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08 Pavel Batěk
o Králi Oidipovi

24 Leonce & Lena 
v premiéře Baletu

32 S Karlem-Heinzem Steffensem  
o Státní opeře

 



 

PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Bon Appétit! 
Společný projekt Laterny magiky 
a Baletu ND
Režie: SKUTR (Martin Kukučka  
a Lukáš Trpišovský)
Choreografie: Jan Kodet
2. a 3. 4. 2020

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Kylián – Mosty času / Bridges of Time
Bella Figura
Gods and Dogs
Petite Mort
Šest tanců (Sechs Tänze)
Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Benjamin Britten, Dirk Haub-
rich, Ludwig van Beethoven, Wolfgang 
Amadeus Mozart
13. 11. 2019

Oněgin / Onegin
Choreografie: John Cranko
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
20. 2. 2020

Zbyněk Matějů
Čarodějův učeň / Krabat
Choreografie: Jan Kodet
Hudba: Zbyněk Matějů
6. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Leonce & Lena 
Choreografie: Christian Spuck
Hudba: Léo Delibes, Martin Donner, 
Amilcare Ponchielli, Alfred Schnittke, 
Johann Strauss ml., Johann Strauss 
st., Josef Strauss, Bernd Alois 
Zimmermann, Hank Cochran, Eartha 
Kitt, The Mamas and the Papas
30. 11. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Spící krasavice / Speeping Beauty
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: Marcia Haydée
21. 5. 2020

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giacomo Puccini
Turandot
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
23. a 25. 1. 2020

Jaromír Weinberger
Švanda dudák /  
Schwanda the Bagpiper
Dirigent: Zbyněk Müller
Režie: Vladimír Morávek
28. a 30. 5. 2020 

Bohuslav Martinů
Špalíček / The Chap-Book
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Petr Zuska
25. a 26. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rodion Ščedrin
Lolita 
Dirigent: Sergey Neller
Režie: Sláva Daubnerová
3. a 5. 10. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Karol Szymanowski
Král Roger / King Roger
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
Režie: Mariusz Treliński
3. a 5. 4. 2020

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Zahajovací koncert sezony 
2019/2020 ke 30. výročí 
sametové revoluce
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
12. 9. 2019

Komorní koncert
19. 10. 2019

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Sbor a Orchestr Národního divadla
1., 8., 15. a 22. 12. 2019

Matiné ke 196. výročí narození 
Bedřicha Smetany
1. 3. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2020
27. 1. 2020

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Slavnostní koncert  
ke znovuotevření Státní opery
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
5. 1. 2020

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Sofoklés
Král Oidipús / Oedipus Rex
Režie: Jan Frič
5. a 6. 12. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Thomas Bernhard
Oběd u Wittgensteina /  
Lunch at Wittgenstein 
Režie: Daniel Špinar
7. a 8. 11. 2019

Vincent Macaigne
Stát jsem já / I am a Country 
Režie: Jan Mikulášek
12. a 13. 3. 2020

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Idiot / The Idiot 
Režie: Daniel Špinar
4. a 5. 6. 2020

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Witold Gombrowicz
Kosmos / Cosmos 
Režie: Ivan Buraj
14. a 15. 11. 2019

Koncové světlo / The End Light 
Režie: Jan Frič
27. a 28. 2. 2020

Katja Brunnerová
Duchové jsou taky jenom lidi / 
Ghosts are Only Humans Too 
Režie: Kamila Polívková
14. a 15. 5. 2020

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2019–2020 SEASONPremiéry

SEZONY 2019–2020



Vážené divačky, vážení diváci,  
milí přátelé divadla,

v prosinci v Činohře zakončíme náš první 

maratón premiér, a to Králem Oidipem v histo-

rické budově Národního divadla. Víte, že tam 

každou sezonu uvedeme jen jeden titul. Jeho 

výběru a přípravě vždy věnujeme mimořád-

nou pozornost: prostor této scény zavazuje 

jak z dramaturgického, tak z inscenačního 

hlediska. Po veleúspěšné Kytici, z níž se i díky 

vám stal činoherní hit, přicházíme s velkou 

antickou klasikou. Sofoklův Král Oidipús patří 

ke kánonu staré řecké dramatiky a jeho po-

selství je živé i dnes. Může jím být třeba touha 

hledat pravdu a ve chvíli, kdy ji nalézáme, 

odvaha před ní neucouvnout a přijmout všech-

ny její důsledky. Zatím posledním Oidipem 

v Národním divadle byl Václav Postránecký 

v úspěšné inscenaci Miroslava Krobota (tehdy 

ve Stavovském divadle) s premiérou v roce 

1996; jsem si jist, že současná interpretace 

v podání režiséra Jana Friče a jeho týmu 

v titulní roli s Pavlem Baťkem bude znamenat 

velký přínos v pestrém repertoáru historické 

budovy, kam patří jak inscenace pro celou 

rodinu, tak jevištní zpracování nejslavnějších 

klasických titulů nově.

Na nové tituly vás ovšem zveme i do dalších 

budov: na Nové scéně za sebou máme teprve 

pár repríz Kosmu, což je dramatizace románu 

Witolda Gombrowicze, kterou pro nás připra-

vil umělecký ředitel brněnského HaDivadla 

a čerstvý držitel režijní Ceny Divadelních 

novin Ivan Buraj. Do Stavovského divadla se 

tentokrát sluší zvát hlavně na herce: trojice 

Lucie Juřičková, Zuzana Stivínová a Saša 

Rašilov svými fenomenálními výkony v nové 

inscenaci hry Oběd u Wittgensteina od Tho-

mase Bernharda posouvají hranice českého 

herectví. Pevně věřím, že i ti nejkonzerva-

tivnější diváci překonají obavu z neznámého 

textu a z autora, který má neprávem pověst 

„příliš komplikovaného“ dramatika, a přijdou 

se podívat na tragikomický příběh lásky tří 

sourozenců v mé režii.

Samozřejmě v prosinci začínáme připravovat 

další inscenace, ale výsledky našeho snažení 

uvidíte až na sklonku zimy; zatím bych vás 

rád pozval na pokračující cyklus ND Talks 

v horním foyer Nové scény – tam se jednou 

měsíčně můžete spolu s námi sejít u diskusí 

s odborníky na divadelní i společenská téma-

ta. Cestou na debatu se zastavte u arkádových 

automatů s tematikou 17. listopadu 1989 

ve Videogalerii Nové scény: připomínat si toto 

výročí je totiž dobré rovněž po uplynutí ce-

lospolečenských oslav. Vždyť význam tehdejší 

události přesahuje pár dní slavení …

Pokud budete mít v předvánočním shonu čas 

na něco mimořádného, přijďte 19. prosince 

na naši již tradiční vánoční Novou krev. Letos 

se její náplně zhostil nový člen souboru Petr 

Vančura a premiérově se předvede též naše 

nově vzniklá herecká kapela Základní kameny 

úrazu. Kde jinde ostatně strávit advent než 

v divadle, že? 

Přijďte, budeme tu.

Krásný sváteční čas a hodně silných umělec-

kých zážitků do nového roku vám přeje

 

Daniel Špinar, 

umělecký ředitel Činohry ND
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Udělala na vás dojem projekce 
na Národní třídě a na Václavském 
náměstí při oslavách 30. výročí sa-
metové revoluce? Pak si nenechte 
ujít videomapping stejných autorů. 
Umělecká skupina 3Dsense využije 
specifického umístění divadelní 
budovy na magistrále. Projíždějící 
vozidla se stanou komponenty 
vzniklého generativního video-
mappingu. 

„Budova Státní opery pro nás 
poslouží jako zrcadlo,“ představuje 
záměr Jan Hrdlička z 3Dsense. 
„To, co uvidíme a uslyšíme, bude 
generováno námi samotnými, naši-
mi vozidly. Automobily projíždějící 
magistrálou před budovou Státní 
opery svým pohybem generují 
na fasádu budovy unikátní video-
projekce, světelnou show a hudební 
dílo v reálném čase.“ 

Pozice, velikost a rychlost jednotli-
vých automobilů bude rozpoznává-
na z kamery umístěné na budově 
Státní opery. Data budou online 
zpracována a použita ke generování 
hudební skladby a vizuálním efektů. 
Aktivita bude streamována na web.
www.statnioperavrekonstrukci.cz

Státní opera 
od silvestrovské noci  
s videomappingem
Národní divadlo a Raiffeisenbank, a.s., generální partner  
Národního divadla, společně připravují v lednu 2020 ke slavnostnímu 
znovuotevření Státní opery po rekonstrukci několikadenní 
audiovizuální show na čelní fasádu budovy divadla. 
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Adventní koncerty 
a Silvestr
Od 1. do 22. prosince uvedeme 
v Národním divadle sérii tradičních 
Adventnich koncertů. Po každou 
adventní neděli se můžete těšit 
na Českou mši vánoční Jakuba 
Jana Ryby v provedení Kühnova 
dětského sboru a Orchestru Ná-
rodního divadla pod vedením Jana 
Chalupeckého. 
Závěr roku bude již tradičně patřit 
Silvestru s Mozartem, během 
kterého zažijete mozartovské árie, 
vybrané lahůdky a snad i tanec 
na jevišti Stavovského divadla.

Více na www.narodni-divadlo.cz/
cs/program
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TV Barrandov  
a Jaromír Soukup  
se musí omluvit 
Národnímu divadlu
Obvodní soud pro Prahu 5 roz-
hodl, že v pravidelné relaci TV 
Barrandov „Moje zprávy“ musí 
prostřednictvím moderátora 
pořadu Jaromíra Soukupa zaznít 
upřesnění nepravdivého tvrzení 
o výletu Mecenášského klubu ND 
do italského operního domu La 
Scala a návštěvnosti Národního
divadla (odvysíláno 16. 6. 2019). 

V pořadu s názvem „Týden s pre-
zidentem“ musí prostřednictvím 
moderátora uveřejnit obdobný 
text za díl odvysílaný 20. 6. 2019. 

Národní divadlo se u soudu 
dále dožaduje ochrany pověs-
ti právnické osoby a dobrého 
jména zaměstnance v souvislosti 
s nepravdivými a dehonestující-
mi tvrzeními v článcích serveru 
Parlamentní listy.

ND café  
s fyzioterapeutem
Baletu ND
S jakými problémy se něho obrací 
tanečníci a tanečnice? 
Co znamená hygiena pohybu a jak 
se dá i při maximální zátěži, jakou 
balet je, pečovat o vlastní tělo? 

Na tyto a spoustu jiných otázek 
nám odpoví a svou profesi přiblíží 
fyzioterapeut Baletu Národního 
divadla Jiří Čumpelík. 

V úterý 10. prosince 2019 od 17.30 
v zadní části kavárny NONA  
v budově Nové scény ND. 
Vstup i šálek kávy zdarma. 
Buďme společně divadlu blíž!

Také letos se Národní divadlo 
zapojilo do Noci divadel s opět 
bohatým programem v Anenském 
areálu a na Nové scéně  
s Laternou magikou. 

Program začal přesně v poledne. V jednom z baletních 
sálů si dětiv rámci tvořivé dílny s názvem Můj divadelní 
deník vyrobily sešitek, který je bude provázet při 
návštěvách divadla. 

Odpoledne zájemci navštívili Divadelní či Hudební 
archiv ND, prošli se po nádvoří a sklepení s jazy-
kově hravým programem na téma Podoby Svobody 
a na půdě v sídle Činohry přihlíželi a zapojili se do scé-
nického čtení divadelní hry Anděl strážný Václava 
Havla. Celou Noc uzavřely zcela vyprodané prohlídky 
zákulisí Nové scény a seznámení se s principy Laterny 
magiky. Účastníci přímo na jevišti a na vlastní kůži 
zažili pocity tanečníků Laterny magiky v záři projekč-
ních reflektorů. 

Noc divadel 2019 s ND+

 >

Návštěvníci na scéně Laterny magiky
Foto: Juraj Lovás
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VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ

I – Exclusive I

Výběrem nejnavštěvovanějších inscenací potěšíte své blízké. V Au-
dienci u královny září Iva Janžurová v roli královny Alžběty II. Jediná 
Beethovenova opera Fidelio osloví nádhernými melodiemi i příběhem 
odvážné lásky. Inteligentní humor i herecké výkony dělají z Pýchy 
a předsudku nezapomenutelný zážitek. A ten budete mít také z výprav-
né Spící krasavice, premiérovém baletu ve Státní opeře. 

25.1.2020 so 19.00 Audience u královny STD
5.3.2020 čt 19.00 Fidelio SO
28.4.2020 út 19.00 Pýcha a předsudek ND
28.5.2020 čt 19.00 Spící krasavice SO

Cena – A: 3 690 Kč, B: 2 590 Kč, C: 1 490 Kč 

II – Exclusive II

Skupinu tvoří úspěšné inscenace, které zaujmou i ty nejnáročnější 
diváky. Zahajuje ji Netrpělivost srdce, dramatizace románu S. Zweiga 
o předstíraném zájmu o chromou dívku a neštěstí, které falešný soucit 
způsobí. Timeless je složen ze tří děl světových choreografů. Spojuje 
je dokonalá taneční forma a nadčasová krása. Silné emoce přináší 
také Kytice, podle balad K. J. Erbena. Posledním titulem je Tosca, 
mistrovské dílo o tragické lásce v temném období politických intrik 
a bojů za svobodu.

20.1.2020 po 19.00 Netrpělivost srdce STD
3.3.2020 út 19.00 Timeless SO
27.4.2020 po 19.00 Kytice ND
16.5.2020 so 19.00 Tosca SO

Cena – A: 3 690 Kč, B: 2 590 Kč, C: 1 490 Kč 

III – Činoherní hity

Přinášíme ta nejúspěšnější představení Činohry ND. Seznámíme 
vás s Obědem u Wittgensteina významného dramatika T. Bernharda. 
V náročných rolích sourozenců se představí S. Rašilov, Z. Stivínová 
a L. Juřičková. Netrpělivost srdce je dramatizací románu dalšího Raku-
šana, mistra psychologie S. Zweiga. V příběhu o falešném soucitu září 
R. Mácha a P. Štorková. Nová Maryša P. Beretové akcentuje zoufalou 
situaci dívky vehnané do nešťastného manželství. A rozloučíme se 
Králem Oidipem, v titulní roli s P. Baťkem.

22.1.2020 st 19.00 Oběd u Wittgensteina STD
6.3.2020 pá 19.00 Netrpělivost srdce STD
22.4.2020 st 19.00 Maryša ND
11.5.2020 po 19.00 Král Oidipús ND

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

IV – Opera ve Státní opeře

Ideální dárek pro všechny, kdo se těší na otevření Státní opery 
po rozsáhlé rekonstrukci. Oblíbená Aida pojednává o milencích, již se 
musejí rozhodnout, dají-li přednost lásce, nebo splní povinnosti ke své 
vlasti. Obdivujete-li Beethovenovu hudbu, nemůžete si nechat ujít jeho 
jedinou operu Fidelio, o síle věrnosti, kterou neoslabí ani vězeňská 
pouta. Král Roger přinese mystický příběh proroka a jeho učení na Si-
cílii 12. století. Ve Verdiho operní adaptaci Macbetha nechybí známý 
dramatický děj ani psychologicky propracované postavy.

18.2.2020 út 19.00 Aida SO
20.3.2020 pá 19.00 Fidelio SO
18.4.2020 so 19.00 Král Roger SO
19.5.2020 út 19.00 Macbeth SO

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

V – Romantické večery I

Vezměte do divadla svou drahou polovičku, přítele, maminku nebo 
třeba kamarádku. Mozartova Figarova svatba pobaví příběhem 
plným skvěle vykreslených postav, zápletek, převleků a bláznivých 
situací. Marná opatrnost je jeden z nejstarších stále uváděných 
baletů. Mistrovské dílo sira F. Ashtona je oslavou radosti ze života 
a především lásky. Kromě úžasných výkonů tanečníků tak můžete 
obdivovat i nádheru nově otevřené Státní opery. 

24.2.2020 po 19.00 Figarova svatba STD
25.4.2020 so 19.00 Marná opatrnost SO

Cena pro dva – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 390 Kč 

VI – Romantické večery II VE DVOU DO DIVADLA

Druhý pár představení nejen pro všechny zamilované přinese 
spojení veselé opery a výpravného baletu. Popelka je jedním z nej-
hranějších děl G. Rossiniho. Inspirována byla pohádkovým příběhem, 
který ale vypráví trošku jinak. Puškinův román ve verších učaroval 
světoznámému choreografovi J. Crankovi, který vytvořil nadčasový 
balet Oněgin na hudbu P. I. Čajkovského. Intimní pas deux Oněgina 
a Taťány přináší hluboký emocionální zážitek pro všechny diváky.

20.2.2020 čt 19.00 Popelka STD
18.4.2020 so 19.00 Oněgin ND

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

VII – Baletní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Představení o velké lásce budou ideálním dárkem pro milovníky 
baletu i pro ty, kteří ho chtějí navštívit poprvé. Obnovená premiéra 
Oněgina nadchne bravurními tanečními i hereckými výkony sólistů 
a velkolepou výpravou. Setkání Taťány a Evžena, který si pozdě 
uvědomí svou osudovou chybu, není jedinou scénou, při níž se vám 
zatají dech. Čarodějův učeň, oblíbená adaptace lužickosrbské pověsti 
o černém mlýnu, čarodějovi a chlapci Krabatovi, vás přenese do svě-
ta plného kouzel, v němž zlé síly dokáže porazit jen pravá láska. 

6.3.2020 pá 19.00 Oněgin ND
9.6.2020 út 19.00 Čarodějův učeň ND

Cena pro dva – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 490 Kč 

VIII – Operní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Představení o vášních potěší pravidelné návštěvníky divadla i úplné 
nováčky, kteří se s operou zatím nesetkali. Prvním je jedno z nejú-
spěšnějších děl J. Masseneta i francouzské opery vůbec. Werther 
upoutá pozornost především bohatou melodičností a barevnou 
orchestrací. Sugestivní hudební řečí podtrhuje příběh o citech, které 
není hlavním hrdinům dopřáno uspokojit. Verdiho Macbeth přináší 
příběh o nezřízené touze po moci a záhadné věštbě. Věříme, že tento 
operní psychologický thriller bude zážitkem i pro vás. 

27.2.2020 čt 19.00 Werther ND
19.5.2020 út 19.00 Macbeth SO

Cena pro dva – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 490 Kč 

IX – Dětem pro radost (VYPRODÁNO)

X – Rodinné divadlo odpolední

Tato skupina udělá radost celé rodině. Nabízíme setkání se všemi 
žánry, díky nimž navštívíte čtyři divadla. Komickým Poprask 
v opeře pojednává o bláznivých situacích, které provázejí divadelní 
premiéry. Činohra se představí adaptací balad z Kytice K. J. Erbena. 
Vidím nevidím Laterny magiky ukáže, jak poznává svět nevidomá 
holčička. V Marné opatrnosti se přeneseme na anglický venkov. 
Tento balet je oblíben hlavně pro veselé scény a radost, s jakou 
oslavuje život a lásku.

11.1.2020 so 14.00 Poprask v opeře STD
29.2.2020 so 14.00 Kytice ND
5.4.2020 ne 17.00 Vidím nevidím NS
3.5.2020 ne 14.00 Marná opatrnost SO

Cena – A: 1 490 Kč, B: 1 090 Kč, C: 790 Kč 

XI – Opera nás baví

Oblíbený cyklus vzdělávacích pořadů je tu pro děti i jejich rodiče! 
Emeritní sólistka Opery Národního divadla Jiřina Marková tentokrát 
připravila pět témat, díky nimž lépe poznáte operní svět. V každém 
dopoledni se dozvíte zajímavosti o hudebních nástrojích, ze života 
skladatelů a z dob, v nichž tvořili. Zkrátka se přesvědčíte, že opera 
není nuda, a není tedy náhodou, že nás baví.

16.2.2020 ne 11.00 ONB: Slavné literární předlohy STD
15.3.2020 ne 11.00 ONB: P. I. Čajkovskij STD
25.4.2020 so 11.00 ONB: Opereta STD
16.5.2020 so 11.00 ONB: Ch. W. Gluck STD
7.6.2020 so 11.00 ONB: Pohádkové opery STD

Jednotná cena – 790 Kč 

Vánoční předplatné
VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

• jednoduchý výběr ze skupin 
sestavených podle žánru či 
zaměření

• 30% sleva na koncerty České 
filharmonie

• dárkové balení abonentní vstu-
penky při osobním

• nákupu v pokladnách ND a při 
zaslání poštou

• cenové zvýhodnění oproti běž-
ným vstupenkám

• přednostní prodej míst před 
zahájením prodeje samostatných 
vstupenek

• přednostní nabídka celosezonní-
ho předplatného

• stejné místo v hledišti při více 
představeních v jednom sále

• bezplatné lektorské úvody 
k představením a speciální akce 
pro předplatitele

KDY, KDE A JAK  
ZAKOUPIT PŘEDPLATNÉ?

• 4. 11. – 23. 12. 2019
 online na www.predplatnend.cz
• 4. 11. – 23. 12. 2019
 po–pá 9–18, so–ne 10–18,  

v hrací dny Nové scény otevřeno 
do začátku představení 
Hlavní pokladna Národního diva-
dla (Národní 4, P 1) 
+ 9. – 23. 12. 2019 prodloužená 
otevírací doba denně do 20 hodin

• 4. 11. – 23. 12. 2019
 osobně v prodejních místech 

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

• 30. 11. – 23. 12. 2019
 po–ne 9–21, vánoční stánek 

Národního divadla v OC Arkády 
Pankrác (Na Pankráci 86, P 4)

ZPŮSOB PŘEVZETÍ VSTUPENEK 
+ ZPŮSOB PLATBY

• eVstupenka + platební kartou 
online, MasterPass, bankovním 
převodem

• osobně při vyzvednutí rezervova-
ných vstupenek nebo při přímém 
nákupu 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, metodou 
Masterpass, bankovním převodem

• k nákupu předplatného lze také 
využít dárkové poukázky Národ-
ního divadla. Uplatnit je můžete 
online či osobně v některé z na-
šich pokladen.
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 OPERA  BALET  ČINOHRA  LATERNA MAGIKA

POUŽITÉ ZKRATKY

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

KONTAKTY

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

po–pá 9–18, so–ne 10–18, v hrací 
dny do začátku představení

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

• o víkendech se můžete obrátit 
na naši informační linku  
+420 224 901 448 (denně 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
SO
A přízemí, lóže v přízemí, I. pořadí 

a I. balkon 
B lóže II. pořadí (přední sedadla), 

zadní místa v lóžích v přízemí 
a v I. pořadí

C II. balkon, zadní místa v lóžích 
II. pořadí

XII – Dárek pro prarodiče

Vánoce jsou obdobím, kdy s nostalgií vzpomínáme na chvíle dětství, 
kdy nás do divadla doprovázeli prarodiče. Věnujte nyní zážitky 
na oplátku vy jim. Laterna magika je přenese do tajemné Zahrady, kde 
se odehrávají různá dobrodružství. Baletní Oněgin je nadchne zejména 
skvělými tanečními výkony a choreografií J. Cranka. Osud pozapome-
nutého legionáře připomene činohra Plukovník Švec. Rozloučíme se 
Kouzelnou flétnou, která se díky geniální Mozartově hudbě řadí mezi 
nejnavštěvovanější opery světa.

25.1.2020 so 14.00 Zahrada NS
8.3.2020 ne 14.00 Oněgin ND
25.4.2020 so 14.30 Plukovník Švec NS
6.6.2020 so 17.00 Kouzelná flétna STD

Cena – A: 1490 Kč, B: 1 090 Kč, C: 790 Kč

XIII – Pro milovníky tance

Připravili jsme představení, s nimiž zažijete krásu tance v jeho 
různých podobách. Novinka Leonce & Lena vypráví příběh královských 
potomků z říší Pipi a Popo, kteří se brání naplánovanému sňatku. 
Slovanský temperament představuje současný pohled na toto etnikum 
očima mladých tvůrců slovanského původu: Čecha O. Vinkláta, Polky 
K. Kozielské a Rusa A. Kajdanovského. Závěr sezony bude patřit 
Marné opatrnosti. Humorný balet sira F. Ashtona nadchne všechny 
milovníky klasického baletu.

18.1.2020 so 19.00 Leonce & Lena STD
10.2.2020 po 19.00 Kylián - Mosty času ND
23.3.2020 po 20.00 Slovanský temperament NS
3.5.2020 ne 19.00 Marná opatrnost SO

Ceny – A: 2 990 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč

XIV – Nová scéna v pohybu

Představujeme novou skupinu představení Laterny magiky a Baletu 
ND. Určena je všem, které potěší netradiční, multimediální či pohybové 
divadlo. Podíváme se do Zahrady našeho dětství, kde se odehrávají 
dobrodružství a vynořují se vzpomínky. Human Locomotion seznamuje 
s osudem geniálního fotografa Eadwearda Muybridge a s jeho fasci-
nací pohybem. O tom, že je jen na nás, co si vybereme, je novinka Bon 
Appétit! v režii dua SKUTR. Rozloučíme se oblíbeným Sólem pro nás 
dva choreografa P. Zusky s písněmi J. Nohavici a B. Bocek.

24.1.2020 pá 20.00 Zahrada NS
5.3.2020 čt 20.00 Human locomotion NS
23.4.2020 čt 20.00 Bon Appétit! NS
29.6.2020 po 20.00 Sólo pro nás dva NS

Ceny – A: 1 890 Kč, B: 1 590 Kč, C: 1 090 Kč

XV – Pro milovníky opery

Přinášíme výběr z operních děl 19. století a 20. století. Začneme 
českou premiérou Lolity R. K. Ščedrina na motivy slavné Nabokovovy 
knihy. Smetanova Dalibora uvádíme už ve třinácté inscenaci, tentokrát 
v režii J. Nekvasila. Také Janáčkova Její pastorkyňa se řadí mezi stálice 
jevišť, dokonce i těch světových. S Králem Rogerem se přeneseme 
na Sicílii 12. století, kde zažijeme mystický příběh pastýře a jeho učení.

10.1.2020 pá 19.00 Lolita STD
4.3.2020 st 19.00 Dalibor ND
16.4.2020 čt 19.00 Její pastrokyňa ND
4.6.2020 čt 19.00 Král Roger SO

Cena – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 390 Kč 

XVI – Operní odpoledne

Nová skupina potěší jistě nejen seniory, ale všechny milovníky hudeb-
ního divadla. Mozartova Kouzelná flétna patří k nejnavštěvovanějším 
představením ve Stavovském divadle. Rossiniho Popelka vypráví 
tradiční pohádku trochu jinak a slibuje nevšední zábavnou podívanou, 
v níž nechybí ani známé árie. Rozloučíme se Giordanovým Andreou 
Chénierem o milostném trojúhelníku za časů velké francouzské revoluce.

19.1.2020 ne 17.00 Kouzelná flétna STD
15.2.2020 so 17.00 Popelka STD
4.4.2020 so 17.00 Andrea Chénier ND

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 290 Kč, C: 990 Kč 

XVII – Současná činohra I

Čtyři představení ukazují náš svět v jeho kráse i složitosti. Své by 
o nich mohl vyprávět protagonista Zweigovy Netrpělivosti srdce, který 
předstíraným soucitem způsobí tragédii. Kouzelná země podle Topolovy 
Noční práce ukazuje osud dvou chlapců v době příjezdu vojsk Varšavské 
smlouvy. Král Oidipús pojednává o vladaři, který se snadno změní v šiři-
tele zkázy, jak předpověděla delfská věštírna. Skončíme hořkou komedií 
Noční sezóna, v níž v roli bláznivé babičky exceluje J. Preissová.

13.1.2020 po 19.00 Netrpělivost srdce STD
15.3.2020 ne 19.00 Kouzelná země STD
7.4.2020 út 19.00 Král Oidipús ND
25.5.2020 po 19.00 Noční sezóna STD

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

XVIII – Současná činohra II

Také druhá skupina diváky obohatí o různé pohledy na naši společ-
nost. S doktorem Faustem zažijeme, že touha po poznání je opravdu 
nekonečná. Manon Lescaut patří mezi naše nejnavštěvovanější 
činohry. Kdo by nechtěl vidět na vlastní oči slavnou hříšnici z Arrasu? 
Stát jsem já vypráví mýtus o zemi, která se neúspěšně snaží zbavit 
svého vladaře. Skončíme na Obědě u Wittgensteina, Bernhardově hře 
o sourozencích, kteří si mají co odpouštět.

21.1.2020 út 19.00 Faust STD
18.2.2020 út 19.00 Manon Lescaut ND
10.5.2020 ne 19.00 Stát jsem já STD
15.6.2020 po 19.00 Oběd u Wittgensteina STD

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

XIX – Činohra na Nové scéně I

Začneme připomínkou osudu významného legionáře plukovníka Švece, 
jehož život i literární obraz zpracoval J. Havelka. Dramatizace Gomb-
rowiczova románu Kosmos ukáže, jak je těžké opustit známé prostředí 
a objevit jiné, neukotvené názory společnosti. Autorské představení 
Koncové světlo nabídne pohled na smrt jako na tajemný proces, který 
je jen malou částí složitého, ale krásného celku. Závěr sezony bude 
patřit české premiéře současné německé hry o stáří Duchové jsou taky 
jenom lidi.

4.2.2020 út 20.00 Plukovník Švec NS
4.3.2020 st 20.00 Kosmos NS
20.4.2020 po 20.00 Koncové světlo NS
28.5.2020 čt 20.00 Duchové jsou taky jenom lidi NS

Jednotná cena – 790 Kč 

XX – Činohra na Nové scéně II

Tuto nabídku tvoří oblíbené komorní inscenace. Návštěva Emila Hakla 
diváky zavede na podivný večírek čtyř přátel, kteří raději klábosí o svě-
tových problémech než o svých vlastních. Inscenace Za krásu složená 
z textů někdejšího uměleckého šéfa ND K. H. Hilara vám ukáže, jak 
je těžké obhájit svá umělecká snažení, a to v jakékoli době. Poslední 
představení Proslov k národu vás seznámí s dílem italského divadelní-
ka Ascania Celestiniho, a to vtipně, provokativně i dojemně.

13.2.2020 čt 20.00 Návštěva NS
27.4.2020 po 20.00 Za krásu NS
8.6.2020 po 20.00 Proslov k národu NS

Jednotná cena – 590 Kč 

XXI – Dětem pro radost II

Skupina pro nejmenší diváky přinese představení, která dojmou i poba-
ví. Modrý pták ukáže správnou cestu za poznáním, co je v životě důle-
žité. Rozverný balet Marná opatrnost vypráví o tom, jak je těžké uhlídat 
děvče toužící po lásce. Pestrobarevná scéna s veselými kostýmy udělá 
radost všem, dětem i dospělým.

23.2.2020 ne 20.00 Modrý pták STD
11.4.2020 so 20.00 Marná opatrnost SO

Cenová pásma – A: 790 Kč B: 690 Kč C: 490 Kč



TÉMA

PAVEL BATĚK působí na první pohled konzervativně – na DAMU nastoupil v pětadvaceti, 
kdy už měl za sebou studium na průmyslovce i práci v autoservisu. První angažmá přijal 
z Vinohrad a působiště změnil až ve čtyřiceti, kdy přestoupil do Činohry Národního  
divadla. Mimo jeviště nemění svůj styl oblékání, sadu modrých námořnických triček jen 
občas proloží variantou s červenými pruhy. A příliš nestřídá ani své názory. Netají se 
zájmem o politiku, a tak se jeho obsazení do titulní role v Králi Oidipovi – jenž je nucen 
nahlédnout svůj osud i celou svoji politickou kariéru v surové pravdě – zdá logické.

Oidipa je mi 
vlastně dost líto

Režisér Jan Frič nemá rád, když divadlo 
napodobuje realitu. Divadelnost naopak 
podporuje a zveličuje citacemi či prolí-
náním významových rovin. Jak se s tím 
snáší vaše konzervativní povaha?
Mě to baví. Honza Frič má v hlavě tolik věcí, 
neustále naskakujících asociací, že někdy 
je jeho výklad matoucí. Když ale pronese 
připomínku „a teď se vysmějte blbýmu 
divadlu, který tady zrovna děláme“, sa-
mozřejmě to nemyslí doslova. Není typem 
režiséra a člověka, který by věci rád shazo-
val. Baví ho zcizení, a to neúnavně ve všem 
hledá. Kdybychom Oidipa inscenovali jako 
velkou, doslovnou antiku, nebude aktuální. 
Čili vnímám Honzovo „shazování“ divadla 
právě jako cestu k aktualizaci. Nemyslím, 
že jde proti smyslu Sofokla. Snažím se spíš 
v jeho výkladu hledat svůj vlastní směr.

Když zmiňujete aktuálnost – na zkouš-
kách jsme zjistili, že do Oidipových vět si 
projektujeme vlastní negativní zkuše-
nosti s konkrétními politiky. Jako bychom 
si nedokázali připustit, že Oidipús svá 
slova o hledání viníka národní katastro-
fy může myslet upřímně. Divák, který 
sledoval Sofoklovu tragédii před sto 
lety, podobnou konotaci vůbec nemusel 

vnímat. Lze s titulním hrdinou sympati-
zovat i dnes?
Lze. Na začátku hry přece hlásá, že bude 
bojovat proti nepravostem, a snaží se je 
odhalit. Když zjistí, že viníkem je on sám, 
potrestá se. Jde především o člověka, který 
má velkou smůlu. Za spoustu věcí nemůže, 
je trestán hlavně kvůli svým rodičům. Jako 
miminko ho pohodili a on se svým osudem 
dlouho bojuje – dokonce férově. Alespoň 
tak ho vnímám já. Jako dobrého panovníka, 
který zkrátka nemá všechny informace.

Nemusíme hledat paralely v politice, ale 
možná v systému. I mnoho morálních 
a osvícených vládců a vůdců sklouzlo 
k pocitu, že všemu nejlépe rozumějí 
sami, a raději spoléhali jen na sebe.
Sofoklés nepopisuje, zda Oidipús vládl 
dobře. Ale asi ano, vždyť jeho lidé k němu 
mají důvěru. Není to týpek, kterého ostatní 
programově nesnáší. Jenom se bohužel – 
byť v dobrém úmyslu, že vše vyšetří – začal 
šťourat v něčem, co mu zlomilo vaz. Vlast-
ně je mi ho dost líto.

V Činohře Národního divadla působíte 
už pátou sezonu. Máte k některé své roli 
sentimentální vztah?

Vyloženě sentimentální nejsem. Je to už 
dávno, kdy jsem se tady přes ulici ve Viole 
bavil s panem Somrem, který mi říkal, že 
ho vlastně bavily všechny jeho role. A i mne 
všechny mé postavy v Národním baví, na-
víc se mi za pět let stáhla z repertoáru jen 
jedna jediná věc. Tím pádem se ke svým 
postavám mohu stále vracet, poznávat je 
dál a dál.

Většinu zdejších inscenací jste zkoušel 
s režisérem Danielem Špinarem. Když 
jste s ním před lety připravoval v Divadle 
na Vinohradech Vojcka, napadlo vás, že 
vám právě tato inscenace změní život? 
Že bude pro váš herecký osud možná 
dokonce přelomová?
To určitě ne. Zkoušení mě bavilo, byl jsem 
rád, že mám konečně velkou a výraznou 
roli a mrzelo mne, že se této výjimečné 
inscenaci nedostalo větší péče. Jestli jsem 
si něco pomyslel, či snad dokonce něco 
„očekával“, tak to vzápětí rychle zhaslo – 
Dan z vinohradského divadla odešel. Chá-
pal jsem to, snažím se nemalovat si svoji 
budoucnost příliš růžově, pracuju s tím, co 
přijde. Když pak Dan nastoupil do Národní-
ho divadla a přišla mi od něj zpráva, že mi 
musí zavolat, docela mě to překvapilo. 



 ×
Pavel Batěk (Oidipiús) a Jana Stryková (Iokasté)

Foto: P. Borecký
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Nevím, jestli to souvisí s vaší konzervativnos-
tí, ale někdy mi vaše vnímání divadla připadá 
až starosvětské. Třeba to, jak zapáleně 
mla dým kolegům obhajujete divadelní rituály 
i smysl pověr, které s sebou zkoušení přináší.
Divadlo je trochu jako kostel a já mám divadelní 
tradice rád. Dřív se bralo jako neslušnost mít 
při zkoušení na hlavě čepici, dneska to někteří 
kolegové porušují i záměrně. Chápu zabejče-
nost mládí, ale vnímám to jinak. Neberu sice 
angažmá v Národním příliš fatálně, ale vážím 
si ho. Tím spíš, že moje cesta k divadlu byla 
impulzivní, ne tolik promyšlená. Bavilo mě dělat 
amatérské divadlo, byli jsme se souborem 
docela úspěšní a já věděl, že za pokus jít stu-
dovat herectví nic nedám. Kdybych se tenkrát 
v pětadvaceti na DAMU nedostal, šel bych 
někam na oblast jako elév, psal jsem dokonce 
do čtyř divadel. I když upřímně – odpověděli mi 
jen z jednoho.

Jaké bylo přijít na DAMU až v pětadvaceti 
a mít kolem sebe osmnáctileté spolužáky?
Lehce problematické. Pro mě byly zážitkem 
už samotné přijímačky. Po škole jsem totiž 
dělal prodejce v autoservise a pak pracoval 
jako nákupčí v Bohemia sektu. Vzal jsem si 
tenkrát neplacené volno a jel na zkoušky. Ani 
jsem vlastně nevěděl, kdo ročník otevírá, měl 
jsem zkrátka obrovské štěstí, že jsem se dostal 
k Borisi Rösnerovi. Můj vyšší věk byl trochu 
problém, pedagožky mi pořád vyčítaly, že jsem 
uzavřený. „Angažmá“ v Bohemce mě zkrátka 
ovlivnilo a donutilo nedávat najevo své emoce, 
nosit na obličeji pořád určitou škrabošku. Moji 
osmnáctiletí spolužáci neměli s ničím problém, 
byli ochotni udělat na jevišti cokoliv, já už ale 
přemýšlel, že by mě i obyčejná stojka na hlavě 
mohla bolet... Možná jsem takový doteď. Ne 
konzervativní, spíš opatrný.

Často, alespoň na sociálních sítích, vstupujete 
do politických a celospolečenských diskusí. 
Považujete se za politického člověka?
Rozhodně se nepovažuju za člověka, který 
politice rozumí. To, co na Facebooku sdílím, jsou 
spíše články, které si přečtu, stojím si za nimi 
a chci, aby si je přečetli i další lidi.

Měli by herci a umělci vůbec vstupovat  
do politických debat a veřejných diskusí?
Lidé, kteří si jsou vědomi vážnosti situace, mají 
právo mluvit – ať jde o umělce, spisovatele či 

vědce. Někteří se s tím jen svezou a do jisté 
míry to je jejich píárko. Vezměte si loňskou osla-
vu srpnového výročí, kde vystupovala například 
Marta Kubišová s Modlitbou pro Martu. Na kon-
certu zpívala i Lucie Bílá a zvukaři měli co dělat, 
aby naštvaný pískot lidí při jejím songu vůbec 
přehlušili. Je to podobné, jako když před třiceti 
lety stáli na balkoně Melantrichu Gott s Krylem. 
Nepochopitelná situace! Karel Gott byl sice 
skvělý zpěvák s darem od Boha, ale nemyslím 
si, že by se jakýmkoliv způsobem zasloužil 
o stát a demokracii. Na rozdíl právě od Karla 
Kryla. Gotta často jiní používali a využívali pro 
zveřejnění a prezentaci svých názorů. Kryl ale 
do světa křičel názory své.

Existuje byť hypotetická možnost, že byste 
veřejně podpořil nějakou politickou stranu?
Nevím … V minulé prezidentské volbě jsem ve-
řejně podpořil Jiřího Drahoše, ale jinak se necí-
tím kompetentní k tomu, abych veřejně pronášel 
nějaká moudra. To není strach – spíš přirozený 
ostych, abych neuškodil dobré myšlence.

Myslíte si, že diváci budou vašeho Oidipa 
vnímat nadčasově, nebo si i oni do inscenace 
budou dosazovat konkrétní politiky?
Chtěl bych, aby naše inscenace byla nadčaso-
vá, ale zacílení na tady a teď se nelze ubránit. 
Od toho přece divadlo je, aby si do příběhů 
diváci dosazovali sami sebe, své přátelé, 
příbuzné, politiky ve vládě. Přál bych si, aby to 
nebylo tuctové divadlo a mělo alespoň takovou 
výpovědní hodnotu, jaká jde na mne kupříkladu 
z Krylových písniček.

Znovu zmiňujete Karla Kryla. Vystupujete 
s orchestrálním provedením jeho písní – jak 
jste se k tomu dostal? 
Ke Krylovi jsem se dostal přes mamku, měla ho 
moc ráda, pořád dokola jsme doma poslouchali 
jeho jedinou desku. Zbytek rodiny to tiše trpěl. 
Jako děti jsme občas pustili Krylovy písničky 
i z otevřených oken našeho bytu. Nad námi byd-
lel kádrovák, ale naštěstí se nikdy nic nestalo. 
Ve čtrnácti jsem se s pár naučenými akordy 
pokoušel Krylovy písně hrát. Tehdy se mi zdály 
smutné a vážné, ironii jsem v nich objevil až 
později. Do projektu se symfonickým orches-
trem jsem ale byl osloven. Mě totiž muzika 
zajímala dřív než divadlo. Dodnes vystupuju 
s bráchou s kapelou The Doors Revival. Jejich 
hudba se nám pořád líbí a snažíme se ji posílat 

dál. Jenže Morrison byl jen jeden a každý pokus 
o dokonalou nápodobu by byl trapný. Měli 
jsme sedmiletou pauzu a já najednou zjistil, že 
mi muzika schází. A tak jsme kapelu obnovi-
li. Divadlo a muzika se mi tímhle způsobem 
i nějak přirozeně propojily. Jako bych zjistil, že 
se nemusím stydět za to, že nezpívám úplně 
dokonale anglicky, že jsem spíše foneticky 
odposlouchal písničky, že můj Jim Morrison je 
vlastně taky jen role.

Prý jste si dokonce zahrál i s kapelou Lucie?
Ježišmarja! Tenkrát jsem teprve tři čtvrtě roku 
hrál na baskytaru, ještě ke všemu dost blbě. 
Brácha mě přihlásil do konkurzu na baskytaris-
tu Lucie, nadrtil jsem se jejich písničky. Jednou 
to tedy nevyšlo, protože na mě nějak zapomněli. 
Podruhé mě do zkušebny na Petrském náměstí 
skutečně přivezli a fakt jsem si s nimi i zahrál. 
Byli stateční – všechny tři písně se mnou 
vydrželi. Byl jsem zpocený až na zadku, ale 
měl jsem zážitek. Ale pak jsme měli hrát jako 
předkapela The Animals. Skutečných Animals! 
Ve Zlíně. To, že to nakonec nevyšlo, mě mrzí 
víc. Stát s Ericem Burdonem na jednom pódiu 
byl můj sen, tetelil jsem se blahem. Jenže náš 
baskytarista se večer před tím přiopil, mělo se 
jet jeho autem a napadl metr sněhu. Na zvukov-
ce jsme měli být v jednu, to nešlo za dopoledne 
z Plzně stihnout. Ani jsme nakonec nevyjeli.

S Ericem Burdonem se vám na jednom pódiu 
stát nepodařilo, ale na jednom jevišti se 
setkáváte s mnoha výjimečnými herci. Máte 
nějaký nesplněný herecký sen? 
Upřímně? Hrát s Borisem Rösnerem. Mne by 
v životě nenapadlo, že budu stát na prknech, 
kde hrál on. Vím, že tady byly i jiné výjimečné 
hvězdy – Kemr, Hrušínský … Ale k Borisovi, 
který byl můj pedagog na DAMU, jsem měl 
nesmírně blízko a zajímalo by mě, jak by se dál 
vyvíjel náš vztah učitel–student. Po škole jsme 
si začali tykat a já věděl, že v mém profesním 
životě jde o muže číslo jedna, který mi dokázal 
poradit, byl férový. Nechtěl bych se s ním 
plácat po ramenou, ale říkám si, že asi nejsem 
svině, když jsem měl a pořád kolem sebe mám 
tolik kvalitních lidí.
 

Ilona Smejkalová

V pátek 3. ledna 2020 oslaví herec Činohry Pavel Batěk pětačtyřicáté narozeniny.  
Blahopřejeme!

Kdo by uvěřil, že brýlatá studentka gymnázia v bílém celotrikotu, křičící coby jepice v Ze života 
hmyzu na jevišti Šrámkova Písku: „Já se rodím!“, zaujme dlouhovlasého blonďáka z amatérské-
ho souboru Okřídlený vůl tak moc, že jí o tom napíše dopis ve žluté obálce? Kdo by uvěřil, že se 
jepice a vůl za dvacet let potkají v Národním a jako Elizabeth a Darcy usednou do velké bílé lodi?

Tvá další léta vidím takhle, Pavle:
Tvrdá hlavička, dobré srdce a čestnost – tvá ctnost a štít, vedou Tě po cestě.
V těle a duši síla, pod nohama pevná zem, co leccos unese.
Každý Tvůj den rodí se a třepotá a řve jak jepice, abys ho večer mohl plný odevzdat.
„Co je bez chvění, není pevné“…
A všude kolem bílá loď.

To všechno a taky hodně srandy Ti přeje Magdaléna Borová
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Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

 ×
Radúz Mácha a Jana Stryková
Foto: M. Špelda

Stefan Zweig

Netrpělivost srdce
Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

Režie: Daniel Špinar
Hrají: Radúz Mácha, Pavlína Štorková, Vladimír Javorský, 

Jana Stryková, Vladislav Beneš, Taťjana Medvecká, 
Filip Rajmont, Jiří Štěpnička, Jindřiška Dudziaková

Uvádíme:
13. a 27. prosince 2019

4. a 16. února 2020
6. a 29. března 2020

ve Stavovském divadle
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ČINOHRA > PREMIÉRA

Král Oidipús
Sofoklés

Premiéry: 
5. a 6. prosince 2019 

v Národním divadle

Dále uvádíme: 
14. prosince 2019 

14. a 22. ledna 2020 
17. a 22. února 2020

22. března 2020
17. dubna 2020

Překlad: Matyáš Havrda, Petr Borkovec
Úprava textu: Nina Jacques, 

Ilona Smejkalová, Jan Frič
Režie: Jan Frič

Dramaturgie: Nina Jacques, 
Ilona Smejkalová

Scéna: Dragan Stojčevski
Kostýmy: Kateřina Štefková

Hudba: Jakub Kudláč
Světelný design: Tomáš Morávek

Choreografie: Marek Zelinka

Hrají: Pavel Batěk, Jana Stryková,  
Igor Orozovič, David Prachař,  

Jana Preissová, Alena Štréblová,  
Taťjana Medvecká, Lucie Polišenská,  
Martina Preissová, Filip Kaňkovský,  

Petr Vančura, Patrik Děrgel / Mikuláš Čížek j. h., 
Václav Marhold j. h., Jiří Pěkný j. h. a další

1

2
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1  Pavel Batěk a Jana Stryková 
2  Petr Vančura, Pavel Batěk, Václav Marhold,  

Mikuláš Čížek a Filip Kaňkovský
3  Pavel Batěk, Taťjana Medvecká a Alena Štréblová
4  David Prachař a Pavel Batěk
5  Pavel Batěk a Jana Preissová
Foto: P. Borecký

Král Oidipús

3

4

5

5. prosince 2019 
14. ledna 2020
Dramaturgický úvod 
před představením

22. března 2020 
7. dubna 2020
Představení s anglickými titulky
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Kosmos
Witold Gombrowicz

1

Úzkost, zmar, nenaplněné sexuální touhy, a především dusivá nejistota ze sebe 
sama vyčnívají z nejnovější inscenace Ivana Buraje Kosmos na Nové scéně pražské-
ho Národního divadla. Umělecký šéf brněnského HaDivadla ji zrežíroval na základě 
vlastní dramatizace (spolu s Janem Kačenou) stejnojmenného románu literárního 
velikána Witolda Gombrowicze. Polský spisovatel v existenciálním díle z roku 1965 
črtá příběh chlapce, který přijíždí do podtatranského městečka Zakopané, aby unikl 
domácí atmosféře ve Varšavě. Díky nálezu oběšeného vrabce a hlavně setkání 
s krásnou dcerou v rodině, kde je ubytován, se však propadá do tenat a zmatků 
vlastních úvah. Buraj se spolu s dramaturgem Janem Tošovským rozhodli vyu-
žít moderních technologií, aby odlišili vnitřní hrdinův svět od skutečného. Divák 
na dvou plátnech sleduje detaily děje tak, jak je vidí, a hlavně jak si je vykládá sám 
Witold (v podání Matyáše Řezníčka). Mluvící hlavy, záběry úst, očí, ale i další bizarní 
detaily z okolí domu. Stále více využívaný žánr live-cinema nabízí součinnost kame-
ry a jeviště po celé téměř dvě a půl hodiny bez přestávky. Co je ale leckde využívá-
no jako pouhá manýra tvůrců, zde má své opodstatnění. (…) Buraj se po formální 
stránce plně přizpůsobil stylu knihy a dokázal, že dramatizace literárního díla může 
mít smysl a být přesná.

Tomáš Šťástka, MF DNES, 16. listopadu 2019

Překlad: Erich Sojka
Dramatizace: Ivan Buraj, Jan Kačena

Režie: Ivan Buraj
Dramaturgie: Jan Tošovský

Scéna: Antonín Šilar
Asistentka scénografie: 

Františka Králíková
Kostýmy: Kateřina Kumhalová

Hudba: Tomáš Vtípil
Kamera: Dominik Žižka, 

Jakub Jelen, Matěj Piňos
Střih: Alan Sýs

Světelný design: Robert Palkovič

Hrají: Matyáš Řezníček, Jan Bidlas,  
Ondřej Pavelka, Jana Boušková,  

Jindřiška Dudziaková, Tereza Vilišová, 
Radúz Mácha, Filip Rajmont,  

Pavla Beretová, Pavlína Štorková  
a Petr Reif j. h. 

Uvádíme: 
9. a 18. prosince 2019 

14. a 22. ledna 2020
17. a 24. února 2020

Z ohlasů:
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2

3

4
1  Matyáš Řezníček a Jan Bidlas
2  Ondřej Pavelka
3  Jana Boušková, Radúz Mácha, Pavla Beretová 

a Filip Rajmont
4  Matyáš Řezníček, Jan Bidlas, Tereza Vilišová  

a Jana Boušková
Foto: M. Špelda

22. ledna 2020  
Dramaturgický úvod 
před představením
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Oběd u Wittgensteina

Překlad: Zuzana Augustová
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Marta Ljubková
Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Linda Boráros

Hudba: Matěj Kroupa
Světelný design: Karel Šimek

Hrají: Zuzana Stivínová, 
Lucie Juřičková, Saša Rašilov

a Jan Hrovatitsch j. h.

Uvádíme: 
9. a 18. prosince 2019 

3. ledna 2020
3. a 22. února 2020

1

Thomas Bernhard

Inscenace Daniela Špinara ve Stavovském divadle je čistá, rychlá, 
přesná. Bílé aranžmá scény, nafukovací zlatá písmena, pseudokrb 
a bubeník, který hru dokresluje zvuky a zbytečnou nápadností. 
Scéna i kulisy jsou nepodstatné. Hra stojí na mimořádných výkonech 
herců – Zuzany Stivínové, Lucie Juřičkové a Saši Rašilova. (…) Oběd 
u Wittgensteina je jedním z vysoce kvalitních divadelních počinů. 
Fantastické herecké výkony, skvělá režie a chytře upozaděná scéna, 
která dá vyniknout hercům a ději.

Alena Pecháčková, Lidové noviny, 8. listopadu 2019

Z ohlasů:
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1  Lucie Juřičková, Saša Rašilov a Zuzana Stivínová 
2  Saša Rašilov a Zuzana Stivínová
3  Zuzana Stivínová a Lucie Juřičková
4  Saša Rašilov

Foto: P. Neubert

Oběd u Wittgensteina

3

2

4

18. prosince 2019 
Dramaturgický úvod před představením

22. ledna 2020  
Představení s anglickými titulky



Tričko FAUST 150 Kč
KALENDÁŘ Činohry ND 2020 219 Kč
Program OBĚD U WITTGENSTEINA 90 Kč

Tužka ZAHRADA (bílá/černá) 15 Kč
Tričko JSME V POHODĚ 149 Kč
Zástěra MARYŠA 349 Kč

Program KOUZELNÁ ZEMĚ 80 Kč
Karetní hra LEGIONÁŘEK 198 Kč
Program PÝCHA A PŘEDSUDEK 65 Kč

18

ČINOHRA > POD STROMEČEK
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BALET > OSOBNOST

Kdybych toužil jen po penězích, 
hrál bych v Brazílii fotbal
Při tanci se už jako malý chlapec cítil přirozeně, ačkoli byl z brazilských ulic zvyklý spíš 
na fotbalový míč. Záhy uvěřil, že jeho výjimečný talent mu v baletu přinese nejen napl
nění, ale i možnost uchránit sebe a rodinu před chudobou. Dnes je DANIEL CAMARGO 
prvním sólistou Nizozemského národního baletu a od letošního jara též stálým hostem 
Baletu Národního divadla. A přestože dosáhl nejvyšších met a pohybuje se v prostředí 
velkých ambicí, vyzařuje z něj pokora, vlídnost a vyrovnanost. 

Procestoval jste celý svět, z rodné Brazí-
lie jste odjel ve čtrnácti letech, pak jste žil 
dlouho v Německu a nedávno jste přesídlil 
do Holandska. Kde se cítíte doma?
Do Brazílie se snažím každý rok vracet, většinou 
o letních prázdninách, mám tam kořeny a pří-
buzné. Nicméně o této zemi už dnes mnoho ne-
vím, hodně jsem zameškal. Spíš než určité místo 
na mapě je pro mě důležitá společnost blízkých 
lidí – doma se cítím se svou rodinou a s těmi, 
které mám rád. Kus srdce mám i ve Stuttgartu, 
kam jsem přišel jako chlapec a kde mám řadu 
přátel, které opravdu dobře znám. 

Jak je dnes balet v Brazílii vnímán?
Bohužel, vzdělávání v oblasti umění je tam vel-
mi omezené a pro balet to platí dvojnásob. Lidé 
o baletu nic nevědí, netuší, co ta profese obnáší, 
a nedokážou ji ocenit …

A jak se tedy stalo, že jste se rozhodl být 
tanečníkem?
Mám dvě starší sestry, které taky tančí, přitom 
se tomu nikdo v naší rodině nikdy nevěnoval. 
Když mi byly dva roky, rodiče se rozvedli a my 
tři děti jsme se s maminkou vrátily k jejím 
rodičům – k babičce a dědečkovi. Za nějaký čas 

našly sestry inzerát na konkurz do baletní školy. 
Obě byly přijaty a učitelé brzy zjistili, že jsou 
talentované. Nakonec tam sestry přivedly i mě, 
ačkoli kluci tehdy v Brazílii netančili vůbec – 
v celé škole byl snad jeden jediný. I já jsem měl 
balet spojený se sukýnkami a špičkami a nebyl 
jsem si vůbec jistý, do čeho jdu. Celé dny jsem 
na ulici trávil fotbalem nebo nanejvýš capoeirou 
– a teď tohle? Učitelé mi poradili, ať to zkusím, 
a když se mi to nebude líbit, ať prostě odejdu. 
A já už jsem tam zůstal. 

 >
Daniel Camargo

Foto: Younsik Kim
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Protože jste byl mimořádně nadaný a bavilo 
vás to …
Ano, cítil jsem se při tanci přirozeně a brzy jsem 
si ho zamiloval. Ale hlavně jsme neměli peníze 
a já jsem věděl, že si nemůžu vybírat, čemu se 
chci věnovat. Možností moc nebylo. A protože 
mi tanec šel a za školu se neplatilo, došlo mi, 
že je to příležitost. A tak jsem se jí chopil. Chtěl 
jsem uspět a zajistit lepší budoucnost pro sebe 
i pro rodinu. Vzal jsem tedy balet vážně a vrhl 
se do něj naplno. Postupně jsem si nicméně 
uvědomil, že pokud toužím po profesionální 
úrovni, musím z Brazílie odjet.

A co vaše sestry?
Jedna už tančit přestala, ale studuje tanec 
ve Francii na univerzitě, a druhá půjde do Ně-
mecka. Takže se nám to všem podařilo…

Co podle vás znamená být dobrým taneční-
kem?
Musíte se mnoha věcí vzdát a mít stoprocentní 
nasazení. Jedině tak ze sebe vydáte to nejlepší, 
co ve vás je. Tanec pro mě není jen zaměstnání, 
kterým si vydělávám na živobytí. To jsem mohl 
zůstat v Brazílii a hrát fotbal. Je to závazek, 
životní styl, pořád se učím něco nového. Hledám 
inspiraci a snažím se z věcí vykřesat maximum. 
Umělec se chce přiblížit dokonalosti, a to mu 
vlévá krev do žil. A taky je důležité být v di-
vadle opravdový. Jeviště vám nedovolí cokoli 
předstírat.

Jak s rolí pracujete, abyste byl opravdový? 
Postava, kterou tančím, mě úplně pohltí – ode-
vzdám se jí. Už to nejsem já. Když hraju Colase 
v Marné opatrnosti, jsem Colas. Když hraju 
Basila v Donu Quijotovi, jsem Basil. V Bajadéře už 
nejsem Daniel, ale Solor.

Sedm let jste strávil ve slavném Stuttgart-
ském baletu a vystupoval jste i v petrohrad-
ském Mariinském divadle. Je nějaká role, 
kterou máte obzvlášť rád?
To nedokážu říct, nechci srovnávat. Na rozdíl 
od svých sester tíhnu spíš ke klasickému reper-
toáru než k současnému tanci, ale zajímá mě 
všechno a do všeho se rád pouštím. Například 
v Donu Quijotovi uplatním technické dovednosti, 
zatímco v dramatických baletech se soustřeďuji 
na hraní. Každá postava je jiná a každá je svým 
způsobem pozoruhodná. Čím víc různých stylů 
vyzkouším, tím víc můžu jako tanečník růst – 
a o to jde. 

V Marné opatrnosti, kterou jste už tančil 
i v Praze, je kromě technicky náročných čísel 
i spousta legrace. Máte na jevišti rád humor?
Nepochybně! Není mnoho baletů, ve kterých by 
měl tanečník možnost diváky rozveselit. Větši-
nou tančíme o velmi vážných věcech, o lásce 
a smrti… Je příjemné ponořit se do tématu, 
které je odlehčující a vykouzlí divákům úsměv 
na tváři. Odcházejí pak domů s dobrou náladou.

O tragické lásce a smrti je i slavné Labutí 
jezero. V Praze momentálně uvádíme cho-
reografii Johna Cranka … Čím vás tato verze 
oslovuje?
Prince Siegfrieda v Labutím jezeře jsem poprvé 
v životě ztvárnil před pár měsíci v Holand-
sku, byla to novější verze od Rudiho Danziga, 
a krátce nato právě v Mariinském divadle – tam 

uváděli tradičnější zpracování. Bylo skvělé 
vyzkoušet si různé styly takhle po sobě a vní-
mat tu postavu z více stran. Obohatilo mě to. 
U Cranka se mi líbí, že princ hned při nástupu 
na jeviště působí velmi lidsky a přirozeně, jako 
normální člověk – je to kluk, který vtipkuje 
a boří mýtus o pompézním princovském entrée. 
To je pro Cranka ostatně typické.

Zaujala mě role Vyvoleného ve Svěcení jara 
od Glena Tetleyho. To byla první věc, ve které 
jsem vás na jaře v Praze viděla. Svěcení je 
nesmírně intenzivní a fyzicky náročné před-
stavení … divák je téměř vyčerpaný, ačkoli jen 
sedí v hledišti.
Je to nejobtížnější balet, ve kterém jsem kdy 
tančil! Je to šíleně těžké. Když mi umělecký 
ředitel Filip Barankiewicz tu roli nabídl, jen jsem 
vydechl: Uaaa! Obrovská výzva. Ale já mám 
výzvy rád, a tak jsem si řekl – dobře!

Je to také příběh hluboce symbolický, 
o jarním rituálu, o zániku a novém probuzení 
Země i člověka. Glen Tetley kdesi napsal, 
že schválně chtěl, aby to bylo nadoraz, aby 
Vyvolený, který má být obětován, na jevišti 
opravdu „umíral“…
Tak to se mu tedy povedlo! Opravdu umíráme. 
Už na začátku člověk ví, že se při představení 
dostane na hranici svých sil. Jsem hrozně 
unavený, a to mám ještě půlku baletu před 
sebou! A tak se nutím jít dál, dál a dál… a vidím 
své kolegy, jak také bojují, a všichni si říkáme: 
Pojď, pojď, pojď, ještě kousek! Ale když se nám 
to povede, je to nádherné.

Takové vzkříšení …
Přesně tak. Člověk překoná sám sebe a dosta-
ne se na nějakou další úroveň. Přichází veliká 
radost. 

Jak se na své role připravujete?
Na Svěcení jara musíte být především ve vynika-
jící fyzické formě, absolvujeme i kardiotrénink. 

U dramatických baletů pro změnu hodně čtu, 
abych se o postavě dozvěděl co nejvíc a mohl 
divákům přesvědčivě předat její myšlenky 
a rozpoložení. Musíte taky hrát, ne jen tančit.

Baví vás tedy role, kde můžete uplatnit herec-
ký projev?
Nesmírně! Přitom hraní vás v baletní škole ni-
kdo nenaučí. Bohužel! Tam se věnujete technice 
– skokům, piruetám a tak dál. Herecký projev 
trénujete až v divadle, při opravdovém předsta-
vení. Teprve na jevišti jsem zjistil, jak zábavné 
to je! Herecké umění je u baletu stejně důležité 
jako dobrá technika. Jinak je role … prázdná.

Je něco, čeho se v životě bojíte?
Těžká otázka. Myslím, že na strach se dívám 
trochu jinak… spíš jako na výzvu. Pokud se 
člověk něčeho bojí, možná to znamená, že tomu 
má čelit, aby se něco naučil. Že tím má projít, 
aby si něco uvědomil. Nakonec je to tedy dobré 
a užitečné, tak proč se vlastně bát?

Balet je ambiciózní prostředí. Tanečníci 
bývají soutěživí, protože jejich kariéra je 
krátká, někdy prý na sebe nevraží a snaží se 
uspět za každou cenu. Ani tady se vás obavy 
nezmocňují?
Máte pravdu. Někteří lidé takhle uvažují a jiní 
si dokonce myslí, že balet by takový být měl 
a že je to v pořádku. Já jsem to naštěstí nikdy 
nezažil – v souborech, kde jsem zatím působil, 
to bylo jiné. Byla tam přátelská atmosféra, 
s tanečníky jsme měli dobré vztahy a na jevišti 
jsme si to užívali. 

Danieli, děkuju vám za váš optimistický po-
hled na svět. Co byste rád vzkázal lidem, kteří 
budou tenhle rozhovor číst?
Chtěl bych, aby se k umění víc přibližovali a vě-
řili v něho. Život s ním je lepší – tak ho rozví-
jejme! Umění posunuje lidstvo kupředu. 

Markéta Stinglová

 >

SVĚCENÍ JARA
Daniel Camargo v roli Vyvoleného

Foto: S. Gherciu
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Balet 
ve Státní opeře
Balet měl ve Státní opeře (původně Nové německé 
divadlo) jasné místo již od otevření roku 1888, i když 
byl zpočátku podřízen opeře, operetě, výpravným 
hrám a tanečníci samostatně vystupovali pouze 
v divertissementech, které byly vkládány do kom-
ponovaných večerů. Velký vliv na uvádění baletních 
inscenací měli rakouští umělci, na repertoár byly 
uváděny výpravné balety převzaté z Hofoper ve Vídni, 
ve kterých vystupovali převážně italští tanečníci. 
Pohostinsky zde působili vídeňští choreografové 
a v baletním souboru docházelo k velké fluktuaci 
tanečníků, sólistů, baletních mistrů.
V letech 1910–1918 došlo k útlumu baletních aktivit 
díky finančním problémům, snižujícímu se počtu 
tanečníků a repertoárové krizi. I po vzniku Českoslo-
venské republiky se balet nedostal do popředí zájmu, 
i nadále stál na okraji zájmu vedení divadla. Baletní 
soubor přežíval jen s velmi malým počtem tanečníků, 
umělci byli najímáni z řad žáků německých i českých 
škol a v roce 1932 neměl ansámbl ani primabalerínu. 
Vzhledem k situaci, která pro balet nebyla příliš 
příznivá (1908–1931), docházelo k častým hostová-
ním souborů například pařížské Opery, Mariinského 
divadla, Ballet Russes S. Ďagileva, Vídeňské opery 
a slavných sólistů, jako byla A. Pavlovova, V. Nižinský, 
M. Fokin, A. Danilova, L. Mjasin nebo S. Lifar ad. 
Po mnichovské konferenci bylo divadlo uzavře-
no a zahájilo svou činnost v roce 1942 s velkým 
baletním souborem. Po válce se divadlo dostalo 
do českých rukou a pod názvem Divadlo 5. května, 
poté Velká opera 5. května, se baletní soubor stal 
podřízenou složkou opery. Až v roce 1949 se v nově 

přejmenované budově Smetanova divadla balet 
dostává do popředí a začíná uvádět velké tituly 
světového repertoáru, jako je Labutí jezero, Popelka, 
Louskáček, Spartakus, Romeo a Julie, Don Quijote, 
Šípková Růženka atd. Do povědomí se dostávají 
i čeští baletní umělci – sólisté, jako jsou J. Blažek, 
R. Elingerová, H. Fenclová, N. Hajdašová, F. Halmaz-
ňa, I. Keplerová, O. Skálová, A. Landa, Z. Šemberová, 
Z. Zabylová a další.
I po generální rekonstrukci divadla v letech 1967–
1973 se repertoár zaměřuje nejen na velké baletní 
tituly, ale i díla českých autorů. Nastupuje další gene-
race českých tanečníků, kteří se nesmazatelně otiskli 
do historie baletu, v popředí s významnými sólisty, 
jako je V. Harapes, M. Drottnerová, J. Slavický, M. Peší-
ková, H. Vláčilová, B. Reisner, A. Voleská, P. Ždichynec, 
J. Petřík, M. Vítková ad. V roce 1992 divadlo znovu na-
bývá samostatnost a pod názvem Státní opera Praha 
působí i baletní soubor, který uvádí díla světových 
i českých choreografů. Díky usnesením vlády došlo 
v roce 2011 k opětovnému spojení Státní opery Praha 
s Národním divadlem a baletní soubor pod vedením 
uměleckého šéfa Petra Zusky čítal 126 tanečníků, 
baletních mistrů, korepetitorů a inspicientů.
V roce 2016 Státní opera zahájila rekonstrukci 
a po třech letech se divákům znovu otevře v nedě-
li 5. ledna 2020, přesně 132 let od jejího prvního 
otevření. Diváci tak budou moci zhlédnout operní 
i baletní tituly, které jsou dramaturgicky zaměřeny 
převážně na díla světového repertoáru. 
 

Helena Bartlová

REPERTOÁR VE STÁTNÍ OPEŘE:

SPÍCÍ KRASAVICE

Choreografie a režie: Marcia Haydée
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij

Hraje Orchestr Státní opery
Česká premiéra: 21.  května 2020

MARNÁ OPATRNOST 
(LA FILLE MAL GARDÉE)

Choreografie: Frederick Ashton
Hudba: Ferdinand Hérold, volná adaptace 

a aranžmá John Lanchbery
Hraje Orchestr Státní opery

 
TIMELESS 

SERENADE
Choreografie: George Balanchine

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Hraje Orchestr Státní opery

SEPARATE KNOTS
Choreografie: Emanuel Gat

Hudba: Fryderyk Chopin
SVĚCENÍ JARA 

(LE SACRE DU PRINTEMPS)
Choreografie: Glen Tetley

Hudba: Igor Stravinskij

 >

MARNÁ OPATRNOST
Nikola Márová, Mathias Deneux, Giovanni Rotolo

Foto: P. Hejný
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Baletní dílna: Leonce & Lena
Choreograf Christian Spuck vytvořil celovečerní balet Leonce & Lena 
na motivy stejnojmenné satirické komedie Georga Büchnera. 
O čem představení vypráví?
O princi Leonce z království Popo a princezně Leně z říše Pipi, kteří se 
mají vzít. Jenomže ten příběh není tak jednoduchý stejně jako přesahy 
a satirické momenty, které z baletu činí zážitek pro všechny věkové 
kategorie. Přijďte si na baletní dílnu pro všechny souvislosti, ale i střet-
nutí s hlavními hrdiny. Navíc – stejně jako Büchner cituje v originále své 
hry slavné spisovatele, používá Spuck citace ze známých choreografií. 
Je dobré být poučen … Navíc se dozvíte, proč stojí za to žít!

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 12 let.
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: 
balet@narodni-divadlo.cz nebo k.hanackova@narodni-divadlo.cz
Aktuální termín: 1. prosince 2019 od 14.00 

Jiří Kylián a Budižkněčemu 
Budižkněčemu je název knihy, kterou byste 
neměli minout. Jde totiž o unikátní sou-
bor myšlenek Jiřího Kyliána, tvůrce, který 
patří k absolutní špičce světové choreo-
grafie a svým jménem dělá čest naší vlasti. 
Duchovní svět Jiřího Kyliána je inspirativní, 
hluboký a kultivovaný a slova, která užívá, 
jsou stejně tak výstižná a krásná, jako jeho 
pohybová vyjádření. 

Knížka s atypickým názvem je k dostání 
na e-shopu i v pokladnách  
Národního divadla za 145 Kč.

Poutavou a vlídně humornou knížku z francouzského originálu přeložil 
Michal Lázňovský, samozřejmě pod dohledem samotného Jiřího Kyliá-
na a rozhodně stojí za vaši pozornost!

Kalendář Baletu 2020
Krása netrvá věčně,  
ale krásná osobnost ano … 

Pokud chcete s baletem 
prožít každý den, jistě vás 
potěší nový exkluzivní 
Kalendář Baletu Národního 
divadla 2020, který vznikl 
ve spolupráci s módní návr-
hářkou Zuzanou Kubíčko-
vou a světově proslulou 
sklárnou Moser. 

Autorem barevného 
kalendáře je renomovaná 
fotografka a designerka 
Anna Kovačič, která zachy-
tila tanečníky Baletu Národ-
ního divadla přes křišťá-
lové objekty firmy Moser 
na fotografiích, které působí 
jak snové impresionistické 
obrazy. Příznačný název 

kalendáře Za zrcadlem / Behind the mirror odkazuje na křehkost, hloubku 
a sílu tanečníků, tenkou hranici mezi snem a skutečností, divadelní mas-
kou a obnaženou pravdou. Dvanáct obrazů – Snění, Identita, Sebekontrola, 
Sami spolu, Citlivost, Hraní, Dokonalost, Rituál, Zrcadlení, Úkryt, Navigace, 
Aplaus – přináší dotek krásy v čistých a jednoduchých liniích tanečních 
siluet, světla, stínu a zrcadlení. 

Limitovaná edice je v prodeji na pokladnách ND a e-shopu  
za cenu 890 Kč.
Na vzniku kalendáře se dále podíleli – styling: Jana Kapounová,  
hairstyling: Anna Plačková, set design: Marek Cpin, asistent fotografa: 
Tomáš Orálek, Filip Kartous, grafický design: Jana Vinklerová, Petr Huml, 
Formata, tisk: Studio Press

Diář Baletu: Vidět hudbu, slyšet tanec 
Roky, měsíce, dny, minuty 
měří náš čas. Kouskujeme to 
jednotné plynutí, snažíme se 
vesmírný rytmus sjednotit, 
zkrotit, podrobit, vytvořit 
společné unisono … Jenomže 
občas minutá trvá nekonečně 
dlouho a co se vleče neuteče. 
A co pak? Nechť je následu-
jící diář vaším časosběrným 
pomocníkem, není nad to být 
ve správný okamžik na správ-
ném místě a některé zážitky 

stojí za to si poznamenat. Přejeme zvládnutí pohybu hlavně v mezičase, 
který otvírá dveře jiným možnostem (třeba těm, které se pojí s uměním).
Cena: 440 Kč
Krásný rok 2020 přeje Balet ND

Vánoce s Baletem

jiří kylián
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Papír jest nástrojem učence, 

látkou knihy, domácím nářadím 

kanceláře, pokladem žáka, 

udržovatelem přátelství. 

Milý papíre, ty jsi skutečně 

nádhernou věcí!

(Abraham a Sancta Clara)
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Členům Mecenášského klubu ND plníme s radostí 
všechna jejich přání! A proto když se mecenáši setkali 
na červnové premiéře inscenace Kafka: Proces 
s Michalem Štípou, mnohaletým prvním sólistou  
Baletu ND a nynějším šéfem baletního souboru 
Moravského divadla v Olomouci, a zasnili se nad 
návštěvou olomouckého divadla, začali jsme s radostí 
plánovat. O několik měsíců později, v předvečer Du-
šiček, jsme se s našimi mecenáši setkali v Olomouci 
na premiéře baletní inscenace Giselle v choreografii 
Michala Štípy. Představení bylo příznačně magické 
a největší radostí bylo pro naše mecenáše setkání 
s Michalem Štípou, které se neslo ve velmi vřelé 
a přátelské atmosféře. I vy můžete být příště s námi!

Rádi splníme přání i vám. Staňte se mecenášem 
Národního divadla a zažijte víc! Víme, že dávat je 
umění …
Již jste naším mecenášem? Pak můžete poslat 
radost dál a členství v Mecenášském klubu darovat 
svým blízkým. Připravíme pro vás krásný vánoční 
balíček. 

Úspěšně pokračujeme v projektu CHAIRity – Vaše 
křeslo v Opeře. Máme nesmírnou radost, že podpo-
řených křesel stále přibývá! Přidejte se k projektu 
a spojte vaše jméno či jméno vaší firmy se jménem 
Národního divadla. Státní operu otvíráme již 5. ledna! 
www.kreslodoopery.cz

Návštěva olomouckého divadla

1 2

3

Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz, 
www.mecenasiND.cz
Další zajímavosti sledujte 
na internetových stránkách nebo 
na Facebooku a Instagramu.

1  Vstupní foyer Moravského divadla 
v Olomouci navozovalo svou výzdobou 
leitmotivy inscenace – lásku a smrt

2  Michal Štípa a mecenáši Národního 
divadla

3  Tanečníci si zasloužili standing ovation
Foto: archiv Mecenášského klubu ND

Do Mecenášského klubu ND 
se nyní můžete registrovat 
přímo v divadle. V listopadu 
jsme do historické budovy 
Národního divadla a do Sta-
vovského divadla umístili 
boxy na vaše vizitky a ústřižky 
z letáků Mecenášského klubu, 
které dostanete k programu 
na vybraných představeních.
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Opera
Umělecký ředitel Opery Národního divadla  

a Státní opery: 
PER BOYE HANSEN 

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Harmonie, Hudební rozhledy, OperaPlus, KlasikaPlus.cz, Svět a divadlo, Český rozhlas Vltava

HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ: JAROSLAV KYZLINK
REŽIE A SCÉNA: ZUZANA GILHUUS

PREMIÉRY 23. A 25. LEDNA 2020 
V NÁRODNÍM DIVADLE

PUCCINI 

TURANDOT
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OPERA > OSOBNOST

Máte bohaté zkušenosti s uměleckým vede-
ním operních i čistě hudebních těles. Jak bys-
te srovnal Norskou národní operu s pražským 
Národním divadlem a Státní operou? 
Norská národní opera byla založena teprve 
v roce 1957. Obrovské bohatství plynoucí 
z těžby ropy tehdy vzbudilo v zemi touhu 
po vysoké kultuře na mezinárodní úrov-
ni. Norská operní tradice je tedy poměrně 
mladá. Fantastický operní dům znamenal 
začátek snahy vybudovat živou mezinárodně 
uznávanou hudební scénu. Na druhé straně 
v Praze historie sahá až do barokní éry. Velké 
operní domy vznikly v souvislosti s výrazným 
společenským rozvojem v 19. století. V Praze 
žili a působili vynikající skladatelé. Tato slavná 
minulost je v této budově silně přítomná. Ope-
ra se však musí neustále rozvíjet, jinak ztratí 
svůj význam. 

Jak vnímáte Státní operu ve středoevrop-
ském operním kontextu? Jaké by podle vás 
měla mít postavení a význam?
Státní opera je zrcadlem dějin Evropy. Slou-
ží jako důkaz toho, že Evropa nikdy nebyla 
kontinentem zcela homogenních národů. Každá 
země vstřebává mnoho různých vlivů jiných 
kultur. Evropské národy více či méně intenzivně 
hledaly svou identitu, což přineslo někdy skvělé, 
jindy katastrofální následky. To všechno se 
odráží v umělecké historii Státní opery – jako 
byste se dívali na vrstvy kmene stromu. V prv-
ních desetiletích vidíte vzedmutí ohromného 
uměleckého potenciálu, později potíže a špatné 
vedení, kdy se lidé zabývali vším možným 
kromě kultury. Celkem vzato by však nyní měla 
Stání opera znovu získat svou mezinárodní 
prestiž, jako soubor s bohatou tradicí a historic-
kou zkušeností.

Hostoval jste s Orchestrem Státní opery v ně-
meckém Friedbergu. Jaké jsou vaše dojmy ze 
spolupráce s tímto orchestrem?
Moje první zkušenost s orchestrem Státní opery 
byla velice pozitivní. V uplynulých letech těleso 
fungovalo v provizorních podmínkách. Nemělo 
své vlastní sídlo, muselo se potýkat s omeze-
ným provozem – taková složitá situace nutně 
zanechá stopy na duši každého orchestru. Bě-
hem turné však hráli úžasně a pracovat s nimi 
bylo velké potěšení. 

Na čem máte jako dirigent v plánu po inter-
pretační stránce s orchestrem pracovat?
Víte, moje vlastní kariéra, zkušenosti ze spo-
lupráce s nejlepšími evropskými orchestry, 
pochopitelně ovlivnily můj přístup k dirigování. 
V prvotřídních orchestrech není nutné nikoho 
motivovat k maximálnímu nasazení a výkonu. 

Státní opera je zrcadlem 
dějin Evropy
S dirigentem a hudebním ředitelem Státní opery KARLEM-HEINZEM STEFFENSEM jsme hovořili 
o nejdůležitější operní události sezony, kterou je znovuotevření Státní opery. Dirigent má za sebou 
bohaté zkušenosti coby klarinetista u berlínských filharmoniků, stejně tak jako hudební ředitel 
Norské národní opery. Zajímalo nás, jak se na spolupráci s Orchestrem Státní opery těší, co plá
nuje a co si o Státní opeře myslí. 

 >
Karl-Heinz Steffens

Foto: Archiv Opery ND
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Budeme se snažit o to,  
aby se ze Státní opery  

stala scéna, která 
přitáhne diváky nejen 
z Prahy, ale z celého 

hudebního světa.

Všichni hráči jsou nadmíru sebejistí, úkolem di-
rigenta je tedy spíš udržet v rovnováze všechny 
ty silné osobnosti a sladit všechnu tu nesmír-
nou energii. Pokud jde o Orchestr Státní opery, 
budu se všemožně snažit zvýšit jeho sebevědo-
mí s cílem zvýraznit jeho jedinečnost. Považuji 
za absolutně zásadní, aby si všichni uvědomili 
význam každého hráče pro kvalitu hudebního 
výkonu celého týmu. Jde o každého bez výjimky. 

Na co se mohou diváci na Slavnostním gala-
koncertu ke znovuotevření Státní opery těšit? 
A jaký byl dramaturgický klíč při tvorbě jeho 
dramaturgie?
Galakoncert nabídne shrnutí slavné historie 
tohoto divadla. Počínaje Wagnerovými Mistry 
pěvci, kteří v roce 1888 operní dům otevřeli, 
představíme celou jeho hudební minulost 
včetně Mozarta, Strausse, Smetany, Janáč-
ka, Zemlinského a dalších proslulých tvůrců. 
Představení vyvrcholí finálem z opery Fidelio, 
jež bude také první dílo, které v lednu uvedeme 
na znovuotevřené scéně. V rámci večera, který 
bude znamenat začátek nové, velice důležité 
éry Státní opery, vystoupí orchestr, sbor, řada 
znamenitých sólistů operního souboru a vý-
znamní hosté jako Lise Davidsen, Emily Magee 
nebo Pavel Černoch. 

Hned prvním představením ve znovuotevřené 
Státní opeře bude Fidelio pod vaším diri-
gentským vedením. Těšíte se? A na co byste 
v novém obsazení upozornil?
Rok Beethovenova 250. výročí je na místě začít 
představením jeho díla. Právě proto jsem se 
rozhodl vzít orchestr na turné do Španělska, 
kde provedeme Beethovenovu Devátou symfonii. 
Fidelio je nesmírně náročné dílo, od všech 
hudebníků vyžaduje nejvyšší nasazení. Nelze ho 
jen tak odbýt. Pokaždé jde o zkušenost zásadní-
ho významu.

Státní opera je historicky spojena s dílem Ri-
charda Wagnera. V současnosti nemá uvádění 
jeho díla v Čechách velkou tradici. Myslíte si, 
že by se měl u nás Wagner hrát více nebo by 
se mělo jeho dílo ponechat německým diva-
dlům, která k němu mají blíž?
Wagner se hraje po celém světě. V Americe, 
Austrálii, Evropě, v Japonsku, Číně, prostě všude. 
Jeho díla jsou na repertoáru velkých i menších 
divadel. A lidé mají požitek z poslechu jeho nád-
herné hudby bez ohledu na své vlastní kulturní 
dědictví a místo, kde žijí. Wagner tedy není více 
doma v berlínské Státní opeře než v newyor-
ském METu, pařížské Bastille či Státní opeře 
v Praze. Operní svět by byl značně ochuzen, 
kdyby v Německu hráli pouze Wagnera, v Praze 
pouze Smetanu a Dvořáka, v Paříži pouze 
Debussyho, v Petrohradu pouze Čajkovského … 
Vskutku smutná představa.

Jaký druh inscenací jako divák upřednost-
ňujete? Stručně řečeno – klasické nebo 
avantgardní? 
Na to nedokážu jednoznačně odpovědět. 
Takzvané tradiční inscenace mohou být úžasné, 
ale znervózňuje mě, když jde jen o spoustu 
barevného papírmašé se zpěváky v parádních 
kostýmech postávajícími na jevišti a s tanečníky 
vytvářejícími pouze jakousi kulisu k hudbě. Na-
proti tomu moderní inscenace zase velmi často 
neberou ohled na to, že opera není divadlo 
s nutným hudebním doprovodem, ale jedinečná 
umělecká forma, kde prostřednictvím hudby 
čas a děj vstupují do úplně nové sféry výrazu. 
Samozřejmě jsou vynikající režiséři, ať už jde 

o ten či onen přístup k nastudování. Per Boye 
Hansen je dobře zná.

Na co se v nejbližší době těšíte? Co vás čeká? 
Především se nemůžu dočkat, až budu poprvé 
dirigovat v novém operním domě. Existuje tolik 
otázek … Nejdůležitější z nich je, jaká bude 
akustika. Další otázka je – budu dobře slyšet 
zpěváky? A budou vyhovovat zkušebny? Dou-
fám, že to vše brzy zjistím. V každém případě 
se všichni budeme snažit o to, aby se ze Státní 
opery stala scéna, která přitáhne diváky nejen 
z Prahy, ale z celého hudebního světa.

Denisa Rausch
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Každá žena 
chce žít svůj 
dívčí sen 
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 >

Boris Hanečka
Foto: J. Gulyás

 >

Z focení vizuálu Turandot
Foto: 2media

I když nejste původní profesí kostýmní 
výtvarník, s divadlem máte bohaté zkuše-
nosti. Jak hodnotíte práci pro divadlo, co v ní 
nacházíte? 
Nejlépe tomu odpovídá asi názor mých nejbliž-
ších přátel, kteří mě velmi dobře znají a od kte-
rých dostávám upřímnou zpětnou vazbu. Ti mi 
vždycky říkali, že bych měl pracovat pro divadlo, 
protože jsem spektakulární, teatrální, že jsem 
divadlo. Tak nějak to cítím i já sám. Narodil jsem 
se ve znamení Vodnáře, který reprezentuje 
vzduch, pohyb, neutuchající energii… tu energii 
v sobě mám a divadlo ji má především. Tedy 
bych lidově řekl, že jsme na stejné vlně. Můj 
život je divadlo. I já žiji a pracuji nestandardně. 

V čem je to nestandardní? 
Jakmile nakreslím nějaký návrh a ukážu ho 
mistrovým (krejčovská mistrová), chytají se 
za hlavu. To je takový první dotyk. Říkám tomu 
ohňostroj. Já pak s nimi ale vždy své záměry 
důkladně prokonzultuji, všechno vysvětlím, a na-
jednou to jde jako po másle. Ctím řemeslo, miluji 
prostředí krejčířské dílny a velmi si vážím práce 
všech, kteří jsou s procesem výroby nějak spjati. 
Myslím, že rozumím řeči krejčích. Také je rád 
motivuji. Bývá to pro mě výzva, a ty já mám rád. 

Tedy při své práci hodně improvizujete… 
Má práce je jako sochařina. Moje návrhy slouží 
spíše jako náhled a je velmi důležité, aby krejčí 
znali směrování. Podle skic společně mode-
lujeme a budujeme ve dvou krocích. Nejprve 
na figurínách, později na konkrétních osobách. 
Personalizuji, přizpůsobuji se dané situaci, 
toho se nebojím. Mezi první zkouškou a návr-
hem je sto tisíc kilometrů, jakási propast. Zde 
zažívám jako designér největší pnutí, aby se 
podařil zhmotnit můj původní ideál. Tehdy mě 
to nejvíce bolí.

Jak jste se k navrhování dostal? 
Byl to můj sen. Jsem z rodiny lékařů, což ze 
mě ještě nakonec dělá černou ovci. Začal jsem 
studovat Školu užitkového výtvarnictví se 
zaměřením na keramiku a porcelán. Na stejné 
škole studoval třeba i režisér Jozef Bednárik. 
Ve škole se mi dařilo, dalo by se říci, že jsem 
byl vynikající student, já jsem se ale nenechal 
ovlivnit okolím a šel jsem si za svým snem. 

V sedmnácti letech jsem si postavil hlavu a pře-
šel jsem studovat textil. 

Jaký je rozdíl mezi tím, když navrhujete pro 
divadlo a pro své klientky? 
Nejprve mám vizi nebo nějaký podnět, kterou 
mohu buď aplikovat do fantasmagorie (divadlo) 
nebo naopak zmírnit – to je pak užitkové umění. 
Jednoduše řečeno – zmírňuji. Slevuji ze svých 
původních ideálů tak, aby můj nápad byl přeno-
sitelný do běžného života. Ženy musí být civilní, 
ale v té civilnosti chtějí být jedinečné. A zde se 
právě přibližujeme k divadlu, snu, pohádce. Já 
také čerpám inspiraci z dětství. Když navrhuji 
pro reálné ženy, inspiruji se pohádkami. Každá 
žena chce i v dospělosti žít svůj dívčí sen. 

Dokážete ty sny přečíst?
Miluji to. Jsem jako návrhář psycholog. Oboha-
cuje to mě i mé klientky. 

Jak budou vypadat kostýmy k nové inscenaci 
Turandot? 
Materiály jsou určitě nestandartní. Objeví se 
černá, šedá, bílá, zelená i fialová. Chci, aby byly 
futuristické, vyňatá je doslovnost a etno styl. 
Pracuji s optickým klamem – vypadá to, že se 
postavy nemohou hýbat, ale ve skutečnosti se 
pohybují. Kostýmy budou velmi lyrické. Divák 
toto všechno ale ucítí podprahově. Cokoliv, co 
čeká od Turandot, nedostane na první dobrou. 
Bude to skryto pod povrchem. 

Kostým princezny Turandot je nejzásadnější. 
Jak se vám tedy ona obléká? 
Turandot je v mých očích lyrizovaná a odlehče-
ná. Je apolitická, v čemž je současná. Jediná po-
litika, která se v Turandot zobrazuje podle mého 
názoru, je politika lásky. Možná tento odkaz 
neosloví všechny, ale vychází z mé touhy svo-
bodně pracovat a tvořit. Divadlo mi dává tvůrčí 
svobodu a umožňuje mi tvořit pocitově. To je 
pro umělce velký benefit. Nechci být doslovný, 
nechci kopírovat pohádku, ale pohádka bude. 
Já diváky nezklamu. Představte si, že máte sen 
o Turandot, můžete něco sice vidět mlhavě, ale 
dojem ve vás zůstane… 

Je něco, co vás zajímá na postavě Turandot, 
její charakteristice? 
Sex.

Ale ne prvoplánově? 
To je na dlouhé povídání. V rámci příprav jsem 
studoval Pucciniho psychologii, jeho doslovnost 
v rámci omezení. Zajímá mě, jaký byl jeho osob-
ní život, to mě hodně inspirovalo. 

Jak se cítíte, když vás Češi nevnímají jako 
celebritu? Nevadí vám, že vás lidé nepozná-
vají na ulici? 
Naopak, cítím se zde svobodný, dělá mi to dob-
ře. Přišel jsem si sem odpočinout. (Smích) Pro 
mě bude satisfakce, když lidé nezaujatě ocení 
mou práci. Slováci mě nemají rádi, protože jsem 
celebrita, ale protože se jim líbí, co dělám. Zde 
zažívám bezprostřednost. Přejdu hranici a nej-
sem už pan Hanečka. 

Jak vnímáte současnou módu? 
Současná móda prožívá recesi 80. let. Když 
pominu ekonomické hledisko a budu se bavit 
o vkusu, móda se rychle vyvíjí a posouvá. Její 
směr je fantasmagorický. Lidé reagují na líbivé 
věci, které mnohdy stagnují. To je věčný boj. Pro 
mě jako Borise Hanečku je největší výzvou najít 
zlatou střední cestu a nechci být při tom popu-
listický. Chtěl bych, aby se mi dařilo uspokojit 
akademickou obec i širokou veřejnost. 

Eva Sochorová

BORIS HANEČKA patří na Slovensku mezi top špičku módních 
návrhářů současnosti a má statut celebrity. Je dvorním 
návrhářem slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, obléká 
světovou operní divu Annu Netrebko nebo českou zpěvačku 
Lucii Bílou. Spolupracoval s mnoha dalšími výraznými 
osobnostmi slovenské kulturní scény Adélou Banášovou nebo 
Janou Kirschner a s významnými divadelními scénami. Nyní ho 
pro spolupráci získala Opera Národního divadla. Navrhl kostýmy 
pro chystanou premiéru inscenace Turandot, kterou uvedeme 
koncem ledna, a také připravil styling vizuálů Opery pro tuto 
sezonu. Přes svůj profesní úspěch je skromný a ke své práci 
pokorný, jeho hnacím motorem je možnost svobodně tvořit. 
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Slavnostní galakoncert 
ke znovuotevření Státní opery

V neděli 5. ledna 2020 oslavíme 132. „narozeniny“ Státní opery jejím znovuotevřením 
po tříleté rekonstrukci. Pro tuto příležitost je připraven Slavnostní galakoncert, jehož 
program je rozdělen do několika tematických bloků prezentujících význačná období 
historie budovy – Nové německé divadlo, Divadlo / Opera 5. května, Smetanovo divadlo 
a Státní opera Praha. Koncert bude přenášet Česká televize ve spolupráci s televizí 
ZDF a uvidí jej diváci ČT Art i ARTE. Diváky v hledišti i u televizních obrazovek seznámí 
s historií Státní opery dramatik Pavel Kohout. Slavnostní večer proběhne v režii filmo
vé, a i v opeře již velmi dobře známé, režisérky Alice Nellis. 

Umělecký ředitel Opery ND a SO, Per Boye Hansen,  
o Slavnostním galakoncertu:

 „Musím se přiznat, že se opravdu velice těším na tuto 
událost. Navštívil jsem Státní operu při několika 
příležitostech a krása a historie tohoto operního 
domu na mne velmi zapůsobila. Rozhodli jsme se, že 
na zahajovacím galakoncertě představíme fascinující 
příběh Státní opery. Neohlížíme se do historie s pocity 
nostalgie, ale kvůli tomu, že nás minulost dokáže in-
spirovat. Nové německé divadlo bylo otevřeno operou 
Mistři pěvci norimberští v roce 1888, a právě jejich pře-
dehra zazní na úvod galakoncertu. Na programu jsme 
spolupracovali nejen s dramaturgy, ale také s novým 
hudebním ředitelem Státní opery, Karlem-Heinzem 
Steffensem. Ten se na tomto koncertě poprvé oficiálně 
představí s Orchestrem Státní opery jako dirigent.“

PROGRAM

Richard Wagner: 
Mistři pěvci norimberští, předehra
Dich teure Halle, árie Alžběty (Tannhäuser)
In fernem Land, árie Lohengrina (Lohengrin)

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Sola sola in buio loco, sextet (Don Giovanni)

Alexander Zemlinsky: 
Interlude z opery Kleider machen Leute

Leoš Janáček: 
Co chvíla, zpěv Kostelničky (Její pastorkyňa)

Richard Strauss: 
Finále z opery Růžový kavalír

Bedřich Smetana: 
Finále z opery Braniboři v Čechách

Giacomo Puccini: 
E lucevan le stelle, árie Cavaradossiho (Tosca)

Bohuslav Martinů: 
Mirandolina, Saltarello

Petr Iljič Čajkovskij: 
Blíží se půlnoc, arioso Lízy (Piková dáma)

Hans Krása: 
Casta Diva, scéna z opery Zásnuby ve snu

Franz Schreker: 
ln einem Lande ein bleicher König, zpěv Hraběte  
(Vzdálený zvuk)

Ludwig Van Beethoven: 
Finále z opery Fidelio

 >

Vizuál s oponou SO, kterou podle návrhu 
původní opony Eduarda Veitha 

vytvořil Martin Černý

 >
Per Boye Hansen

Foto: J. Fulín

Dirigent: Karl-Heinz Steffens
Režie koncertu a videoprojekcí: 

Alice Nellis
Scéna: Matěj Cibulka

Průvodní slovo: Pavel Kohout
Dramaturgie: Jitka Slavíková

Sólisté a hosté Opery Národního divadla
Sbor Státní opery, 

Sbormistr: Adolf Melichar 
Orchestr Státní opery, 

Koncertní mistr: Radovan Šandera

Slavnostní galakoncert 
5. ledna 2020 

ve Státní opeře
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Zprávy z Opery

 >

Valerij Gergijev, Rodion Ščedrin 
a Alisa Meves
Foto: J. Slavíková

 >

Jiří Hájek 
a Vanda Šípová
Foto: P. Borecký

 >

Per Boye Hansen se Zuzanou Spót Ballánovou
Foto: J. Slavíková
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V polovině listopadu se do Kar-
lových Varů sjela část českého 
a nejen českého operního 
světa na největší a nejnáročnější 
tuzemskou přehlídku mladých 
pěveckých talentů. 

Mezi těmi, kteří těmto talentům 
naslouchají, jsou takové hvězdy 
jako Peter Dvorský, Eva Randová 
či Magdaléna Hajóssyová, v publi-
ku se setkáte třeba s emeritní 
sólistkou Opery Národního diva-
dla Jiřinou Markovou, americkým 
dvořákologem Davidem Beve-
ridgem či s pravnukem Antonína 
Dvořáka a ovšem – především 
s neúnavným ředitelem Aloisem 
Ježkem, legendou oboru, jemuž 
říkáme dnes kulturní manage-
ment. Právě on soutěž před 54 
lety založil. 

V roce 1969, před rovnými 50 
lety, na soutěži objevilo Národní 
divadlo mladičkou Gabrielu 
Beňačkovou. Karlovarská soutěž 
s přátelskou a nezaměnitelnou 
atmosférou od té doby vydala 
mnoho a mnoho plodů. Kdysi 
jsem spočítal, že jen za posled-
ních 10 let ve Varech získalo 
jednu z hlavních cen více než 
30 zpěváků, kteří se pak objevili 
v některé z inscenací Opery Ná-
rodního divadla či Státní opery. 

Každý rok bez výjimky se tu obje-
ví tři čtyři zcela výjimečné hlasy, 
které můžete bez váhání poslat 
na velké operní jeviště. Byly tu 
i letos. Moje tipy: teprve sedm-
náctiletá Ukrajinka Daria Kolisan 
s již zralým mladodramatickým 
sopránem, jako mívají pěvkyně 
na vrcholu kariéry, a pak asi ze 
všech vůbec nejlepší Rumunka 
Diana Alexe, sopranistka s tako-
vým objemem hlasu, výrazem, 
muzikalitou a inteligencí, že jsem 
jí jako porotce nebyl schopen 
vytknout vlastně nic ... 

Pánbůh – alespoň ten operní – 
prostě existuje! 

Ondřej Hučín, 
šéfdramaturg Opery 

Hosté 
na repríze Lolity

V neděli 10. 11. navštívil představení Lolity skladatel 
Rodion Ščedrin a slavný ruský dirigent a ředitel Ma-
riinského divadla, Valerij Gergijev. Oba hosty doprová-
zela slovenská režisérka Sláva Daubnerová, drama-
turgyně Jitka Slavíková a umělecký ředitel Opery ND 
a SO, Per Boye Hansen. Všem děkujeme za návštěvu 
a pochvalu naší nejnovější inscenace.

Nový projekt 
„Opera dětem“ 

V Opeře Národního divadla ve spolupráci s Dětskou 
operou Praha vznikl nový projekt Opera dětem, který 
sdružuje a nabízí rodinná představení pro děti. Součás-
tí bohatého programu jsou Miniopery, cyklus zábav-
ních a vzdělávacích pořadů Opera nás baví a pěvecké 
dílny Studio Písnička. Na představení Dětské opery 
Praha můžete přijít také na Staroměstské náměstí, 
kde koncertně vystoupí na první adventní neděli 1. 12. 
od 17.00 v rámci kulturního programu adventních trhů 
s programem Putování hudební Prahou – Opera nás baví. 

Sternenhoch na Nové scéně  
a na OperaVision 

Po delší pauze proběhne v sobotu 21. 12. na Nové scéně 
repríza mimořádně úspěšné operní inscenace – Ster-
nenhoch. Nenechte si ujít představení oceněné řadou di-
vadelní cen a pravidelně prezentované na tuzemských 
i zahraničních festivalech. Sternenhocha skladatele 
Ivana Achera v režii Michala Dočekala můžete do konce 
března zhlédnout také online na platformě OperaVision. 

Cena 
Národního divadla 

Ve dnech 8. až 15. 11. 2019 proběhla Mezinárodní 
pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových 
Varech. Stejně jako v předchozích letech byla také 
letos udělena Cena Národního divadla v Praze, kterou 
tento rok získala slovenská sopranistka Zuzana Spót 
Ballánová. Gratulujeme a budeme se těšit na některé 
ze scén Národního divadla. 
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Festival Opera počtrnácté!
V lednu začíná další ročník Festivalu hudebního divadla Opera 2020. Po krátké podzimní epizodě v roce 2017  
se vracíme zpět na začátek roku a těšíme se, že do něj vstoupíme společně se všemi, kdo jste zvědaví, jaké  
operní divadlo se dělá po celé České republice a na Slovensku! Většina představení se opět odehraje na scénách  
Národního divadla, festival ale expanduje i do dalších divadelních i nedivadelních prostor.

Dvakrát Janáček
Zahájíme ostravským představením Janáčkova 
Osudu: Martin Šrejma v roli skladatele, který 
prožívá tragickou lásku. Veronika Holbová jako 
jeho osudová žena, elegantní a krásná. A Petra 
Alvarez Šimková jako její vyšinutá matka. Ro-
bert Wilson kdysi objevil svéráznou poezii této 
netypické Janáčkovy opery, když ji v Národním 
divadle přeložil do světelných obrazů a přísně 
stylizovaných gest. Režisér Jiří Nekvasil tak da-
leko ve stylizaci nejde, ale i on věří v působivost 
téhle básnivé halucinace mezi realitou a snem, 
jíž se prolíná otázka: Víš, co je láska? Brněnské 
Národní divadlo přiveze do Prahy Příhody lišky 
Bystroušky – inscenaci Jiřího Heřmana, nostal-
gickou a tesknou, stejně jako vtipnou a zábav-
nou. Brno opět předvede, že je dnes předním 
evropským operním domem!

Od Mozarta po současnost
Olomoucké divadlo dává v Mozartově bláznivé 
i tak trochu hořké milostné komedii Così fan 
tutte šanci mladší i nejmladší pěvecké gene-
raci – mj. Tadeáš Hoza, Patricia Janečková, 
Barbora Řeřichová. Nejvytíženějším festivalo-
vým interpretem je tentokráte Jiří Přibyl, který 
si kromě Mozartova Dona Alfonsa a démo-
nického Kašpara z Čarostřelce střihne ještě 
i titulní roli v košické inscenaci Verdiho Falstaffa, 
milovníka dobrého jídla, pití a žen, kterému se 

zálety nepěkně vymstí … Skvělí čeští a sloven-
ští interpreti přijímají výzvy po celé republice 
(i na Slovensku), jak dokazují i další festivalová 
představení.
Verdiho Falstaff v režii osmdesátiletého Jiřího 
Menzela slibuje podívanou spíše tradičního ra-
žení, to mladá režisérka Veronika Poldauf Riedl-
bauchová vypráví příběh Violetty v českobudě-
jovické La traviatě v originálních symbolických 
obrazech, s použitím výrazného soudobého 
vizuálního a pohybového slovníku. A Lubor Cukr 
v opavském Čarostřelci zcela opouští romantiku 
pohádkového, baladického příběhu, ve snaze 
spolu se Sigmundem Freudem pátrat po moti-
vacích postav v temných zákoutích jejich duší… 
Pro vás, kdo rádi poznáváte díla nová či 
pozapomenutá, jsou tu Broučci – meditativní, 
částečně oratorní opera, kterou Jan Jirásek 
složil na objednávku plzeňského divadla. 
Liberecký inscenační tým Martin Doubravský 
– Linda Keprtová se po loňském festivalovém 
úspěchu s Massenetovou Thaïs pochlubí dalším 
dramaturgickým objevem: aktovkami Sergeje 
Rachmaninova Francesca da Rimini a Lakomý 
rytíř, temnými příběhy podle Danteho a Puškina. 
V jediné ženské roli opět Lívia Obručník Vénoso-
vá, v dalších Csaba Kotlár, Pavol Kubáň či Josef 
Moravec. Skvělí zpěváci i herci – s takovými je 
možné dělat chytré moderní divadlo! V progra-
mu je i méně hraná Ponchielliho La Gioconda: 

v renesančních Benátkách, v čase karneva-
lového veselí, uprostřed intrik, se odehrává 
romantický příběh vášnivé a bolestné lásky 
a sebeobětování. Ambiciózní inscenace malého 
banskobystrického souboru, který určitě při-
jede do Prahy velmi motivovaný. Ostatně kdo 
navštěvujete festival pravidelně, víte, že právě 
velké nasazení je podstatnou devizou festivalo-
vých představení: z jeviště je dobře cítit touha 
se v konkurenci ostatních souborů předvést 
v nejlepším světle.

Alternativa
Doufám, že za námi najdete cestu i mimo scény 
Národního divadla, třeba do Barokního refektáře 
dominikánského kláštera na volnou rekonstruk-
ci Monteverdiho opery L’Arianna, do kostela sv. 
Anny na podivuhodný průlet českou historií 
nazvaný Časoplet (unikátní spojení zpěvu, panto-
mimy a live malování) nebo do Divadla Komedie 
na operu Jsem kněžna bláznů autorské dvojice 
Olga Sommerová – Lenka Nota, inspirovanou 
životem Boženy Němcové.  

Lenka Šaldová, ředitelka festivalu

Praha 4. ledna – 2. března 2020

Více na www.festival-opera.cz a na str. 52 a 53.

 >

Francesca da Rimini / Lakomý rytíř, Divadlo F. X. Šaldy
Foto: M. Škvrňáková

 >

Příhody lišky Bystroušky, Národní divadlo Brno
Foto: M. Olbrzymek
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KRONIKA

Jiří Trnka † 50 letOtýlie Sklenářová-Malá * 175 let

Alfréd Radok * 105 letDalibor Novotný † 5 let

Vzpomínáme

HANUŠ THEIN 
Hanuš Thein (17. 1. 1904–30. 12. 1974), 
pěvec, od r. 1929 sólistou Opery ND 
a od r. 1932 i režisérem. Působil zde až 
do odchodu do důchodu v roce 1973 (s vý-
jimkou doby rasové perzekuce válečných 
let). V ND byl mj. šéfem Opery (1964/1965 
a 1967/1968). Z rolí: Filip (Jakobín), Kecal 
(Prodaná nevěsta), Van Bett (Car a tesař). 
Z režií: Prodaná nevěsta, Káťa Kabanová, 
Svätopluk, Romeo, Jule a tma. Na snímku 
jako Masetto, Don Juan, 1950.

OTÝLIE SKLENÁŘOVÁ-MALÁ 
Otýlie Sklenářová-Malá (12. 12. 1844–
23. 2. 1912), herečka, debutovala v květnu 
1863 na jevišti Prozatímního divadla. 
Velmi se zasloužila o propagaci stavby 
Národního divadla, do jehož činoherního 
souboru přešla r. 1881 a setrvala zde 
40 let. Z rolí: Julie (Romeo a Julie), Ofelie 
i Gertruda (Hamlet), Hermiona (Zimní 
pohádka), Josefina (Světa pán v županu). 
Na civilním snímku.

JIŘÍ TRNKA 
Jiří Trnka (24. 2. 1912–30. 12. 1969), malíř, 
v ND působil řadu let jako jevištní výtvar-
ník. Spolupracoval především s režisérem 
Jiřím Frejkou. Z výprav: Benátská maška-
ráda, Zimní pohádka, Zlý jelen; z kostýmů: 
Drahomíra a její synové.

DALIBOR NOVOTNÝ 
Dalibor Novotný (12. 1. 1926–30. 12. 2014), 
tenorista, sólista Opery ND v letech 
1975–1989, od r. 1980 též zástupce šéfa 
Opery. Z rolí: Florestan (Fidelio), Mladý 
Faust (Faust a Markétka), Mario Cavara-
dossi (Tosca). Na snímku jako Don José, 
Carmen, 1977.

ALFRÉD RADOK
Alfréd Radok (17. 12. 1914–22. 4. 1976), 
český režisér a zakladatel Laterny magiky. 
Již r. 1945 nastoupil do Divadla 5. května 
(dnes Státní opera), kde působil v činohře 
i opeře. Jeho život byl naplněn jak velkými 
úspěchy, tak velkými zvraty – z rasových 
i politických důvodů. R. 1991 byl vyzna-
menán řádem T. G. Masaryka III. stupně 
in memoriam.

Hanuš Thein † 45 let
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Výstavy

Na konci října jsme otevřeli 
další dvě výstavy. V přízemí 
Provozní budovy B na náměstí 
Václava Havla to byla výstava 
k znovuotevření zrekonstruo
vané Státní opery. Součástí 
vernisáže byla i tisková 
konference. Na 1. balkoně his
torické budovy byla otevřena 
výstava ke 150. výročí naroze
ní osobnosti českého a světo
vého baletu Achille Viscusiho. 

1  Hudební ředitel SO Karl-Heinz 
Steffens, umělecký ředitel Opery 
ND a SO Per Boye Hansen, ředitel 
ND prof. MgA. Jan Burian, technic-
ko-provozní ředitel ND Ing. Václav 
Pelouch a umělecký ředitel sekce 
výroby MgA. Martin Černý

2  Zástupce Asociace tanečních uměl-
ců ČR Zdeněk Prokeš a Jan Burian

Oběd u Wittgensteina

Inscenace hry Thomase 
Bernharda o vztahu tří 
sourozenců uváděná ve Sta
vovském divadle jako Oběd 
u Wittgensteina měla pre
miéru začátkem listopadu. 
Po premiéře byl pokřtěn 
kalendář Činohry 2020.

3  Poslankyně PČR Miroslava Němcová
4  Závěrečný potlesk
5  Saša Rašilov a Lucie Juřičková
6  Zuzana Stivínová
7  Publicista a moderátor Václav 

Žmolík 
8  Umělecký ředitel Činohry Daniel 

Špinar a vedoucí PR Činohry Kate-
řina Ondroušková křtí kalendář

Kosmos na Nové scéně

První premiérou této sezony 
na Nové scéně byla inscenace 
hry podle románu Witolda 
Gombrowicze Kosmos. 

9  Děkovačka
10  Režisér inscenace Ivan Buraj
11  Mezi hosty premiéry byl dramatik 

Karel Steigerwald
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Závěrečné ovace 
pro Terezu Podařilovou 
a Alexandra Katsapova

V listopadu se představením 
Valmonta ve Stavovském 
divadle s aktivní taneční ka
riérou rozloučily dvě výrazné 
osobnosti našeho i světového 
baletu, primabalerína Tereza 
Podařilová a první sólista 
Alexandre Katsapov. 

12  Hodně štěstí!
13  Děkujeme divákům!
14  Děkuji, Terezko! 
15  Beze slov …
16  Tereza Podařilová, Alexandre 

Katsapov, Jan Burian, vedoucí 
umělecké správy Baletu Martin 
Rypan s chotí, umělecký ředitel 
Baletu Filip Barankiewicz a ministr 
kultury Lubomír Zaorálek

17  Tereza Podařilová a Alexandre 
Katsapov s Lubomírem Zaorálkem
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Kylián – Mosty času 
s Korejským národním 
baletem

Hostující Korejský národní 
balet v polovině listopadu 
provedl v rámci Mostů času 
premiéru choreografie Jiřího 
Kyliána – Forgotten Land 
a Balet ND choreografii Gods 
and Dogs. Po představení byla 
pokřtěna drobná a humor
ná publikace Jiřího Kyliána 
Budižkněčemu, kterou z fran
couzského originálu přeložil 
Michal Lázňovský. 

18  Jiří Kylián a Korejský národní balet
19  SueJin Kang, umělecká ředitelka 

Korejského národního baletu, 
umělecký ředitel Baletu Filip Ba-
rankiewicz, Marie-Noël Rio, Michal 
Lázňovský a Jiří Kylián

20  Po představení na scéně

Sametové baletní GALA

U příležitosti 30. výročí sa
metové revoluce uvedl Balet 
ND své galapřestavení, kde 
vystoupila řada předních 
tanečníků v choreografiích 
našich i zahraničních tvůrců. 
Při slavnostním večeru jsme 
v Národním divadle uvítali 
také mnoho významných 
hostů.

21  Závěr galapředstavení
22  Premiér Andrej Babiš  

s ředitelem ND Janem Burianem
23  Ministryně financí Alena Schillerová
24  Marie Bílková (ministerstvo 

financí) a ministr kultury Lubomír 
Zaorálek, za nimi vedoucí kancelá-
ře ředitele ND Zdeněk Pánek

25  Velvyslanec Velké Británie  
J. E. Nicholas Stewart Archer 
s chotí a Filip Barankiewicz

26  Velvyslanec Řecka J. E. Efthymios 
Efthymiades
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Národní 7, Praha 1      
www.galeriekodl.cz

Ota Janeček: Zima
vyvolávací cena: 110 000 Kč
dosažená cena:  700 000 Kč

Přejeme vám 
krásné prožití vánočních svátků 

a šťastný vstup do roku 2020. 

Těšíme se 
na společná setkávání 

v Galerii KODL.

kODL – tRaDiCe OD ROkU 1885
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www.xantypa.cz

ČESKÝ | NEZÁVISLÝ | SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK



Již po osmé realizuje Pilsner Urquell společ-
ně s centrem Paraple projekt, který přináší 
nejen radost, ale především pomáhá potřeb-
ným. Každým rokem vznikne v jedné z před-
ních českých skláren limitovaná edice deseti
originálních lahví podle návrhu některého
z renomovaných designérů. Lahve jsou každý 
rok v online aukci vydraženy ve prospěch 
Centra Paraple, které obdrží celou vydraže-
nou částku na pomoc lidem s poškozením 
míchy a jejich rodinám.

Letošní kolekce designových pivních lahví je 
věnována oslavě třiceti let svobody. Designér 
Lukáš Novák při jejich tvorbě použil tradiční 
techniku broušeného českého křišťálu, která 
zdobí spodní část láhve. Broušené je i dno 
lahví a ty tak stojí na podobně křehkých 
základech, jako naše svoboda. Druhá část 
lahví je naopak bez výrazné dekorace a sym-
bolizuje nový začátek – život ve svobodné 
společnosti. Od první ji dělí výrazný hluboký 
brus. Ten symbolizuje přelomový rok 1989.

Na finální podobě lahví s designérem spo-
lupracovalo deset českých osobností naro-
zených právě v tomto roce. Každá z nich obo-
hatila jednu z lahví vlastní výpovědí o tom,
co pro ni svoboda znamená, co si na ní nej-
více cení a co považuje pro svůj život za 
důležité. Hodnoty, které na svobodě nejvíce 
oceňují, jsou vypískované přímo na povrchu 
lahví a symboly s nimi spojené ztvárňují i zát-
ky lahví. Vznikl tak soubor unikátních výpo-
vědí generace narozené do svobodných po-
měrů.

Dražba lahví se uskuteční 12. prosince 2019
na serveru iDNES.cz.

AUKČNÍ LAHVE PRO PARAPLE

30 LET 
SVOBODY



www.skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Elektromobily a hybridy ŠKODA iV.
Vozy pro každou příležitost.

ŠKODA AUTO – partner Národního divadla.

NABITÝ
REPERTOÁR



KANCELÁŘ BEZ STAROSTÍ
 —  O f f i c e  D e p o t  u v á d í  —

 —  v  h l a v n í  r o l i  —
PAPÍRY A TONERY 

 KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 
TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE

 DROGERIE A OBČERSTVENÍ

PRONÁJEM TISKÁREN
NÁBYTEK NA MÍRU
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IT SLUŽBY

GARANCE ZÍTRA NEBO ZDARMA
MODERNÍ SKLADOVÝ SYSTÉM
VLASTNÍ DISPEČINK A ŘIDIČI

INTERNETOVÁ NÁKUPNÍ GALERIE
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Kalendář s kostýmními návrhy z fondu Archivu Národního divadla

Vypravujeme divadlo

2020

Vypravovat se dá leccos. Pohádky, příběh, 
zážitek. Také o divadle se může vyprávět. 
Divadlo se ovšem musí tzv. vypravit. 
Divadelní výprava v sobě zahrnuje scénu 
a kostýmy, tedy výtvarnou složku insce-
nace. Výprava i vyprávění k sobě v divadle 
prostě patří, i když se nejedná o totéž. 
Z bohatých fondů Archivu Národního 
divadla vám v diáři 2020 představujeme 

výtvarné scénické a kostýmní návrhy, 
z nichž nejstarší spadají do samého počát-
ku dějin Národního divadla, do roku 1883, 
a nejnovější do jara 2019, do zatím po-
slední uzavřené sezony. Scénické návrhy 
a kostýmní návrhy v diáři jsou často dílem 
téhož výtvarníka jako scéna, nebo ukazují 
autorovu kostýmní tvorbu v jiné inscenaci. 
Diář má šířkový formát A5.

Jako loni, tak i letos tvoří diář kolekci 
spolu s nástěnným kalendářem, kde jsem 
vzhledem k výškovému formátu vybírali 
z oblíbených návrhů kostýmních.

Kalendář i diář můžete zakoupit v naší 
pokladně nebo na e-shopu.
Cena diáře je 129 Kč a kalendáře 198 Kč.

Vypravujeme divadlo

Kalendář s kostýmními návrhy z fondu Archivu Národního divadla

Vypravujeme divadlo

2020
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PĚTIHVĚZDIČKOVÁ BANKA 
K VAŠIM SLUŽBÁM
Již po páté za sebou jsme získali titul Klientsky nejpřívětivější banka roku. 
Vážíme si toho a děkujeme především Vám – našim klientům!

www.rb.cz
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném
SEN2 (Seniorský cyklus II) 
Juliette: Snář / Národní divadlo
Představení 15. 12. 2019 od 17.00 je nahra-
zeno operou Láska ke třem pomerančům. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.

NO (Nová opera) 
Juliette: Snář / Národní divadlo
Představení 18. 12. 2019 od 19.00 je nahra-
zeno operou Láska ke třem pomerančům. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.

ČF (Ladíme spolu) 
Novoroční koncert / Rudolfinum
Ze závažných organizačních důvodů byl 
koncert v rámci skupiny předplatného zrušen. 
Jako náhrada se odehraje tradiční zkouška 
orchestru 6. května 2020 od 19.30 hodin 
ve Dvořákově síni Rudolfina. 

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 2019: 

ČINOHRA 
Oběd u Wittgensteina
9. 12. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)
Netrpělivost srdce 
13. 12. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)
Noční sezóna
16. 12. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA
Láska ke třem pomerančům 
18. 12. od 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč) 
Popelka
19. 12. od 19.00, Stavovské divadlo, 
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Zahrada
26. 12. od 17.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)

Národní divadlo nabízí studentům a mladým divákům do 26 let vstupen-
ky 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 2019: 

ČINOHRA 
Za krásu 
8. 12. od 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Kouzelná země
17. 12. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)
Faust
20. 12. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA 
Popelka
6. 12. od 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cube
14. 12. od 20.00, Nová scéna
(střed 200 Kč)

* 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). 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.

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

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

 >
CUBE
Foto: H. Smejkalová

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
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PROGRAM > PROSINEC / DECEMBER 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. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

2. Po/Mon nehraje se / no performance

3. Út/Tue La traviata DV2 19.00

4. St/Wed Král Oidipús / Oedipus Rex (předpremiéra / preview) ND+ 19.00

5. Čt/Thu Král Oidipús / Oedipus Rex (1. premiéra / 1st premiere) ND+ ČP 19.00

6. Pá/Fri Král Oidipús / Oedipus Rex (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

7. So/Sat Manon Lescaut
ROD3 14.00

19.00

8. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Kytice / A Bouquet ENG ČS1 19.00

9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

11. St/Wed

Louskáček – Vánoční příběh /  
The Nutcracker – A Christmas Carol

Š1 11.00

La traviata ND+ O3 19.00

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

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

14. So/Sat Král Oidipús / Oedipus Rex 19.00

15. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) SEN2 17.00

16. Po/Mon Maryša / Marysha ENG 19.00

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

19.00

18. St/Wed Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) ND+ NO 19.00

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

19.00

20. Pá/Fri Rusalka 19.00

21. So/Sat Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
14.00

18.00

22. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 18.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
14.00

18.00

26. Čt/Thu Kytice / A Bouquet
15.00

19.00

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

19.00

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

Carmen 19.00

29. Ne/Sun Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
14.00

18.00

30. Po/Mon Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

31. Út/Tue Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 15.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Prosinec / December 2019

1. Ne/Sun Leonce & Lena (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

2. Po/Mon Richard III. (Prague Shakespeare Company) 19.00

3. Út/Tue Misantrop / The Misanthrope ND+ EX2 19.00

4. St/Wed Leonce & Lena ND+ B1 19.00

5. Čt/Thu
Leonce & Lena 15.30

Leonce & Lena ND+ B2 19.00

6. Pá/Fri Popelka (La Cenerentola) ROV 19.00

7. So/Sat Leonce & Lena / Leonce & Lena 
SEN1 14.00

19.00

8. Ne/Sun Popelka (La Cenerentola) ROD6 17.00

9. Po/Mon Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 19.00

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

11. St/Wed Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

12. Čt/Thu Faust ND+ 19.00

13. Pá/Fri Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG 19.00

14. So/Sat Leonce & Lena
ROD7 14.00

19.00

15. Ne/Sun
Opera nás baví: Jaroslav Křička: České jesličky / Opera is fun! 11.00

Audience u královny / The Audience 19.00

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

17. Út/Tue Kouzelná země / Nightwork 19.00

18. St/Wed Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein ND+ Č3 19.00

19. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) 19.00

20. Pá/Fri Faust ND+ 19.00

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

11.00

15.00

18.30

22. Ne/Sun Vánoce s Choreou / Chorea Bohemica 19.00

23. Po/Mon Vánoce s Choreou / Chorea Bohemica
15.00

19.00

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Modrý pták / The Blue Bird ND+ 16.00

26. Čt/Thu Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

27. Pá/Fri Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

28. So/Sat Audience u královny / The Audience 17.00

29. Ne/Sun Figarova svatba (Le nozze di Figaro) ND+ OO 17.00

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

31. Út/Tue Silvestr s Mozartem / New Year’s Eve with Mozart 20.00

1. Ne/Sun Sametová simulace: Kabinet / Velvet simulation: Cabinet 17.00

2. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec ENG DV1 20.00

3. Út/Tue Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

4. St/Wed nehraje se / no performance

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

6. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince
Š4 10.00

20.00

7. So/Sat Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

8. Ne/Sun
Vánoční příběh (Divadlo KAKÁ) 16.00

Za krásu / For Beauty 20.00

9. Po/Mon Kosmos / Cosmos 20.00

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed Proslov k národu / Speech to the Nation ND+ 20.00

12. Čt/Thu

Dětská opera Praha / Children’s Opera Prague 09.30

Dětská opera Praha / Children’s Opera Prague 11.00

Jsme v pohodě / New Century 20.00

13. Pá/Fri Návštěva / The Visit 20.00

14. So/Sat Cube 20.00

15. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ ROD5 17.00

16. Po/Mon

Vidím nevidím / As Far as I See ND+ 10.00

Miniopery / Minioperas: Smolíček (premiéra / premiere)
(Dětská opera Praha / Children’s Opera Prague)

17.00

17. Út/Tue Za krásu / For Beauty 20.00

18. St/Wed Kosmos / Cosmos 20.00

19. Čt/Thu Vánoční Nová krev / Christmas New Blood: PopUpShow 20.00

20. Pá/Fri
Miniopery / Minioperas: Smolíček 
(Dětská opera Praha / Children’s Opera Prague)

11.00

21. So/Sat Sternenhoch 20.00

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

15.00

17.00

19.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Zahrada / The Garden
14.00

17.00

26. Čt/Thu Zahrada / The Garden
14.00

17.00

27. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

28. So/Sat Zahrada / The Garden 17.00

29. Ne/Sun Návštěva / The Visit 20.00

30. Po/Mon Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

31. Út/Tue Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00



52

PROGRAM > LEDEN / JANUARY 2020

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

NÁRODNÍ
DIVADLO

1. St/Wed Libuše 17.00

2. Čt/Thu Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

3. Pá/Fri nehraje se / no performance

4. So/Sat
Osud / Fate * 
(Národní divadlo moravskoslezské / National Moravian-Silesian Theatre)

19.00

5. Ne/Sun
Francesca da Rimini, Lakomý rytíř /  
Francesca da Rimini, The Miserly Knight * 
(Divadlo F. X. Šaldy Liberec / F. X. Šalda Theatre Liberec)

19.00

6. Po/Mon nehraje se / no performance

7. Út/Tue nehraje se / no performance

8. St/Wed nehraje se / no performance

9. Čt/Thu
Louskáček – Vánoční příběh / 
The Nutcracker – A Christmas Carol ND+

B1 19.00

10. Pá/Fri Carmen 19.00

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

14.00

18.00

12. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate SEN5 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride ND+ O2 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Král Oidipús / Oedipus Rex ND+ Č2 19.00

15. St/Wed Maryša / Marysha 19.00

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri nehraje se / no performance

18. So/Sat Kytice / A Bouquet
14.00

19.00

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

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed Král Oidipús / Oedipus Rex ČS1 19.00

23. Čt/Thu Turandot (1. preméra / 1st premiere) ND+ OP 19.00

24. Pá/Fri Manon Lescaut ČS2 19.00

25. So/Sat Turandot (2. preméra / 2nd premiere) 19.00

26. Ne/Sun Maryša / Marysha ENG 19.00

27. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice DV1 19.00

28. Út/Tue Kytice / A Bouquet ND+ ENG 19.00

29. St/Wed Turandot ND+ 18.00

30. Čt/Thu Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

31. Pá/Fri Lohengrin 18.00

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020

1. St/Wed nehraje se / no performance

2. Čt/Thu nehraje se / no performance

3. Pá/Fri nehraje se / no performance

4. So/Sat nehraje se / no performance

5. Ne/Sun Zahajovací koncert Státní opery / Opening concert 20.00

6. Po/Mon nehraje se / no performance

7. Út/Tue nehraje se / no performance

8. St/Wed nehraje se / no performance

9. Čt/Thu Fidelio 19.00

10. Pá/Fri nehraje se / no performance

11. So/Sat nehraje se / no performance

12. Ne/Sun Fidelio 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

17. Pá/Fri nehraje se / no performance

18. So/Sat Fidelio 19.00

19. Ne/Sun La traviata 19.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue Madama Butterfly 19.00

22. St/Wed nehraje se / no performance

23. Čt/Thu Timeless 19.00

24. Pá/Fri Timeless 19.00

25. So/Sat La traviata 19.00

26. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Fidelio 19.00

29. St/Wed La traviata 19.00

30. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

31. Pá/Fri Timeless 19.00

STÁTNÍ
OPERA
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Leden / January 2020

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

1. St/Wed Modrý pták / The Blue Bird 16.00

2. Čt/Thu nehraje se / no performance

3. Pá/Fri Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein Č4 19.00

4. So/Sat Opera nás baví: Slavné operní domy / Opera is Fun! 11.00

5. Ne/Sun nehraje se / no performance

6. Po/Mon
Così fan tutte / Così fan tutte* 
(Moravské divadlo Olomouc / Moravian Theatre Olomouc) 

19.00

7. Út/Tue
Čarostřelec / The Marksman* 
(Slezské divadlo Opava / Silesian Theatre Opava)

19.00

8. St/Wed Lolita 19.00

9. Čt/Thu Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) VŘ 19.00

10. Pá/Fri Lolita / Lolita XV 19.00

11. So/Sat Poprask v opeře (Viva la Mamma) X 14.00

12. Ne/Sun Broučci / Fireflies* (Divadlo J. K. Tyla Plzeň / Theatre Pilsen) 19.00

13. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity XVII 19.00

14. Út/Tue Leonce & Lena DV2 19.00

15. St/Wed Leonce & Lena SEN4 19.00

16. Čt/Thu Kouzelná země / Nightwork ND+ ENG 19.00

17. Pá/Fri Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

18. So/Sat Leonce & Lena 
ROD4 14.00

XIII 19.00

19. Ne/Sun Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) XVII 17.00

20. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG II 19.00

21. Út/Tue Faust ND+ XVIII 19.00

22. St/Wed Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein ENG III 19.00

23. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

25. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD1 13.00

Audience u královny / The Audience I 19.00

26. Ne/Sun Poprask v opeře (Viva la Mamma) ROD6 14.00

27. Po/Mon Mozartovy narozeniny / Mozart's Birthday 19.00

28. Út/Tue Kouzelná země / Nightwork 19.00

29. St/Wed Misantrop / The Misanthrope 19.00

30. Čt/Thu Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

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

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020

1. St/Wed Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 14.00

2. Čt/Thu nehraje se / no performance

3. Pá/Fri Máj / May (420PEOPLE) 20.00

4. So/Sat Máj / May (420PEOPLE) 20.00

5. Ne/Sun nehraje se / no performance

6. Po/Mon nehraje se / no performance

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

17.00

8. St/Wed nehraje se / no performance

9. Čt/Thu
Miniopery / Minioperas 
(Dětská opera Praha / Children's Opera Prague) 

17.00

10. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

11. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

12. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ ROD2 17.00

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

Návštěva / The Visit 20.00

14. Út/Tue Kosmos / Cosmos ČNS 20.00

15. St/Wed Human Locomotion 20.00

16. Čt/Thu Sternenhoch 20.00

17. Pá/Fri Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

18. So/Sat Za krásu / For Beauty 20.00

19. Ne/Sun Plukovník Švec / Colonel Švec SEN3 14.00

20. Po/Mon Sternenhoch 20.00

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

22. St/Wed Kosmos / Cosmos ND+ Č3 20.00

23. Čt/Thu Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

24. Pá/Fri Zahrada / The Garden XIV 20.00

25. So/Sat Zahrada / The Garden
XII 14.00

20.00

26. Ne/Sun Zahrada / The Garden ND+ 17.00

27. Po/Mon
Nová krev – Speed Dating: ND Young vs. ND Gold /  
The New Blood – Speed Dating: ND Young vs. ND Gold

20.00

28. Út/Tue Za krásu / For Beauty ENG 20.00

29. St/Wed
Nová krev: Ticho! Filosofové po Wittgensteinovi /  
The New Blood: Silence! The Philosophers after Wittgenstein

20.00

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

31. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 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. 2019 jsou v prodeji vstupenky na představení 
Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery na všech scénách 
do 31. 5. 2020, tj. na 6 měsíců dopředu. 
 

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)

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
• 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
• 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: 
prohlidky@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 536
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. 2019 you can purchase tickets for Ballet, Drama, 
Laterna magika and Opera performances on all the stages 
until 31. 5. 2020, i.e., for 6 months ahead.
 

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)

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:
prohlidky@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 536
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 HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 



V sobotu 7. prosince oslaví své 80. narozeniny 
emeritní sólista Opery Národního divadla, tenorista 

Miroslav Švejda
 
Soukromé pěvecké studium absolvoval u profesorky Řezníčkové, 
profesorů Šrubaře a Campogallianiho na Academia Chigiana 
v Sienně. Členem souboru opery Národního divadla byl od roku 
1969, současně působil i jako sólista v Pražském filharmonickém 
sboru. Svůj lyrický tenor si vytříbil především na italské hudbě 
a brzy se propracoval k širokému repertoáru, který zahrnoval 
významné role světové i české operní literatury, počínaje tvorbou 
barokní a klasickou, přes hudební díla 19. a 20. století až k pro-
dukci současné.
Na scéně Národního divadla zpíval téměř všechny úlohy sme-
tanovské, dvořákovské a janáčkovské, v díle Bohuslava Martinů 
vynikl především jako Michel v Juliettě a Manolios v Řeckých paši-
jích, jednou z jeho vrcholných rolí byl i Stravinského Oidipus. Dále 
zde vytvořil nezapomenutelného Pinkertona (Madame Butterfly), 
Alfréda Germonta (La traviata), Vévodu mantovského (Rigoletto), 
Hraběte Almavivu (Lazebník sevillský), Tamina (Kouzelná flétna), 
Ferranda (Così fan tutte), Dona Ottavia (Don Giovanni), Manrica 
(Trubadúr), Turridu (Sedlák kavalír), Rudolfa (Bohéma), Jiřího 
(Jakobín), Opilce (Lady Macbeth Mcenského újezdu) a řadu dalších 
postav.
Pro svůj moderní herecký projev spolupracoval často s televizí 
(účinkoval téměř ve všech televizních inscenacích Smetanových 
oper), rozhlasem a gramofonovými firmami. Za celoživotní mist-
rovství v opeře získal Cenu Thálie 2017.

 ×
Na snímku Miroslav Švejda v roli Mladého Fausta s Jaroslavem Horáčkem  
v roli Mefistofela, Faust a Markétka, 1979
Foto: J. Svoboda


