, abychom byli častěji schopni tak 
jako tenkrát žasnout nad tím, co se tají v hrdle 
skleněné lahve, pod listy kapradí nebo za dveřmi 
staré kůlny. Fantazie, úžas, radost z objevování 
a vděčnost za zázraky zdánlivě všedního dne se 
dnes vytrácejí, ale o to jsou potřebnější.
Představení připravujeme spolu s tvůrci naší 
poslední premiéry Cube, Štěpánem Pecharem, 
Davidem Stránským a skladatelem Janem 
Šiklem. Na scénáři s námi spolupracuje Lukáš 
Trpišovský, který je zároveň dramaturgem. 
Rozhodli jsme se jít cestou vlastního výtvarného 
rukopisu pouze animovaných projekcí, který 
pro nás jednoznačně naplnila výtvarnice Tereza 
Bartůňková. Její obrázky následně digitálně 
rozpohyboval Erik Bartoš. Poslední v mozaice 
tvůrců je tandem výtvarníků – scénografů Jan 
Brejcha a Mikoláš Zika.

Pojďte objevovat zapomenuté spolu s námi. 
Dveře do Zahrady jsou pootevřené.

Pavel Knolle,
vedoucí uměleckého souboru Laterny magiky  
a režisér inscenace Zahrada

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

Ohlédnutí za oslavami  
V sobotu 27. října se konalo slavnostní před-
stavení Smetanovy Libuše. Představení uváděla 
v přímém přenosu nejen Česká televize, ale 
vše se promítalo i na velkoplošnou obrazovku 
na náměstí Václava Havla před Národním diva-
dlem a především poprvé v historii prostřed-
nictvím platformy OperaVision do celého světa! 
Potěšilo nás, že i přes nepřízeň počasí diváci 
(a to především mladí) vše sledovali s velkým 
zaujetím.

V neděli 28. října proběhl křest literárně-vý-
tvarného almanachu, který se zrodil ze soutěže 
Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu. Všichni 
úspěšní soutěžící se s námi setkali ve slav-
nostním foyer pod lunetami, získali svůj výtisk 
a certifikát, poté se vydali na prohlídku divadla. 

Poprvé měli možnost na tabletech otestovat 
multimediální aplikaci o interiérové výzdobě 
Národního divadla, kterou připravili 3Dsence 
a František Pecháček. Z výtvarných prací dětí 
jsme instalovali výstavu ve foyer na 1. galerii. 
Mimořádně úspěšnou akcí a vrcholem oslav byl 
28. října interaktivní videomapping na histo-
rickou budovu ND z perspektivy Střeleckého 
ostrova a mostu Legií. Akci zaštítila a krátkým 
projevem zahájila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová. Záštitou nás poctil i ministr 
kultury ČR doc. Mgr. Antonín Staněk.

Diváci se mohli po stáhnutí aplikace připo-
jit ke sbírkám, stavbě divadla či hašení jeho 
požáru a ovlivnit tak výslednou velkoplošnou 
projekci na fasádě.

Silvestr s Mozartem 
Galavečer, během kterého zažijete mozartovské 
árie, neomezený raut s vybranými lahůdka-
mi a tanec na jevišti! Účinkují sólisté a hosté 
Opery Národního divadla a Orchestr Národního 
divadla, diriguje David Švec. V průběhu večera 
uslyšíte a uvidíte nejoblíbenější árie a scény 
z oper Don Giovanni, Figarova svatba, Così fan 
tutte, Kouzelná flétna a Únos ze serailu v legen-
dární scénografii Dona Giovanniho od Josefa 
Svobody a kostýmech od Theodora Pištěka.

Program večera:
19.30–20.30:  Welcome drink  

a GOLD DINNER & SHOWS
20.30–21.35: první část představení
21.35–22.45: PAUSE GOLD DINNER & SHOWS
22.45–23.50: druhá část představení
23.50–00.10: půlnoční přípitek s umělci
00.10–03.00: tanec na jevišti
Cena za vstupenku pro jednu osobu:
Lóže přízemí a na balkonech: 11 990 Kč, 
přízemí: 9 990 Kč, galerie: 7 990 Kč

Catering zajišťuje Zátiší Catering Group, a.s.
Hromadné objednávky, fakturace, firemní zá-
kazníci: V případě zájmu o obchodní spolupráci 
při prodeji vstupenek, o rezervování většího 
počtu vstupenek, a/nebo o platbu na fakturu 
se obraťte na Oddělení objednávek obchodního 
odboru ND: objednavky@narodni-divadlo.cz, 
+420 224 901 319. 

Stavovské divadlo, 31. 12. 2018, 19.30 hod.

 >

Úspěšní účastníci soutěže 
s porotou a ředitelem ND 
prof. Janem Burianem 
ve slavnostním foyer.
Foto: H. Smejkalová

ND café  
s jevištním mistrem 
Srdečně vás zveme na další setkání z cyklu 
ND café v kavárně NONA. Cílem těchto setkání 
je umožnit veřejnosti nahlédnout pod pokličku 
profesí, jež jsou oku diváka skryté, ale pro 
chod divadla důležité. Hosty již byly vedoucí 
maskéren ND Monika Šonková, inspektorka 
hlediště Karolína Stegurová, vedoucí garde-
roby ND Jaroslava Weishauptová a Blanka 
Schieblová, inspicientka Národního divadla. 
Kontakt: l.hubackova@narodni-divadlo.cz

12. prosince v 17.30 se těšíme na setkání 
s jevištním mistrem ND Luborem Kvačkem, 
bývalým sólistou Baletu ND.
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František Ladislav Rieger 
200. výročí

Dne 10. 12. 2018 si připomínáme 200. výročí narození 
FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGERA (1818–1903), práv-
níka, politika a aktivního účastníka dění ve prospěch 
českého jazyka, divadla, průmyslu a dalších českých 
zájmů. 

 
Kromě usilovné práce ve světě politiky přispěl významně ke zdaru 
zbudování Národního divadla, stál též u založení Národní a Měšťanské 
besedy. Ve Sboru pro zřízení Národního divadla se angažoval od po-
čátku r. 1851 až do konce jeho existence (v letech 1863–65 jako jeho 
předseda). Sám věnoval na postavení divadla přes 1 000 zlatých.
Významným počinem F. L. Riegera nejen pro postavení Národ-
ního divadla, ale pro české divadlo vůbec, bylo prosazení stavby 
Prozatímního divadla v roce 1862. Vzdor námitkám, že by se mělo 
přikročit ke stavbě vlastního divadla a nikoliv provizoria, ukázala 
se jeho myšlenka až vizionářská. Prozatímní divadlo plnilo své 
poslání přes 20 let!

U Františka Ladislava Riegera lze 
hovořit o štěstí, spojeném jistě s jeho 
přirozenou vitalitou a životním optimi-
smem, že se v plné síle dožil vysokého 
věku a v případě Národního divadla 
mohl vrchovatě užívat plodů své práce. 
Národní divadlo vzpomenulo jeho životní 
jubilea mimořádným představením 
v roce 1888 a 1898.

Kostým na scénu!
Pro všechny zájemce jsme připravili již 
páté pokračování vašich oblíbených diářů, 
tentokrát již podruhé s jeho „sourozencem“, 
nástěnným kalendářem. V diáři na rok 
2019 představujeme průnik výtvarných 
kostýmních návrhů s černobílými divadel-
ními fotografiemi pod společným názvem 
Kostým na scénu! Nástěnný stejnojmenný 
kalendář tvoří jakýsi výběr z výběru. Každý 
měsíc se můžete těšit z pohledu na zajíma-
vé výtvarné dílo.

Kalendář: 219 Kč, diář: 129 Kč

Dies numini et principi 
Novodobá premiéra! 

Druhý ze čtyř komorních koncertů Opery ND v Pražské 
křižovatce je věnován odkazu skladatele AUGUSTINA 
ŠENKÝŘE (1736–1796), představiteli pozdního baroka, 
jehož tvorba byla ve své době velmi oblíbená. Charakteri-
stická je zpěvná melodika, často s prvky lidové hudby.

Dirigent: Zdeněk Klauda
Zpěv: Markéta Böhmová, Yukiko Kinjo, Michaela Zajmi, Stanislava Jirků, 
Jakub Koś, Roman Hoza
Orchestr Národního divadla
Cembalo a varhanní pozitiv: Filip Dvořák
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu

Uvádíme 15. prosince v Pražské křižovatce (kostel sv. Anny)

 >

Divadelní cedule k představení 9. 12. 1898 
na počest F. L. Riegra k jeho 80. narozeninám.
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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 II 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. 

09. 02. 2019 so Malá mořská víla 14.00 StD
24. 03. 2019 ne Příhody lišky Bystroušky 11.00 ND
20. 04. 2019 so Zahrada 14.00 NS
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 II 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  Křehkosti, tvé jméno je žena 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

Laterna magika: 
Zahrada
Výlet do snů našeho dětství 
V prosinci vyvrcholí pro Laternu magiku oslavy 60 let existence, které 
jsme si připomínali po celý rok. Nyní nás čeká premiéra inscenace  
Zahrada, kterou poprvé představíme 20. a 21. prosince. Pro PAVLA 
KNOLLEHO, DAVIDA STRÁNSKÉHO a ŠTĚPÁNA PECHARA jde o dru-
hou společnou práci. Jak dalece se lišila tvorba Zahrady od předchozí-
ho projektu Cube? A co diváky čeká?

1  Gianvito Attimonelli, David Stránský, 
Ondřej Martiš a Tereza Chábová

2  Štěpán Pechar
3  David Stránský, v pozadí Libor Kettner, 

Viktor Svidró a Tereza Chábová
Foto: S. Gherciu



1 2

3

Kdo a kdy přišel s nápadem využít jako předlohu 
k nové inscenaci Trnkovu Zahradu? Inspirovala vás 
kniha, nebo filmy? Bylo to jediné téma, o kterém 
jste uvažovali?
David: Jejda, tak to už si vůbec nepamatuji, ale řekl 
bych, že budeme svorně tvrdit:. „To jsem vymyslel já“. 
Nevím, možná to byl Pavel, možná já. Štěpán určitě ne! 
(smích) Inspirovali jsme se v knize i ve filmu, ale pře-
devším v knize, kterou si všichni pamatujeme z dětství 
(kromě Štěpána, který vyrostl v zahraničí).
Pavel: Témat jsme měli rozmyšlených víc, ale nakonec 
vyhrála Zahrada, i přesto, že favoritem původně neby-
la. Dnes jsem tomu moc rád.

Na jakého diváka Zahrada cílí? Rodinné představení 
je široký pojem: jak velké děti budou vaší insce-
naci rozumět? Jakou diváckou zkušenost mají mít 
dospělí, aby se do ní ponořili s vámi?
David: Říkali jsme si, že tou pomyslnou, spodní vě-
kovou hranicí bude 7 let, ale vůbec to neznamená, že 
Zahradu nemohou vidět i mladší děti. Spíš to od nás 
berte jako jakési doporučení. Každý dospělý, který ob-
čas umí být zpět dítětem a na své dětství živě vzpomí-
ná, každé dítě, které touží po dospělosti, každý člověk, 

který se nebojí zastavit a vstoupit do světa fantazie, ať 
vstoupí … Dvířka do naší Zahrady jsou pootevřená.
Pavel: Já bych si moc přál, aby přišel každý. Je to 
o nás všech, o naší fantazii, o našem dětství.

Všichni spolupracujete už na druhém projektu. Jak 
jste se „poučili“ z předchozí zkušenosti? Změnilo se 
něco ve způsobu vaší práce?
David: Už si tolik neskáčeme do řeči.
Pavel: Jsme nepoučitelní, jinak bychom spolu do toho 
znovu nemohli jít (smích). Ne teď opravdu, jsem moc 
vděčný, že je kolem sebe mám.
Štěpán: Mně se líbí, jak pořád lžeš.

Jak se vám daří udržet rovnoměrné spoluautorství? 
Nemáte někdy pocit, že vás názory druhého brzdí, že 
byste si tu kterou pasáž postavili každý sám lépe? 
Jak řešíte konflikty, pokud se vůbec nějaké objeví?
David: Dvojakých pocitů je mnoho, ale řešení taky. 
Chceme-li spolupracovat a tvořit dohromady, tak ob-
čas musíme potlačit, každý jeden z nás, sám sebe pro 
„blaho“ celku. Řekl bych, že se nám to daří.
Štěpán: Mně se líbí, jak pořád lžeš. Všechny konflikty 
řešíme lokty.

ZAHRADA

Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar, 
David Stránský, Lukáš Trpišovský

Režie: Pavel Knolle
Choreografie:  

Štěpán Pechar, David Stránský
Scéna: Jan Brejcha, Mikoláš Zika

Kostýmy: Jan Brejcha,  
Pavel Knolle, Mikoláš Zika

Dramaturgie: Lukáš Trpišovský
Hudba: Jan Šikl

Animace a projekce: Erik Bartoš
Výtvarník filmu a animace: 

Tereza Bartůňková
Light-design: Jan Dörner

1. premiéra:  
20. prosince 2018

2. premiéra 
21. prosince 2018

Na Nové scéně
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Pavel zastává zase především úlohu režiséra 
(a kostýmního výtvarníka): jaké všechny úko-
ly a úkony na sebe taková práce váže? 
David: Pavel je neskutečný. Stíhá toho tolik, až 
mám podezření, že je Superman … A pak se 
ukáže, že on skutečně vidí víc, že vidí dál. Řekl 
bych, že on je v našem týmu něco jako CML 
(Centrální mozek lidstva), náš hnací motor, 
vizionář, koordinátor, režisér, výtvarník a hlavně 
skvělý kamarád i šéf.
Štěpán: Zase lže (smích).
Pavel: Nevím, jak reagovat.

Jakou roli v současné fázi má dramaturg Lukáš 
Trpišovský? Konzultujete s ním podobu insce-
nace, nebo byla jeho úloha jen na začátku?
David: Jeho úloha byla velmi silná na začátku, 
při psaní scénáře, a zase bude silná při jevišt-
ních zkouškách, až se bude dočesávat, ladit 
tempa a významy jednotlivých scén.
Pavel a Štěpán: Dodává nám klid, jsme rádi, že 
je s námi v Zahradě.

Mimochodem, kolikátou verzi scénáře teď 
Zahrada má? A musí mít současná taneční in-
scenace vůbec něco jako scénář nebo libreto? 
David: Určitě je důležité mít scénář, jakousi 
kostru příběhu, protože bez ní bychom snadno 
uletěli, nebo spíš odtančili do jiného příběhu.
Pavel: My se snažíme o moderní vizuální 
inscenaci, kde je nutná komplexní spolupráce 
tanečníků, scény, hudby a projekcí. Scénář 
a dramaturg je proto nezbytnou součástí tvůr-
čího procesu. V tuto chvíli pracujeme, tuším, již 
s pátou verzí.

Štěpán: Je to velmi důležité, když pracujeme 
na představení postaveném především na vizu-
álních, až abstraktních obrazech.

Kolik bude v inscenaci vystupovat tanečníků, 
jsou nějaké sólové role?
David: Sólové role jsou předurčeny předlohou 
Jiřího Trnky. Máme čtyři kamarády, dále kocou-
ra a osm sborových tanečníků, kterým říkáme 
„křováci“, ale klidně jim říkejme Zahrada, pro-
tože oni jsou to, co v našem podání rozžívá svět 
vzpomínek a fantazie.
Pavel: Nezapomeňte na trpaslíka a velrybu.

Do souboru přišli noví členové, kteří ještě styl 
vaší práce neznali. Jak se je podařilo zapojit?
Štěpán: Zoologická, se kterou pracujeme, mě 
moc baví. Pestrost charakterů, typů a zkušenos-
tí naší zahradě sluší.

Jak dlouho trvá tvorba inscenace od nápa-
du k premiéře? Na jaká největší úskalí jste 
na této cestě narazili?
Štěpán: Jsou to dva roky, co jsme předložili 
koncept představení. Přes rok trvala příprava 
a od března probíhá realizace. S tanečníky 
tvoříme od května.
David: Laterna magika je velmi složitý divadelní 
útvar, který kloubí v jedno několik umělec-
kých oborů. Je mnoho cest, kterými se vydat, 
mnoho zákoutí, kde se lze ztratit. Máme ale tým 
mladých tvůrců, kteří se nebojí a jsou hladoví 
po poznání.
Pavel: Pro mě největší úskalí a možná i nepřítel 
je čas, který vás tlačí ke kompromisům.

Štěpán: Ideál by bylo tvořit Laternu v kom-
pletním prostoru se všemi složkami po celou 
dobu tvorby. Je moc těžké si celou mozaiku jen 
na zkouškách představovat.

Co řeknete divákovi, který bude chtít vědět, 
proč jste se inspirovali u Jiřího Trnky, ale 
nepoužíváte jeho výtvarné dílo?
David: Velmi si vážíme díla Jiřího Trnky, a proto 
nechceme pouze citovat již řečené. Chceme 
jeho Zahradu navštívit s časovým odstupem. 
Chceme navštívit Zahradu, jaká je dnes. Chceme 
oživit Zahrady našich vzpomínek a ty se mohou 
od těch původních v mnohém lišit. 

Prozradíte něco konkrétnějšího o podobě 
a úloze projekcí? Víme, že nebudou filmové.
David: Budou krásné … jako malované.
Pavel: Miluju @teres_b

Jaké byly zahrady vašeho dětství?
Štěpán: Je to pro mě absolutní bezstarostnost 
a jsem vděčný, že mám tak krásné vzpomínky 
na své dětství.
David: Vidím bunkr, milovanou lodičku, která mi 
odplouvá někam, kam už za ní nemohu, noční 
stíny, smích, vymyšleného dinosaura v temném 
podzemním sklípku, ke kterému není klíč, váleč-
né výpravy, tajné sledování dospělých a vzácný 
poklad ukrytý v rezavých kamnech…
Pavel: Prožili jsme tam v největší míře zážitky, 
které byly poprvé. Zahrada nám tohle všem 
připomněla. Vraťme si pocity dětství do života!
P + Š + D: Děkujeme všem, kteří vstoupili do Za-
hrady s námi.

 >

Adéla Abdul Khaleg, David Stránský, Libor Kettner, Tereza Chábová, Viktor Svidró, Eliška Kolářová, Pavlína Červíčková a Eva Zápotocká
Foto: S. Gherciu



 ×
Vizuál představení

Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

1. premiéra: 20. prosince 2018, 2. premiéra: 21. prosince 2018 na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > ZPRÁVY

Prosincové tipy
Ani v premiérovém měsíci nezapomíná Laterna magika na další insce-
nace. Máme pro vás pár programových tipů a můžete s sebou vzít i své 
přátele ze zahraničí – na taneční inscenace bez jazykové bariéry.

Cocktail 012 – The Best of
Od neoklasiky po moderní tanec, Cocktail 012 ukazuje nejen škálu 
tanečních žánrů, které Laterna magika používá, ale dává nahlédnout 
do poetiky jejích inscenací.
Uvádíme: 15. prosince od 20 hodin

Kouzelný cirkus
Konec roku můžete strávit tradičně v našem Kouzelném cirkuse! Hraje-
me i odpolední představení a na Silvestra v pondělí od pěti. Ostatně stá-
lice repertoáru Laterny magiky stojí za zhlédnutí vždy – už po několik 
generací baví dospělé i dětské diváky svým jemným vtipem a různoro-
dostí prostředí a divadelních prostředků v ní využitých. 
Uvádíme: 29. prosince od 20 hodin, 30. prosince od 14 a 20 hodin, 
31. prosince od 17 hodin

www.xantypa.cz

Laterna magika  
pokřtila novou publikaci
Laterna magika pokřtila 13. listopadu při představení Human Loco-
motion novou fotografickou publikaci, kterou připravila s fotografem 
Martinem Beckem a nakladatelstvím Euromedia. Knihu, která zachy-
cuje interprety v rolích z aktuálního repertoáru Laterny magiky, pokřtil 
herec Marek Daniel. Publikaci Martin Beck: Laterna magika si můžete 
zakoupit v pokladně i v e-shopu Národního divadla za zvýhodněnou 
cenu 289 Kč.

Legendy 
Národního divadla 
V současné době probíhá zároveň pilotní fáze k projektu Legendy 
Národního divadla. Pod stejným názvem vznikne výstava, jejíž stěžejní 
část budou tvořit portrétní fotografie umělců ND, pořízené opět foto-
grafem a členem sboru Státní opery Martinem Beckem. Fotografie 
doplní biografické medailonky a hlasové záznamy rozhovorů s umělci.  
Projekt vzniká za finanční podpory Nadace Karla Janečka. 
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Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Martin Vačkář, Ondřej Havelka

V rytmu swingu 
buší srdce mé

Bylo, nebylo … Příběh nejslavnějšího českého swingaře

Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Igor Orozovič, Jan Bidlas, Pavla Beretová, Filip Rajmont, Jana Pidrmanová, Filip Kaňkovský,  

Pavel Batěk, Magdaléna Borová, David Matásek, Martina Preissová, Jiří Suchý z Tábora,  
Veronika Lazorčáková a Martin Zbrožek j. h.

Poslední reprízy v letošním roce 8. a 31. prosince 2018
Derniéra 27. ledna 2019

Uvádíme v Národním divadle
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

1

2

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.

Emil Hakl

Uvádíme
12. prosince 2018

27. března 
a 30. dubna 2019

na Nové scén

Představení se odehrává částečně 
ve stoje, není tudíž vhodné pro diváky 
s omezenou schopností pohybu, pro 
diváky na invalidních vozících a osoby 
trpící klaustrofobií.

1  Ondřej Pavelka, Saša Rašilov, David Matásek a David Prachař
2  Tereza Vilišová
3  Tereza Vilišová a David Matásek
4  David Prachař, Saša Rašilov a Ondřej Pavelka 
Foto: P. Borecký
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3

4

David Matásek

Mates je neurotický podivín, nepraktic-
ký, sobecký, k ženám necitlivý, pijan, 
prostě k zulíbání … Hakl píše tak, že 
je mi to prostředí důvěrně známé, 
postavy blízké, pocity odžité. Jistě je to 
dáno společnou lokalitou a generační 
blízkostí.

David Prachař

Bombur je autistický, hrabalovský hr-
dina a tato povídka vypráví o setkání 
čtyř kamarádů. Nutno říct, že Ondřej, 
David i Saša jsou mými skutečnými 
kamarády, takže jde zároveň o naše 
setkání na Nové scéně.

Saša Rašilov

Páťa-Páťa je ex-seladon, fotograf 
a depresivní skeptik, který – ač věkem 
nejmladší člen party – trpí zřejmě 
nejvíc fyzickou devastací. Ta je také 
do značné míry následkem víceméně 
veselého a intenzivního života v umění 
i mimo něj.
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Překlad: Božena Koseková
Dramatizace a režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Jan Tošovský
Scéna: Andrej Ďurík

Kostýmy: Linda Boráros
Hudba: Jiří Hájek

Světelný design: Přemysl Janda
Projekce: Jan Adamus

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

Vladislav Beneš, Taťjana Medvecká, 
Filip Rajmont, Jiří Suchý z Tábora, 
Jiří Štěpnička / František Němec, 

Jindřiška Dudziaková

Stefan Zweig

Rozhovor s Radúzem Máchou
V představení inscenace Netrpělivost srdce praktic-
ky nesejdete z jeviště. Jaký je to pocit?
Ne skoro, já díky tomu, že představení je postaveno 
na principu točny, z jeviště doopravdy neslezu. Takže 
hrát roli, jako je Anton Hofmiller, je pro mě nová 
zkušenost, protože nic tak velkého jsem doposud 
nehrál. Musel jsem se naučit pracovat s energií, najít 
si místa, kde si můžu odpočinout nebo kde nemusím 
prožívat každý okamžik. Naopak musím dokázat měnit 
nálady a motivace přímo na jevišti. Fyzicky je to docela 
náročné, přitom vše musí vypadat lehce. Takže mým 
cílem do premiéry bylo zvládnout to všecko umyslet. 
V tom pro mě tohle zkoušení bylo obrovským osobním 
přínosem a školou.

Jak tedy inscenaci vnímáte zevnitř?
Jako odraz Antonova svědomí – jako prostor plný 
dveří a pokojů, ze kterých nelze uniknout.

Kdo je Anton Hofmiller?
Když jsem četl román Stefana Zweiga, zprvu jsem si 
říkal, že je to jen hodný kluk, který se nechal semlít 
okolím a je v tom svém velkém průšvihu nevinně. Až 
postupně mi docházelo, že především je to člověk, 
který nedokáže otevřeně vyjádřit vlastní názor, neumí 
říkat ne, kterému záleží na tom, co si o něm lidé poví-
dají, a který si tak svým falešným soucitem všechno 
způsobuje sám. Tenhle kluk má netrpělivé srdce, ale 
než se nad sebou stihne pořádně zamyslet a říct, co 
vlastně od života chce, je příliš pozdě…

Připravil Jan Tošovský

Z recenzí
„Netrpělivost srdce na scénu Stavovského divadla 
přináší mimořádně silný příběh. Ve spojení s inven-
čním režijním rukopisem Daniela Špinara a výraznými 
hereckými kreacemi představuje jeden z nejlepších 
titulů, jaké Činohra Národního divadla dnes nabízí." 
Saša Hrbotický, Aktuálně.cz, 12. listopadu 2018

„Tvůrcům se především podařilo z Zweigova rozbíha-
jícího se románu vydestilovat skutečně to divadelně 
důležité. Onu soucitnou neohrabanost, se kterou se 
Hofmiller s trpným úsměvem řítí do Editiny náruče. 
(…) Další výhodu má Špinarovo nastudování ve skvě-
lé volbě herců. Pavlína Štorková je vynikající jako 
vždy, své Editě vyobrazené jako přestárlé copánkaté 
dítě dodala nepříjemný škleb, který z ní činí ještě 
ambivaletnější postavu. Radúz Mácha pak po ne-
dávném Vítejte v Thébách opět dokazuje, že dorostl 
do velkých rolí."
Tomáš Šťástka, iDnes.cz, 10. listopadu 2018

„Stejně výteční jsou i ostatní herci, jejichž výkony 
v kombinaci s výpravou a Špinarovou režií dávají 
dohromady famózní inscenaci. Ostatně se mi opět 
potvrdilo, že pro mě osobně je Daniel Špinar nejsilněj-
ší v dějově zhuštěných inscenacích bez přestávky, kdy 
není prostor pro zbytečnosti. Netrpělivost srdce se tak 
zařadí mezi další mé Špinarem režírované oblíbence – 
Manon Lescaut a Sen noci čarovné."
Soňa Hanušová, Kulturio.cz, 11. listopadu 2018

 >
Vladimír Javorský a Radúz Mácha 

Foto: M. Špelda

 >
Radúz Mácha a Pavlína Štorková

Foto: M. Špelda
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ČINOHRA > NAPSALI O NÁS

Rudolf Medek
Jiří Havelka
Marta Ljubková 

Režie: Jiří Havelka
Dramaturgie: Marta Ljubková

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.

Uvádíme:
7. prosince 2018 

a 13. a 24. ledna 2019 

Setkání s tvůrci 
po představení: 

7. prosince 2018

Z recenzí
Plukovník Švec v Národním divadle hraje na vážnější 
notu a je plnohodnotnou historickou inscenací bez 
rušivých pokusů o soudobou paralelu. (…) Jiřímu Ha-
velkovi vzdávám dík, že svou adaptaci pojal jako čistou 
připomínku toho, co bylo skoro zapomenuto.

Soňa Hanušová, Kulturio.cz, 26. října 2018

Slova, jež před chvílí na Nové scéně pražského 
Národního divadla pronesl herec Filip Kaňkovský, 
nevznikla pro divadelní jeviště. Josef Jiří Švec si je 
zapsal do deníku těsně před tím, než se 25. října 
1918 nad ránem zastřelil ve štábním vagoně, který 
jako plukovník československých legií v Rusku a veli-
tel jejich 1. divize obýval. Je to naléhavé varování, že 
„zlu se neustupuje“ a že nelze být pasivní. Že zkrátka 
neplatí, že „svoboda nám přiznaná dává nám právo 
složiti ruce v klín“.

Silvie Lauder, Respekt, 29.  října 2018

Národní divadlo uctilo svátek republiky nastudováním 
hry Plukovník Švec, kterou v roce 1928 napsal legionář 
Rudolf Medek. Odvážný krok, vzhledem k tomu, jak 
nedramaticky a rozvláčně je hra napsaná. Režisér 
Jiří Havelka si s nástrahami textu zdárně poradil, 
a zejména díky scénografii a videoprojekcím působí 
představení na Nové scéně velmi moderně a zároveň 
nabízí neobvyklou interpretaci.

Radim Špaček, Reflex, 1. listopadu 2018

 
Vyskytuje-li se v české metropoli a v přilehlém okolí 
mezi zejména studentskou obcí menšina, které záleží 
na historii a demokratických tradicích této země, 
nechť právě ona navštíví inscenaci Plukovník Švec. 
Jiří Havelka a kolektiv odvedli dobrou práci, zhostili 
se sice Medkova dramatu v podstatě příležitostně, 
v rámci oslav stoletého jubilea, to nelze popírat, ale 
ujali se toho se ctí!

Josef Chuchma, ArtZóna, 8.  listopadu 2018

 >

Filip Kaňkovský
Foto: P. Neubert
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ČINOHRA > AKCE NA NÁMĚSTÍ VÁCLAVA HAVLA

Pragulic – Dobroskříň
Stejně jako v předešlých letech je i letos v zimě na náměstí Václava 
Havla k dispozici Dobroskříň. Je to nápad sociálního podniku Pragulic 
a vznikl ve spolupráci s Národním divadlem. Jde zkrátka o to zprostřed-
kovat v chladném počasí lidem bez domova oblečení, kterého jiní mají 
doma nadbytek. Kdokoli může Dobroskříni věnovat oblečení pro ty, kteří 
ho potřebují a využijí obzvlášť v zimě. Třeba boty, šály, čepice, rukavice, 
ponožky, spodní prádlo, teplé pokrývky – hodí se všechno.

Sběr do Dobroskříně probíhá na náměstí Václava Havla.

Narození 1918
Záměrem projektu Narození 1918 bylo zmapovat životní osudy spoluob-
čanů, kteří se narodili právě před sto lety – v roce vzniku Československé 
republiky. Na osudech stále ještě žijící masarykovské generace – jež se 
zrodila do svobodného, demokratického státu – reflektujeme hlavní dra-
matické dějinné události uplynulého století. Všichni vybraní senioři, kteří 
se do projektu přihlásili, byli od července do listopadu 2018 fotograficky 
portrétováni. Vznikl tak soubor šestadvaceti portrétů, který je formou 
venkovní velkoplošné výstavy předkládán veřejnosti. Instalace výstavy je 
záměrně umístěna před budovu Národního divadla, tohoto symbolu české 
národní identity, kultury a historie.

Výstava Narození 1918 – Tváře století bude k vidění od 19. prosince 2018 
do 13. ledna 2019 na náměstí Václava Havla.

Pomáhej Dyzajnem
O dvou adventních víkendech představí Dyzajn market Zima bezmála 
tři sta českých a slovenských autorů, návrhářů, tvůrců, výtvarníků, 
kulinářských expertů a charitativních organizací. Všechny „dyzajnér-
ské“ značky si navíc kladou za cíl udržitelnost – budete přesně vědět, 
kdo a z čeho který kousek vyrobil a odkud použitý materiál pochází. 
Dyzajn market tak nejen pomáhá rozvoji malého podnikání, ale chce 
podporovat autory, kteří myslí na planetu globálně a buď recyklují, nebo 
používají materiály zodpovědně.
První víkend orámuje „opuštěný hrneček“, tedy shromáždění hrnků, 
k nimž se váže vaše vzpomínka nebo blízký člověk. Druhý víkend má hes-
lo „překvap sám sebe“ a budou na něj připraveny balíčky s dyzajnovým 
překvapením za jednotnou cenu. V balíčcích budou ukryty dárky ze všech 
kategorií účastnících se tvůrců, a kdokoli si tak může udělat radost – do-
konce i ten, kdo kupuje dárky sám sobě. 

Koná se 8. a 9. prosince a 15. a 16. prosince 2018  
na náměstí Václava Havla.
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ČINOHRA > DÁRKY Z ČINOHRY

Triko Byl hrdina… A ty?
 CENA: 159 KČ 

Triko Jsme v pohodě
 CENA: 149 KČ 

Triko Faust
 CENA: 150 KČ 

Designová zástěra Maryša 
se hodí všem!

 CENA: 320 KČ 

Legio-nářek
Originální společenská hra pro 2–4 hráče  

o boji československých legionářů s bolševiky

 CENA: 198 KČ 
Kalendář Činohry 2019

 CENA: 219 KČ 

Vánoční nabídka
Nechte se inspirovat nabídkou dárkových předmětů z Činohry a nadělte letos 
pod stromeček některý z nich – anebo všechny! Všechny nabízené radosti jsou 
k mání na pokladnách ND nebo na e-shopu. Děkujeme, že děláte radost s námi! 
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ČINOHRA > ZPRÁVY

KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Přijďte se o vánočních svátcích 
potěšit do našich divadel! 

Vážení členové KPČ,
soubor Činohry ND nabízí jako 
poděkování za vaši přízeň v roce 
2018 možnost zhlédnout ve vá-
nočním čase vybrané činoherní 
tituly za speciální jednotné 
vstupné 250 Kč – sleva platí pro 
vstupenky do přízemí.

26. prosince 2018,  
Stavovské divadlo v 17.00
Stefan Zweig:
Netrpělivost srdce
Uhrančivý příběh podle románu 
rakouského prozaika a esejis-
ty Stefana Zweiga zpracoval 
a převedl na jeviště umělecký 
šéf Činohry Daniel Špinar.

27. prosince 2018 
Stavovské divadlo v 19.00
Rebecca Lenkiewiczová: 
Noční sezóna
Hořkosladká komedie výjimečné 
britské autorky, jež našemu he-
reckému souboru dopřála hned 
sedm mimořádných dramatic-
kých rolí, upoutá svou poezií 
a jemným humorem. 

29. prosince 2018,  
Stavovské divadlo v 14.00
Václav K. Klicpera, Milan Šotek:
Mlynářova opička
Svěží a vtipná rodinná komedie 
s hvězdami činoherního souboru.
Hra plná slovních hříček, gagů 
a skvělých hereckých výkonů.

30. prosince 2018,  
Stavovské divadlo v 13.00
Maurice Maeterlinck: 
Modrý pták
Pohádka pro děti, symbolický 
příběh pro dospělé. Hra o hledá-
ní štěstí.

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

U SODOVKY 
 

Jan Bidlas
Vánoce

Mám rád Vánoce. Těším se na ně 
každý rok. Mám spoustu před-
stav a plánů … o koncertech, 
výstavách, sněhu, setkávání 
s kamarády, střídmém pojídání 
a střídmém popíjení, o cukroví, 
o dárcích… Většina z nich se 
neuskuteční a nenaplní. I přesto 
je mám rád. Často kolem sebe 
ale slýchávám pravý opak … 
tedy že se lidé na Vánoce netěší 
nebo že je dokonce nemají rádi. 
Jako důvody uvádějí stres, shon, 
nakupování, přežírání, úklid …

Ale já se ničím takovým nechci 
nechat otrávit. I když je fakt, 
že co se předvánočního úklidu 
týče, znám rodinu, která se 
do něj pouštěla pod heslem: 
„Celej rok tu máme bordel, tak 
aspoň na Vánoce budeme mít 
uklizeno!“ Bohužel se do toho 
úklidu pouštěli právě na Štědrý 
den … Takže se v tento den za-
čaly krom jiného čistit koberce. 
Podotýkám, že to bylo v době, 
kdy ještě neexistovaly ty úžasné 
mycí stroje jako dnes, takže 
vše proběhlo „poctivě“, ručně – 
mokrým hadrem a saponátem. 
Kolem desáté večer pak všichni 
usedli vyčerpaní, zdeprimovaní, 
otrávení a samozřejmě bosí – 
protože všude bylo mokro – 
ke štědrovečerní večeři a hlava 
rodiny hrdě prohlásila: „No 
prosím … to je tu krásně uklize-
no!“ Zbytek rodiny jen bázlivě či 
znechuceně přitakával. Kdo si 
myslí, že se dotyčný(ní) poučil(i) 
a uvědomil(i) si, že je to opravdu 
trochu moc a že to za ten „krás-
ně uklizený byt“ (který uklizený 
nevydržel ani čtyřiadvacet 
hodin) nestojí, plete se. Nejen 
že se tato akce o několika ná-
sledujících Vánocích opakovala, 
šlo se i dál. Na den přesně o rok 
později se malovala koupelna …

Celé tyto vánočně-uklízecí ana-
báze jedné nejmenované rodiny, 
které probíhaly podobně jako 
v povídce Jeroma Klapky Jero-
ma Jak strýc Podger věšel obraz 
z knihy Tři muži ve člunu, budiž 
důkazem toho, že si jak to hezké, 
tak to ošklivé děláme z devěta-
devadesáti procent sami …

Mám rád Vánoce. Užívejme si je 
a zbytečně si je nekomplikujme.

Young ND 
Nechtějí už s vámi vaše dospívající děti chodit do divadla? Řekněte jim 
o Young ND! Od února 2019 nabízí ND+ pravidelná setkání pro mladé 
milovníky divadla – Young ND. Na skupinu nadšenců čeká intenzivní pro-
gram sestávající z návštěv činoherních představení, workshopů, pohledů 
do zákulisí, setkání s tvůrci, diskusí a dalších doprovodních programů 
ND+. Cyklus Young ND je určený pro diváky ve věku 16–20 let. Kapacita 
skupiny je dvacet lidí, s přihláškami proto neotálejte!

Bližší informace najdete na www.ndplus.cz,  
přihlášky posílejte na z.kralova@narodni-divadlo.cz.

Nová krev: Režisérská samota
Originální přednáška herce Davida Prachaře o současné české režii. Ten 
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? Zná-
me 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.

ND Talks: Jak se píše pro divadlo?  
aneb Podoby současného 
dramatického psaní
V cyklu každoměsíčních přednášek a debat ND Talks, jež se bezpro-
středně vážou k modernímu divadlu 21. století, nabídneme v prosinci 
diskusi o současných způsobech psaní pro divadlo. Divadelní psaní si 
v průběhu 20. století prošlo výraznou změnou a jeho formy se dnes zdají 
být nekonečné. Vybrali jsme pro vás dva zajímavé představitele součas-
né dramatiky, kteří v rámci české divadelní scény představují ojedinělý 
proud. Kateřina Tučková je významná česká spisovatelka, nositelka 
ceny Magnesia Litera, která vloni napsala svou první divadelní hru. René 
Levinský je matematik a dramatik, jehož texty se pravidelně objevují 
na repertoáru českých divadel. Jak se liší psaní prózy a dramatu? Jakou 
roli hraje v současném divadle slovo? A dá se divadlo psát?

13. prosince 2018 od 18.00 ve foyer Nové scény.

Hosty budou spisovatelka Kateřina Tučková a dramatik René Levínský, 
moderuje Nina Jacques.

Adventní výstava: Příchod
Vánoce jsou v současnosti často spojovány spíš s konzumerismem než 
s tradicemi, které je provázely v dobách minulých. Navíc bývá v poslední 
době zvykem tuto skutečnost podtrhovat, a tak nejen komerční duch 
Vánoc, ale i upozornění na něj přebíjejí staré hodnoty a zvyky. Letošní 
adventní instalace Marka Šilpocha na náměstí Václava Havla nazvaná 
Příchod se proto pokusí o přesný opak. Chce prezentovat čtyři světelné 
objekty, které symbolizují nástup Vánoc stejně jako svíčky na adventním 
věnci. Dle tradice se tak každou neděli rozsvítí jeden další sloup. Tvar 
světelných objektů je velice jednoduchý, aby nenásilně splynul s okolní 
architekturou Nové scény, která je již několik let autorovou velkou inspira-
cí a jednou z jeho nejoblíbenějších budov v Praze.

Instalace Příchod se poprvé rozsvítí 2. prosince 2018  
na náměstí Václava Havla a bude k vidění až do Nového roku.



Rádi bychom vás informovali, 
že se od listopadu vrátila 
na pozici manažerky Mece-
nášského klubu ND Karolína 
Matoušová Peštová a těší se 
na spolupráci se všemi stáva-
jícími i novými mecenáši.
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MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

 >
Mecenáši během diskuse

Foto: M. Roedl

 >

PR Baletu ND Kateřina Hanáčková, Michal Štípa a Radka Příhodová
Foto: M. Roedl

 >

Mecenáška Marie Plecháčková v rozhovoru  
s Radkou Příhodovou
Foto: M. Roedl

Poslední říjnový den se naši mecenáši sešli na ba-
lení dílně Just Kylián, kterou pro ně připravil Balet 
Národního divadla jako poděkování za podporu 
premiéry Kylián – Mosty času. Mecenáši si více než 
hodinu povídali s předními sólisty Baletu ND – 
Michalem Štípou a Radkou Příhodovou, kteří jim 
vyprávěli o vlídném přístupu Jiřího Kyliána při zkouš-
kách a také o jednotlivých choreografiích, z nichž je 
představení komponováno. Dozvěděli se více o životě 
a práci tohoto světoznámého choreografa, který byl 
v letošním roce zvolen členem francouzské Aka-
demie des beaux-arts. Na závěr Radka Příhodová 
a Michal Štípa zatančili pouze pro mecenáše ukázku 
ze Žalmové symfonie.

Máte-li chuť aktivně se účastnit dění na naší první 
scéně, nahlédnout do zákulisí a ještě více se při-
blížit divadlu, vstupte mezi mecenáše … těšíme se 
na vás!

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

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

Baletní dílna pro mecenáše
V říjnu uvedlo Národní divadlo premiéru baletního představení Kylián – 
Mosty času, která se bezesporu stala jednou z největších událostí  
letošní divadelní sezony. A nebyl by to Mecenášský klub, aby pro  
své členy nepřichystal k tak velkolepé události něco navíc.



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

FO
TO

: J
. G

U
LY

Á
S

VÁNOČNÍ
KONCERT 
SIMONA HOUDA-ŠATUROVÁ 
17. & 18. 12. 2018
DIRIGENT: ANDREAS SEBASTIAN WEISER
RECITACE: SOŇA ČERVENÁ
KLAVÍR: MAREK KOZÁK

ZPĚV: JAROSLAV BŘEZINA, ROMAN VOCEL

ORCHESTR A SBOR STÁTNÍ OPERY
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR

WOLFGANG AMADEUS MOZART ERNÖ DOHNÁNYI LUBOŠ FIŠER
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OPERA > VÁNOČNÍ KONCERT

Otázky pro …

 >

Simona Houda-Šaturová
Foto: J. Houda
Soňa Červená
Foto: B. Skála

… Simonu Houdu-Šaturovou
Na svém repertoáru máte mnoho mozartovských 
rolí. Která z nich je vaše nejoblíbenější?
Máte pravdu, mozartovských rolí mám mnoho a nej-
oblíbenější jsou vždy ty, které momentálně zpívám. 
Nyní je to hlavně Donna Anna. Výjimkou je Konstanze, 
která patří k mým nejoblíbenějším již hodně dlouho. 
Kdysi jsem milovala Paminu, Iliu nebo Zuzanku, ale 
teď se už moc těším na Hraběnku, jejíž debut mě čeká 
v příští sezoně v Bruselu.

S Mozartem se setkáváte v různých formách – jak 
se liší koncertní Mozart od operního? Je to pro vás 
patrný rozdíl?
S mozartovským koncertním repertoárem se v posled-
ní době bohužel nesetkávám až tak často. I proto se 
na koncert se Státní operou moc těším. Rozdíly v inter-
pretaci nejsou výrazné, obyčejně vás charakter skladby 
sám navede. V duchovních skladbách cítím zvláštní 
koncentraci, zklidnění, ze všech výrazových prostředků 
vám zůstává jenom hlas a vy v něm musíte obsáhnout 
vše. Operní role nabízí možností podstatně více. Už je-
nom propojení zpěvu a herectví je vzrušující. A energie, 
která bývá na jevišti, je pro mě magická. Interpretovat 
tyto rozdílné formy, je nesmírně obohacující.

Mají pro vás vánoční koncerty zvláštní atmosfé-
ru – je pro vás příjemné vystupovat na jevištích 
v adventním období?
Vánoční koncerty mají vždy speciální atmosféru. 
Všichni se, i když jenom potají, alespoň na chviličku 
stáváme dětmi. Těšíme se z nazdobených stromečků, 
dárků, pohádek, sněhu, když se poštěstí. Obyčejně 
na koncerty přichází obecenstvo, aby již v předstihu 
nacházelo sváteční atmosféru. Nechat stres za dveřmi 
a těšit se z krásné hudby, z koled, jednoduše se „před-
připravit“ na vánoční čas. Je báječné stát na pódiu, 
vidět rozzářené obličeje a moci rozdávat radost. Vždy 
je mi za touto atmosférou po Vánocích trochu smutno, 
ale zase ji vystřídají silvestrovské a novoroční koncer-
ty, již se zcela jiným charakterem a energií. 

Diváci Národního divadla vás mohou vidět v příštím 
roce i jako Donnu Annu (Don Giovanni) nebo Violettu 
Valéry (La traviata) – pěvecky máte role zvládnuté, 
ale vyžadují pro vás tyto charaktery nějakou speci-
ální přípravu? Jak se pro vás tyto role vyvíjejí?
Neřekla bych, že bych potřebovala nějakou speciální 
přípravu. Před Violettou se snažím hlídat repertoár, 

který zpívám a dohlížím na to, abych měla den před 
představením volno. Je pro mě ale vždy nesmírně 
inspirativní, když můžu jednu roli zpívat v různých 
produkcích. Noví dirigenti, režiséři a kolegové vám 
mohou objevit jiný náhled na roli, nasměrovat její 
vnitřní vývoj jiným směrem, objevit detaily, které vaši 
interpretaci posunou dál. Proto se těším, že v této 
sezóně vstoupím do inscenace La traviaty Státní opery, 
která má úplně jiné pojetí, a já budu moci ve Violetě 
objevovat zase další odstíny interpretace.

… Soňu Červenou
Velmi často se věnujete interpretaci melodramu 
a recitaci. Jaký máte k tomuto žánru vztah vy 
osobně?
Slovo má stejnou hodnotu jako hudba, ani jedno 
se nesmí šidit – k tomu mě nabádal můj otec, Jiří 
Červený. Dbala jsem na to jak v operním zpěvu, tak 
v překladech. Melodram, tj. MLUVENÉ slovo k HUDBĚ, 
je speciální obor, který mám ráda. Proto se těším 
na Vánoční koncert v karlínském Foru. 

Před svou kariérou v zahraničí jste vystupovala 
pouze v tehdejším Smetanově divadle a Tylově 
divadle. Jaký je váš vztah k Národnímu, jaké je to 
stanout na jeho prknech, byl to pro vás tehdy sen 
nebo určitá meta? 
Vánoční koncert pořádá Národní divadlo. Vždycky jsem 
si přála být členem „Zlaté kapličky“, což mi z politických 
důvodů nebylo dopřáno. Znovu tedy opakuji, že z pozvá-
ní Národního divadla jsem měla radost. Bylo mi ctí. 

Mají pro vás vánoční koncerty zvláštní atmosfé-
ru – je pro vás příjemné vystupovat na jevištích 
v adventním období? 
Advent nám pokaždé přináší slavnostní pocity plné 
ušlechtilých předsevzetí, jakousi vděčnost, že … Ne-
nechte mě být melancholickou. To se ke mně nehodí. 

Forum Karlín není pro Národní divadlo ve spojení 
s vánočním koncertem příliš typický. Jak se na něj 
těšíte vy?
Zažila jsem ve Foru Karlín několik krásných večerů. 
Myslím, že pásmo koled s názvem Vánoční Luboše 
Fišera bude v tom velkém prostoru doopravdy svá-
tečně vánoční.

Eva Sochorová

Předvánoční čas přinese pro ND vedle čtyř tradičních adventních koncertů 
také dva samostatné vánoční koncerty Státní opery pod hudebním vede-
ním Andrease Sebastiana Weisera. Po dva večery se představí dvě úžasné 
dámy – významná sopranistka SIMONA HOUDA-ŠATUROVÁ a operní pěv-
kyně a herečka SOŇA ČERVENÁ. Chybět nebude ani pánské zastoupení: 
klavírista Marek Kozák, tenorista Jaroslav Březina a basista Roman Vocel.
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

Ernst Krenek

Dirigent: Stefan Lano 
Režie: David Drábek

Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Tomáš Kypta

Sbormistr: Adolf Melichar
Dramaturgie: Jitka Slavíková

Pohybová spolupráce: 
Adéla Laštovková Stodolová

Premiéry 
24. a 26. ledna 2019 
v Národním divadle

O své opeře Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) napsal 
Ernst Krenek (či Křenek, 1900–1991), syn důstojníka 
rakousko-uherské armády s českými i německými 
kořeny, že to byl jeho „největší úspěch, zdroj pohádko-
vých příjmů a důvod mnohého, co v mém životě vedlo 
k zásadním změnám“. Ústřední postavou opery je 
romanticky exaltovaný skladatel Max, jehož se snaží 
držet při zemi operní zpěvačka Anita. Maxovými pro-
tihráči jsou úspěšný a obletovaný houslista Daniello 
a černý jazzový muzikant Jonny. Max touží po slávě, 
Jonny po Daniellových vzácných houslích, které se 

nezdráhá ukrást. Krádež houslí je uzlovým bodem zá-
pletky, v rychlém sledu scén se střídají expresionistic-
ké obrazy s prvky filmové grotesky a krimi, hudba se 
pohybuje mezi rozsáhlými novoromanticky znějícími 
plochami a jazzem ovlivněnými tanečními rytmy.

Těšit se můžete na vynikající sólisty Jonathana 
Stoughtona, Jiřího Rajniše, Igora Loškára, Petru 
Alvarez Šimkovou či Vandu Šípovou. 

Jonny vyhrává
Do Prahy se operní Krenek vrací po 80 letech.

 >

Jiří Rajniš ztvární roli Jonnyho
Foto: J. Chundela
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OPERA > HVĚZDY V OPEŘE

Mozartovy narozeniny s Plácidem Domingem

Exkluzivní hosté Opery
V říjnu měl svou světovou premiéru jedinečný 
projekt Fascinace Wagnerem, ve kterém se před-
stavil jeden z nejuznávanějších wagnerovských 
tenoristů současnosti – ANDREAS SCHAGER. 
Na Schagera se mohou čeští diváci těšit i v úno-
ru (22. a 24. 2. 2019), kdy se představí v titulní 
roli Wagnerova Lohengrina v bayreuthské ins-
cenaci skladatelova vnuka Wolfganga. Po jeho 
boku vystoupí skvělý německý barytonista 
THOMAS JOHANNES MAYER jako Friedrich 
von Telramund, jehož charisma mohlo české 
publikum obdivovat již při listopadových reprí-
zách. Mayer pravidelně účinkuje na prestižním 
festivalu v Bayreuthu, roli Telramunda ztvárnil 
v Covent Garden nebo ve Vídni.
Na jevišti první české scény letos exceloval 
temperamentní brazilsko-německý tenorista 
MARTIN MUEHLE jako Don José v Carmen. 
Novinkou bude jeho vstup do inscenace An-
drea Chénier v březnu 2019.
Werthera přijel do Prahy dirigovat Ital LUKAS 
BEIKIRCHER, dirigent Německé opery nad Rý-
nem v Düsseldorfu, který má bohaté zkušenosti 
s operami Verdiho i Wagnera a mnoha dalšími. 
V Innsbrucku nastudoval Wagnerova Rienziho.
Hosty v Aidě, kterou uvádíme 10. ledna, budou 
ruská sopranistka ELENA GUSEVA a jihoko-
rejský tenorista JAMES LEE, který již v roli 
Radama vystoupil v Praze po boku Anda-Lou-
ise Bogzy a hostující Adiny Aaron. Guseva se 
pražskému publiku představí vůbec poprvé. 
V Hudebním divadle Stanislavského a Němirovi-
če-Dančenka v Moskvě ztvárnila mnoho stěžej-
ních rolí, jako Taťána v Oněginovi se představila 
i divákům v německém Saarbrückenu. 

Martin Muehle Lukas Beikircher

Thomas Johannes MayerAndreas Schager

FO
TO

: J
. G

U
LY

Á
S

FO
TO

: A
R

CH
IV

 N
D

FO
TO

: S
. P

A
U

LY

FO
TO

: M
. D

A
N

N
EN

M
A

N
N

Národní divadlo připravuje tradiční koncert  
Mozartovy narozeniny ve spolupráci se spolkem  
Domingo-Mozart-Prague. Ve Stavovském diva-
dle úzce spojeném s legendárním skladatelem 
W. A. Mozartem zazní v den géniova narození, 
27. ledna, jeho hudba v podání Orchestru Národního 
divadla a pod taktovkou výjimečného operního  
pěvce a dirigenta Plácida Dominga. Vystoupí  
čtyři vynikající sólisté: Adela Zaharia, Štěpánka  
Pučálková, Petr Nekoranec a Simone Alberghini. 
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Novinky z Opery
Adventní koncerty
Adventní koncerty v Národním divadle s hudbou vánoční doby a Českou 
mší vánoční Jakuba Jana Ryby se staly již tradicí. Letošními adventními 
koncerty podpoříme Středisko výcviku vodicích psů Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých ČR sídlící v pražských Jinonicích.

Uvádíme 2., 9., 16. a 23. prosince 2018 v Národním divadle

Tosca zavítala do Španělska
V Národním divadle měla Tosca, kterou speciálně pro něj připravil 
mezinárodně uznávaný francouzský režisér Arnaud Bernard, premiéru 
v lednu 2017. Inscenaci nastudoval Andreas Sebastian Weiser s Orches-
trem Státní opery. 
Operní thriller o slavné zpěvačce Tosce, jejím milenci malíři Cavara-
dossim a zákeřném policejním šéfovi baronu Scarpiovi, odehrávající se 
roku 1800 v Římě v době napoleonských válek, patří k nejpopulárnějším 
operním titulům. V listopadu byla naše Tosca uvedena ve španělském 
městě Oviedo, kde se inscenace odehrála čtyřikrát v divadle Teatro 
Campoamor. S místním orchestrem a sborem Opery v Oviedu hudebně 
nastudoval Pablo González. V hlavních rolích se představila Ekaterina 
Metlova jako Tosca a Arturo Chacón-Cruz Mario Cavaradossi.

Nabucco – nástěnný kalendář 
pro rok 2019 

Fotograf a člen sboru Státní 
opery Martin Beck vydal 
ve spolupráci s Národním 
divadlem a za finanční pod-
pory manželů Jany a Mirka 
Hofmanových kalendář pro 
rok 2019.

Kalendář s názvem Nabucco 
zachycuje klíčové postavy 
slavné Verdiho opery, kterou 
u nás režíroval slavný te-
norista José Curra. 

Marcele Machotkové udělena 
Pocta hejtmana 

Emeritní sólistka Marcela 
Machotková (1931), držitelka 
Ceny Thálie za celoživotní 
mistrovství v kategorii opera 
v roce 2017, převzala v pon-
dělí 29. října v Oblastní ga-
lerii Liberec Poctu hejtmana 
Libereckého kraje, udělované 
od r. 2006 mimořádným 
lidem, kteří se zasloužili 
o vynikající jméno Liberec-
kého kraje doma i v zahra-
ničí. Marcela Machotková, 
která zářila jako sopranistka 
nejprve v Divadle F. X. Šaldy 
a poté v letech 1966–1979 
v Národním divadle, Poctu 
získala za celoživotní přínos 
v oblasti divadla a operního 
zpěvu.
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Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Louskáček 
Vánoční příběh

Baletní pohádka plná kouzel a snů
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij

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

Scéna a kostýmy: Michael Scott
Světla: Klaus Gärditz

Dirigenti: Sergej Poluektov / Václav Zahradník
Tančí: sólisté a soubor Baletu Národního divadla

Hraje orchestr Národního divadla

Uvádíme 
od prosince 2018 do ledna 2019 

v Národním divadle

 ×
Alina Nanu, Adam Zvonař

Foto: M. Divíšek

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Nadační fond pro taneční kariéru pomáhá 
baletním umělcům v procesu změny ka-
riéry. Zakoupením vstupenky na benefiční 
představení přispějete na další vzdělávání 
a rekvalifikace tanečníků po skončení 
profesionální kariéry a na jejich další uplat-
nění. Studium baletu trvá osm let, což je 
nejdéle ze všech umění. Většina tanečníků 
prodělá během kariéry závažný pracovní 
úraz a více než 1/4 z nich kvůli úrazu ka-
riéru skončí, 3/4 tanečníků odcházejí před 
třicítkou a zcela výjimečně mohou tančit 
po čtyřicítce. Vánoční benefiční akce je 
celorepubliková a zapojuje se do ní většina 
českých baletních souborů.

Více na www.tanecnikariera.cz

Benefiční představení
12. prosince 2018
v Národním divadle
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BALET > ON TOUR

Karibik 2018
Soubor Baletu Národního divadla se prezentoval v neobvykle exotických zaoceánských destina-
cích – hostoval ve středoamerické Kostarice a v srdci Karibiku, na Kubě. Umělecký šéf souboru 
FILIP BARANKIEWICZ vybral dvanáct tanečníků (výhradně sólistů) a sestavil exkluzivní celovečer-
ní komponovaný program Gala složený z klasických i moderních duetů a sólových partů.

Kostarická metropole San José se stala první 
zastávkou turné. Program byl na tamější největ-
ší scéně Teatro Nacional de Costa Rica uveden 
hned dva večery po sobě. Celostátní deník Vivo 
označil Český soubor za legendární a s F. Ba-
rankiewiczem otiskl dvoustránkový rozhovor.

Po úspěchu v Kostarice následoval letecký 
přesun na ostrov, do magického města Havana 
a účast na legendárním Festival Internacional 
de Ballet de la Habana „Alicia Alonso“, který má 
tradici již od roku 1960.
„Je to historicky poprvé, co se Balet Národního 
divadla v rámci Kubánského festivalu prezentuje 
vlastním celovečerním programem. Prvotřídní 
kvalitu našich představní potvrdily vřelé reakce 
impulzivního publika a zejména závěrečné ovace 
ve stoje, kterých si opravdu ceníme,“ uvádí Filip 
Barankiewicz, který byl přítomen oběma veče-
rům v Teatro Nacional de Cuba v Havaně.

Kubánský balet je totiž celosvětový uznávaný 
pojem a kvalita tamních tanečníků je mnohokrát 
prověřená. Není však osobnosti, která by pro 
věhlas Kubánského baletu proslavila více než 
zakladatelka festivalu v Havaně Alicia Alonso – 

legendární tanečnice s titulem prima ballerina 
assoluta, která v letošním roce oslavila úctyhod-
ných 96 let.

Michaela Černá (baletní mistryně Baletu ND) 
se s Alicií Alonso setkala osobně, a to hned 
dvakrát. „Poprvé jsem na festivalu v Havaně tan-
čila v roce 1986, bylo to v pas de deux společně 
s Jánem Nemcem. Následně mě Alicia pozvala 
do Havany znovu (1988), a to jsem vystupovala 
s Kubánským národním baletem jako hostující 
sólistka. Tančila jsem Myrtu v baletu Giselle 
a Odettu/Odilii v Labutím jezeře s kubánským 
tanečníkem Rodolfem Castellanosem. Je úžasné, 
že se letos Balet ND festivalu zúčastnil, je to 
čest. Jsem velmi ráda, že jsem mohla tanečníky 
doprovodit a zároveň je uvést do strhující, neleh-
ko popsatelné atmosféry této celosvětově známé 
baletní události.“ 

Toni Piñera pro kubánský server granma.cu
„Skvělé slavnostní zahájení v den 70. výročí Ballet 
Nacional de Cuba. První večer 26. festivalu jsme 
byli svědky obratnosti, mistrovského provedení, 
vynikající techniky a živého rytmu, což na přední 
havanské scéně vyvolalo aplaus. Není od věci 

poznamenat, že v každém z uvedených děl se 
projevila preciznost a elegance, které jsou tomuto 
souboru a jeho členům vlastní. Pro toto své vy-
stoupení v Havaně, kde se představují poprvé, při-
vezli repertoár vypovídající o různých tanečních 
směrech, kterými se soubor zabývá a ve kterých 
mohou tanečníci předvést své schopnosti vypořá-
dat se s různorodými styly, které v tomto souboru 
žijí bok po boku.“

Yuris Nórido pro kubánský server cubasi.cu:
„Vertigo, choreografie Maura Bigonzettiho (tančili 
Kristýna Němečková a Giovanni Rotolo), je dílo ode-
hrávající se v cyklech, mezi temnotou a světlem, 
v intenzivním ‚dialogu’ mezi tanečníky. Nejlepší kus 
večera, diváci ho odměnili aplausem ve stoje.“

Jméno slavné primabaleríny nenese jen me-
zinárodní baletní festival, ale také Havanská 
historická divadelní scéna tedy Gran Teatro de 
La Habana Alicia Alonso. Na těchto prknech bylo 
uvedeno mezinárodní Gala, v rámci kterého vy-
stoupili první sólisté Baletu ND, Nikola Márová 
a Adam Zvonař. Zatančili pas de deux z in-
scenace La Bayadère, kterou v Praze uvádíme 
na přelomu listopadu a prosince 2018.

„Je obdivuhodné, že Balet Národního divadla 
je schopen vyslat téměř všechny své přední 
sólisty reprezentovat soubor za oceán a paralelně 
dokáže v Praze uvést technicky i interpretačně 
velmi náročnou inscenaci Kylián – Mosty času, 
nebo reprízovat moderní inscenaci Slovanský 
temperament téměř v kompletně novém obsa-
zení,“ vyzdvihuje kvality první české scény její 
umělecký šéf.

Gratulujeme našim sólistům Evgenii Chetve-
rikové, Alině Nanu, Kristýně Němečkové, 
Nikole Márové, Magdaléně Matějkové, Nikitovi 
Chetveriku, Mathiasi Deneux, Younsiku Kimovi, 
Giovannimu Rotolovi, Matěji Šustovi, Ondřeji 
Vinklátovi, Adamu Zvonařovi. Děkujeme!

Michael Kořínek

 >
Alina Nanu a Ondřej Vinklát

Foto: Y. Kim

 >
V Havaně

Foto: Y. Kim

 >

Společně na jevišti
Foto: Y. Kim
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BALET > ROZHOVOR

Co mám rád, to mě neunaví
YOURI VÀMOS – někdejší uznávaný tanečník, dnes vyhledávaný choreograf a energický muž,  
kterého ani po sedmdesátce práce nevyčerpává. Do Národního divadla přinesl tři představení – 
Romea a Julii, Othella a Louskáčka – Vánoční příběh. Posledně jmenovaný balet se na scéně ND 
udržel deset let a po krátké pauze se na podzim 2017 znovu vrátil.

Jak si vysvětlujete, že je váš Louskáček tak 
žádaný?
Zaprvé staví na velkém uměleckém díle – 
na slavné Čajkovského hudbě. Zadruhé jsem 
v něm využil nový dramaturgický záměr, a sice 
působivý motiv z Vánoční koledy Charlese Dic-
kense. V neposlední řadě jsem měl čest praco-
vat s výborným souborem Národního divadla, 
což pro mě bylo potěšení. Co víc si přát?
 
Jste známý tím, že při své choreografic-
ké práci re interpretujete známou klasiku, 
snažíte se tradičním kusům vdechnout novou 
energii. Co vás k tomu vede?
Nemyslím si, že je nutné vymýšlet stále něco 
nového. Mě baví nořit se do příběhů, které už 
existují, pronikat do nich a hledat v nich sám 

sebe. Pokud jsou dobré, jejich hloubka je neko-
nečná. Do původního známého díla se snažím 
vložit nějaký nový silný lidský vzkaz. A další 
důležitá věc – spolu s tanečníky chceme, aby 
byli diváci pocitově s námi, aby byli vtaženi 
do děje. Je to úkol, k němuž se neustále přibli-
žujeme, ale nikdy ho úplně nedosáhneme …

Byla bych optimističtější, myslím, že někdy se 
to děje. Při vašem Louskáčkovi jsem zapo-
mněla na všechno kolem.
Pak jsme dosáhli cíle. Jako ve fotbale – gól – 
a stalo se to. Musíte to autenticky cítit, a to je 
složité, téměř nemožné. Nekonečná práce.

Říká se o vás, že jako choreograf jste „největ-
ším soudobým vypravěčem příběhů“. 
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Když jsem býval tanečníkem, v každém svém 
výstupu jsem si nějaký příběh představoval. 
Právě proto, abych diváka zaujal. Nešlo o to 
vnímat mě zvenku, obdivovat, jak vysoko 
skáču. Divák měl být vnitřně se mnou … Člověk 
musí vědět, proč se hýbe. Pokud to neví, nedo-
zví se to ani publikum.
 
Jaká je vaše dnešní zkušenost s tanečníky? 
Vědí, proč tančí? 
Když vidím, že je tanečník prázdný, bez výrazu, 
pomáhám mu, aby se naplnil. Musí vstřebávat 
literaturu, nebo k němu promluvím já … Stačí 
jedno dvě slova, třeba že se má cítit dobře, 
nebo špatně, a už je to příběh. On se toho pak 
musí držet, musí vyjádřit pocit, který ta slova 
obsahují. 

Napadá mě Vaculíkův dějový balet Valmont 
uváděný nyní na scéně Stavovského divadla, 
kde se v titulní roli představuje dlouholetý 
první sólista Alexandre Katsapov s talentem 
tanečním, ale i hereckým. Zajímalo mě, jestli 
Giovanni Rotolo v nové alternaci diváky pře-
svědčí. Povedlo se. Giovanni prohlásil, že se 
po svém výkonu „cítí prázdný, ale jen proto, 
že dal do převyprávění příběhu celé srdce“. 
Ano. Baletní mistr může tanečníkovi pomoct, 
stejně tak choreograf, ale nakonec musí ta-
nečník najít sám sebe, najít v sobě to, co chce 
divákům předat. Ve škole se naučí techniku, 
ale cit pro jeviště ne. Jediný špatně odhad-
nutý výraz může narušit atmosféru, divák 
ztratí nit, přestane příběhu věřit. Někdy se 
mě tanečník zeptá: „Jak to mám udělat?“ A já 
mu řeknu: „Dělej, co chceš, ale buď úchvatný. 
Musíš do toho dát všechno a lidi přesvědčit … 
aby byli vzrušení a ani na chvíli nevydechli. 
A důležití nejsou jen sólisté, ale samozřejmě 
i sbor. Každý jednotlivý člověk musí cítit, že 
na něm záleží. Diváci nejsou hloupí, nechtějí 
hledět na znuděný obličej nějakého sboristy. 
Někdy se interpret dostane na výsluní, ale 
brzy zmizí, proč? Podcenil výraz, tvář, oči, 
neudržel pozornost stovek lidí. Pak třeba 
zůstanou v pozadí navždycky, nebo se pak 
na špici neudrží.

Jak to děláte, že po celém dni tréninku s mla-
dými tanečníky nevypadáte vyčerpaně? 
Když má člověk rád to, co dělá, nikdy ho to 
neunaví!

Markéta Stinglová
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Vánoční dárky Baletu

Pokud chcete s baletem prožít každý den, jistě vás potěší nový exkluzivní 
Kalendář Baletu Národního divadla a Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze (UPM). Autorem kalendáře je Younsik Kim, korejský tanečník, 
demisólista Baletu ND a fotograf v jedné osobě, který na lyrických barev-
ných fotografiích zachytil tanečníky v nádherných interiérech historické 
budovy ND a UPM. Dárkem, který udělá radost ženám či dívkám, ať 
už v kombinaci s vánočním předplatným nebo jako samostatný zářící 
solitér, jsou originální šperky inspirované představením Timeless. Tři 
přírodní kameny – modrý achát, karneol a říční perla – zdobí skvostný 
náramek TIMELESS z limitované edice vyrobené ve spolupráci se znač-
kou MOOYYY. Šperk s příběhem potěší každou milovnici baletu a krásy.
Dárky s baletní tematikou jsou v prodeji v e-shopu:
www.narodni-divadlo.cz/cs/e-shop a také v pokladně ND

Hosté Baletu ND
Pražský komorní balet a Balet Praha Junior (Taneční centrum Praha)  
uvádí představení Restart 2019. První polovina večera je věnována 
poslední premiéře PKB: Svět sedmikrásek J. Pokorného. Intimate Spaces 
od S. Delvaux oslavuje L. Janáčka a abstraktně se dotýká vztahu umělce 
přecitlivělého na „ženskou inspiraci“. Světová premiéra L. Wos A New 
Beginning postavila BPJ před hromadu starých kufrů, kdy musí odvyprá-
vět, co kufr na jevišti evokuje. Chvilka POEzie, horor na motivy Havrana 
transponoval M. Svobodník do černé grotesky až absurdního humoru 
tvrdšího ražení, avšak s určitou dávkou „poezie“.
9. ledna 2019 na Nové scéně

Bohemia Balet uvede komponovaný večer v premiéře Sen horké letní 
noci – humorně laděná choreografie F. Veverky odkazuje na letošní hor-
ké léto. L. Holánková roztančí hudbu G. F. Händla a M. Richtra v kompo-
zici nazvané Inspiro (Vdechnutí) a večer uzavře světoznámá Rhapsody in 
Blue G. Gershwina v choreografii J. Horáka. 
13. ledna 2019 ve Stavovském divadle

Divadla F. X. Šaldy uvede představení svého baletního souboru (S)
tvoření. Mystérium inspirované taoistickými texty a filozofií, tedy: voda, 
dřevo, oheň, zem a kov. A pět lidských emocí, s nimiž jsou spojovány: 
strach, hněv, radost, zádumčivost a žal. To vše umocněné hudebním 
doprovodem bubenického seskupení Aries. Libreto, režie a choreografie 
A. Pešková.
14. ledna 2019 na Nové scéně

Autogramiáda kalendáře 2019
V rámci představení La Bayadère (2. 12. v 16.00), Valmont (4. 12. v 19.00) 
a Louskáček – Vánoční příběh (17.  a 20. 12.) proběhne exluzivní autogra-
miáda se členy Baletu ND, tvářemi letošního kalendáře.

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 v Marné opatrnosti? Proč a kdy počítáme do 32? Kolik labutí lze 
vidět na jezeře? To vše se dozvíte při baletní dílně Počítejte s baletem.
16. 12. v 10.00, Balet ND, Anenské nám. 2, Praha 1 (pro děti od 5 let)
Cena: 180 Kč
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz  
nebo k.hanackova@narodni-divadlo.cz

Dramaturgické úvody
9. 12. v 18.30: La Bayadere, foyer na 1. balkoně, Národní divadlo
4. 12. v 18.30: Valmont, Mozartův salonek na 1. balkoně, Stavovské divadlo

Novinky z Baletu
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Od juda ke kankánu
Francouz MATHIAS DENEUX, sólista Baletu Národního divadla. Člověk, v němž 
se vzácně snoubí vášnivost a rozum, spontánnosti a sebereflexe, ambicióznost 
a pokora. Tanečník na vrcholu kariéry, který přesto nezapomíná pomáhat  
druhým. Srdečný muž, jenž umí vyjádřit emoce. I když se to nenosí.
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„Víte, bude to znít lacině, ale kdybych nemohl 
tančit, asi umřu. Není to láska, je to vášeň. 
Láska dává člověku pocit štěstí, ale vášeň může 
bolet. Takhle to se mnou je!“ začíná Mathias vy-
právět, ačkoli jsem se ho ještě na nic nezeptala. 
A ve stejném duchu pokračujeme další tři hodi-
ny, během nichž tento rozhovor vzniká – otázky 
nejsou potřeba a materiálu je mnohem víc, než 
se do časopisu vejde. A tak jen sedím a vděčně 
poslouchám.

Jak jste se k tanci dostal?
Nepocházím z uměleckého prostředí. Dědeček 
pracoval v lese, babička byla chůva, máma učila 
postižené … Byly to mé dvě starší sestry, které 
ve mně rozpoznaly talent k tanci, když jsem 
byl malý, a začaly mě podporovat. Maminka to 
také rychle pochopila a podporuje mě celý život, 
i když to nebylo vždycky snadné. Odmala jsem 
za tancem odjížděl z domova, pořád jsme se 
museli loučit. Jednou jsme se na nádraží oba 
hrozně rozbrečeli, bylo mi asi čtrnáct. „Vystup, 
vystup, nikam už nejezdi!“ nevydržela to, ale 
já jsem se ovládl: „Ne, já musím.“ Cítil jsem, 
že jestli se v tu chvíli vzdám, budu se vzdávat 
celý život. Ten okamžik si pamatuju, posílil mě. 
Nedávno maminka brečela zas, ale byl to už jiný 
pláč. Viděla mě na jevišti a byla pyšná. Všechno 
to stálo za to …

Když vás vidím tančit, vždycky mě zaujme 
váš výraz. Máte velmi přesvědčivý herecký 
projev …
Ano, hlavní pro mě je vstoupit do role a žít ji. 
Technické chyby lze odpustit, absenci výrazu 
nikoli. Mám takový rituál – dlouho a pečlivě se 
líčím, dělám to vždycky sám. Postupně nanáším 
make-up a psychicky se ladím na postavu. 
Když pak vstoupím na jeviště, jsem někdo jiný. 
Na dvě hodiny se divákům úplně odevzdám, 
aby zapomněli na své problémy a dostali se 
do jiného světa. 

A nejde jen o rozptýlení. Tanec, balet, je 
v mých očích vstupenkou do jiné dimenze, je 
to dotek krásy, který může člověka proměnit. 
To jsem rád, že to říkáte. I kdyby byl v divadle 
jediný divák, kterého se představení dotkne, 
mělo to smysl. Kdysi mi jedna paní v děkovném 
vzkazu napsala, že má rakovinu, ale že během 
večera úplně zapomněla, že je nemocná. To bylo 
krásné. Proto nikdy netančím napůl, i když je mi 
zle. Co kdyby v hledišti seděl někdo jako ona? 

Máte nějaké profesní sny?
Mám velké štěstí. Od začátku jsem věděl, že 
nejsem úplně klasický typ Prince z Labutího 

jezera, ale něco ve mně hořelo a měl jsem 
předpoklad se odlišovat. A všechno, co jsem si 
přál, se mi splnilo. Jako čtrnáctiletý žák jsem 
chtěl jednou tančit ve Forsythově díle In the 
Middle Somewhat Elevated – a hned, jak jsem 
přišel do Prahy, mě do něho obsadili. Pak jsem 
si přál, aby mi někdo vytvořil roli na tělo, a Petr 
Zuska mi ušil na míru Merkucia v Romeovi 
a Julii. Toužil jsem být sólistou a dnes jím jsem. 
A zatím poslední věc … myslel jsem na spolu-
práci s Jiřím Kyliánem, že by to bylo úžasné … 
a je to tu. Myslím, že je to taky o tom, mít 
od sebe realistická očekávání a vědět, k čemu 
je člověk stvořený a co mu naopak nesedí. 
Najít svou cestu.

Ve vaší profesi musí existovat žárlivost, ta-
nečníci jsou ambiciózní, mají málo času  
se prosadit. Máte v souboru přátele?  
Jak se s tím vyrovnáváte?
Ambiciózní být musíte, bez toho to nejde, žár-
livost tedy samozřejmě existuje. Já si ale my-
slím, že je dobré se jí zbavit hned, jak na vás 
zaútočí, a přetvořit ji v něco jiného. Jinak by 
vás sežrala zaživa. Na nikoho tedy nežárlím. 
Když mi nějaká role nevyjde, jsem frustrovaný 
a smutný, to ano, to si přiznám. Ale neobracím 
to proti kolegům. Těm naopak pomáhám, jsem 
jim k ruce, abych přispěl k dobrému výsledku. 
Je to lepší než v sobě živit hořkost. A i s tou 
frustrací je to tak, že si ji dovolím dnes, ale 
zítra je nový den a já si hledám něco kon-
struktivnějšího, čemu bych se mohl věnovat. 
A někdy se dějí zvláštní věci. Chtěl jsem třeba 
tančit derniéru svého milovaného In the Middle 
Somewhat Elevated, ale obsadili do ní mého 
kamaráda, s nímž jsme se v roli střídali. A tak 
jsem řekl v pořádku, je to tvoje. No a nakonec 
se stalo, že se kamarád těsně před představe-
ním zranil a odtančil jsem to já.

Pánbůh vám to vytoužené poslední předsta-
vení vrátil ...
Ano, tak to bylo. I když kamarádovi jsem zranění 
samozřejmě vůbec nepřál. 

Máte čas i na něco jiného než na tanec? 
Rád bych řekl, že ano, ale vlastně se od tance 
nedokážu odpoutat ani ve volném čase. Je 
to ale moje volba. Ačkoli jsem zaměstnaný 
v Národním divadle jako sólista, jsem součástí 
i jiných tanečních projektů – Dekkadancers, 
Ballet Hommes Fatals, Art in Motion – takže 
skoro žádný volný čas nemám. O prázdninách 
bývám s rodinou dva týdny na dovolené, a to 
je jediná doba, kdy se tance vzdám, déle bych 
to nevydržel. A jsem za to rád. Kolik lidí dnes 

miluje svou práci? Chci tančit naplno, dokud 
to jde. Je to životní styl. Navíc pořád potká-
vám nové lidi a příležitosti, otevírají se mi 
možnosti pro budoucnost, kdy bych se chtěl 
uplatnit jako učitel nebo choreograf … Loni 
jsem si zranil záda, tělo se ozývá, začíná být 
unavené. Až jednou tančit přestanu, chtěl bych 
učit, být baletním mistrem. Můj dobrý přítel 
Saša Katsapov je mi v tomhle inspirací. Ještě 
donedávna tančil jako první sólista, ale dnes 
rozjíždí úspěšnou dráhu baletního mistra a má 
už úspěchy. Taky fotografuje, k tomuhle roz-
hovoru mě fotil on. Vzájemně se inspirujeme, 
jsme na jedné vlně. A i při našem focení vyšlo 
najevo, že už se nechci prezentovat divoce 
a rozevlátě jako před pár lety – dnes jsem už 
jiný, chci ukázat něco hlubšího a myslím, že 
jsme to na těch obrázcích zachytili. 

Daří se vám sledovat politické dění, spole-
čenskou situaci?
Jedno vnímám velmi silně. Lidé se stále přou, 
pořád spolu bojují. Připomíná mi to mé rané 
dětství, kdy mě maminka zkoušela přivést 
k džudu. Já jsem tam nechodil rád, protože 
se tam bojovalo, tak jsem to vnímal. Jednou 
jsem zlobil a učitelka mě zavřela do vedlej-
ší místnosti, abych se uklidnil. A tam holky 
tančily nádherný barevný kankán a já jsem 
najednou věděl, co chci dělat. Chci rozdávat 
krásu, ne se prát. Měli bychom se starat 
o to, abychom byli sami se sebou spokojení, 
abychom sami sebe pochopili a přijali. Pak 
bychom dokázali naslouchat druhým lidem 
a chápat i je. Někteří ale sami sebe nepřijali, 
takže nedokážou přijmout ani druhé, vytvářejí 
konflikt, rozdělují, staví zdi a jsou nenávistní. 
Třeba na sociálních sítích, to je velmi smutné. 
A stejné je to s politikou. S přáteli jsme byli 
velmi rozrušení výsledkem prezidentských 
voleb. Proto miluji umění, zvlášť tanec a hud-
bu, které jsou beze slov a mažou veškeré 
hranice. Takové umění boří bariéry a lidi 
spojuje. Kdyby k sobě lidi dokázali být laskaví 
a spolupracovat, byl by svět lepší, byl by mír. 
No – snad se na takové místo dostaneme 
aspoň po smrti!

Mathiasi, prosím vás, jděte a řekněte tohle 
našim politikům – klidně se vší vášnivostí. 

Děkuji za rozhovor.

Markéta Stinglová

 >

 

 >

Mathias Deneux
Foto: A. Katsapov
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VZPOMÍNÁME

Dalibor Jedlička
Ve čtvrtek 18. října zemřel v Praze ve věku 
89 let emeritní sólista a šéf Opery Národního 
divadla Dalibor Jedlička. Narodil se 23. května 
1929 v muzikantské rodině ve Svojanově u Svi-
tav. Na brněnské konzervatoři studoval od roku 
1945 na doporučení jejího ředitele a hudební-
ho skladatele Jana Kunce hru na kontrabas. 
Zpěvu se učil nejprve soukromě u profesorky 
Krancové, později u Rudolfa Vaška. Ještě jako 
posluchač konzervatoře byl přijat v roce 1948 
do sboru Janáčkovy opery v Brně. O rok později 
byl Františkem Paulem angažován jako sólista 
operetního souboru v Olomouci, kde se uplatnil 
i v operních představeních. V letech 1950–1957 
byl sólistou opavské opery, kde rozšířil svůj 
operetní a operní repertoár o role, jakými jsou 

Smetanův Kecal, žalářník Beneš, Mumlal, Ma-
touš, Dvořákův Vodník a Lucifer, Mozartův Don 
Alfonso, Beethovenův Rocco a další. V roce 1957 
přešel Dalibor Jedlička do souboru ostravské 
opery, kde mimo jiné nastudoval Gounodova 
Mefistofela, Mozartova Papagena, Weberova 
Kašpara a Musorgského Borise Godunova. 
Recenzent Mladé fronty tehdy napsal: „Titulní 
úlohu ztělesnil mladý, nadaný D. Jedlička. Podal 
krásný hlasový i herecký výkon. Jeho zpívané 
slovo mělo dramatickou výrazovost, a to bez újmy 
na deklamační zřetelnosti …“
Emanuel Kopecký popsal jeho tehdejší umě-
leckou vyzrálost takto: „Smetanovské postavy 
mu byly blízké svou nehledanou prostotou, 
spontánností a někdy také – jako právě Kecal 

nebo Mumlal – lidově podbarveným lišáctvím 
a bodrostí. Nikdy nemusel přehrávat a vynaklá-
dat hledačské úsilí k vyjádření jejich charakteru. 
Naprostá spontánnost výsledného projevu ovšem 
byla typická nejenom pro role smetanovské; stej-
ně se projevoval i v dílech Dvořákových a dalších 
skladatelů. Všechny jeho operní postavy byly 
přirozené, herecky i pěvecky odlišené, osobité 
svým pojetím.“
V Národním divadle se poprvé představil jako 
host 21. dubna 1959 v titulní roli Borise Go-
dunova. Od 1. ledna následujícího roku se stal 
sólistou pražské opery. Za dobu více než třiceti 
let se uplatnil nejen v již dříve nastudovaných 
rolích, ale v řadě nových, například jako Sme-
tanův Chrudoš a Rarach, Dvořákův Marbuel, 
purkrabí Filip i Vilém z Harasova či Basmanov. 
Neopomenutelné jsou jeho kreace v Janáčko-
vých operách: Stárek, doktor Kolenatý, Dikoj, 
Gorjančikov, Farář, Jezevec i Revírník, a trojrole 
Sakristána, Domšíka a Lunobora, v níž se před-
stavil mimo jiné na festivalu v Edinburghu.
Mezi jeho mozartovské postavy patřil Barto-
lo, Figaro, Papageno, Masetto a Komtur, dále 
Donizettiho Don Pasquale, Massenetův Sancho 
v Donu Quijottovi a řada rolí v operách Verdiho, 
Pucciniho a dalších světových skladatelů. Své 
mimořádné herecké schopnosti uplatňoval 
i v operách současných (připomeňme ales-
poň Kašlíkův Krakatit, Suchoňovu Krútňavu, 
Hanušova Sluhu dvou pánů nebo Podivuhodné 
dobrodružství Arthura Rowa Ivana Jirků). 
Listopadové události roku 1989 jej od 19. 
prosince 1989 přivedly do funkce šéfa Ope-
ry Národního divadla, kterou zastával do 14. 
dubna 1991. V zahraniční se mohli operní diváci 
seznámit s jeho uměním jak díky zájezdům 
Národního divadla, například do Amsterdamu, 
Benátek, Madridu, Moskvy nebo Vídně, tak díky 
gramofonovým nahrávkám, z nichž vynikají 
zejména kompletní snímky Janáčkových oper 
pořízené firmou DECCA. Za řízení dirigenta 
Charlese Mackerrase je tak zachycen jeho 
Kolenatý, Dikoj, Gorjančikov, Revírník a Rychtář. 
Spolupracoval samozřejmě také s rozhlasem 
a televizí. 
V roce 1975 byl jmenován Zasloužilým čle-
nem Národního divadla, jehož byl skutečnou 
uměleckou oporou. V roce 1981 mu byl udělen 
titul Zasloužilý umělec. V roce 2016 převzal 
na jevišti Národního divadla Cenu Thálie za ce-
loživotní operní mistrovství. Naposledy jsme 
se Daliborem Jedličkou rozloučili v Národním 
divadle 29. října.

Čest jeho památce!

 >

Dalibor Jedlička
Foto: archiv ND



Marcela Lemariová * 90 let
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DIVADELNÍ KRONIKA

Zdena Nemcová 74 letJiří Steimar † 50 let

Hugo Haas † 50 let

Jaroslav Vojta * 130 letLibuše Márová * 75 let

Blahopřejeme
LIBUŠE MÁROVÁ  
(24. 12. 1943) slaví své 75. narozeniny. 
Sólistka Opery ND v letech 1966–2006. 
Vytvořila zde snad všechny role svého 
oboru v českých i světových operách 
všech stylových období, které byly 
od jejího nástupu součástí dramaturgie. 
Působila i v zahraničí. Z rolí: titulní Car-
men, Olga (Evžen Oněgin), Pavlína (Piková 
dáma), Vlasta (Šárka), Cherubín (Figarova 
svatba). Držitelka Ceny Senior Prix 2017. 
V roli Dorabelly, Così fan tutte, 1974.

Připomínáme
JAROSLAV VOJTA 
(27. 12. 1888–20. 4. 1970), patřil do velké 
herecké rodiny (otec Alois Vojta-Jurný, 
nevlastní tety Marie Spurná, Terezie 
Brzková, Otýlie Beníšková aj.), zpočát-
ku působil v hereckých společnostech, 
členem ND v l. 1925–1959). Z rolí: Vávra 
(Maryša), Alfréd Doolittle (Pygmalión), 
Bláha (Naši furianti). V roli Corina, Jak se 
vám líbí, 1947.

HUGO HAAS  
(18. 2. 1901–1. 12. 1968), člen Činohry ND 
od r. 1930 do r. 1939 (propuštěn z rasových 
důvodů), emigroval do USA, kde se herecky 
dál uplatnil. V r. 1961 přesídlil do Vídně, 
kde nakonec zemřel. Z rolí: Malvolio (Cokoli 
chcete), Galén (Bílá nemoc). V roli Pavla, 
Kamaráde, kde jsi?, 1936.

MARCELA LEMARIOVÁ  
(1. 12. 1928–30. 4. 2003), byla sólistkou 
Opery ND od r. 1955, poté také jako asis-
tentka operní režie, dramaturgyně opery 
ND. Po odchodu z ND (1990) hudební 
publicistka. Jako Baruška, Figarova svatba, 
1961.

JIŘÍ STEIMAR  
(24. 4. 1887–16. 12. 1968), herec, člen ND 
(s krátkými přestávkami) od r. 1913–1959. 
Kromě působení i v jiných divadlech se 
věnoval také podnikání. Do jeho rodiny 
patří V. Budil, J. Steimarová, J. Kodet, 
E. Steimarová, B. Kodetová a A. Polívková). 
Z rolí: Lopachin (Višňový sad), Horatio 
(Hamlet), Orlando (Jak se vám líbí). Jako 
Jolos, Smír Tantalův, 1958.

Opustila nás
ZDENA NEMCOVÁ 
S lítostí oznamujeme, že v pátek 16. lis-
topadu 2018 zemřela ve věku 74 let paní 
Zdena Nemcová (22. 5. 1944 – 16. 11. 2018), 
tanečnice a baletní mistryně Národní-
ho divadla, choreografka a pedagožka 
Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Čest 
její památce.
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KALEIDOSKOP

Ceny Ministerstva 
kultury

Slavnostní večer předání cen 
se konal 21. října na Nové  
scéně ND. 

1  Ministr kultury doc. Mgr. Antonín 
Staněk a moderátoři Štěpán Pe-
char a Pavla Beretová 

Fascinace Wagnerem

Výjimečné spojení Wagnerovy 
hudby a originálního filmu 
ve světové premié ře proběhlo 
25. a 26. října ve Foru Karlín.

2  Tenorista Andreas Schager  
s projekcí Selcuka Cary

3  Dirigent Matthias Fletzberger, 
Andreas Schager, houslistka Lidia 
Baich a autor koncepce, režisér 
Selcuk Cara

Plukovník Švec

Premiéra inscenace 25. října 
na Nové scéně zahájila oslavy 
100. výročí republiky v ND.

4  Umělecký šéf Činohry ND Daniel 
Špinar, správní ředitelka Ing. Tama-
ra Čuříková a režisér Jiří Havelka

5  Jiří Havelka představuje spole-
čenskou hru Legio-nářek, kterou 
Činohra ND vydala k premiéře 
Plukovníka Švece

6  Dramaturgyně Marta Ljubková 
představila tričko vydané k téže 
příležitosti

Slavnostní  
představení Libuše

V sobotu 27. října ND uvedlo 
novou inscenaci Libuše. Před-
stavení přenášela v přímém 
přenosu Česká televize. 

7  Předseda Senátu Parlamentu 
České republiky Milan Štěch

8  J. E. Nicholas Stewart Archer, 
velvyslanec Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska

9  Ministr kultury doc. Mgr. Antonín 
Staněk a ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian

10  Generální ředitel České televize 
Ing. Petr Dvořák, MBA
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11  Bc. Vojtěch Pikal, místopředseda 
Poslanecké sněmovny

12  Mgr. Jan Farský poslanec Parla-
mentu ČR a člen Parlamentního 
shromáždění NATO

13  ThLic. Dominik kardinál Duka OP, 
arcibiskup pražský a primas český

14  Poslanec PS PČR Mgr. Václav 
Klaus a ministr zdravotnictví 
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch s chotí

Křest literárně-vý-
tvarného almanachu

V neděli 28. října proběhl 
křest almanachu, který se 
zrodil ze soutěže Od kamene 
ke zlatu, od divadla ke státu. 
Úspěšní soutěžící se s námi 
setkali ve slavnostním foyer, 
získali svůj výtisk a certifikát.

15  Velkou radost jsem měli z účasti 
řady dětí

16  Předsedkyně literární poroty 
spisovatelka Markéta Dočeka-
lová, editorka Dana Flídrová, 
primabalerina Tereza Podařilová, 
předseda výtvarné poroty Jan 
Kunovský. Záštitu převzal ředitel 
ND prof. Jan Burian.

Videomapping

Vrcholem oslav byl 28. října 
interaktivní videomapping 
na historickou budovu ND 
z perspektivy Střeleckého 
ostrova a mostu Legií.

17  Výzva k akci – spojení historie 
a současnosti

18  Výsledný videomapping
19  Nepřízeň počasí neodradila dav 

účastníků
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NOVÁ ŠKODA KAROQ S POHONEM 4X4
ŠKODA AUTO – partner Národního divadla

novaskodakaroq.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA KAROQ: 4,4–5,6 l/100 km, 116–134 g/km/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

PRO TY, KTEŘÍ SE  
NECHTĚJÍ NA SVĚT 
DÍVAT JEN Z PARTERU

SIMPLY CLEVER

FPSK 181329_Skoda Auto_Karoq inzerce ND_190x277.indd   1 09.11.18   11:48





umělecké AUKčNí LAHVE pilsner urquell 2018

Již sedmým rokem inspiruje Pilsner Urquell přední 
designéry zvučných jmen jako byli Lars Kemper, 
Miroslava Kupčíková, Lenka Husárková s Bořkem 
Šípkem, Maxim Velčovský nebo Lukáš Jabůrek 
k tvorbě uměleckých lahví. Ty pak v předvánočním 
čase nabízí ve veřejné dobročinné aukci, aby 
společně s dražiteli pomáhal Centru Paraple v péči 
o lidi s poškozením míchy a o jejich rodiny. 

Letos si připomínáme významné výročí naší 
státnosti  –  100 let od založení svobodného 
Československa. Vybrali jsme proto deset milníků 
našich moderních dějin spojených s hodnotami, 
které nepozbývají svou platnost a jsou důležité 
i  pro naši budoucnost. Vznikla tak kolekce lahví, 
z níž každá je unikátní a připíjí na ideály, na kterých 
staví i Pilsner Urquell. 

Tento rok jsme se spojili s renomovanou sklárnou 
Bomma, která podobně jako Pilsner Urquell ve 
své práci spojuje tradice českého umu a zároveň 
používá nejmodernější technologie, které umožňují 
vytvářet každý výrobek v nejvyšší kvalitě. Autory 
kolekce jsou symbolicky Čech a Slovák – designéři 
studia deFORM Václav Mlynář a Jakub Pollág, kteří 
kreativně řídí tvorbu sklárny Bomma. Design 
lahví symbolizuje 100. výročí Československa 
prostřednictvím sta vybroušených faset po 
obvodu lahve, stejně jako nápaditým užitím 
trikolory v křišťálové zátce.

Dražba lahví se uskuteční 13. prosince 2018 
na serveru iDNES.cz.



www.rb.cz

VYHRÁT ČTYŘIKRÁT
ZA SEBOU JE ZAVAZUJÍCÍ

Počtvrté v řadě jsme se stali Klientsky nejpřívětivější bankou roku.  
Vážíme si toho a děkujeme za to především vám - našim klientům!  
Zároveň to bereme i jako závazek k ještě usilovnější práci pro vás. 
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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 prosinci 2018: 

ČINOHRA
Netrpělivost srdce
6. 12. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Nová Atlantida
13. 12. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Modrý pták
30. 12. ve 13.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)

OPERA
Macbeth
5. 12. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Dies numini et principi
15. 12. v 19.00, Pražská křižovatka, 
kostel sv. Anny (celý sál 150 Kč)

BALET
Valmont
4. 12. a 7. 12. v 19.00,  
Stavovské divadlo
(II. balkon 250 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Cocktail 012- The Best Of
15. 12. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
nách ND. Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 2 vstupenky (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 prosinci 2018. 

ČINOHRA
Faust
2. 12. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Vítejte v Thébách
5. 12. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Zbyhoň!
17. 12. Ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

OPERA 
Maškarní ples
21. 12. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Dies numini et principi
15. 12. v 19.00, Pražská křižovatka, 
kostel sv. Anny (celý sál 150 Kč)

BALET
Valmont
7. 12. a 8. 12. v 19.00,  
Stavovské divadlo
(II. balkon za 250 Kč)

LATERNA MAGIKA
Malý princ
8. 12. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 300 Kč)

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

Změny v předplatném 2018/2019
B1 (Pro milovníky baletu 1) / La Bayadère 
Představení se namísto plánovaného 21. 11. 2018  
uskuteční 9. 12. 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.

 >

VALMONT
Giovanni Rotolo a Alice Petit

Foto: M. Divíšek
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PROGRAM > PROSINEC / DECEMBER 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

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 ND+ ROD4 16.00

La Bayadère 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 ND+

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  ND+

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

PRAŽSKÁ 
KŘIŽOVATKA – 
KOSTEL SV. 
ANNY

15. So/Sat Dies numini et principi 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 ND+ 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 Children’s 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
Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) 
Czech Christmas Mass (The Children’s Opera Prague)

17.00

21. Pá/Fri
Libuše a česká země aneb Hudební kostičky 
(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
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PROGRAM > LEDEN / JANUARY 2019

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

1. Út/Tue nehraje se / no performance

2. St/Wed nehraje se / no performance

3. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

19.00

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

ROD2 14.00

18.00

6. Ne/Sun Tosca 19.00

7. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

8. Út/Tue Maryša / Marysha ND+ ENG 19.00

9. St/Wed Manon Lescaut 19.00

10. Čt/Thu Aida VŘ 19.00

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

12. So/Sat Tosca 19.00

13. Ne/Sun Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ROD5 14.00

14. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

15. Út/Tue nehraje se / no performance

16. St/Wed Sen čarovné noci / A Midsummer Night´s Dream ENG 19.00

17. Čt/Thu nehraje se / no performance

18. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ EX3 19.00

19. So/Sat Maryša / Marysha 19.00

20. Ne/Sun Bohéma (La bohème) 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed Aida 18.00

24. Čt/Thu Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

25. Pá/Fri Bohéma (La bohème) 19.00

26. So/Sat Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

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

SEN5 14.00

27. Ne/Sun
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing (derniéra / last time)

EX4 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

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

30. St/Wed Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) O1 19.00

31. Čt/Thu Timeless SEN4 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Leden / January 2019

1. Út/Tue nehraje se / no performance

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

3. Čt/Thu Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

4. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season 19.00

5. So/Sat nehraje se / no performance

6. Ne/Sun Opera nás baví – Jazz v opeře / Opera Is Fun! 11.00

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

8. Út/Tue Faust 19.00

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

10. Čt/Thu Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ČS1 19.00

11. Pá/Fri Prague Shakespeare Company 19.00

12. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD4 13.00

Audience u královny / The Audience II 19.00

13. Ne/Sun Rhapsody in Blue (Bohemia Balet) 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue nehraje se / no performance

16. St/Wed Valmont 19.00

17. Čt/Thu Valmont 19.00

18. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator III 19.00

19. So/Sat Malá mořská víla / The Little Mermaid 
ROD7 14.00

18.00

20. Ne/Sun Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 14.00

21. Po/Mon Faust 19.00

22. Út/Tue Mlynářova opička / The Miller’s Monkey DV2 19.00

23. St/Wed Noční sezóna / The Night Season ND+ ENG DV1 19.00

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Valmont XIII 19.00

26. So/Sat Malá mořská víla / The Little Mermaid 
14.00

18.00

27. Ne/Sun Mozartovy narozeniny 2019 / Mozart’s Birthday 2019 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance

31. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) O3 19.00

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

16.00

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

16.00

3. Čt/Thu pronájem / reserved 

4. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

5. So/Sat nehraje se / no performance

6. Ne/Sun Žádný člověk / No Man 20.00

7. Po/Mon Žádný člověk / No Man 20.00

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

9. St/Wed Restart 2019 (Pražský komorní balet, Balet Praha Junior) 20.00

10. Čt/Thu Máj (420 People) / May (420PEOPLE) 20.00

11. Pá/Fri
Máj (420 People) / May (420PEOPLE) 10.00

Cube ND+ 20.00

12. So/Sat Cube 20.00

13. Ne/Sun Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ 20.00

14. Po/Mon (S)tvoření (Balet Divadla F. X. Šaldy Liberec) 19.00

15. Út/Tue Návštěva / The Visit ND+ 20.00

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

17. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

18. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

19. So/Sat Zahrada / The Garden 
 ND+ ROD3, X 17.00

20.00

20. Ne/Sun Zbyhoň! ND+ 20.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Nová krev – Speed Dating / The New Blood – Speed Dating 20.00

23. St/Wed Sternenhoch XVIII 20.00

24. Čt/Thu Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ 20.00

25. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

26. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

27. Ne/Sun Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

28. Po/Mon Nová Atlantida / New Atlantis ND+ ENG 20.00

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

30. St/Wed Coctail 012 – The Best of 20.00

31. Čt/Thu Návštěva / The Visit 20.00
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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. 12. do 31. 12. 2018 jsou v prodeji vstupenky na před-
stavení Baletu, Činohry, Laterny magiky na všech scénách 
a Opery na Nové scéně uváděné do 31. 5. 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. 12. 2018 to 31. 12. 2018, you can purchase tickets  
for Ballet, Drama and Laterna magika performances on all 
the stages and Opera performances at the New Stage until 
31. 5. 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



Evald Schorm 
(15. 12. 1931 – 14. 12. 1988)
Evald Schorm patřil mezi zakládající režiséry 
filmové Nové vlny 60. let. Po roce 1971, kdy mu 
byla znemožněna umělecká práce u filmu, se 
věnoval divadelní režii. Nezapomenutelná byla 
jeho éra jako hostujícího režiséra v Divadle 
Na zábradlí, jehož ráz v 70. a 80. letech utvářel. 
Významná byla také jeho dlouholetá spolu-
práce s Laternou magikou, kde byl později 
zaměstnán až do své smrti. Podílel se např. 
na experimentálních činohrách Noční zkouška 
a Černý mnich, inscenacích Láska v barvách 
karnevalu, Sněhová královna, Odysseus a jako 
jeden z režisérů a hlava tvůrčího týmu je po-
depsán pod legendárním Kouzelným cirkusem, 
který je na repertoáru Laterny magiky už 41 let 
s počtem více než 6 444 repríz.

Kouzelný cirkus Laterna magika 
tradičně uvádí na konci roku: 
letos 29. prosince od 20 hodin, 
30. prosince od 14 a 20 hodin,  
31. prosince od 17 hodin


