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Premieres
FOR THE 2016–2017 SEASON

Premiéry
SEZONY 2016–2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

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

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

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

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

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

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

Činohra Balet
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Milí diváci,
ze všeho nejvíc bych Vám chtěla poděkovat 
za skvělé přijetí a fantastickou atmosféru při 
našich prvních dvou operních představeních 
v Hudebním divadle Karlín. Vězte, že přesun 
a „zabydlení“ v sice působivém a v pravém 
smyslu slova noblesním, ale pro nás přece 
jenom novém prostoru, představoval nemalé 
úsilí umělců i technického personálu. Potlesk 
po skončení představení Nabucco a Rigoletto 
v polovině září je pro nás zárukou, že jste si 
našli operní umění i v Hudebním divadle Kar-
lín. Na říjen jsme pro Vás do Karlína připravili 
představení Rusalky v režii Zdeňka Trošky 
a Rigoletta (se skvělými zpěvačkami Simonou 
Houda-Šaturovou a Janou Siberou), v listo-
padu přibudou Nabucco a La traviata a v pro-
sinci i opereta Netopýr a rodinné představení 
pohádkového Jeníčka a Mařenky. V novém roce 
pak zařadíme také operu Romeo a Julie v režii 
Slávy Doubnerové (inscenace měla premiéru 
teprve v dubnu) a Verdiho Trubadúra. Jsem si 
jista, že si představení v Karlíně užijete a že 
budete souhlasit s pozitivními recenzemi 
hudebních teoretiků o skvělé akustice karlín-
ského divadla. Vstupenky si můžete rezervo-
vat a zakoupit jak na našem webu, tak přímo 
v pokladně Hudebního divadla Karlín. 

Nenechte si ovšem ujít ani druhou část 
operních představení, které jsme ze Státní 
opery přenesli do Národního divadla. Orchestr 

a Sbor Státní opery budete slyšet v předsta-
veních La bohème, Madama Butterfly, Aida 
a Macbeth ve zlaté kapličce. 

Důležitou událostí je pro nás v říjnu a částeč-
ně v listopadu naše účinkování v divadlech 
a koncertních sálech v Japonsku. Národní 
divadlo a Českou republiku budeme repre-
zentovat s našimi inscenacemi Normy v režii 
Toma Sugaa s fenomenální Editou Grube-
rovou v titulní roli a Kouzelné flétny režiséra 
Ladislava Štrose a také se sérií symfonických 
koncertů. Našim umělcům přeji: Zlomte vaz!

V říjnu nás čekají v Národním divadle dvě 
operní premiéry – jediné, koncertní provedení 
Brittenovy opery Noemova potopa jako oslava 
80leté spolupráce s Kühnovým dětským sbo-
rem a 20. a 21. října pak premiéry oper Chyt-
račka a Měsíc v rámci jednoho večera od ori-
ginálního Carla Orffa. Nechávám se inspirovat 
sopranistkou Olgou Jelínkovou a přidávám se 
k názoru, že pokud chcete na operu vzít něko-
ho poprvé, Orff bude skvělá volba!

Hluboké umělecké zážitky v našich divadlech 
Vám přeje 

Silvia Hroncová
Ředitelka Opery Národního divadla  
a Státní opery
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Pád Arkuna
na Vltavě
Rozhlasový záznam opery Zdeňka Fibicha Pád Arkuna, 
která nadchla diváky Národního divadla před dvěma 
lety, bude mít svou premiéru v sobotu 22. října 2016 
od 20.00 na stanici Český rozhlas Vltava. V záznamu 
Českého rozhlasu uslyšíte Orchestr Národního divadla 
pod taktovkou amerického dirigenta Johna Fiora. 
V hlavních rolích se představí Dana Burešová, Eva 
Urbanová, Alžběta Poláčková, David Szendiuch, Aleš 
Briscein, Jiří Sulženko, Roman Janál, Valentin Prolat 
a David Nykl. Vedle Sboru Národního divadla spolu-
účinkuje Český národní sbor. Inscenaci režiséra Jiřího 
Heřmana uvedlo Národní divadlo v Roku české hudby. 

22. října 2016 od 20.00 
na stanici Český rozhlas Vltava
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

FO
TO

: B
. P

R
Á

Š
IL

O
VÁ

 >

RIGOLETTO
Simona Houda-Šaturová a Martin Bárta
Foto: P. Borecký

Hudební 
divadlo 
Karlín
Národní divadlo nabídne 
v právě zahájené sezoně 
95 operních představení 
v Hudebním divadle Karlín. 
Vidět můžete Verdiho opery 
Nabucco, Rigoletto, La travi-
ata a Trubadúr, dále Dvo-
řákovu Rusalku v pohád-
kové režii Zdeňka Trošky, 
Gounodova Romea a Julii, 
Humperdinckovu rodinnou 
operu Jeníček a Mařenka 
a operetu Johana Strausse 
ml. Netopýr. V závěru sezo-
ny 2016/17 je na programu 
premiéra Offenbachovy 
operety Orfeus v podsvětí 
v režii bratří Cabanů. 

„Hudební divadlo Karlín  
má mimořádnou akustiku,  
což je zárukou silného diváckého 
a posluchačského zážitku,“  
říká ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian. 

U operních představení nebude 
použita akustická amplifikace,  
jako je tomu u muzikálů. 

 „Pevně věřím, že prostory kar-
línského divadla přijmou za svoje 
i naši operní diváci a že přilákáme 
i nové příznivce. Program operních 
představení jsme vytvořili právě 
i s ohledem na očekávání stávají-
cích diváků karlínského divadla,“ 
říká ředitelka Opery Národního 
divadla a Státní opery  
Mgr. Silvia Hroncová.

„Po skvělém přijetí oper přenese-
ných ze Státní opery do historické 
budovy Národního divadla očeká-
váme po dobu rekonstrukce naší 
domácí scény stejně nadšené přijetí 
i v Hudebním divadle Karlín. Všem 
návštěvníkům přeji krásné a obo-
hacující umělecké zážitky,“ dodává 
hudební ředitel Státní opery  
Andreas Sebastian Weiser.

Nová krev –  
poprvé v nové sezoně
Víte, že divadelní hry se dělí na jedlé, nejedlé a dokon-
ce i prudce jedovaté? Tušíte, že v Národním divadle se 
z generace na generaci dědí kuchařské recepty, díky 
nimž i během krátké zkoušky vykouzlíte velkou dobrotu? 
Máte pocit, že víte dost o divadelních profesích? A nebo 
si chcete jen tak zanotovat s divadelním ochotníkem?

Večer z přetlaku, pásmo skečů 
a písní, dobře sestavený mimořád-
ný večer, který se už nikdy nebude 
opakovat: to všechno je Nová krev – 
Sestava, událost, na niž vás srdeč-
ně zveme. Pro přátele divadla, pro 
fanoušky, pro ty, kdo chtějí naše 
herce vidět jinak, jsme připravili 
sérii pod loni prověřeným názvem 
Nová krev. Tentokrát se přesouvá-
me do horního foyer Nové scény 
a vracet se sem budeme v různých 
podobách každý měsíc. 
Sestava pod moderátorským 
vedením Davida Matáska, za ak-

tivní účasti Karla Dobrého, Terezy 
Vilišové, Radúze Máchy, Filipa 
Rajmonta, Martina Pechláta, Lucie 
Polišenské, Matyáše Řezníčka, 
Jany Pidrmanové, Pavly Beretové, 
Martiny Preissové, Igora Orozovi-
če, Pavlíny Štorkové, Jana Bidlase. 
Klavírní doprovod Jakub Urban.

Vstupenky za 200 Kč v pokladnách 
Národního divadla.

Poprvé 12. října 2016 ve 20 hodin  
v horním foyer Nové scény
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Chcete letos zažít opravdu výjimečného Silvestra?  
Ve Stavovském divadle pro vás chystáme velkolepý  

galavečer ve stylu W. A. Mozarta. Okouzlí vás jeho slavná opera 
Kouzelná flétna. Hýčkat vás budeme luxusním rautem  

inspirovaným opulentními hostinami u dvora císaře Josefa II.  
Chybět nebude ani půlnoční přípitek s umělci a tanec na jevišti.

Vstupenky v ceně od 7 990 do 11 990 Kč zakoupíte online, na našich 
pokladnách nebo kontaktujte Oddělení objednávek obchodního 

odboru ND paní Mili Losmanovou +420 224 901 380, 
m.losmanova@narodni-divadlo.cz
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MOZARTOVSKÝ 
SILVESTR

Mimořádný vzpomínkový gala-
večer věnovaný jednomu z nej-
význačnějších choreografů 20. 
století, zakladateli a dlouholetému 
uměleckému šéfovi Pražského 
komorního baletu prof. Pavlu 
Šmokovi u příležitosti jeho ne-
dožitých 89. narozenin (22. října 
1927–4. dubna 2016).
Na programu večera budou přede-
vším díla Pavla Šmoka doplněná 
videoprojekcemi zachycujícími 
cenné rozhovory s Mistrem v po-
sledních letech a rozhovory s bý-
valými sólisty a pedagogy Praž-
ského komorního baletu. V rámci 
mimořádného večera vzdají poctu 
zesnulému choreografovi přední 
české a slovenské soubory – Balet 
Národního divadla pod vedením 
Petra Zusky, Balet Národního 
divadla v Brně pod vedením Mária 
Radačovského a Balet Slovenské-
ho národního divadla v Bratislavě 
pod vedením Jozefa Dolinského 
ml. Přední sólisté Baletu ND 
zatančí choreografie Petra Zusky 
Lyrická (Zuzana Šimáková a Ondřej 
Vinklát) a v české premiéře také 

Route 50 (Tereza Podařilová  
a Petr Zuska).

Scénář, režie a moderace: 
Ondřej Kepka
Choreografie: Pavel Šmok,  
Petr Zuska, Mário Radačovský, 
Natália Horečná 

23. října 2016 v 19.00  
v Divadle na Vinohradech

Ballet Hommes Fatals  
přitančí v novém kabátě
Originální soubor složený z předních sólistů Baletu  
Národního divadla zavítá do Stavovského divadla.  
29. října 2016 se uskuteční představení, ve kterém 
známé scény klasického baletního repertoáru  
a slavné virtuózní ženské role zatančí 10  
mimořádných umělců – mužů. 

Hlavními choreografy programu 
jsou Benjamin Husson, Guido 
Sarno a Mathias Deneux. Bě-
hem komponovaného večera se 
představí Michal Štípa, Karel Audy, 
Veaceslav Burlac, Giovanni Rotolo, 
Guido Sarno, Mathias Deneux, Jiří 
Waňka, Domenico di Cristo, Benja-
min Husson a Federico Ievoli. 

Repertoár tvoří upravené nej-
známější scény z baletů, jako 
jsou např. Labutí jezero, Giselle, 
Raymonda, Šípková Růženka, Don 
Quijote nebo sólo Umírající labuť.
„Labutí jezero neuvedeme v klasické 
podobě, jak jsou diváci zvyklí, udělali 
jsme novou choreografii, příběh 
bude trochu sarkastický s překvapi-
vým vyústěním. Také ostatní známé 
variace předvedeme divákům 
v nečekané a originální podobě. 
Vybrané scény jsou vtipně vytvořené 
jak po choreografické, tak herecké 
stránce. Diváci se mohou těšit na od-
lehčený humor,“ doplňuje Michal 
Štípa, první sólista Baletu ND.

„Soubor předvedl precizní taneční 
techniku hodnou úrovně tanečníků 
Národního divadla i okouzlující styl. 
Ballet Hommes Fatals ukázal, že 
i muži mohou dobře tančit na špič-
kách. Tanečníci převlečení za ba-
leríny předvedli příjemnou baletní 
podívanou plnou nadsázky, humoru 
a satiry v klasických baletních dí-
lech. Publikum zakončilo představe-
ní nadšeným standing ovation.“
Taneční aktuality, Lenka Trubačová

„Situační komika na jevišti vyvoláva-
la v obecenstvu bujné salvy smíchu 
od začátku až do konce. Ještě o něco 
víc se bavili lidé, kteří tanci rozumějí, 
zkrátka ti, kteří znají do detailů 
původní verze slavných fragmentů či 
pas de deux. Díky tomu totiž dokáza-
li rozpoznat a ocenit i tu sebemenší 
nuanci a vtip obsažený v novém 
pánském provedení tradičních scén.“
ČT24, Johana Mücková

29. října 2016 v 19 hodin  
ve Stavovském divadle

Pocta Pavlu Šmokovi
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MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL

Pražské křižovatky
To Havel With Love
4.– 9.10.2016 na Nové scéně

Festival zahájíme v úterý 4. 10. 2016 v 17:00 
na piazzetě ND odhalením výtvarné instalace 
akademického sochaře Kurta Gebauera, který 
ve veřejném prostoru složí poctu prvnímu 
polistopadovému prezidentovi. Piazzetu ozdobí 
i „prezidentský mercedes“, který pro slavnostní 
příležitost zapůjčí ze svého depozitáře Národní 
technické muzeum. 

Divadelní program má dvě části. Ve všední dny 
Nová scéna divákům nabídne hostování zahra-
ničních divadelních souborů z Ukrajiny, Ruska 

a Běloruska, které svou tvorbou bojují ve svých 
zemích za svobodu. Víkend pak bude patřit 
maratonu havlovských inscenací z celé repub-
liky. Součástí doprovodného programu budou 
projekce prezidentských novoročních projevů 
z archivu České televize, série fotografií Boh-
dana Holomíčka a Oldřicha Škáchy. Nová scéna 
nabídne besedy se zajímavými hosty. Exkluziv-
ně vystoupí nositelka Nobelovy ceny za litera-
turu (2015) disidentka Světlana Alexijevičová. 
Součástí doprovodného programu jsou i oslavy 
25. výročí organizace Amnesty International.

Záštitu festivalu poskytli předseda vlády ČR 
Bohuslav Sobotka, ministr kultury ČR Daniel 
Herman, primátorka hl. města Prahy Adriana 
Krnáčová a Dagmar Havlová. 

V rámci projektu Zóny konfliktu Unie evrop-
ských divadel, s podporou programu Kreativní 
Evropa Evropské unie. Mediálním partnerem 
projektu jsou Lidové noviny.

www.prazskekrizovatky.cz

Národní divadlo si v říjnu 2016 připomene památku nedožitých 
80. narozenin VÁCLAVA HAVLA nultým ročníkem nově vznika-
jícího mezinárodního divadelního festivalu Pražské křižovatky 
s podtitulem: To Havel With Love.

 >

Výtvarný návrh instalace  
Kurta Gebauera



Srdce pro V. H. na zdi ND
S nápadem připomínky Vác-
lava Havla k jeho osmdesátce 
u Národního divadla přišla naše 
milá sousedka Dagmar Havlo-
vá. S námětem srdce zase já. 
Koneckonců jedno metrové jsem 
před časem věnoval pro Křižo-
vatku, a tak je vidím každý rok 
vedle parádní fotky Václava Havla 
při zádušní mši. Samozřejmě 
každý ví, že Václav Havel přidával 
k podpisu srdce, a já námět srdcí, 
hlav, klecohlav, klecosrdcí dělám 
už hodně let. V roce 1995 na mé 
výstavě Obrazy z dějin vlastního 
státu na Pražském hradě na dvor-
ku vedle Vladislavského sálu jsem 
instaloval několik klecosrdcí a ka-
menosrdcí v reakci na zatuhlost 
části české populace. V roce 1997 
jsem udělal návrh na přetvoření 
kulatého větráku na náměstí Jana 
Palacha. Byl z něj kulatý stůl 
s ubrusem a na něm a okolo něho 
velká červená srdce jako nabídka 
národu. Možná to byla reakce 
na projev Václava Havla v Rudolfi-
nu k blbé náladě nebo jen tak, už 
nevím. Projekt se neuskutečnil, 
šetřilo se, ale od té doby byla srd-
ce na bezpočtu výstav, minimálně 
na mé retrospektivě k miléniu 
ve Vojanových sadech na pozadí 
Hradčan, v Lapidáriu v Praze, ne-
dávno některá má srdce putovala 
s výstavou k poctě Václava Havla 
po Moldávii.

No, proč by mělo srdce být 
i v Praze? Václav Havel mě vždy 
fascinoval svou angažovaností 
do společných věcí, už jako kuli-

sák a psáč divadelních her, psal je 
v situaci dost nebezpečné. Vězení, 
to už je trochu moc, ale i na to mu-
sel být člověk připraven v totáči, 
když trochu vybočoval. Vzdát se 
svého soukromí jako prezident, to 
už bych nedokázal, a jak jsem jej 
potkal už nemocného, angažoval 
se do své smrti.
V. H. je pro nás světlo, malý český 
člověk na něj nadával už rok 
po sametové revoluci, že nezařídil 
okamžitý blahobyt. Ale zařídil, že 
se přes pragmatickou toleranci 
zlodějen a lumpáren, jak velkých 
ryb, tak potažmo malého českého 
člověka, máme nejlíp, jak je široko 
daleko možné, dokonce tak, že 
aby bylo téma k brblání, brble se 
na to, co se nás skoro netýká, tedy 
na uprchlíky.

Srdce 160 cm vysoké bude u žu-
lového obkladu provozní budovy 
ND, které členěním připomíná 
mříž. Srdce bude také obklopeno 
klecosrdci jako připomenutí, že 
stát se vězni vlastní blbosti a so-
beckosti stále hrozí nám všem. 
Tak to je. Na srdce se pokusíme 
napsat Václavu Havlovi vzkazy, 
co se nám líbí, co nás trápí a co 
pro nás V. H. znamená. Na měkké 
srdce se bude psát a rýt a to se 
pak odleje do červeného laminátu, 
který bude ve tmě svítit. Bude 
nám to připomínat, že sem tam 
někdo s velkým srdcem je nutný, 
jinak se svět stane jedním velkým 
vězením.

Kurt Gebauer

7

PROGRAM FESTIVALU 
4.–9. ŘÍJNA 2016, NOVÁ SCÉNA ND 

 Út 4/10/2016 

17:00
Slavnostní zahájení festivalu na pi-
azzetě

19:00
Běloruské svobodné divadlo
Čas žen
jeviště Nová scéna

20:30
Jurij Chaščevatskij, dokumentarista. 
Ukázky z filmů:
Lobotomie, Obyčejný prezident,  
Kalinovského náměstí  
diskuze 

 St 5/10/2016 

18:30
Dramatička Natálie Vorožbitová  
a režisér Georg Genoux
Projekt Divadlo přistěhovalců  
moderátorka Lucie Řehoříková
diskuze

20:00
DAKH Vladislav Trojickij
Sny o zapomenutých cestách
jeviště Nová scéna
 

 Čt 6/10/2016 

18:30
Viktor Šenderovič,  
ruský novinář, spisovatel a dramatik,
moderátor Libor Dvořák
diskuze

20:00
Teatro Di Capua
Život za cara
jeviště Nová scéna
 

 Pá 7/10/2016 

18:00
Světlana Alexijevičová, 
spisovatelka a držitelka  
Nobelovy ceny za rok 2015,
moderátor Jáchym Topol
beseda

20:00–21:15
Činohra ND
Experiment myší ráj  
jeviště Nová scéna 
 

 So 8/10/2016 

14:00–15:15
Divadlo Husa na provázku
Prase
piazzeta

15:30–17:00
Amnesty International – 25 let v ČR
beseda  
kavárna NONA

15:30–17:30
Klicperovo divadlo  
Hradec Králové
Asanace
jeviště Nová scéna

18:00–19:00
DAMU
Vernisáž
tunely pod ND

18:00–19:00
HaDivadlo
Vernisáž
(1. díl projektu Málo bylo Havla)
foyer Nová scéna

19:15–20:20
Divadlo Husa na provázku
Zítra to spustíme
(2. díl projektu Málo bylo Havla)
foyer Nová scéna

21:00–22:15
Divadlo Na zábradlí
Velvet Havel
jeviště Nová scéna

 
 Ne 9/10/2016 

14:00–15:40
Švandovo divadlo
Protest / Rest
foyer Nová scéna

17:00–18:00
Divadlo P. Bezruče
Audience
foyer Nová scéna

18:15–19:00
Knihovna Václava Havla
RR
kavárna NONA

19:15–20:15
Spitfire Company
Antiwords
foyer Nová scéna

20:00–22:30
Divadlo LETÍ
Olga (Horrory z Hrádečku)
Vila Štvanice

20:30–22:30
Národní akademické dramatické 
divadlo I. Franka, Kyjev
Asanace
jeviště Nová scéna
 

 Út 11/10/2016 

17.00
Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13
Režírovat Havla
debata s klíčovými režiséry her 
Václava Havla
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TÉMA

Tento rozhovor nevedeme osob-
ně, ale přes internet. Já sedím 
v Praze v provozní budově Státní 
opery a vy jste v Chicagu. Na čem 
tam pracujete? 
V Lyric Opera of Chicago se roz-
hodli vůbec poprvé představit celý 
Wagnerův cyklus Prsten Nibelungů. 
Jedná se o koprodukci s mad-
ridským Teatro Real, režisérem 
je David Pountney a dirigentem 
tamější hudební ředitel Sir Andrew 
Davis. Teď když spolu mluvíme, 
jsme na začátku zkoušek Zlata 
Rýna, kde zpívám Logeho. Je to 
velká produkce s monumentální 
scénografií a kostýmní výpravou. 
Mne oděli jako boha ohně, mám 
jasně červený kostým. Není to tak 
dávno, co mě v Hustonu postavili 
na vozítko segway, teď přijedu 
ve svém prvním výstupu na jeviště 
na kole. 

Jak se v Chicagu zkouší nová 
inscenace? Mají na to šest týdnů, 
jak je zvykem u nás? 
Na rozdíl od kontinentu se 
v Americe zkouší méně, v tomto 
případě jen čtyři týdny. Zkoušky 

jsou koncentrované na tři hodiny 
dopoledne a tři odpoledne, a abych 
pravdu řekl, nám pěvcům to velmi 
vyhovuje. Nejsme tolik utahaní. 

Britský režisér David Pount-
ney je dobře známý i v Česku. 
V Národním divadle vytvořil před 
patnácti lety Smetanovu Čertovu 
stěnu a byl rovněž režisérem 
koprodukčních inscenací Martinů 
Julietty v roce 2000 a nedávno 
i Verdiho Simona Boccanegry. Ani 
pro vás to není první spolupráce 
s tímto operním matadorem …
První byla inscenace Janáčko-
va Z mrtvého domu v jeho režii 
před osmi lety v italském Teatro 
Massimo v Palermu. Byla to dobrá 
inscenace, ale zcela se minula 
s očekáváním sicilského publika. 
Než jsme se podruhé uklonili, už 
seděli diváci ve venkovních restau-
racích na večeři. 

Někdy může být zajímavé 
konfrontovat publikum s něčím 
neočekávaným …
Spíš jsme se báli, jestli náš neza-
morduje mafie. Bylo to vskutku 

neočekávané, snad stejně jako 
koncertní provedení Bergova Vojc-
ka v Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia se skvělým obsazením 
a pod taktovkou dirigenta Daniele 
Gattiho. To jsme se podruhé už ani 
nestačili uklonit. Ale nechci tvrdit, 
že italské publikum nemá rádo 
20. století a současnou hudbu. Tře-
ba Káťa Kabanová v režii Roberta 
Carsena měla v milánské La Scale 
nesmírný úspěch. 

Když se podíváme do minu-
losti, vaše vůbec první operní 
vystoupení Praze byl záskok 
ve Smetanově divadle, dnešní 
Státní opeře. 
Bylo to ještě v roce 1984 a mou 
domovskou scénou bylo košické 
divadlo. Pamatuji si, že jsme měli 
zkoušku Čerta a Káči a ze správy 
opery si mě zavolali, jestli bych 
měl zájem o záskok v postavě Len-
ského v Evženu Oněginovi. Já jsem 
byl mladý a drzý a hned souhlasil. 
(smích) Jelikož se jednalo o ve-
černí představení v ten samý den, 
do Prahy jsem letěl a odpoledne 
měl ansámblovou zkoušku. To bylo 

Je jen málo českých a slovenských pěvců, kteří dosáhli tak bohaté me-
zinárodní kariéry. Patří mezi naše nejobsazovanější janáčkovské inter-
prety v zahraničí. O jeho pěveckém a hereckém umění jsme se mohli 
přesvědčit v nové inscenaci Z mrtvého domu. Leoš Janáček hraje v jeho 
repertoáru naprosto zásadní roli a bude také hlavním „hostem“ koncertu 
v neděli 13. listopadu od 19.00 v Národním divadle věnovanému životní-
mu jubileu tenoristy ŠTEFANA MARGITY. 

O důležitém 
okamžiku 
v životě umělce
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to jediné, co se dalo před před-
stavením stihnout. Zkoušku vedl 
dirigent Jan Hus Tichý, kterému 
se moc nelíbilo, že nezpívám na-
plno a jen markýruji. S režisérem 
Karlem Jernekem jsme jen velice 
rychle projeli scénické aranžmá. 
Vlastně mi jen řekl, odkud na je-
viště vcházím, a zbytek jsem měl 
uhrát podle sebe. 

Ale dopadlo to určitě dobře!
Z každého představení se v té době 
psalo hlášení, v kterém hodnotili 
výkony jak dirigent, tak režisér 
nebo jeho asistent. A když si mě 
na druhý den nechala Alena Svo-
bodová z vedení Opery zavolat, ten 
zápis mi ukázala. Prý že mě mají 
sledovat a že jsem vhodným kandi-
dátem pro sólistický soubor. Brzy 
se ozval Zdeněk Košler s nabídkou 
na Vaška z Prodané nevěsty a ná-
sledně jsem byl přijat do angažmá 
v Opeře Národního divadla. 

V Praze jste pak podle pamětníků 
zanechal hluboký dojem, jaké 
byly ty začátky? 
Než jsem nastoupil do Prahy, měl 
jsem za se-
bou krátkou 
zkušenost 
z vídeňské 
Volksoper. 
S ní jsem 
se opravdu 
nesžil a o to 
hezčí byl 
pak začátek 
v Praze. Zde-
něk Košler 
si mě vzal 
pod svá kří-
dla. Jednou 
z prvních premiér byly Prokofje-
vovy Zásnuby v klášteře v režii La-
dislava Štrose. Byla to nádherná, 
nadčasová inscenace. Následovaly 
Martinů Řecké pašije s rolí Manolia, 
Káťa Kabanová s Váňou Kudrjášem 
a několik mozartovských postav 
– Don Ottavio, Ferrando, Tamino. 
Zdeněk Košler mi vybíral pouze 
takové postavy, které byly opravdu 
vhodné pro můj hlas. Já jsem ho 
v těchto doporučeních poslouchal. 

V tom období nebylo mnoho 
slovenských pěvců, kteří se pro-
sazovali v Praze …
Zpívala tu Lívia Ághová, Gábi 
Beňačková, později Eva Jenisová. 

Když se vrátím k roli Zdeňka 
Košlera při výběru vašeho 
repertoáru, přece jenom postavit 
vedle sebe Mozarta a Janáčka, 
to se příliš nevidí. Jak jste si 
našel v tom mladém věku cestu 
k Janáčkovi? 

Když jsem slyšel Glagolskou mši 
poprvé, byl jsem přesvědčen, že se 
ani nedá dobře zazpívat. Prostě za-
biják tenorů. Cestu k Janáčkovi mi 
pomohl najít paradoxně až dirigent 
Semjon Byčkov. Připravoval nové 
nastudování Janáčkovy Její pastor-
kyně pro operu ve Florencii a jed-
ním z momentů, který si pamatuji, 
byla jeho úvaha směrem k sólis-
tům. Řekl nám, abychom zkusili 
zpívat Janáčka stejným stylem 
jako Pucciniho, hladce, výrazově, 
na základě porozumění textu. A ur-
čitě je to jeden z možných přístupů. 
Od této spolupráce jsem si postavu 
Laci naprosto oblíbil. 

Bylo v těch osmdesátých letech 
běžné, že sólista zpíval najednou 
role z Mozarta i Janáčka?
V repertoárovém divadle je to 
poměrně běžné i dnes. Samozřej-
mě, pro zpěváka je daleko lepší 
staggionový systém, kdy se kon-
centrujeme na jednu inscenaci. Ale 
nic takového v osmdesátých letech 
u nás nebylo. Jistě, Zdeněk Košler 
chápal, že nejde zpívat velkou roli 
v Janáčkově opeře a pak hned Mo-

zarta. Na to 
si oprav-
du dával 
velký pozor. 
Dokonce se 
nejednou 
stalo, že 
odmítl di-
rigovat před-
stavení se 
záskokem. 
Onemocněl 
sólista a on 
zrušil nebo 
změnil 

představení. Ale repertoárový sys-
tém, tedy že každý večer se hraje 
něco jiného, je vstřícný k divákovi 
a k pestrosti nabídky a pořád 
v mnoha městech přetrvává. 

Měl jste na začátku kariéry před-
stavu o rolích, které jste zpívat 
nechtěl? 
Zejména moje curyšská agentura 
se mě snažila uchránit od rolí, 
které nejsou pro můj hlas v určité 
době vhodné. Jedním z doporučení 
bylo, abych se věnoval Mozar-
tovi a pak českému repertoáru, 
a pokud možno se zatím vyhnul 
repertoáru italskému. Stejný názor 
měl Zdeněk Košler a s odstupem 
času jsem jim za to velmi vděčný. 

Vy jste záhy dostával pozvání 
od nejprestižnějších operních 
domů v Evropě i v USA, kde jste 
zpíval před tím nejnáročněj-
ším publikem. Cítil jste, že vás 
úspěch ovlivňuje? 

Řekl nám,  
abychom zkusili  
zpívat Janáčka  

stejným stylem jako  
Pucciniho, hladce,  

výrazově, na základě  
porozumění textu. 
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Hlavně nesmí mladému pěvci 
stoupnout sláva do hlavy. (smích) 
Mým prvním větším zahraničním 
angažmá byla Káťa Kabanová v Že-
nevě, kde jsem zpíval Váňu Kudrja-
še. Dirigentem byl už v té době 
vynikající Christian Thielemann. 
Hned jak začaly zkoušky, byl jsem 
překvapen vysokou mírou profesi-
onality všech účastníků produkce 
a také scénickým výsledkem. Byla 
to jiná zkušenost. Někdy v té době 
začala moje touha přivést do Prahy 
špičkového zahraničního režiséra. 
Myslel jsem si, že pokud by v Praze 
vznikla výjimečná inscenace i z po-
hledu režie, stal by se Janáček 
u nás oblíbenějším. 

Na které z vašich zahraničních 
angažmá vzpomínáte nejraději? 
Určitě na Zlato Rýna v Metropolitní 
opeře, ale výjimečná byla i spo-
lupráce s Patricem Chéreauem 
na Z mrtvého domu postupně 
uvedeném ve Vídni, Miláně, New 
Yorku či v Berlíně. A teď nejčer-
stvější pozitivní šok mám ze 
spolupráce na opeře Z mrtvého 
domu v režii Daniela Špinara, 
kterou Národní divadlo momen-
tálně uvádí. Od prvního momentu 
bylo jasné, že je to mimořádná 
inscenace. Když se člověk po těch 
letech vrací – vlastně na domácí 
scénu – a zažije takto jedinečný 
zážitek, uvědomí si, jak důležitý 
okamžik v jeho životě nastal.

Když jsme spolu mluvili před  
rokem a půl, a to se ještě jenom 

začínalo Z mrtvého domu zkoušet, 
zmiňoval jste se o režijní koncepci 
v superlativech. Inscenace patří 
k tomu nejlepšímu, co Národní di-
vadlo nabízí. Když se teď podíváte 
zpátky, co dělá Daniela Špinara 
velkým režisérem? 
Především velmi citlivě vnímá 
hudbu a nechá se jí vést. Nechá se 
inspirovat hercem nebo zpěvákem, 
netrvá na svých nápadech, pokud 
je herec 
nedokáže 
zrealizovat. 
Má silné 
estetické 
uvažování. 
A nakonec, 
je velmi 
odvážný. 
Byť ho 
známe jako 
činoherního 
režiséra, 
jsem si jist, 
že skončí 
u opery.

Vaše šedesátiny budeme oslavo-
vat v Národním divadle gala-
koncertem. Co spojuje umělce, 
které jste si vybral, aby kulatiny 
oslavili s vámi?
Josef Moravec a Jiří Brückler jsou 
kolegové z inscenace Z mrtvého 
domu, kteří mě zaujali svým umě-
ním. S Evou Marií Westbroek jsem 
v zahraniční, hlavně v Bavorské 
státní opeře, nesmírně rád spolu-
pracoval. Simona Houda-Šaturová 
je fantastická kolegyně a známe 

se léta. S Dagmar Peckovou jsme 
absolvovali turné a myslím, že 
její Kostelnička bude pro všechny 
zážitkem. 

Na sezonu 17/18 se připravuje 
v Národním divadle Brittenova 
opera Billy Budd, opět v režii 
Daniela Špinara a s vámi v roli 
Kapitána. Jaké jsou vaše další 
plány do budoucna? 

Mám z toho-
to projektu 
nesmírnou 
radost! Bil-
lyho Budda 
jsem měl 
zpívat v San 
Francisku, 
ale ve stej-
ném období 
jsem dostal 
nabídku 
na Z mrt-
vého domu 
v Metropo-
litní opeře. 
Bylo to těžké 

rozhodování, ale Metropolitní ope-
ra je snem každého pěvce … Na-
konec z produkce v San Francisku 
sešlo. V mých plánech je Z mrt-
vého domu v Royal Opera House 
v Londýně v režii Krzysztofa War-
likowskeho. Měl bych se účastnit 
Prstenu Nibelungů v San Francisco 
Opera. Právě na termíny přípravy 
Billyho Budda jsem dostal nabídku 
na Heroda v Salome od režiséra 
Roberta Carsena, ale pochopitelně 
jsem ji odmítl. 

Když zmiňujete Krzysztofa 
Warlikowskeho, ten patří mezi 
nejvýraznější operní režiséry 
současnosti. Mezi operními 
diváky se vede letitá diskuse 
o úloze režiséra a jeho legiti-
mitě interpretovat hudební dílo 
jevištní podobou. Vy jste známý 
tím, že obhajujete kvalitní režii. 
Jak přesvědčit ty diváky, kteří by 
chtěli v divadle spíše muzeum 
než živé umění? 
Jsou dávno pryč doby, kde se po-
stavil Radames vedle Aidy a takto 
odzpívali své party. Jistě, byla to 
krásná hudba, krásné hlasy, ale 
je to divadlo oslovující dnešního 
diváka? Warlikowski nebo Chéreau 
vedou zkoušky tak, aby dostali 
podněty od samotných pěvců. 
Pořád nás nutili ptát se, proč toto 
dělám? Pak se pěvec nesoustředí 
jen na zpěv, ale svou přítomností 
na jevišti spoluvytváří divadelní zá-
žitek. O toto bychom měli v umění 
usilovat.

Proč je pro diváka důležité,  
aby zažil tento nový přístup. 
Myslím, že dobrým příkladem 
je právě Z mrtvého domu. Ten, 
kdo představení viděl, ví, o čem 
mluvím. 

Juraj Gerbery

Když se člověk po 
těch letech vrací  

– vlastně na domácí 
scénu – a zažije  
takto jedinečný  

zážitek, uvědomí si,  
jak důležitý okamžik 
v jeho životě nastal.

 >

Z MRTVÉHO DOMU
Pavol Remenár, Štefan Margita, Jana Vrána

Foto: P. Borecký
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OPERA > POZVÁNÍ

Poprvé do opery? 
Pojďte na Orffa!

JOSEF 
ŠKARKA 

Třetí pobuda (Chytračka)  
Čtvrtý kluk (Měsíc)

1. Kolo života a osudu zastavit nelze. Nezbývá 
nám než si zachovat nadhled a brát věci 
s humorem. Slovy jednoho z Pobudů: „Sran-
da musí bejt …“

2. Chytlavé melodie, vtipný překlad, promyš-
lená dramaturgie, nápaditá režie a hlavně 
ansámbl výtečných kolegů, kteří s chutí 
a elánem oživují Orffův svět fantazie  
a pohádek.

JANA 
SIBERA

Chytračka (Chytračka) 

1. Ponaučení pro holčičky z pohádky Chytrač-
ka: Královnami se nestávají pouze krásné 
hloupé princezny, ale i chytré prosté dívky, 
které umí použít selský rozum!

2. Hudba Carla Orffa je naprosto charakteris-
tická, nezaměnitelná, plná radosti, hravosti 
i mystiky.

SVATOPLUK 
SEM

Král (Chytračka) 
Sedlák (Měsíc)

1. Pohádky jsou důležitou součástí v životě dětí 
i dospělých. V podstatě nás vychovávají k po-
ctivosti, spravedlnosti a k rozhodování, co je 
správné a co špatné. Jsou podnětem k vytvá-
ření fantazie a představ a pomáhají utvářet 
emocionální stránku našich osobností. 
I když … pohádky bratří Grimmů, na které 
Carl Orff psal tyto opery, jsou trochu jiného 
rázu. Ale v každé z nich si divák ponaučení 
určitě najde.

2. Nechtěl bych prozrazovat podrobnosti, ale 
divák se rozhodně může těšit na velmi zají-
mavé pojetí obou oper. Určitě ho bude bavit 
komičnost režijního a hudebního zpracování. 
S hudbou Carla Orffa se setkávám jako 
protagonista poprvé. Carmina Burana, kterou 
bych si velmi rád zazpíval, mě vždycky z ně-
jakého důvodu minula. 
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ANKETA S ÚČINKUJÍCÍMI V OPERÁCH  
CHYTRAČKA A MĚSÍC, KTERÉ UVÁDÍME V RÁMCI 
JEDNOHO VEČERA V NÁRODNÍM DIVADLE:
 

Jednoduché pohádkové příběhy pomáhají dětem  
pochopit, za co je v životě bude čekat odměna 
a za co trest. Ale pohádky obsahují i univerzální 
poselství bez ohledu na věk posluchačů. Jaké po-
naučení byste si vzali z Chytračky a z Měsíce v Orf-
fově hudebním vyprávění? 

   Carl Orff reprezentuje v Chytračce a Měsíci vel-
mi originální a pro nás rozhodně ne každodenní 
hudební svět. Co je podle vás to nejpozoruhodnější, 
co bude na diváky v Národním divadle čekat?

OLGA 
JELÍNKOVÁ

Chytračka (Chytračka) 

1. Chytračka je samozřejmě o lásce všemocné, 
překonávající nejrůznější úskalí. V našem 
příběhu je jím malichernost a velikášství 
pana krále. Je mu zatěžko uznat, že by oby-
čejná žena mohla být chytřejší než on.  
Až nakonec pochopí, že ta žena chce svůj 
rozum používat jen v jeho prospěch a k za-
chování jejich lásky.

2. Dílo jako celek bude pozoruhodné – Orffův 
hudební jazyk, překlad německého textu, 
pojetí režijní i kostýmy a scéna. Někoho, kdo 
nikdy nebyl na opeře, bych poslala zrovna 
na Orffa! Myslím, že bude ve velice pozi-
tivním šoku, že opera může být tak vtipná, 
originální a chytlavá po hudební stránce i pro 
nepoučené ucho.

JOSEF 
MORAVEC

Oslař (Chytračka) 
Třetí kluk (Měsíc)

1. Z opery Chytračka je mé poučení: Nikdy 
se nevzdávat a trpělivě bojovat za pravdu 
a spravedlnost.  
V případě druhého díla jsem si uvědomil, že 
Měsíc patří všem a je lépe nechat ho na ob-
loze každou noc krásně svítit.

2. Diváci, kteří uslyší hudbu Carla Orffa poprvé, 
budou mít pocit, že už se s ní někdy museli 
setkat. A ti, kteří znají alespoň jeho nej-
slavnější skladbu Carmina Burana vědí, že 
mohou očekávat pestrobarevnou a efektní 
hudební řeč, v operním světě naprosto origi-
nální.

FRANTIŠEK 
ZAHRADNÍČEK

Sedlák (Chytračka) 
Petr (Měsíc)

1. Ponaučení z Chytračky: Je štěstí mít kolem 
sebe chytré lidi, nejhorší je setkání s blbcem. 
Ponaučení z Měsíce: Smrtí všechno nekončí.

2. Nejpozoruhodnější bude krom hudby a před-
stavitelů jednotlivých postav připomenutí 
„bláznivé“ doby totalitní NDR.

1
2



 ×
NABUCCO
Peter Mikuláš a Sbor Státní opery 
Foto: P. Borecký
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OPERA > HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

Rozhodnutí přesunout část 
repertoáru Státní opery do Hu-
debního divadla Karlín vyvolalo 
řadu očekávání. Vy jste nyní měli 
příležitost si prostor vyzkoušet 
tak říkajíc „na vlastní kůži“.  
Jaké z toho máte dojmy?

SIMONA  
HOUDA- 
-ŠATUROVÁ
Gilda
(Rigoletto)

Prostor v Hudebním divadle Karlín 
mě velmi mile překvapil. Nikdy 
jsem v tomto divadle nebyla a oče-
kávala jsem spíše sušší akustiku. 
Opak byl ale pravdou. Zpívalo se 
mi moc příjemně.

ANDREAS 
SEBASTIAN 
WEISER
dirigent 
(Rigoletto)

Nikdy jsem nepochyboval, že je pro 
nás Hudební divadlo Karlín vhodná 
volba. Potvrzením jsou první 
úspěšná představení Nabucca 
a Rigoletta. 

MARTIN 
BÁRTA
Rigoletto
(Rigoletto)

Samozřejmě žádné jiné místo 
nemůže plnohodnotně nahradit 
Státní operu. Je to podle mého 
soudu nejlepší divadelní prostor 
pro operu v Čechách i na Sloven-
sku. Přesto se Karlín jeví jako 
nejlepší alternativa a nezáleží, zda 
se bavíme o velikosti prostoru, 
jeviště či místa pro orchestr. Akus-
ticky je divadlo, myslím, naprosto 
vyhovující.

LUCIE 
HÁJKOVÁ
Anna
(Nabucco)

Musím se přiznat, že jsem Hudeb-
ní divadlo Karlín nikdy předtím 
nenavštívila. Přesto se i ke mně 
donesly různé zákulisní infor-
mace o špatné akustice, která se 
změnila po přestavbě divadla, 
a zvěsti o tom, že bez portu se zde 
nedá zpívat. Dnes mohu říct, že 
akustika v Hudebním divadle Kar-
lín je výborná. Zvuk, který se nese 
do hlediště, je opravdu kompaktní 
a vyvážený.

JOLANA 
FOGAŠOVÁ 
Abigail 
(Nabucco)

Mé prvotní dojmy jsou velmi pozi-
tivní. Celkově je divadlo menší než 
budova Statní opery, přesto je jeviš-
tě vhodné i na uvádění operních 
titulů. Akustika je také příznivá.

Večer byl výjimečný mimo jiné 
i tím, že se konala autogrami-
áda vybraných umělců. Mohli 
jste si tedy osobně vyslechnout 
reakce jednotlivých diváků. Jaká 
panovala po představení v divadle 
nálada?

PETER 
MIKULÁŠ 
Zachariáš 
(Nabucco)

Světová. Vyjma samotné autogra-
miády se nelišila od momentů, kte-
ré jsem zažil v kterémkoliv jiném 
špičkovém operním domě. Ten, kdo 
tenhle nápad dostal, by si zasloužil 
metál. Nic podobného jsem nikde 
nezažil. Vidět před sebou oči těch, 
pro které jsem zpíval, byl oprav-
dový zážitek. Zcela vážně jsem si 
uvědomil, že lidi zpívali lidem. 

VERONIKA 
HAJNOVÁ
Fenena
(Nabucco)

Příležitosti sejít se s námi bez-
prostředně po představení využilo 
mnoho diváků. Díky tomu se 
atmosféra nadšení a povznesení 
přenesla z jeviště i do hlavního 
foyer. Taková akce není jistě možná 
po každém představení, ale určitě 
by se daly najít i další vhodné veče-
ry a vytvořit novou tradici. Je tolik 
lidí, co milují operu stejně jako my. 
Opravdu se jedná o živý žánr!

SIMONA  
HOUDA- 
-ŠATUROVÁ
Gilda
(Rigoletto)

Nálada po představení byla moc 
milá. Poměr zahraničních (mimo 
jiné návštěvníci z Argentiny, 
Japonska, Francie) a domácích 
diváků byl při autogramiádě 
vyrovnaný a jejich reakce byly 
vesměs velice pozitivní. Věřím 
tomu, že si diváci cestu do Karlína 
najdou a že je bude zajímat, jak 
jejich oblíbené inscenace působí 
v novém prostoru.

První dojmy z Hudebního divadla Karlín



 ×
RIGOLETTO

Martin Bárta a Simona Houda-Šaturová
Foto: P. Borecký
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LUCIE 
HÁJKOVÁ
Anna 
(Nabucco)

Autogramiáda po představení je vy-
nikající nápad. Diváci byli nadšeni, 
že nás vidí a mohou nám osobně 
sdělit svoje dojmy hned po skon-
čení opery. Nám bylo toto setkání 
také příjemné. Jsem rozhodně pro 
to, aby se autogramiáda opakovala 
častěji.

JOLANA 
FOGAŠOVÁ 
Abigail 
(Nabucco)

Nálada byla báječná, čekalo tam 
na nás opravdu hodně diváků. Bylo 
krásné je zažít tak bezprostředně 
po představení, neboť oni byli plní 
velkých dojmů a cítili potřebu to 
s námi sdílet. Hodně jsme si s nimi 
i povídali. Nešlo pouze o předávání 
autogramů. 

MARTIN 
BÁRTA
Rigoletto
(Rigoletto)

Nálada byla celkově moc příjem-
ná a milá. Reakce byly dle mého 
soudu jen a jen pozitivní, lidé byli 
spokojeni a představení si užili. 
Myslím, že takto blízké setkání 
umělců s návštěvníky je velmi 
vítané pro obě strany. Stmeluje 
celkovou atmosféru, působí přiro-
zeně slavnostně. 

Rigoletto a Nabucco patří mezi nej-
známější díla Giuseppe Verdiho, 
jejichž pražské inscenace byly 
dlouhá léta nedílnou součástí Stá-
ní opery. Jsou z vaší strany zna-
telné nějaké zásadní rozdíly mezi 
jejím uváděním ve Státní opeře 
a v Hudebním divadle Karlín? 

SIMONA  
HOUDA- 
-ŠATUROVÁ
Gilda 
(Rigoletto)

Jediné rozdíly, které jsou patrné, 
je menší jeviště a nižší orchestřiš-
tě. Ve Státní opeře sedí orchestr 
přímo před vámi a kontakt je 
mnohem jednodušší. Vše jsme ale 
na generální zkoušce s panem 
dirigentem Weiserem doladili. 
Nakonec jsme si mohli všichni 
představení užít.

JANA 
SÝKOROVÁ
Maddalena 
(Rigoletto)

Představení opery Rigoletto se 
ve Státní opeře hrálo desítky let. 
Je to krásná, klasická inscenace, 
kterou měli diváci vždy rádi a hojně 
ji navštěvovali. Po přesunu do HDK 
k výrazným změnám nedošlo, 
alespoň ne režijním. Snad jen or-
chestr je trochu hlouběji, čili i pana 
dirigenta je nutno sledovat trochu 
níže, než bylo zvykem. Po stránce 
zvukové je HDK vyhovující. Předsta-
vení Rigoletto je krásné i v Karlíně 
a doufám, že jej diváci budou 
vyhledávat.

PETER 
MIKULÁŠ 
Zachariáš
(Nabucco)

Vyjma již zmiňovaného menšího 
prostoru na jevišti jsem žádné 
rozdíly nevnímal. Na představení 
je okolo nás dostatek profesioná-
lů, kteří nás upozornili na možné 
změny ve stavbě scény, jiný pohyb 
opony, odlišné osvětlení, trochu jiné 
umístění monitorů apod. Stručně 
řečeno: ten večer jsem si užil. 

JOLANA 
FOGAŠOVÁ 
Abigail 
(Nabucco)

Zásadní rozdíl je ve velikosti 
divadla jako takového, a tím 
samozřejmě i jeviště. Na generální 
zkoušce v Karlíně jsme museli 
zčásti upravovat režii a i umístění 
sboru a sólistů během představení. 
Ovšem tyto změny nijak neovlivnily 
celkový dojem z inscenace. Myslím, 
že publikum, které chodilo na Na-
bucca do Státní opery, na něj bude 
rádo chodit i do Karlina.

LUCIE 
HÁJKOVÁ
Anna 
(Nabucco)

Osobně jsem žádné rozdíly necítila. 
Představení mělo nádhernou atmo-
sféru a diváci ho přijali stejně vřele 
jako ve Státní opeře.

Tomáš Bendl

První dojmy z Hudebního divadla Karlín
Inscenace Státní opery Nabucco a Rigoletto měly své první uvedení v Hudeb-
ním divadle Karlín. A dočkaly se zde nadšené reakce nejen z řad přítomného 
publika. Přečtěte si, jak zhodnotili slavnostní večery samotní účinkující. 
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OPERA > KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR

Dětský hlas je tím 
nejkrásnějším nástrojem
Národní divadlo slaví úctyhodných osmdesát let uměleckého partnerství s Kühnovým dětským 
sborem. Nejen o naší společné tvorbě, kterou mohou diváci vidět například v inscenacích Jakobín, 
Příhody lišky Bystroušky nebo Carmen, jsme si proto popovídali s uměleckým ředitel KDS  
PROF. JIŘÍM CHVÁLOU. Ten stojí v čele renomovaného sboru už od roku 1967. 

Vaše spolupráce s Kühnovým 
dětským sborem trvá úctyhod-
ných čtyřicet devět let. Během té 
doby jste spolu urazili dlouhou 
a úspěšnou cestu. Jaký na vás 
tato životní kapitola zanechává 
dojem? 
Půlstoletí v čele Kühnova dětského 
sboru cítím přece jen trošku jinak 
než jako spolupráci a určitou 
životní kapitolu. Zdá se mi, že je 
to velký kus mého uměleckého 
i osobního života, který jsem si 
předtím vůbec nedovedl představit. 
Roku 1952 jsem začal studovat 
dirigování na AMU, zde jsem se 
setkal s jedním ze svých profe-
sorů - Janem Kühnem. Ten v téže 
sezoně vstoupil se svými sbory, 
Českým pěveckým a Kühnovým 
dětským sborem, do ústavu České 
filharmonie. Ještě za studií mi pak 
nabídl místo sbormistra obou tě-
les, čímž jsem se dostal do nového, 

předtím pro mne neznámého světa 
lidských hlasů. Učil jsem se vnímat 
a pak spoluvytvářet jejich krásu. 
Vedení Kühnova dětského sboru 
mi bylo svěřeno v roce 1967. Tehdy 
bych nevěřil, že s ním budu pokra-
čovat dalších pět desítek let, že mě 
to, a ty druhé snad také, neomrzí, 
že mě to bude těšit stále víc. 

Váš sbor je pravidelně zván 
na velké hudební festivaly 
a prestižní koncertní turné. Účin-
koval například na festivalu Bre-
genzer Festspiele nebo v newyor-
ské Carnegie Hall. Přesto je nejvíc 
spjatý právě s Operou Národního 
divadla, se kterou spolupracuje už 
osmdesát let. Čím to je, že se zde 
vytvořilo tak silné pouto? 
Kühnův dětský sbor byl vytvořen 
začátkem 30. let, aby dokázal, že 
i dětské hlasy dokážou zpívat čistě 
a kultivovaně. Že jsou schopny 

tlumočit pěvecky a interpretačně 
náročné party a zvládat úkoly, 
které korespondují s profesionál-
ním uměním. Bylo proto přirozené, 
že sbor začal pravidelně vystupo-
vat na scéně Národního divadla. 
Divadlo mělo jistotu, že dětské 
role budou dokonale připravené. 
Dětem se na oplátku otevřel nový, 
kouzelný svět opery. 

Mezi bývalými „Kühňaty“ je i řada 
významných sólistů, včetně Jany 
Sibery, Jaroslava Březiny a Yvony 
Škvárové. Přesto se mnoho 
lidí domnívá, že sbor není tou 
správnou průpravou pro toho, kdo 
by chtěl zpívat sólově. Jaký na to 
máte názor?
Nemyslím si, že dětský sbor je 
jedinou líhní pěveckých talentů. 
Nicméně profesionálně, zasvěceně 
vedený sbor, který má na zřeteli 
přirozené, uvolněné, zdravé tvoření 

tónu, výrazně rozvíjí celkovou hu-
debnost dětí včetně jejich intonač-
ních schopností, paměti a pěvecké 
kultury. Zdůrazňuji, amatérsky 
vedený sbor, který dovoluje mimo 
jiné hlasovou forzi, pěveckému 
vývoji neprospívá. Pravdou ovšem 
je, že v určitém období, kdy mladý 
hlas projevuje dispozice k výraz-
nějšímu sólovému projevu, je třeba 
mu umožnit další profesionální 
vedení a vzdělávání.

Za svou dlouholetou uměleckou 
a pedagogickou činnost jste získal 
řadu významných ocenění a uzná-
ní, včetně Ceny Bedřicha Smetany 
nebo ocenění Senátu Parlamentu 
ČR. Roku 1986 jste byl jmenován 
profesorem. Proč jste se rozhodl 
svůj život zasvětit hudbě? Co pro 
vás tento druh uměleckého proje-
vu vlastně znamená? 
Tak nějak to vyplynulo z mladic-
kého nadšení a nerozvážnosti 
zároveň, z velkého idealismu mých 
osmnácti let, z hudbymilovného 
prostředí naší rodiny a Písku, kde 
jsem vyrůstal. V šesti letech jsem 
se začal učit u Vladimíra Polívky 
na klavír a brzy, jak jen to bylo 
možné, jsem začal doprovázet 
svého tátu, nadšeného houslistu 
– amatéra, v Mozartovi, Beethove-
novi, Čajkovském, Schumannovi. 
Byl jsem odvážný a smělý, když 
jsem se rozhodl, že půjdu do Prahy 
studovat dirigování. Nevěděl jsem, 
že zejména mé soukromé lekce 
hudebně teoretické mají své meze. 
Setkal jsem se ale s mnoha osob-
nostmi, které mi projevovaly důvě-
ru. Dnes si nedovedu představit, že 
bych se věnoval něčemu jinému. 
I když jsem z mnoha iluzí vyrostl, 
hudba pro mne zůstala i po tolika 
letech tím největším ideálem. 
A ještě jsem poznal, že dětský hlas 
je tím nejkrásnějším nástrojem.
 

Tomáš Bendl
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OPERA > ZAHÁJENÍ

Slavnostní 
koncert 
k zahájení 
sezony 
2016/17

1  Umělecký ředitel Opery Petr 
Kofroň se opět rozhodl pro výběr 
orchestrálních a vokálně-orchest-
rálních děl výlučně z hudebního 
archivu Národního divadla. Spojo-
vala je skutečnost, že snad žádná 
nebyla v posledních desetiletích 
v Praze provedena a většina autorů 
je dnes už zapomenuta. 

2  Duet z opery Karlštejn Vítězslava 
Nováka přednesli Jiří Rajniš ml. 
a Kateřina Kněžíková.

3  Martin Šrejma a árie z opery Sva-
tební noc Rudolfa Zamrzly.

4  Sopranistka Jana Sibera a árie 
Málky z opery U božích muk Sta-
nislava Sudy.

5  Ivan Kusnjer přednesl modlitbu 
Otce Timofeje z opery Vij skladate-
le Karla Moora.

6  Václav Suk a ukázka z jeho opery 
Lesův pán už byla na programu 
loňského koncertu. Tentokrát za-
zněl ojedinělý unisono duet Jarmily 
a Viléma v podání Jany Sýkorové 
a Václava Lemberka. 

7  Zdeněk Plech se ujal árie Vodníka 
ze stejnojmenné opery Boleslava 
Omáčky.

8  Lucie Hájková a Josef Moravec 
vystoupili s duetem z opery Ughlu 
Adolfa Piskáčka. 

9  Dílo jediného francouzského skla-
datele (Xaviera Lerouxe) zastou-
peného v programu interpretovala 
Kateřina Jalovcová. Árie Orlandy je 
z opery Královna Fiammetta.

10  Miloš Horák a Michaela Kapustová 
se předvedli jako Pan otec a Barun-
ka ve scéně z opery Babička skla-
datele Antonína Vojtěcha Horáka. 

11  Struhující zpěv z opery Merlin Kar-
la Goldmarka předvedla hostující 
sólistka Petra Alvarez Šimková.

12  Maria Kobielska a Jiří Hájek 
vystoupili se scénou z opery Jana 
Evangelisty Zelinky Dceruška hos-
tinského. 
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Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Těžební 2, 627 00 Brno
tel. 548 126 111 | info@boschrexroth.cz | www.boschrexroth.cz

Již více než tři desetiletí navrhuje a instaluje Bosch 
Rexroth jevištní technologii dle přání zákazníka. 
Žádný jiný poskytovatel nemá více zkušeností, pokud 
jde o kombinaci hydraulických, elektromechanických 
a kombinovaných pohonů. Kvalitu a komfort ovládání 
dodáváme nejen velkým divadelním domům. Jsme 
partnerem i malých a středních divadel. 

To vše celosvětově – Národní divadlo Praha, Nové 
divadlo v Plzni, Národní divadlo Bratislava, Opera 
House Oslo, Bolšoi Theatre Moskva, Cirkus Minsk,…

Jevištní technologie 
Bosch Rexroth To je ono!

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek

t.cz

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí 

ERIK_180x85,5.indd   1 30.6.2011   22:04:46

Pro příští rok jsme pro vás 
připravili diář, pro který jsme 
opět použili vybrané snímky 
s našeho archivu, a to z období 
1918–1944. Navazujeme tedy 
na diář letošní.

Čtvrtstoletí kolem první a druhé 
republiky je na fotografiích 
z Národního divadla zachyceno 
velmi pozoruhodně – kromě 
jiného se jedná o zajímavé 
sondy do mladických portrétů 
herců, které známe jako starší 
charakterní herce (Ladislav 
Pešek, Ladislav Boháč, Zdeňka 
Baldová, Jan Pivec, Jiřina 
Šejbalová ad.) především z čer-
nobílých a oblíbených filmů pro 
pamětníky.

Diář bude k dostání v našich 
pokladnách a na e-shopu.

DIÁŘ 
2017



Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL

 ×
Veronika Lazorčáková, Jana Stryková a Tereza Vilišová

Foto: M. Špelda

Anton Pavlovič Čechov

Tři sestry
Tři sestry.  
A třikrát stejná otázka: 
Zůstat, nebo odejít?

V roli jedné ze sester Prozorovových dochází 
k alternaci – z důvodu blížících se mateřských 
povinností Jany Pidrmanové nadále uvidíte jako  
prostřední sestru Mášu hostující Janu Strykovou.

Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Překlad: Eva Kondrysová
Režie a dramatizace: Daniel Špinar

Dramaturgie: 
Ilona Smejkalová, Milan Šotek

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Linda Boráros 

Hudba: Jiří Hájek 
Light design: Ondřej Kyncl 

Hrají:
Magdaléna Borová, Lucie Juřičková,  

Iva Janžurová, Jana Preissová,  
Eva Salzmannová, Kateřina Winterová, 
David Prachař, Pavel Batěk, Jiří Suchý 
z Tábora, Filip Rajmont, Patrik Děrgel, 

Matyáš Řezníček, Jana Stryková j. h., 
Lucie Valenová j. h., Marie Štípková j. h.,  

Anna Peřinová (posl. DAMU),  
Denisa Barešová (posl. DAMU),  

Jindřiška Dudziaková (posl. DAMU) 

Prohlédněte si fotografie z prvních  
čtených zkoušek na našem facebooku  

www.facebook.com/cinohraND

Premiéry 
24. a 25. listopadu 2016 

v Národním divadle

Pýcha 
a předsudek

Jane Austenová

„Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný 
muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky.“ 
Možná nejslavnější věta anglické literatury uvozuje 
román, kterému stejně snadno propadne mladá dívčí 
duše jako emeritní univerzitní profesor. Těžko najít jiné 
dílo, jež by v sobě tak kongeniálně snoubilo „červenou 
knihovnu“ s nejvyšší myslitelnou úrovní stylistickou. 
Vliv austenovských bonmotů bude navždy patrný snad 
z každé věty Oscara Wildea či G. B. Shawa.
Činohra Národního divadla se v druhé sezoně za se-
bou vrací k odkazu velkých žen – spisovatelek, které 
výrazně formovaly své národní literatury. Jak říká Pro-
fesor v Lagronové hře Jako břitva (Němcová): „Aspoň 
se bude vidět, že český jazyk má nejen velké muže, ale 
i velké ženy … Že nejen angličtina s tou Austenovou …“ 
Nyní, když jsme splatili jednou provždy „nesplatitel-
ný“ dluh Boženě Němcové, nadešel čas právě na „tu 
Austenovou“.
Fascinují mě názvy Austenových děl. Pýcha a předsu-
dek. Rozum a cit. Nepozorný knihovník by je snadno 
mohl přimíchat do sekce „Filozofie“ – mezi svazky Bytí 
a nicota (Sartre), Umění a čas (Patočka). Vtip románů 
Jane Austenové je však na hony vzdálen suchopá-
ru filozofických traktátů. Přitom o veličinách, jež si 
svými názvy předsevzaly ohledat, nevypovídají s o nic 
menší moudrostí. Nedej na první dojmy. Ale je vůbec 
možné na první dojmy nedat? (První verzi románu 
také Austenová pojmenovala First Impresions!) O jejich 
scénickém a dramatickém potenciálu ostatně svědčí 
četné filmové adaptace (Pýcha a předsudek naposledy 

v roce 2005 s hvězdným obsazením Keiry Knightley či 
Judi Dench).
Ani náš „cast“ nebude o nic méně zářivý: Magdaléna 
Borová, Lucie Juřičková, David Prachař, Pavel Batěk, 
Iva Janžurová, Jana Preissová … Tyto a další výborné 
herce měl před očima režisér Daniel Špinar, když 
psal svou vlastní dramatizaci (připomeňme, že Špinar 
patří k dramatizátorům nesmírně zručným – viz jeho 
vynikající převod Bratrů Karamazových). Vše navíc 
s laskavým svolením dvorní (nejen) austenovské pře-
kladatelky, paní Evy Kondrysové, která krátce po pre-
miéře inscenace oslaví své 90. narozeniny. Kupodivu 
první uvedení Jane Austenové (1775–1817) v Národ-
ním divadle tak můžeme vnímat jako hned několikeré 
uvedení do „Síně slávy“ – pro famózní autorku i její 
českou „tlumočnici“.

Milan Šotek

Jak provdat všechny dcery?

Příběh z venkova ironicky líčí rodinné vztahy a stejně úsměvně pojedná-
vá i ústřední problém – jak co nejrychleji a nejelegantněji provdat všech-
ny dcery. Bennetovi jich mají hned pět, takže paní Bennetová věnuje spo-
lečenským vztahům v okolí (z logických důvodů) mimořádnou pozornost. 
Strnulou venkovskou atmosféru rozvíří pohledný pan Bingley, nápadník 
k pohledání, jehož jedinou charakterovou vadou je jeho přítel – zachmu-
řený, záhadný, štiplavý pan Darcy. Jestli se k Bingleymu nejlépe hodí 
překrásná Jane Bennetová – co se stane s druhou dcerou, s Elizabeth? 
Je možné zamilovat se proti své vůli? Jiskřivý, zábavný, působivý román 
dá v jevištní verzi zazářit dámské i pánské části souboru Činohry ND.

 >
Scénické návrhy Lucie Škandíkové
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ČINOHRA > NAPSALI O NÁS

Tři sestry
Tři sestry. Tři tragikomické osudy. Rozvzpomínání se na staré časy 
a pocit, že život se dá naplno prožít pouze někde jinde. Skutečně? 
Takže – zůstat? Nebo odejít? Z rodného města, z úmorné práce, 
z nefungujícího vztahu?

Překlad: Leoš Suchařípa
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Andrej Ďurík

Kostýmy: Eva Jiřikovská
Hudba: Jakub Kudláč

Hrají: 
Jana Pidrmanová / Jana Stryková j. h., 

Veronika Lazorčáková j. h., Tereza 
Vilišová, Magdaléna Borová, Radúz 
Mácha, Filip Rajmont, Karel Dobrý,  

Matyáš Řezníček, Igor Orozovič,  
Eva Salzmannová, Václav Postránecký  

a František Němec

Uvádíme:
10. a 21. října 2016,

12. a 27. listopadu 2016 
ve Stavovském divadle

Viděli jste videotrailer z incenace  
na našem youtube kanále?

Anton Pavlovič Čechov

1  Jana Pidrmanová, Tereza Vilišová a Veronika Lazorčáková
2  Jana Stryková, Karel Dobrý a Veronika Lazorčáková
3  Závěrečná scéna
4  Václav Postránecký, Veronika Lazorčáková a Matyáš Řezníček
5  Filip Rajmont a Karel Dobrý 
Foto: M. Špelda

1

Z recenze
Daniel Špinar důsledně využívá groteskní stylizace 
hereckého projevu, čímž kupodivu čechovovské 
anti-hrdiny nijak neochuzuje o jejich existenciální 
rozměr, ba ani zjitřenou citovost. Jen je ostrým 
řezem očišťuje od nánosů sladkobolné melancholie 
a patosu.
Zároveň Tři sestry pojímá coby neokázalý hold mo-
derní české divadelní tradici, ať už jde o „léblovské“ 
líčení herců ve stylu němého filmu nebo o použití 
zvukového fragmentu z legendární Rajmontovy 
inscenace ústeckého Činoherního studia. 
Interpretační náhled na životní peripetie, váhání 
a marné doufání tří sester Prozorovových, z nichž 
každá se touží vytrhnout z provinčního prostředí 
a odjet do vysněné Moskvy, předznamenává starý 
promítací přístroj umístěný na předscéně. Jako 
bychom se skokem ocitli v éře němé grotesky, kdy se 
postavy s nabělenými tvářemi pohybovaly na plátně 
v cukavém rytmu oživlých loutek.

S atributy filmového světa pracuje i vzdušná scéna 
Andreje Ďuríka (řada dřevěných sedaček ze staré-
ho kinosálu použitá v závěru). Stylizace kostýmů 
vychází z dobového rámce, jak u vtipných variací 
na dámské róby, tak u pánských uniforem a záměrně 
neslušivých paruk. K filmovému světu dále odkazuje 
užití mezititulků s názvy čtyř dějství (Svátek, Maškary, 
Oheň, Odjezdy) i azbukou psané zvolání nad scénou 
Jen počkej!, vypůjčené z animovaného seriálu o vlkovi 
a zajícovi. Drobný popkulturní vtípek, zdálo by se. 
Jenže v kontextu dilemat, doléhajících na každého 
z hrdinů, nabývá podoby mnohoznačného varování, 
snad i hrozby. Je lepší trpně čekat na životní změnu, 
nebo prchnout za chimérou čehosi lepšího? 
(…) S jistotou lze tvrdit, že každý divák si v Třech 
sestrách objeví svou postavu, své téma, svůj problém. 
Činohra Národního divadla si nemohla Přát lepší start 
do nové sezony.

Saša Hrbotický, Hospodářské noviny 
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Režie:Jan Frič
Dramaturgie: Jan Tošovský

Scéna: Nikola Tempír
Kostýmy: Petra Vlachynská

Hudba: Jakub Kudláč
Light design: Martin Špetlík

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

Pavelka, Alois Švehlík, Jiří Štěpnička

 

Česká premiéra 
3. a 8. listopadu 2016 

na Nové scéně

Příběh o lidských tajemstvích, magicky realistický…
Když na podzim 2015 Činohra ND oslovila dramatika 
René Levínského, aby pro ni napsal hru, kterou by 
režíroval právě Jan Frič, setkali se oba tvůrci, aby 
prodiskutovali, o čem by hra měla pojednávat. Frič 
Levínskému vyprávěl svou dětskou historku s počí-
tačem a toho to okamžitě inspirovalo k rébusovitému 
názvu hry. Jejím tématem se stala věda. Konkrétně 
genetika, ještě konkrétněji manipulace genomu. Jejím 
hlavním hrdinou je prvotřídní vědec, doc. Ing. Bohumil 
Plánovský, kterému se podaří poodhalit princip dru-
hové změny, a tím i podstatu evoluce. Následky jsou 
ovšem nedozírné …
Zcela jedinečným rysem (nejen této) Levínského hry je 
její naprosto konkrétní zasazení do reality. Děj se ode-
hrává v Praze, setkáme se v ní s řadou populárních 

pražských lokalit, jako je například park Stromovka, 
dejvická restaurace U Topolů nebo vršovická kavárna 
Zenit. Ale nejen to. Samotný vědecký výzkum, kolem 
něhož je fiktivní příběh hry vystavěn, je naprosto reál-
ný. Jeho autorem je Reného přítel, biochemik Ing. Aleš 
Svatoš, CSc., který mu věnoval dvacet let života. Pod-
statné části výzkumu se prováděly v pražském Ústavu 
organické chemie a biochemie, kde také proběhla prv-
ní čtená zkouška naší inscenace. Je to zvláštní pocit 
– procházet se po místech, kde se konaly experimenty, 
vedoucí k významnému vědeckému objevu, na němž 
je založena divadelní hra, na které právě pracujeme. 
Trochu jako dotknout se vesmíru.

Jan Tošovský

Kdysi dávno, na samém počátku devadesátých let, dostal osmiletý JAN FRIČ 
svůj první počítač – Commodore Amiga. Když stiskl tlačítko s tajemným nápisem 
POWER, rozzářila se po chvíli obrazovka počítače nápisem ještě tajemnějším: 
PRESS SPACE TO CONTINUE. Malý Jan si v knihovně rodičů našel anglicko-čes-
ký slovník (internet byl tehdy v plenkách a on-line strojový překlad typu Google 
Translate byl divokým snem fanoušků sci-fi), vyhledal si jednotlivá slova … a po  
několik následujících dní se ve svém pokojíčku pokoušel dotknout vesmíru. Nejspíš 
se mu to povedlo, protože se z něj po mnoha letech stal vynikající divadelní režisér.

Dotkni se vesmíru 
a pokračuj

René Levínský

 >
Foto ze čtené zkoušky,  

která netradičně proběhla  
v Ústavu organické chemie a biochemie 

Foto: H. Smejkalová
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MANON
LESCAUT

Vítězslav Nezval

Knižní klub
Využijte výhod předplatného Činohry Národního 
divadla – zajistěte si programy na celou sezonu
I v nové divadelní sezoně máte možnost získat 
všechny programy Činohry ND za garantovanou cenu 
480 Kč. Za roční předplatné dostanete programy 
všech činoherních premiér v aktuální sezoně a jako 
bonus starší programy z naší nabídky. Knihy obsahují 
inscenovanou hru a řadu dalších materiálů – stu-
die, dokumenty, fotografie, dramaturgické úvody. 
K vyzvednutí pro vás budou programy připraveny 
v ND v den premiéry nebo je zdarma dostanete 
v co možná nejbližším termínu poštou do schránky. 
Všechny již vydané programy z této sezony vám 
budou zaslány zpětně.

Výhody předplatného:
• Unikátní program s textem hry pro vaši knihovničku
• Garantovaná cena
• Program je pro vás připravený v den premiéry
• Bonus v podobě již dříve vydaných programů
Přihlášky: programy@narodni-divadlo.cz
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ČINOHRA > ZPRÁVY

KLUBU PŘÁTEL  
ČINOHRY KE 
DNI SENIORŮ 
1. ŘÍJNA 2016

Nabízíme vám zvýhodněné 
vstupné v říjnu 2016 na vy-
braná představení. Své místo 
v hledišti si můžete zakoupit 
v pokladnách ND po předlože-
ní klubové karty.

V. Nezval

MANON LESCAUT  
1. 10. Národní divadlo, 19 h 
Slavný příběh lásky vášnivé i ne-
šťastné na scéně Národního divadla.

A. N. Ostrovskij

LES 
17. 10. Stavovské divadlo, 19 h 
Iva Janžurová v hlavní roli –  
už jen 3 reprízy před derniérou! 

M. Maeterlinck

MODRÝ PTÁK  
31. 10. Stavovské divadlo, 19 h 
Symbolistická pohádka o putování 
za štěstím pro dospělé i děti.

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky na pokladnách ND 
do termínu konce rezervace 

Těšíme se na setkání v hledištích 
našich divadel!

OBCHODNÍ ODBOR ND 
ODDĚLENÍ OBJEDNÁVEK
Jana Tycová
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
+420 224 901 419 (po–pá 9–17 hod.)
j.tycova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz 

50% SLEVA

3. října 2016 oslaví významné životní jubileum – 
osmdesáté narozeniny – herec a režisér, bývalý 
a dlouholetý člen Činohry ND

JAN KAČER
Přejeme pevné zdraví a hodně životní  
i umělecké radosti!

NÁMĚSTÍČKO
Zahájili jsme 134. sezonu. / Z piazzety se vzneslo 
9 činoherních balonků. / Herec Saša Rašilov si 
zahrál šachy s dramatikem René Levínským. / 
Dramaturgové Činohry se kompletně převlékli 
za myši. / Lavičky zaplavila tvář herce Pavla 
Baťka. / Ústav organické chemie a biologie v Dej-
vicích navštívila delegace Činohry ND a pokusila 
se zde proniknout do tajů genetiky. / Herečka 
Pavlína Štorková si v jednom z karlínských ka-
deřnictví poprvé v životě nechala udělat melír. / 
K historické události došlo 8. září 2016: ve všech 
třech budovách ND se v jeden večer odehrály 
dramaturgické úvody k inscenacím Činohry. / 
Do kursu psaní her pod vedením Markéty Bidla-
sové se přihlásilo 40 účastníků. / Zkraje sezony 
proběhla akce kulový blesk: téměř ve všech 
inscenacích Činohry došlo k přeobsazení a opra-
šovací zkoušky tak skoro zastavily chod divadla. 
/ Herečka Táňa Medvecká na piazzetě zahájila 
výstavu fotografií Rozmazaný svět. / Maminka 
herce Igora Orozoviče uspořádala v baru Soma 
na Vinohradech výstavu zlomvazek svého syna; 
zasvěcení doufají, že dojde i k vydání jeho eseme-
sek kolegům. / Recenzentovi Aktuálně.cz se nová 
inscenace Tří sester líbila na sto procent. / 7. září 
za rozbřesku se herci Jiřímu Suchému z Tábora 
a jeho ženě Kláře narodila Bibiana a zahájila tím 
letošní porodní sezonu. / Dramaturg Jan Tošov-
ský si pořídil koťátka.

GRATULACE

POPŘEJME

Vlasta Chramostová  
oslaví 17. listopadu  
devadesáté narozeniny.

Napište jí osobní přání k úžasnému životnímu jubi-
leu! Blahopřání v nejrůznějších formátech můžete 
zasílat na adresu Vlasta Chramostová, Národní 
divadlo, Ostrovní 1, Praha 1, 112 30. Došlou poštu 
slavnostně předáme ve středu 17. 11. na narozenino-
vém setkání v Národním divadle.
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Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

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

na facebooku a www.mecenasind.cz.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Mecenáška JITKA PANTŮČKOVÁ podporuje Národní divadlo již druhým 
rokem. Nemá žádný vyhraněný žánr, ale pro svůj herecký projev ji zaujal 
mladý člen Činohry FILIP RAJMONT. Ten pochází z divadelnické rodiny 
a svou vizáží nezapře, že je vnukem E. F. Buriana, synem herečky Ka-
teřiny Burianové a režiséra Ivana Rajmonta. Filip Rajmont se v životě 
též přiklonil k herectví. Vystudoval na Divadelní fakultě AMU v Praze. 
Po absolutoriu roce 2000 se stalo jeho prvním působištěm Klicperovo 
divadlo v Hradci Králové, kde se mu dostalo mnoha pěkných hereckých 
příležitostí. Prošel několika divadelními scénami, televizními inscenace-
mi a filmy. V současné době můžete Filipa vidět například v roli Číšníka 
ve Sluhovi dvou pánů, v roli Bartla v inscenaci V rytmu swingu buší srd-
ce mé nebo Marca v inscenaci Spolu/Sami.

Po DAMU jste začínal na diva-
delní scéně v Královéhradeckém 
kraji. Jaký je pro vás osobně nej-
větší rozdíl mezi touto divadelní 
scénou a scénami v Praze?
V Klicperově divadle v Hradci 
Králové jsem zažil skvělou éru 
s režisérem Vladimírem Mo-
rávkem. S mnohými stávajícími 
kolegy jsme bydleli na ubytovně, 
a to zesilovalo intenzitu běžného 
pracovního soužití. Pět let proběh-
lo jako skvělý školní výlet. Ale byl 
čas vrátit se z výletu domů a začít 
kariéru v hlavním městě. 

Obligátní otázka: když jste se 
jako dítě rozhodoval, na jakou 
profesní dráhu se dáte, jak 
vás ovlivnila osobnost vašeho 
dědečka?
Od dětství jsem o dědečkovi 
slýchával. Velmi často mi okolí 
připomínalo naši podobu. Mé 
směřování k divadlu bylo určitě 
ovlivněno celou rodinu. Jako dítě 
jsem navštěvoval mámu „v práci“ 
v divadle, které neslo v názvu 
jméno dědečka – Divadlo E. F. 
Buriana. Největší vliv na mne měl 
otec – režisér Ivan Rajmont.

Jste velmi dobrý herec, proto 
mne zajímá, jak je to s vaší pě-
veckou průpravou. Obdivuji, jak 
se velmi přesvědčivě a s nadhle-
dem dokážete poprat s pěvecký-
mi čísly v populárním Barování 
v Malostranské besedě. Jak se 
na ně připravujete? Je to pro vás 
náročné?
Na Barování je zábavné, že se 
v improvizovaném programu 
kombinují vystoupení profesionálů 

i amatérů. Na jevišti se tedy může 
ve zpěvu utkat například Karel 
Gott a já. Koncept funguje už více 
než deset let. Beneficemi jsme 
pomohli desítkám neziskových 
organizací. Tři večery Barování 
proběhly i na Nové scéně Národní-
ho divadla.

Přiznávám, že mám velmi ráda 
váš smysl pro humor a naprostou 

uvěřitelnost postav, které hraje-
te. Jsou tyto rysy typické jen pro 
vaše herectví nebo jste takový 
i v civilním životě?
Při práci na roli vždy na začátku 
přemýšlím, proč roli hraju já, a co 
ze svého osobního života mohu 
pro roli nabídnout, hledám, z čeho 
mohu čerpat a inspirovat se. 

Děkuji za rozhovor.

 >
Filip Rajmont

Foto: J. Šimandl 

 >

Jitka Pantůčková
Foto: archiv MeK

Přemýšlím,  
proč roli hraju já



 ×
Zuzana Stavná
Foto: H. Smejkalová

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Human 
Locomotion
Režie: SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
Choreografie: Jan Kodet
Scéna a kostýmy: Jakub Kopecký
Asistentka výpravy: Jana Morávková
Hudba: Petr Kaláb
Projekce: Lunchmeat

Multimediální autorský projekt Human Locomotion přibližuje 
divákům životní osudy vynálezce a průkopníka fotografie 
Eadwearda Muybridge. Fascinován novou technologií, 
fotograf Muybridge se uzavírá do světa svých vynálezů 
a jeho rodinný život spěje k neodvratitelné tragedii. Jeho 
odkaz je však nadčasový, a tak stále znovu a znovu ožívá 
prostřednictvím Laterny magiky.

Uvádíme:
20. a 21. října 2016 od 20.00 
na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > WORK IN PROGRESS

Režie: Pavel Knolle
Scénář: Pavel Knolle, 

Štěpán Pechar, David Stránský
Scéna a kostýmy: Pavel Knolle

Choreografie: 
Štěpán Pechar, David Stránský

Hudba: Jan Šikl
Projekce, mapping: 

Jan Hladil, František Pecháček
Kamera a střih: Marek Brožek 

Asistent choreografie: Zuzana Herényiová
Dramaturgie: Jan Tošovský

Další uvedení 
work in progress: 

10. 11. 2016
16. 1. 2017

Premiéra: 
23. 3. 2017

na Nové scéně Základní inspiraci našli tvůrci v geometrickém tvaru 
kostky, od něhož se odvinula práce se scénou, v jed-
notlivých vizuálně silných obrazech si hrají s prosto-
rem vždy na jiném principu. Projekce a mapping mění 
perspektivu scénografie, její pohyb a povrch, mění 
se prostor, dynamika i čas. Tanečníci se stávají živou 
součástí tohoto prostoru a naplňují jej svou přítom-
ností. Chceme vám v tomto časopise, ale i na našich 
webových stránkách a na sociálních sítích představo-
vat proces tvorby i jednotlivé tvůrce 

Dnes hudební okénko:

NĚKOLIK OTÁZEK PRO AUTORA HUDBY JANA ŠIKLA:

Jak dlouho už vytváříte hudbu pro taneční a pohybo-
vá představení. Jak jste se k tomu žánru dostal?
Přizvání k první zásadnější spolupráci na taneč-
ním představení přišlo od 420PEOPLE, se kterými 
(a ještě s herci Davidem Prachařem a Lucií Trmíkovou 
a režisérem Janem Nebeským) jsme dělali v Experi-
mentálním prostoru NoD představení Peklo: Dantovské 
variace. To bylo v roce 2014, tedy celkem nedávno.

Jaká má tvorba pro tanec specifika?
Hudba je zde oproti činohře či filmu exponovanější 
a musí fungovat o něco samostatněji. Nedá se říci, že 
by to práci usnadňovalo, či komplikovalo. Jde o trochu 
jiný přístup k tvorbě. K tanci jsem neměl nikdy příliš 
blízko v tom smyslu, že bych ho provozoval nebo 
vyhledával, ale jako uměleckou formu jej samo sebou 
umím vnímat a ocenit, a je-li, jako moderní taneční 
a pohybové divadlo, nesvázaný pravidly, baví mě se 
s ním umělecky setkávat.

A jak bude znít nová Laterna magika, co vás inspiruje?
Bude znít všelijak. Některé scény jsou stylizovanější, 
některé abstraktnější. Vycházel jsem jak z klasické 
a minimalistické hudby, tak z elektronické taneční či 
ambientní hudby…

Co vás na našem projektu zajímá, proč jste do něj šel?
Práce s takovým týmem a pro scénu ND je pro mě vý-
zva a veliká zkušenost. Je skvělé, jak volné ruce jsem 
při tvoření dostal, a pokaždé je i potom kouzelné vidět 
svoji hudbu ožít ještě v docela novém světle, když se 
jí chopí choreografové a tanečníci. Takové nabídky se 
těžko odmítají.

Lucie Kocourková

Cube – 
– work in progress 
Laterna magika zahájila sezonu uvedením work in progress nové insce-
nace s názvem Cube. Cube vzniká v rámci projektu LaternaLAB s podporou 
Mecenášského klubu ND. Jsou to sami členové souboru, kteří se rozhodli 
navázat na odkaz Laterny magiky a prozkoumat její potenciál. Pod režij-
ním vedením Pavla Knolleho, v choreografii Štěpána Pechara a Davida 
Stránského a s týmem dalších odhodlaných spolupracovníků se rodí  
Laterna magika ryze vizuální i ryze taneční. Při prvním uvedení 1. září  
bylo na Nové scéně plno a po představení někteří diváci využili možnosti 
diskutovat hned s tvůrci o tom, co viděli. V tom spočívá kouzlo – a účel – 
tzv. work in progress. Inscenace se teprve vyvíjí a diváci mají možnost její 
směřování i ovlivnit. I v rámci dalších uvedení, která budou předcházet 
oficiální premiéře, bude po představení následovat diskuse, na které jsou 
vítáni všichni, ať už mají na projekt jakýkoli názor.

JAN ŠIKL
Jan Šikl se hudbě věnuje na něko-
lika úrovních. Jako bubeník v pro-
jektech Zabelov Group a Korjen, jako 
skladatel vážné hudby (opakovaná 
spolupráce s Orchestrem Berg), 
skladatel filmové a video tvorby 
a hudby scénické. Kromě činohry 
je v poslední době spjat zejména 
s tanečním divadlem (420PEOPLE, 
Spitfire Company). Ve volném čase 
se nesystematicky věnuje intuitivní-
mu hledání smyslu života …

 >

Cube – Adam Sojka
Foto: H. Smejkalová



Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

V lyrické choreografii Mol-
davana Radu Poklitaru Rain 
(Déšť) se prolíná leitmotiv 
cesty, který podkresluje 
opakující se zvuk houkání 
vlaku, s motivem lásky, která 
je vyjádřena v nejrůznějších 
svých nuancích, a odcházení, 
pro nějž je příznačné loučení, 
bezcílné hledání a navracení 
se na počátek. Jistou filozo-
fickou cykličnost, která se 
v tomto tanečním kusu odráží, 
zastřešuje pak výrazně motiv 
zrození, v němž se mužský 
element stává dítětem a žena 
opatrovatelkou. 
Vnímavější diváci mohou 
v abstraktním konceptu 
spatřovat ovšem i jiné roviny, 
například hledání rovnopráv-
nosti ve vztahu mezi mužem 
a ženou nebo boření stereo-
typního vnímání tykajícího se 
například role muže a ženy či 
politicky vštěpované nesná-
šenlivosti mezi některými 
národy.

Martina Doležalová
Bavte.se, 14. 6. 2016

Vertigo
RAIN
Choreografie: Radu Poklitaru
Hudba: Johan Sebastian Bach,  
Jacques Brel, lidové písně 
VERTIGO 
Choreografie: Mauro Bigonzetti
Hudba: Dmitrij Šostakovič
CACTI 
Choreografie: Alexander Ekman
Hudba: Joseph Haydn,  
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, 
Andy Stein, Gustav Mahler

Uvádíme:
10. a 11. 10., 13. a 14. 12. 2016 
na Nové scéně

 ×
Rain – Patrik Holeček, Louise Corpechot
Foto: M. Divíšek
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BALET > PŘIPRAVUJEME

 ×
Magdalena Matějková, Ondřej Vinklát
Foto: M. Stranka

Možná vás někdy napadlo, kolik pohádkových příběhů – a to 
i baletních – se týká vody, moří, jezer. Voda patří k základním 
živlům, rodíme se z ní, je základní životní esencí … a stálým 
oříškem pro divadelní kumštýře. Ono totiž dostat vodu na je-
viště není jen tak. Labutě plují po jezeře, na zamrzlé hladině 
bruslí chlapci v Louskáčkovi, led a sníh doprovází Sněho-
vou královnu. V lesní tůni se utopí Dorotka v Čarodějově učni 
a moře – jeho tajemný mokrý svět přináleží Malé mořské víle. 
V chystaném stejnojmenném titulu je vodní živel alfou i ome-
gou příběhu, část děje se odehrává pod hladinou moře a část 
na souši. Na jevišti se v bouři bude zmítat loď, plavat velké 
ryby, podmořské příšery i průsvitné lehoučké víly.

Malá mořská víla
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Libreto: Jan Kodet,  
Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský

Hudba: Zbyněk Matějů 
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR 
(Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)

Scénografie: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková

Hudební nastudování: 
Andreas Sebastian Weiser

Dirigenti: 
Andreas Sebastian Weiser / David Švec

Hraje Orchestr Národního divadla

 

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

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

ve Stavovském divadle

Pro scénografa a autora koncepce Jakuba Kopeckého 
to je velká výzva. Jeho jevištní estetika pracuje s jed-
noduchými prostředky, přitom velice výtvarným vidě-
ním – všechny scény připomínají vycizelovanou ilu-
straci, ve které není ani čárka navíc. Určitě je autorem 
moderním, vyznává jasné linie, přesné barvy, nekupí 
a nepřehání, spíše pracuje s kontrastem a vytříbenou 
jednoduchostí – ze které však naskakuje husí kůže. 
Užívá důmyslných projekcí, přitom ale vše, co umístí 
na jeviště, má konkrétní význam pro děj, nese jasnou 
symboliku, není jen zoufalým nápadem osamoceným 
uprostřed jiné hry. Tento osobitý náhled na divadelní 
scénografii si lze užít už v baletu Čarodějův učeň, kde 
z estetického hlediska jde o vskutku gurmetský zá-
žitek. Nyní chystá Jakub Kopecký Malou mořskou vílu 
a určitě je na co se těšit. Jste zvědavi, jakou podobu 
bude mít jeho moře, jak si tentokrát poradí?
S Čarodějovým učněm jsou spojeni i ostatní insce-
nátoři, kteří se tak po třech letech znovu setkávají 
v Baletu Národního divadla, tentokrát nad Anderse-
novou inspirací. Původní hudbu totiž složil hudební 
skladatel Zbyněk Matějů, pod libretem jsou podepsáni 
tři muži – kteří se zároveň dělí i o ostatní inscenační 
profese: choreograf Jan Kodet a režisérské duo SKU-
TR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský). Ve svém 
pojetí vycházejí z předlohy Malé mořské víly Hanse 
Christiana Andersena, i když samozřejmě, volně, 
s ohledem na baletní žánr a jeho přednosti i omezení. 
Nyní na sále vznikají krásné duety – Jan Kodet hledá 

například výrazové pohybové prostředky pro vztahy 
jednotlivých postav. Zásadní je samozřejmě trojúhel-
ník Princ – Malá mořská víla – Cizí princezna. Možná 
vás zaujme, že obyvatelé moře nebudou potřebovat 
špičky. Naproti tomu si tanečníci musí osvojit i další 
divadelní řemeslo, kterým je práce s loutkou, a to ob-
rovských rozměrů. Snad můžeme prozradit, že tvůrci 
našli předlohu v inspiraci z čínských draků. 
Další podstatnou členkou inscenačního týmu je Ale-
xandra Grusková, jejíž výtvarný rukopis můžete najít 
nejen v kostýmní výpravě ve zmiňovaném Čarodějově 
učni, ale také například v novém baletu Louskáček 
a Myšák Plyšák Petra Zusky. Velkou roli v pojetí postav 
v Malé mořské víle hraje líčení, a to nejen obličeje, ale 
i dalších částí těla. Alexandra Grusková se inspirovala 
skutečnými tvary a strukturami mořského světa. Toto 
náročné líčení tak postavilo inscenační tým před nety-
pický úkol – soubor Baletu se musel rozdělit na sku-
pinu vodní a suchozemskou. Nelze díky složitým 
kresbám na těle praktikovat jinak známé a standardní 
„převleky“ typu: v prvním jednání za vesnickou dívku, 
ve třetím za vločku …

Malá mořská víla se pomalu rodí. Možná z mořské 
pěny, ze slunce a soli. Určitě ale ze srdcí všech zúčast-
něných, kteří jí vdechují obrysy svým umem a život 
svou fantazií. 

Kateřina Hanáčková
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Rozhovor s hudebním 
skladatelem ZBYŇKEM 
MATĚJŮ nejen o připra-
vované premiéře  
Malá mořská víla.

Pamatujete si na svou první skladbu,  
kterou jste složil?
Velmi matně – nějaké klavírní drobnosti  
(nechtělo se mi cvičit na klavír).

Co vás vlastně k této cestě přivedlo?
Bude to znít hloupě, ale právě odpor ke cvičení 
na klavír a vyhazov z „hudebky”. Uvědomil 
jsem si, že hudbu k životu potřebuji, ale jinak 
než interpret. Naštěstí rodiče byli prozíra-
ví a mohl jsem chodit na soukromé hodiny 
ke skvělé paní profesorce Jelínkové, která 
tehdy v Rychnově – navzdory státním školám 
– soukromě učila. Byla žačkou prof. Raucha 
a mezi její odchovance patřil např. Rudolf Rokl, 
Viktor Kalabis a další.

Odkud si myslíte, že hudba k člověku se-
stupuje? Nebo je skutečně jeho vlastním 
výtvorem?

To je otázka, na kterou vám neodpovím. Za-
žívám šťastné chvíle, kdy inspirace a nápady 
„proudí” samovolně a nečekaně, jsou však dny, 
kdy je komponování dřinou a člověku je jasné, 
že hudba nesestupuje shůry, ale je rvána kdesi 
z podzemí .

Který hudební nástroj vás inspiruje a pomáhá 
při vlastní skladbě?
Každý nástroj a zvuk může být inspirací. 
Samozřejmě mám v pracovně klavír, ale jeho 
zvuk může omezovat fantazii a občas dávám 
přednost tichu.

Jste typ skladatele, který tvoří raději volně 
bez omezení, nebo máte raději výzvy a pracu-
jete dle zadání či předlohy?
Na volné noze jsem se naučil přijímat zadání 
– objednávky za své a nemít pocit svázanosti. 
Po Malé mořské víle pracuji na Joshua Tree 

Každá láska,  
je-li opravdová,  
vyžaduje oběti …
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POSLECHNĚTE SI HUDBU 
ZBYŇKA MATĚJŮ:

Čarodějův učeň 
Naposledy v této sezoně!
8. a 23. 10. 2016 
20. a 23. 11. 2016 
v Národním divadle

Lektorský úvod  
23.10.2016 v 18.30,  
foyer na 1. balkoně

Malá mořská víla
10., 11., 13. a 17. 11. 2016
20. 12. 2016 
ve Stavovském divadle

 >

ČARODĚJŮV UČEŇ
Foto: P. Hejný

Symphony na objednávku z Los Angeles – ta zní 
na velkou symfonickou skladbu na půl večera. 
Žádná další omezení. Chtějí ji uvést ve spolu-
práci s LA Philharmonic a LA Chamber Ballet 
příští rok (2017) s mým komornějším Still Life, 
který měl americkou premiéru v létě 2015.

Ve výčtu vašich skladatelských počinů je 
ve velké míře zastoupen balet. Připomeňme 
tituly jako Komboloi, Fobie, Pierot, Kořeny, Čaro-
děj ze země Oz nebo Golem, Ibbur aneb Pražské 
mystérium. Co vás přivedlo právě k baletnímu 
umění a v čem je pro vás zajímavé?
Balet se pro mě stal drogou již na škole. Pavel 
Šmok mě bral na svá představení a mě tehdy 
zaujala nádherná symbióza hudby a pohybu. 
Předlohou mu vždy byla kvalitní hudba, často 
soudobá. Od tanečního divadla jsem se dostal 
k baletu díky nádherným inscenacím Romea 
a Julie a dalším.

V roce 2013 jste zkomponoval hudbu k celo-
večernímu baletu Čarodějův učeň. Co bylo pro 
vás hudebním klíčem k této staré lužicko-
-srbské legendě?
Legenda sama. Pravda a láska zvítězily nad lží 
a nenávistí …

V září jste dokončil práci na novém baletu 
Malá mořská víla. Stejný tým tvůrců (Jan 
Kodet, Lukáš Trpišovský, Martin Kukučka, 
Jakub Kopecký, Alexandra Grusková), stejné 
divadlo, stejný soubor. Jak se vám pracuje 
znovu v takovém týmu?
… a skvělý Dan Tesař … tanečníci i muzikanti. 
Práce na Čarodějově učni byla sice hektická, 
ale velmi tvůrčí a uvědomil jsem si, jak jsme 
dokázali „táhnout za jeden provaz”. Spolupra-
covat na novém titulu se stejným týmem je pro 
mě radostí i výzvou. Doufám, že ani já nejsem 
brzdou ostatním .

Myslíte si, že se má člověk pro lásku obětovat?
Každá láska, je-li opravdová, vyžaduje oběti.

Jak zní hudba moře?
Neuchopitelně.

Jakou pohádku máte vy osobně rád?
Jako malému mi občas babička četla staré 
hororové pohádky, které stále nemohu nikde 
na půdě najít. Vůbec netuším, kdo je napsal 
(někdo mezi bratry Grimmy a Erbenem). Žádní 
přihlouplí dobromyslní čerti a vodníci …

Co posloucháte v autě?
Jsem rád v tichu a medituji si. Zcela výjimečně 
mluvené slovo. Mám sice natočené lekce něm-
činy a angličtiny, ale vítězí audioknihy … 

Jak se žije hudebnímu skladateli, který je 
slastně ponořen do hudebního moře, ale musí 
žít v realitě každodenního dne? 
Nic není zadarmo. Někdy je těžké si své hájem-
ství uchránit před vnějším světem a nenechat 
se převálcovat. Starostí máme všichni nad 
hlavu. Čím jsem starší, tím více mě deptají 
všední povinnosti, někdy lituji, že nežiji v kláš-
teře. Na druhou stranu děkuji Bohu za zdravou 
rodinu, bydlení … a nakonec i za psa, který chce 
neustále a za každého počasí někde courat …

Helena Bartlová



34

BALET > OBNOVENÁ PREMIÉRA 

Labutí jezero
Miluji senzitivní ženy …, říká choreograf KENNETH GREVE.

Co pro vás osobně znamená Labutí jezero? V kolika 
verzích jste tančil a kterou z nich preferujete?
Labutí jezero mělo obrovský vliv na můj život! Jen 
v roli Prince jsem tančil ve více než jedenácti verzích. 
Byl to vlastně můj první celovečerní balet, ve kterém 
jsem mimochodem tančil s Rudolfem Nurejevem, jenž 
byl nejen mým rádcem, ale i partnerem na jevišti jako 
Rudovous. Nepreferuji žádnou z těchto verzí, ve kte-
rých jsem tančil, miloval jsem všechny!

Jak vnímáte celý příběh?
Vždy jsem v této inscenaci pouze tančil a věřte mi, že 
jsem například nikdy nechápal, jak je možné, aby se 
Princ zamiloval do ptáka – labutě. Muž se zamiluje 
do ženy, tomu rozumím, ale do ptáka? Četl jsem příběh 
o tajemství labutího jezera a další legendy týkající se 
tohoto tématu a zjistil jsem, že zakletá labuť je dívkou 
pouze dvě hodiny před půlnocí. A tohle je právě ten 
moment, kdy se mohou hlavní postavy setkat, zamilo-
vat. Krásná nahá žena na břehu jezera – symbol čisto-
ty, ženství, a muž, kterého přitáhne tato skutečnost.

Co se odehrálo ve vašem životě od premiéry  
v roce 2009?
Již devátým rokem jsem v Helsinkách uměleckým šé-
fem Baletu a můj život je plný zážitků, práce a za tuto 
dobu nabral na rychlosti. Jsem moc rád, že jsem 
zpátky v Praze ne jako umělecký šéf, ale jako tvůrce. 
To je velmi příjemné.

Když se díváte na svůj balet po tak dlouhé době. 
Změnil byste něco?
Od té doby jsem tento titul uvedl třikrát v jiných 
divadlech po světě a některé věci jsem změnil. Myslím 
si však, že tato verze, kterou máte v Praze, vašemu di-
vadlu sluší. Například v Helsinkách je budova divadla 
moderní, scéna větší, takže jsem udělal nějaké změny 
ve scénografii a světlech tak, aby balet vyhovoval 
tomuto prostoru.

Vidíte nyní nějaké změny na našem souboru?
Váš soubor je rozhodně více mezinárodní a také 
homogenní. Výkony tanečníků jsou mnohem vyrovna-
nější a technicky propracovanější. Ano, za tu dobu se 
soubor co do kvality vyvinul.

Koho jste si vybral do hlavních rolí?
Stejně jako tomu bylo v rámci premiéry před lety, 
v hlavních rolích zůstávají první sólisté Nikola Márová 
a Michal Štípa. Je to překrásný a vyrovnaný pár, který 
za ty roky v těchto rolích vyrostl a umělecky vyzrál. 
Jako druhý pár, který bude mít svou premiéru, jsem  
si vybral Andreu Kramešovou a Giovanniho Rotola. 
Cítím z nich hloubku, senzitivnost a jistou dávku 
křehkosti. 

Senzitivnost?
Víte, já miluji senzitivní ženy. Taková je i má manželka, 
bývalá tanečnice. Miluji, když jsou ženy jako kočky, to 
mne velmi inspiruje. Samozřejmě se tento rys může 
objevit i u mužů-tanečníků.

Máte za sebou dlouhou cestu na postu uměleckého 
šéfa, kam povedou vaše další kroky?
Po deseti letech ve funkci bych rád v Helsinkách 
skončil a následoval kroky své ženy. Má manželka 
je Francouzka a máme krásný dům v Avignonu. Řekl 
jsem jí, že deset let jsem určoval směr našeho života 
já a teď, ať ona rozhodne, kam chce jít. Tedy, naše spo-
lečné kroky povedou do Francie. Samozřejmě se chci 
dál věnovat choreografii a sochařství, ale ze všeho 
nejvíc se chci věnovat své ženě. Je správné v nejlep-
ším odejít. Moc se na to těším.

Helena Bartlová

Nejslavnější klasický 
 titul se v této sezoně 

dočkal obnovené premi-
éry v Národním divadle. 

KENNETH GREVE, bývalý 
první sólista, baletní mistr, 

pedagog a choreo graf Krá-
lovského dánského baletu, 

současný umělecký šéf 
Finského národního baletu 
připravil svou verzi Labutí-
ho jezera pro Balet Národ-

ního divadla v roce 2009. 
Po dvou letech se opět 
tento titul vrací na scé-

nu Národního divadla se 
vším, co tento nesmrtelný 

příběh přináší a klasický 
balet nabízí. 

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893)
Choreografie a režie: Kenneth Greve 

podle L. Ivanova a M. Petipy
Scéna a kostýmy: Karin Betz

Asistenti choreografie:  
Ingrid Seidlová, Michaela Černá,  
Alexej Afanassiev, Nelly Danko
Světelný design: Pavel Kremlík

Video: Jouka Valkama
Dirigenti: 

Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Národního divadla
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Obnovená premiéra: 
14. a 15. října 2016 
v Národním divadle

 >
Kenneth Greve na zkoušce

Foto: H. Smejkalová

 >
Nikola Márová jako Odetta

Foto: D. Klimentová
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Valmont

Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie a režie: Libor Vaculík 

Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 

Pouze dvě představení 
do konce roku: 

2. a 28. října 2016 
ve Stavovském divadle

28. října 2016 
zvýhodněné vstupné 

pro seniory

Hra na svádění má jediné 
pravidlo. Nikdy se nesmíš 

zamilovat … To je trefné 
motto, jež provází  

baletní příběh Valmont,  
který vznikl na motivy 

slavného románu  
Choderlose de Laclos  
Nebezpečné známosti.  
Nevázané hrátky dvou 

šlechticů, vikomta de Val-
mont a markýzy de Mer-

teuil, jejichž cílem je chlad-
nokrevně manipulovat 

s city a důvěrou ostatních, 
psychologicky rozehrál 

ve svém baletu choreograf 
Libor Vaculík. 

 >

Alice Petit a Alexandre Katsapov
Foto: M. Divíšek

 >

Louskáček a Myšák Plyšák
Foto: M. Divíšek

To, že v baletu se nemluví, je zná-
mý fakt. Přesto, anebo právě proto, 
patří taneční divadlo k žánrům, 
které mají zázračnou schopnost 
vyprávět velké příběhy, sdělovat 
silné emoce, dovést i beze slov 
diváka k prožitku. Na repertoáru 
Baletu ND je hned několik titulů, 
které dokáží rozvibrovat nejen 
diváky dospělé, ale očarují stejnou 
měrou i děti. Jsou to tituly vhodné 
pro celou rodinu. 
Samozřejmě, že každý k termínu 
balet, doplní Labutí jezero. Tento 
Čajkovského nádherný titul patří 
ke klenotům repertoáru, stejně 
jako jeho další titul, Louskáček. 
Tento balet uvádíme v nové verzi 
Petra Zusky pod názvem Lous-
káček a Myšák Plyšák – na jeho 
uvedení si však musíte počkat 

do Vánoc. Nicméně jsou tu i jiné 
„pohádky“ a s nimi kouzelní hrdi-
nové, kteří na vás čekají nyní a je-
jichž podmanivá síla je veliká. Ať je 
to již mrazivá Sněhová královna, 
čarodějný Krabat nebo hrdá Nikia. 
Pokud se chystáte se svými dětmi 
na balet, myslete na kontexty, které 
tato témata v sobě ukrývají. Ať už je 
to literární přesah díky tvorbě Han-
se Christiana Andersena, v případě 
Čarodějova učně Zemanův slavný 
animovaný film nebo v La Bayadère 
dnes tolik aktuální téma orientál-
ních zvyklostí a inspirací. 
A nezapomeňte! Všechny zmiňo-
vané tituly od této sezony hrajeme 
ve Zlaté kapličce, v historické 
budově Národního divadla. Přijďte 
včas, abyste stihli překontrolovat, 
zda nezmizel nápis Národ sobě, 

mezi múzami na stropě hlediště 
našli tančící Terpsichoré, o pře-
stávce se podívali na základní 
kameny a při odchodu se ohlédli 
po majestátních trigách. Určitě 
budete muset hodně vysvětlovat 
a možná ještě doma dlouho tančit. 
Spát půjdete šťastní. Balet totiž do-
káže s rodinou zázraky. Nevěříte? 

PS: Pokud byste s výběrem či se 
zmíněnými přesahy chtěli pomoci, 
nezapomeňte, že pro tento případ 
je tu projekt Balet nás baví. Přijďte 
se svými dětmi na některou z ba-
letních dílen, do divadla pak již 
půjdete poučeni a naladěni. 
Termíny naleznete na webových 
stránkách nebo si napište o zasílá-
ní pravidelného newsletteru na  
adresu balet@narodni-divadlo.cz.

Balet dokáže zázraky
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Soubor Baletu ND v sezoně 2016/2017

Balet Národního divadla vstoupil do této sezony s 82 členy. Ve složení souboru nastalo několik změn, které by vám 
neměly uniknout. Týkají se jak nově příchozích, tak i změn v jeho hierarchii. Dělení na dámy a pány vyplývá z histo-
rického kontextu stejně jako dělení na sbor – demisólisty – sólisty – první sólisty. Každoročně na začátku sezony  
šéf souboru PETR ZUSKA vyhlašuje změny právě na zmiňovaných postech. 

I letos tanečníci bouřlivým potleskem ocenili 
profesní úspěch svých kolegů, a to zejména 
Giovanniho Rotola, který se tak od sezony 
2016/17 stal prvním sólistou Baletu ND. 
Na post sólistky postoupila Monika Hejduková, 
demisólisty se stali Alexandra Pera, Marina 
Zhukovskaya a Patrik Holeček.

Co se týče nováčků, opět se naše baletní rodina 
rozrostla o několik zahraničních a jedno české 
jméno. Vítáme mezi sebou Annu Novotnou, 
absolventku Taneční konzervatoře hl. města 
Prahy. Ze Slovenského národního baletu k nám 
přichází dva tanečníci: původem Američan-
ka Abigail Bushnell, která na své profesní 
dráze získala zkušenosti také v Semperoper 
v Drážďanech, nebo Joffrey Ballet z Chicaga, 

a Angličan Samuel Price. Další posilou je Olga 
Bogoliubskaia, ruská tanečnice, přicházející 
z Baletní akademie při Velkém divadle v Moskvě 
a z MCHATU. Početnou, temperamentní a milou 
italskou frakci v našem souboru posílí teprve 
devatenáctiletý Danilo Lo Monaco, rodák 
z Palerma, absolvent milánské baletní školy při 
La Scale. Z Bayerisches Staatsballett II přichází 
Simon Jones (původem Australan).

VE VĚKU 84 LET ZEMŘEL 14. 9. 2016 PO TĚŽKÉ NEMOCI DLOUHOLETÝ TANEČNÍK  
A CHOREOGRAF OPERY NÁRODNÍHO DIVADLA

Otto Šanda
Otto Šanda působil v Národním divadle 
od poloviny 50. let, od roku 1966 byl téměř 
čtvrtstoletí sólistou Baletu. Od 70. let pracoval 
i jako choreograf v operách a v 90. letech 
vedl balet tehdy nově samostatně působící 
Státní opery Praha. Některé inscenace 
s Šandovou choreografií má soubor Státní 
opery i dnes na repertoáru, například 
Verdiho operu Nabucco, Mozartovu Kouzelnou 

flétnu či Pucciniho titul Turandot. Byl také 
pedagogem a v letech 1973 až 1975 
trénoval československé juniorky v moderní 
gymnastice. Jako choreograf se věnoval 
především spolupráci s Operou, podílel se 
na desítkách inscenací v Národním divadle, 
Státní opeře i v Československé televizi. 

Čest jeho památce!

 >

Otto Šanda v roli Chána, Polovecké tance, 1966
Foto: J. Svoboda
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Vzpomínání  
na Věru 
Čáslavskou
Ve dnech 9.–12. září měli  
občané možnost poklonit 
se na piazzetě Národního 
divadla památce naší nej-
úspěšnější olympioničky 
a statečné osobnosti VĚRY 
ČÁSLAVSKÉ, která 30. srpna 
ve věku 74 let podlehla těžké 
nemoci. V pondělí 12. 9. se 
uskutečnilo v hledišti Vzpo-
mínání na Věru Čáslavskou, 
kterého se zúčastnili přední 
sportovci, představitelé vlády 
ČR, umělci a přátelé.

1  Piazzeta Národního divadla
2  Vzpomínání moderoval  

Marek Eben
3  Hlediště Národního divadla  

zaplnili smuteční hosté
4  Choreografie DEKKADANCERS
5  Dana Zátopková
6  Pocta Věře Čáslavské
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KALEIDOSKOP

Zahájení 
sezony
Národní divadlo vstoupilo 
do své 134. sezony s elánem 
a noblesou. V pondělí 29. 8. 
proběhlo slavnostní zahájení 
v hledišti. Při té příležitosti 
byli oceněni umělci do 35 let 
a Vlastimil Harapes vstoupil 
do Síně slávy. V pátek 2. 9. se 
konal happening na piazzetě.

1  Ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian a ministr 
kultury Daniel Herman

2  Rektor AMU doc. Jan Hančil  
předává cenu prvnímu sólistovi 
Baletu Ondřeji Vinklátovi

3  Umělecký ředitel Činohry ND 
Daniel Špinar a herecká laureátka 
Pavla Beretová

4  Opernímu pěvci Josefu Moravcovi 
cenu předal umělecký ředitel 
Opery ND a SO Petr Kofroň

5  Vlastimil Harapes
6  Setkání v historické ředitelně
7  Páteční piazzeta a vystoupení 

Laterny magiky
8  Činohra s premiérovými balonky
9  V horku přišel vhod improvizovaný 

bazének
10  Vrcholem happeningu byla kostým-

ní přehlídka v choreografii Zuzany 
Šimákové. Na snímku Andrea 
Kramešová, Francesco Scarpato 
a Aya Watanabe.

11  Filip Rajmont a Jan Bidlas
12  Ředitel Národního divadla prof.  

Jan Burian – sezona je zahájena!
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Opera  
v Hudebním  
divadle  
Karlín
První diváci již měli možnost 
vychutnat, jak to opěře sluší 
v Hudebním divadle Karlín. 
Prvním operním představe-
ním zde byly Verdiho opery 
Nabucco a Rigoletto. Po před-
stavení proběhly autogramiá-
dy, o které byl veliký zájem.

13  Přípitek na zahájenou – Jan Wolf, 
radní hl. m. Prahy pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví 
a cestovní ruch, ředitelka Opery ND 
a SO Silvia Hroncová, náměstkyně 
pro koncepci, transformaci a rozvoj 
ND Ing. Jana Dvořáková a hudební 
ředitel Opery ND Petr Kofroň

14  Peter Mikuláš v obležení zájemců 
o podpis

15  Miguelangelo Cavalcanti  
a Jana Fogašová

16  Silvia Hroncová a protagonisté 
Nabucca

17  Autogramiáda po Rigolettovi – 
Jana Sýkorová a Jan Šťáva

18  Simona Houda-Šaturová  
a Martin Bárta
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KALEIDOSKOP

Tři sestry
První premiérou  
sezony byly Tři sestry  
v režii Daniela Špinara  
ve Stavovském divadle.

1  Iva Janžurová
2  Daniel Špinar, umělecký ředitel 

Činohry a režisér inscenace
3  Václav Postránecký a náš přední 

kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk
4  Radúz Mácha
5  Karel Dobrý
6  Linda Rybová a Jana Janěková ml.
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DIVADELNÍ KRONIKA

Své 85. narozeniny slaví 
MARCELA MACHOTKOVÁ
(12. 10. 1931), operní pěvky-
ně a členka ND 1966–1988. 
Její životní rolí byla Mařenka 
v Prodané nevěstě, kterou 
ztělesnila v charakterově 
bohatém vyjádření a s procí-
těným pěveckým přednesem. 
Blahopřejeme!
V titulní roli Libuše, 1968.

Připomínáme 90. výročí úmrtí pěvce 
EMILA BURIANA
(12. 12. 1876–9. 10. 1926). V prosinci 
navíc uplyne 120 let od jeho narození. 
Kromě úspěchů doma dosáhl i vel-
kých ohlasů v zahraničí. V titulní roli 
Eugenije Oněgina, 1903.

Před 50 lety zemřel pěvec
KAREL HRUŠKA
(14. 6. 1891–17. 10. 1966), člen Opery 
ND 1919–1955. V roli Rechtora,  
Příhody lišky Bystroušky, 1954.

Vzpomínáme 40. výročí úmrtí herce 
EDUARDA KOHOUTA
(6. 3. 1889–25. 10. 1976). V ND anga-
žován 1916–1960. Byl interpretem 
české poezie, jeho hlasové kultivova-
nosti využíval i rozhlas, patřil mezi 
průkopníky českého filmu. 
Jako M. V. Krečinskij, Svatba Krečinské-
ho, 1947. 

Před 5 lety zemřel herec 
BOŘIVOJ NAVRÁTIL 
(26. 9. 1933–31. 10. 2011). V roce 1961 
se stal členem ND a v tomto angažmá 
byl 31 let. Působil i jako pedagog, 
kromě herectví vyučoval přednes 
melodramu. V roli Toma Killsallighana, 
Bubny otce Neda, 1964. 

Eduard Kohout

Karel Hruška

Bořivoj Navrátil

MARCELA MACHOTKOVÁ

Emil Burian
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VĚNUJ SVÉMU VÍNU
VEŠKEROU PÉČI

A LÁSKA K NĚMU
PŘETRVÁ STALETÍ

. HABÁNSKÝ ZÁKON .

Již před 400 lety věděli Habáni, že nabídnout někomu své 
víno je stejné jako nabídnout přátelství. Věděli také, že pouze  

mimořádnou péčí, úctou k půdě, pílí a pokorou dokážou vytvořit 
víno, které si získá srdce všech, jimž ho nabídnou. Dodnes tak 

habánská vína okouzlují tím, čím před staletími. Svou duší. habanskesklepy.cz

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

HS_inzerce_ND_190x277mm.indd   1 21. 9. 2016   11:02:52
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газета Чехии

Полиция идёт в народ

Тимур Кашапов

kasapov@ptel.cz

В распоряжение Транспортной полиции Чехии поступило 53 новых автомобиля марки Škoda 

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

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

Уже в конце января новинки поступят в распоряжение полицейских и заступят на боевое дежурство.
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Александр Поповский

popovskij@ptel.cz

Чешский рейтинг наций

ПОЛИТИК
А

ваются антимиграционных взгля-

дов, улучшилось.

США – ещё одно государство, 

к которому жители ЧР стали вос-

принимать хуже. Рейтинг Шта-

тов упал с 54 до 43%. «Влияние 

на отношение к Соединённым 

Штатам оказала американская 

политика на Ближнем Восто-

ке, особенно в Ираке, которая 

могла стать следствием наплыва 

Чешское агентство изучения 

общественного мнения STEM 

провело опрос среди 1014 чело-

век разных возрастов, пола, со-

циальных групп и места житель-

ства с целью узнать, как жители 

страны относятся к тем или иным 

государствам. В список вошли 

все страны-члены Европейско-

го Союза, а также США, Канада, 

Россия, Китай и др.

Лидер этого рейтинга наций 

остаётся неизменным – Слова-

кия, которую позитивно оцени-

вают 86% жителей страны, что, 

впрочем, на 4% меньше, чем 

в предыдущем рейтинге. Второй 

оказался другой сосед ЧР – Ав-

стрия с 72% (-6%), а третьей ста-

ла Голландия c 71% (-8%). Далее 

идут Швеция 70% (-11%), Фран-

ция – 70% (-7%), Великобрита-

ния – 70% (-5%), Дания – 64% 

(-11%) и Бельгия – 60% (-14%).

Значительно снизилась попу-

лярность Германии. Крупнейшая 

страна ЕС оказалась симпатична 

только 49% чехов, что на 15% 

меньше результата прошлогод-

него опроса. Авторы исследо-

вания считают, что это связано 

с  миграционной  политикой 

и скептическим отношением 

к способности этой страны спра-

виться с массовым наплывом бе-

женцев.
Таким образом, процент под-

держки Германии чехами ока-

зался наименьшим со времени 

вступления Чешской Республики 

в Евросоюз в 2004 году. «Хуже 

всего к Германии стали относить-

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

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

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

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

остаётся в числе стран, которые 

чехи традиционно оценивают не-

гативно.
То же самое касается и Укра-

ины, позитивная оценка которой, 

несмотря на победу «Революции 

Достоинства», ухудшилась на 

2% (было 26%). Зато процент ре-

спондентов, которые хорошо от-

носятся к России, остался на том 

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

А всего годом ранее этот показа-

тель был примерно равным среди 

всех жителей ЧР вне зависимости 

от их образования», – говорится 

в отчёте STEM.

Впрочем, социологи отмети-

ли общее ухудшение восприятия 

чехами западных стран. При этом 

отношение к Польше и Венгрии, 

руководство которых придержи-

беженцев в Европу», – указали 

в STEM.
В тройке лидеров антирей-

тинга симпатий чехов соглас-

но результатам исследования 

фигурируют Турция (хорошее 

отношение к Турции продемон-

стрировали 15% респонден-

тов), Украина (24%) и Китай 

(25%). Поднебесная, хотя и не-

сколько улучшила свои позиции, 

получила положительные отзы-

вы 30% опрошенных.

Отметим, что отношение 

к Российской Федерации вслед 

за  значительным улучшени-

ем периода конца 90-х-начала 

2000-х гг. начало стремительно 

ухудшаться после шестидневной 

войны в Грузии 2008 года и до-

стигло «дна» в 2014 году во время 

украинского кризиса. 

«Негативное отношение к Рос-

сии практически не сказывается 

на её гражданах. Случаи невеж-

ливого обращения с российски-

ми туристами – исключение. Хотя 

некоторые, вспоминая историю, 

считают, что мы имеем мораль-

ное право так себя вести. Одна-

ко в происходящем, в частности, 

в Украине российских туристов 

никто не обвиняет», – отмечает 

вице-президент Союза торговли 

и туризма Чехии Павел Глинка.

А пресс-секретарь Министер-

ства промышленности и торговли 

Франтишек Котрба указывает на 

то, что Россия остаётся для чеш-

ских компаний важным партнё-

ром. «С точки зрения потенциала 

чешского экспорта Россия пред-

ставляет во многом уникальный 

рынок, значение которого, несмо-

тря на события последних двух 

лет, тяжело переоценить», – за-

явил Котрба. 

Всего ведомство получило 50 

машин Škoda Octavia последнего 

поколения и три Škoda Superb на 

общую сумму 66 миллионов крон. 

Автомобили выполнены в пяти 

цветах: синий, белый, серый, чёр-

ный и коричневый для ещё лучшей 

маскировки.

Все новинки полноприводные, 

оснащены бензиновыми турбодви-

гателями 1,8 TFSI мощностью 180 

лошадиных сил и автоматически-

ми коробками передач. Благодаря 

этому они развивают скорость до 

250 км в час, а до 100 километров 

разгоняются за 5,5 секунд.

В салоне всех машин установ-

лена спецтехника, в том числе вы-

практически во всех странах ЕС. 

Но главной «мишенью» подобных 

патрулей должны стать наиболее 

агрессивные водители, что позво-

лит добиться того, что потенци-

альный нарушитель будет попро-

сту опасаться «хамить» на дороге, 

осознавая, что за это последует 

расплата», – пояснил «Пражскому 

Телеграфу» экс-работник россий-

ского ГИБДД с 20-летним стажем 

Андрей Ганцев. сокочувствительные радары и две 

видеокамеры высокого разреше-

ния. Одна из камер будет осущест-

влять запись всего происходящего 

внутри автомобиля, а другая – сна-

ружи. Причём «внешняя» камера 

будет не только фиксировать пре-

вышение скорости, но и записы-

вать нарушение правил дорожного 

движения.

По последнему 

слову техники

Все данные с прибора могут 

быть распечатаны на находящем-

ся внутри принтере. Также в рас-

поряжении полицейского наряда 

будет ноутбук и модем, благодаря 

чему можно будет, не связываясь 

с дежурным диспетчером, осуще-

ломить негативный тренд 2015 

года, когда число ДТП на дорогах 

страны вновь выросло.

Эксперты, в свою очередь, 

подтверждают, что использование 

скрытого патрулирования являет-

ся действенным инструментом по 

повышению дисциплинированно-

сти участников дорожного дви-

жения. «Скрытое патрулирование 

доказало свою эффективность, 

в результате чего оно используется 

ствить проверку машины нару-

шителя по базе данных угнанных 

авто.
В багажнике нового патруль-

ного автомобиля будет размещён 

чемодан с такими приборами, как 

компас, фотоаппарат, лазерная 

рулетка, позволяющая замерять 

расстояние при аварии без пере-

крытия дороги, а также огнету-

шитель и сигнальная лампа. Про-

блесковые маяки, которые будут 

использоваться только при задер-

жании преступников, скрыты от 

глаз участников движения.

Одни расположены в верхней 

части заднего стекла, а прямоу-

гольные проблесковые маячки, на-

поминающие противотуманные 

фары, находятся впереди под ра-

диаторной решёткой. За задним 

стеклом спрятано светящееся таб-

ло, на котором загорается фраза 

«Следуй за мной».

Новые автомашины призваны 

повысить эффективность борьбы 

с лихачами и другими нарушите-

лями ПДД. Полиция собирается 

направить по одному замаскиро-

ванному автомобилю в каждый 

район страны, причем Superb 

будут использоваться на шоссе, 

а Octavia – на дорогах 1, 2 и 3 клас-

сов.

Для дисциплины 

на дорогах

Ожидается, что до июля 2016 

года полиция получит ещё 35 по-

добных машин. Руководство ве-

домства тем самым надеется пере-
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Валентин Мальков. 

Блокада глазами 

ребёнка
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ERB bank ограничен, но дееспособен

ЭКОНОМИКА

В ERB также надеются, что 

«решение ЧНБ не имеет никакого 

отношения к спекуляциям, поя-

вившимся в некоторых чешских 

СМИ, о предполагаемом финан-

сировании европейских полити-

ческих структур». Представи-

тели банка также подчеркнули, 

что «не хотят быть втянутыми 

в политику», и надеются, что 

меры, принятые регулятором, 

«не являются частью антирос-

сийских настроений, которые 

в последнее время становятся всё 

сильнее в чешских обществен-

ных кругах».

О том, что ЧНБ вводит огра-

ничения на деятельность ERB, 

стало известно в среду, 9 марта 

2016 г. Отныне банк не сможет 

предоставлять населению кредиты 

и размещать депозиты, приобре-

тать активы, за исключением тех, 

которые необходимы для обеспе-

чения нормальной работы учреж-

дения, и сберегательных вкладов 

в банках, имеющих лицензию, вы-

данную в соответствии с законода-

тельством ЕС.
Нацбанк ЧР объяснил свои 

действия в пресс-релизе, который 

прокомментировал официальный 

представитель регулятора Томас 

Циммерманн. «Чешский нацио-

нальный банк, как исполнитель-

ный орган финансового надзора, 

после подробной экспертизы ре-

шил применить к ERB временные 

меры и обеспечить функциони-

рование банка, чтобы предупре-

дить возможные невосполнимые 

потери для клиентов в случае фи-

нансового ухудшения положения 

банка», – пояснил Циммерманн.

По его словам, о лишении ли-

цензии речи пока не идёт. Однако 

в двух других подобных случаях, 

когда ЧНБ объявлял о введении 

ограничений в отношении финан-

сового учреждения, банки спустя 

определённое время лишались ли-

цензии на осуществление деятель-

ности на территории ЧР.

Впрочем, в ERB не увидели 

причин для введения ограничи-

тельных мер со стороны ЧНБ. 

В специальном заявлении органи-

зации подчёркивается, что ERB 

«является стабильным банковским 

учреждением, которое в полной 

Национальный банк Чехии объявил о введении ограничений на деятельность 

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

с Первым Чешско-Российским Банком (ПЧРБ). 

убытков и объёма депозитов фи-

нансового учреждения.

«Собственно, ЧНБ не говорит, 

что у ERB сейчас есть «пробле-

мы, не совместимые с жизнью». 

Во время проверки он лишь уви-

дел, что деятельность банка ведёт 

к возникновению таких проблем, 

и заморозил её, не дожидаясь по-

явления «дыры» в балансе», – по-

ясняет финансовый обозреватель 

портала banki.ru Артём Ейсков.

«Но помимо чисто финансо-

вых вопросов, в отношении ERB 

высказываются и репутационные 

сомнения. Злые языки утвержда-

ют, что именно через него произ-

мере сотрудничает с Нацбанком 

Чехии во всех аспектах регулиро-

вания».
«ERB готов опротестовать ре-

шение ЧНБ и планирует уже через 

несколько дней вернуться к нор-

мальной деятельности. Для этого 

в банке имеется достаточная лик-

видность. Кроме того, депозиты 

клиентов застрахованы на сумму 

до эквивалента 100 тыс. евро. Та-

ким образом, вкладам клиентов 

ничто не угрожает и наложение 

ограничений не повлияет на работу 

с существующими депозитами», – 

говорится в пресс-релизе банка, ко-

торый имеется в распоряжении ПТ.

Суть дела

По мнению экспертов, при-

чиной радикальных мер, пред-

принятых Чешским националь-

ным банком, является наличие 

у банка «проблемных» высоко-

рискованных кредитов, которые 

составляли по итогам 2014 года 

более 50% от общего объёма вы-

данных займов (1,16 миллиар-

дов крон). Для сравнения у од-

ного из крупнейших банковских 

домов страны, Komerční banka, 

этот показатель составляет 5,3%. 

Крайне  рискованным пред-

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

Оружейный бум в Чехии

Тимур Кашапов

kasapov@ptel.cz

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

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

и ожидаемое ужесточение условий покупки оружия на всей территории ЕС.

Напомним, что на данный мо-

мент в ЧР действует один из самых 

либеральных в Европе законов об 

оружии (Закон № 119/2002). Для 

того чтобы получить разрешение 

на его ношение необходимо:

• иметь место жительства на 

территории ЧР,
• достичь установленного воз-

раста, т.е. 21 года,

• соответствовать требованиям 

по состоянию здоровья,

• быть дееспособным,

• не иметь судимости,

• сдать экзамен по обращению 

с оружием.
Существует лишь несколько 

ограничений: носить можно не 

больше двух единиц оружия од-

новременно, и оно не должно вы-

ставляться напоказ.

Правительство Чехии приня-

ло решение ужесточить правила 

приобретения и хранения огне-

стрельного оружия. Это стало 

реакцией на трагедию в городе 

Угерски Брод, где в феврале 2015 

года 60-летний местный житель 

ворвался в кафе и застрелил из ле-

гального оружия 8 человек, а затем 

покончил с собой.
Согласно новым правилам, ко-

торые должны утвердить Палата 

депутатов и Сенат, срок действия 

разрешения на владение оружи-

ем сократится с 10 до 5 лет, будет 

увеличено число обязательных 

медосмотров вооружённых граж-

дан, врачи будут сообщать властям 

об изменении состояния здоровья 

владельца лицензии.

Обратная реакция

В ответ на подобные законо-

дательные инициативы граждане 

Чехии бросились скупать стволы. 

Всего за минувшие 12 месяцев чехи 

потратили на огнестрельное ору-

жие почти миллиард крон и приоб-

рели более 54 тысяч стволов, при 

этом в период с 2010 по 2014 гг. 

их было продано менее 52 тысяч. 

Таким образом, на руках у насе-

ления, по данным президиума 

Полиции ЧР, находилось по состо-

янию на 1 января 2016 года око-

ло 810 тысяч единиц различного 

стрелкового оружия.

В стране, где проживает около 

10,5 миллионов человек, пистолет, 

ружьё или автомат имеется у каж-

дого шестнадцатого жителя. Это 

почти в 6 раз меньше, чем в США, 

но в 1,5 раза больше, чем в Россий-

ской Федерации. Параллельно воз-

росло и число неучтённых единиц 

оружия, которое, по некоторым 

данным, достигло 2-2,5 миллионов 

стволов.

85 лет», – рассказал Йиржи Отта, 

сотрудник столичного стрельбища 

Kapslovna.

Экспертное мнение

Аналитики полагают, что 

одной из основных причин ре-

кордных продаж оружия в Че-

хии являются опасения жителей 

в связи с возможным наплывом 

мигрантов, который наблюдается 

в Австрии и Германии. «Населе-

ние полагает, что власти не смогут 

гарантировать их безопасность. 

И они готовятся отражать возмож-

Оперативная сводка

Факт увеличения спроса на 

огнестрельное, а также холодное 

оружие, подтвердили «Пражско-

му Телеграфу» владельцы ору-

жейных магазинов. «Действи-

тельно, от клиентов нет отбоя. 

Люди скупают практически всё: 

пистолеты, револьверы, дробо-

вики», – рассказал ПТ владелец 

магазина Prodej-Zbrani.cz в праж-

ском районе Мотол Радек Либо-

вицки.
Кроме того, существенно уве-

личилось количество запросов на 

получение лицензии на владение 

оружием. «Обычно экзамены на 

получение лицензии проводились 

раз в месяц, но из-за повышенно-

го спроса их сделали еженедель-

ными. Причём сдавать экзамен 

приходят люди практически всех 

возрастных категорий – от 21 до 

ные нападения со стороны приез-

жих самостоятельно», – говорит 

эксперт Ондржей Вацлик.

Экономист и политик Петр 

Мах обращает внимание на то, 

что причиной ажиотажного спро-

са на оружие могло стать наме-

рение ужесточить правила его 

приобретения и хранения. Но экс-

перт уверен, что подобные меры 

никогда не вели к повышению 

уровня безопасности в обществе: 

«Преступники крайне редко по-

купают оружие легально: в сред-

нем это происходит не более, чем 

в 7% случаев». 

водилось тайное финансирование 

французского «Национального 

фронта» во главе с Марин Ле Пен. 

Сам банк этот факт категорически 

отрицает, но зачем-то вспоминает 

о нём даже в сообщении о введён-

ных ограничениях. Можно пред-

положить, что, помимо антиотмы-

вочных и политических причин, 

у санкций по отношению к ERB 

есть и особая задача: сохранить 

активы от разворовывания и раз-

базаривания, чтобы до возможно-

го минимума свести потери клиен-

тов», – утверждает эксперт.

Отметим, что в соседней Гер-

мании в конце февраля местный ре-

гулятор финансовых рынков BaFin 

начал проверку другого россий-

ского банка «Дойче Банк», россий-

ской «дочки» Deutsche Bank AG. 

По информации издания «Manager 

Magazin», сотрудники «Дойче Бан-

ка» не проверяли должным обра-

зом происхождение денег россий-

ских клиентов, на которые были 

осуществлены внебиржевые опе-

рации с деривативами в Лондоне. 

Речь может идти о 6 млрд долларов 

в период с 2011 по 2015 гг. Офици-

альный представитель «Дойче Бан-

ка» не комментирует информацию 

о начавшейся проверке. 
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Владимир Якунин: 

«В мире осуществляется 

откровенный геноцид христиан»B1
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Космос как притяжение 
ОБЩЕСТВО

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

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

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

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

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

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

России, Словакии, Франции, Швейцарии и Чехии.

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

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

Секретарь Союза чешских 
филателистов и  председатель 
оргкомитета Международной вы-

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

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

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

Посвящено 
космосу

Как рассказали организато-
ры, подготовка к выставке про-

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

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

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

Тимур Кашапов
kasapov@ptel.cz

Голландский барьер Евромайдану
ПОЛИТИКА

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

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

Своим мнением с «Пражским 
Телеграфом» поделился бывший 

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

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

Глас народа
На референдуме граждане 

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

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

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

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

Иного мнения придерживает-
ся евродепутат от партии «Сво-

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

Экспертное мнение

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

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

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

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

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

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

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

Космос как притяжение 
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Киберловушка для Соботки

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

Тимур Кашапов
kashapov@ptel.cz

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 2

В последнее время взлом электронной почты различных политических и общественных деятелей 

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

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

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

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

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

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

Политики как заложники миграционного кризисаПОЛИТИКА

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

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

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

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

приблизился к своему рекордному показателю – его поддерживает 59 процентов 

чешского населения.

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

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

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

Сегодняшняя ситуация в Че-хии, с её стабильным подъёмом 

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

i.i
dn

es
.c

z

№ 2 (346) 14 января 2016 г.цена 20 Kč 
Стихи Высоцкого – это пароль во всем мире

Едем на автопилоте

Шопинг за чешской границей
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Космос как притяжение 
C 12 по 17 апреля 2016 года в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Праге проходит 

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

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

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

России, Словакии, Франции, Швейцарии и Чехии.

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

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

Секретарь Союза чешских 
филателистов и
оргкомитета Международной вы-

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

Как рассказали организато-
выставке про-

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

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

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

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

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

который обязан прекратить реа-
лизацию договора об ассоциации 

принимать договоры 
против воли собственных изби-

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

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

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

африкански-
– пояснил Поц.

«Пражским 
Телеграфом» поделился бывший 

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

Экспертное мнение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ны марки, посвящённые живот-
космосе, есть также стенд 

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

Юрием Гагариным, в том числе 
первую после 

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

Секретарь Союза чешских 
председатель 

оргкомитета Международной вы-

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

В Нидерландах 6 апреля 2016 г. прошёл референдум по вопросу об ассоциации Украины и ЕС, по итогам которого местные 
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Голландский барьер ЕвромайдануГолландский барьер Евромайдану
который постоянно разрастается 

создает всё новые проблемы. 
они добились своей цели»,

полагает голландский политолог 

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

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

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

Киберловушка для Соботки

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

Тимур Кашапов
kashapov@ptel.cz

В последнее время взлом электронной почты различных политических и

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

и опубликовали переписку.

ПОЛИТИКА

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

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

Ирина Костинаkostina@ptel.cz

миграционного кризисаПОЛИТИКА

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

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

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

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

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

приблизился к своему рекордному показателю – его поддерживает 59 процентов 

чешского населения.

позиции по поводу миграцион-ной политики ЕС. «Удачно лави-рует в этой ситуации и министр финансов ЧР Андрей Бабиш (АНО), – комментирует почти не покачнувшуюся позицию ми-нистра финансов руководитель аналитического отдела агентства 
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распоряжение Транспортной полиции Чехии поступило 53 новых автомобиля марки Škoda 

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

участники дорожного движения не могли различить полицейский автомобиль в

распоряжение полицейских и заступят на боевое дежурство.

Чешский рейтинг наций

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

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

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

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

остаётся в числе стран, которые 

чехи традиционно оценивают не-

гативно.
То же самое касается и Укра-

ины, позитивная оценка которой, 

несмотря на победу «Революции 

Достоинства», ухудшилась на 

2% (было 26%). Зато процент ре-

спондентов, которые хорошо от-

носятся к России, остался на том 

же уровне. По данным STEM, РФ 

– указали 

тройке лидеров антирей-

тинга симпатий чехов соглас-

но результатам исследования 

фигурируют Турция (хорошее 

Турции продемон-

стрировали 15% респонден-

Китай 

(25%). Поднебесная, хотя и не-

сколько улучшила свои позиции, 

получила положительные отзы-

вы 30% опрошенных.

Отметим, что отношение 

к Российской Федерации вслед 

за  значительным улучшени-

ем периода конца 90-х-начала 

2000-х
ухудшаться после шестидневной 

войны в

стигло «дна» в

украинского кризиса. 

сии практически не сказывается 

ломить негативный тренд 2015 

года, когда число ДТП на дорогах 

страны вновь выросло.

Эксперты, в

подтверждают, что использование 

скрытого патрулирования являет-

ся действенным инструментом по 

повышению дисциплинированно-

сти участников дорожного дви-

жения. «Скрытое патрулирование 

доказало свою эффективность, 

в результате чего оно используется 

стеклом спрятано светящееся таб-

ло, на котором загорается фраза 

Новые автомашины призваны 

повысить эффективность борьбы 

другими нарушите-

лями ПДД. Полиция собирается 

направить по одному замаскиро-

ванному автомобилю в каждый 

район страны, причем Superb 

будут использоваться на шоссе, 

– на дорогах 1, 2 и 3 клас-

Для дисциплины 

на дорогах

Ожидается, что до июля 2016 

года полиция получит ещё 35 по-

добных машин. Руководство ве-

домства тем самым надеется пере-
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для скрытого патрулирования. Внешне они будут выглядеть как обычные машины, чтобы рядовые 

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

заступят на боевое дежурство.

числе стран, которые 

чехи традиционно оценивают не-

Укра-

ины, позитивная оценка которой, 

несмотря на победу «Революции 

Достоинства», ухудшилась на 

2% (было 26%). Зато процент ре-

спондентов, которые хорошо от-

России, остался на том 

же уровне. По данным STEM, РФ 

получила положительные отзы-

вы 30% опрошенных.

Отметим, что отношение 

Российской Федерации вслед 

за  значительным улучшени-

ем периода конца 90-х-начала 

2000-х гг. начало стремительно 

ухудшаться после шестидневной 

войны в Грузии 2008 года и

стигло «дна» в 2014 году во время 

украинского кризиса. 

«Негативное отношение к

сии практически не сказывается 

на её гражданах. Случаи невеж-

ливого обращения с

ми туристами – исключение. Хотя 

некоторые, вспоминая историю, 

считают, что мы имеем мораль-

ное право так себя вести. Одна-

ко в происходящем, в

в Украине российских туристов 

никто не обвиняет»,

вице-президент Союза торговли 

и туризма Чехии Павел Глинка.

А пресс-секретарь Министер-

ства промышленности и

Франтишек Котрба указывает на 

то, что Россия остаётся для чеш-

ских компаний важным партнё-

ром. «С точки зрения потенциала 

чешского экспорта Россия пред-

ставляет во многом уникальный 

рынок, значение которого, несмо-

тря на события последних двух 

лет, тяжело переоценить»,

явил Котрба. 

практически во всех странах ЕС. 

Но главной «мишенью» подобных 

патрулей должны стать наиболее 

агрессивные водители, что позво-

лит добиться того, что потенци-

альный нарушитель будет попро-

сту опасаться «хамить» на дороге, 

осознавая, что за это последует 

расплата»,

Телеграфу» экс-работник россий-

ского ГИБДД с

Андрей Ганцев. 

ломить негативный тренд 2015 

года, когда число ДТП на дорогах 

страны вновь выросло.

Эксперты, в свою очередь, 

подтверждают, что использование 

скрытого патрулирования являет-

ся действенным инструментом по 

повышению дисциплинированно-

сти участников дорожного дви-

жения. «Скрытое патрулирование 

доказало свою эффективность, 

результате чего оно используется 

Дмитрий Фёдоров
fedorov@ptel.cz

В ERB также надеются, что 

«решение ЧНБ не имеет никакого 

отношения к спекуляциям, поя-

вившимся в некоторых чешских 

СМИ, о предполагаемом финан-

сировании европейских полити-

ческих структур». Представи-

тели банка также подчеркнули, 

что «не хотят быть втянутыми 

в политику», и надеются, что 

меры, принятые регулятором, 

«не являются частью антирос-

сийских настроений, которые 

в последнее время становятся всё 

сильнее в чешских обществен-

ных кругах».

О том, что ЧНБ вводит огра-

ничения на деятельность ERB, 

стало известно в среду, 9 марта 

2016 г. Отныне банк не сможет 

предоставлять населению кредиты 

и размещать депозиты, приобре-

тать активы, за исключением тех, 

которые необходимы для обеспе-

чения нормальной работы учреж-

дения, и сберегательных вкладов 

в банках, имеющих лицензию, вы-

данную в соответствии с законода-

тельством ЕС.
Нацбанк ЧР объяснил свои 

действия в пресс-релизе, который 

прокомментировал официальный 

представитель регулятора Томас 

Циммерманн. «Чешский нацио-

нальный банк, как исполнитель-

ный орган финансового надзора, 

после подробной экспертизы ре-

шил применить к ERB временные 

меры и обеспечить функциони-

рование банка, чтобы предупре-

дить возможные невосполнимые 

потери для клиентов в случае фи-

нансового ухудшения положения 

банка», – пояснил Циммерманн.

По его словам, о лишении ли-

цензии речи пока не идёт. Однако 

в двух других подобных случаях, 

когда ЧНБ объявлял о введении 

ограничений в отношении финан-

сового учреждения, банки спустя 

определённое время лишались ли-

цензии на осуществление деятель-

ности на территории ЧР.

Впрочем, в ERB не увидели 

причин для введения ограничи-

тельных мер со стороны ЧНБ. 

В специальном заявлении органи-

зации подчёркивается, что ERB 

«является стабильным банковским 

учреждением, которое в полной 

мере сотрудничает с Нацбанком 

Чехии во всех аспектах регулиро-

вания».
«ERB готов опротестовать ре-

шение ЧНБ и планирует уже через 

несколько дней вернуться к нор-

мальной деятельности. Для этого 

в банке имеется достаточная лик-

видность. Кроме того, депозиты 

клиентов застрахованы на сумму 

до эквивалента 100 тыс. евро. Та-

ким образом, вкладам клиентов 

ничто не угрожает и наложение 

ограничений не повлияет на работу 

с существующими депозитами», – 

говорится в пресс-релизе банка, ко-

торый имеется в распоряжении ПТ.

Суть дела

По мнению экспертов, при-

чиной радикальных мер, пред-

принятых Чешским националь-

ным банком, является наличие 

у банка «проблемных» высоко-

рискованных кредитов, которые 

составляли по итогам 2014 года 

более 50% от общего объёма вы-

данных займов (1,16 миллиар-

дов крон). Для сравнения у

ного из крупнейших банковских 

домов страны, Komerční banka, 

этот показатель составляет 5,3%. 

Крайне  рискованным пред-

с т а вл я е т с я  и

Оружейный бум в Чехии

Тимур Кашапов

kasapov@ptel.cz

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

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

и ожидаемое ужесточение условий покупки оружия на всей территории ЕС.

Напомним, что на данный мо-

мент в ЧР действует один из самых 

либеральных в Европе законов об 

оружии (Закон № 119/2002). Для 

того чтобы получить разрешение 

на его ношение необходимо:

• иметь место жительства на 

территории ЧР,
• достичь установленного воз-

раста, т.е. 21 года,

• соответствовать требованиям 

по состоянию здоровья,

• быть дееспособным,

• не иметь судимости,

• сдать экзамен по обращению 

с оружием.
Существует лишь несколько 

ограничений: носить можно не 

больше двух единиц оружия од-

новременно, и оно не должно вы-

ставляться напоказ.

Правительство Чехии приня-

ло решение ужесточить правила 

приобретения и хранения огне-

стрельного оружия. Это стало 

реакцией на трагедию в городе 

Угерски Брод, где в феврале 2015 

года 60-летний местный житель 

ворвался в кафе и застрелил из ле-

гального оружия 8 человек, а затем 

покончил с собой.
Согласно новым правилам, ко-

торые должны утвердить Палата 

депутатов и Сенат, срок действия 

разрешения на владение оружи-

ем сократится с 10 до 5 лет, будет 

увеличено число обязательных 

медосмотров вооружённых граж-

дан, врачи будут сообщать властям 

об изменении состояния здоровья 

владельца лицензии.

Обратная реакция

В ответ на подобные законо-

дательные инициативы граждане 

Чехии бросились скупать стволы. 

Всего за минувшие 12 месяцев чехи 

потратили на огнестрельное ору-

жие почти миллиард крон и приоб-

рели более 54 тысяч стволов, при 

этом в период с 2010 по 2014 гг. 

их было продано менее 52 тысяч. 

Таким образом, на руках у насе-

ления, по данным президиума 

Полиции ЧР, находилось по состо-

янию на 1 января 2016 года око-

ло 810 тысяч единиц различного 

стрелкового оружия.

В стране, где проживает около 

10,5 миллионов человек, пистолет, 

ружьё или автомат имеется у каж-

дого шестнадцатого жителя. Это 

почти в 6 раз меньше, чем в США, 

но в 1,5 раза больше, чем в Россий-

ской Федерации. Параллельно воз-

росло и число неучтённых единиц 

оружия, которое, по некоторым 

данным, достигло 2-2,5 миллионов 

стволов.

Оперативная сводка

огнестрельное, а

оружие, подтвердили «Пражско-

му Телеграфу» владельцы ору-

жейных магазинов. «Действи-

тельно, от клиентов нет отбоя. 

Люди скупают практически всё: 

пистолеты, револьверы, дробо-

вики»,
магазина Prodej-Zbrani.cz в

ском районе Мотол Радек Либо-

вицки.
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Только то, 
что стоит знать!

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

www.soffamag.com
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném 2015/16
ROD2 Náhradní termín zrušeného červnového představení opery Popelka 
se uskuteční v neděli 23. 10. 2016 od 17 hodin ve Stavovském divadle.

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla

Národní divadlo nabízí 
studentům a mladým divá-
kům do 26 let vstupenky 
s 50% slevou na vyhra-
zená místa na všechna 
představení ND.*  
Kromě této slevy mohou 
studenti a mladí diváci 
do 26 let využít rovněž 
naši speciální nabídku 
na vybraná představení 
v říjnu 2016:

ČINOHRA 
Sen čarovné noci
16. 10. v 19.00, Národní divadlo, 
(2. balkon 200 Kč)
Tři sestry
21. 10. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Spolu/Sami 
31. 10. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Human Locomotion
21. 10. ve 20.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)

OPERA
Rigoletto
3. 10. a 24. 10. v 19.00, Hud. div. Karlín
(I. balkon boky a celý II. balkon 250 Kč)
Juliette (Snář)
26. 10. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

BALET
Valmont
28. 10. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 250 Kč)

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

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

ČINOHRA 
Manon Lescaut
1. 10. v 19.00, Národní divadlo
(2. balkon 200 Kč)
Experiment myší ráj 
7. 10. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Les
17. 10. v 19.00, Stavovské divadlo
(lóže zvýš. přízemí a 1. balkon 200 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Kouzelný cirkus 
22.10. ve 20.00 a 23.10. v 17.00,  
Nová scéna (střed 300 Kč)

OPERA
Rigoletto
3. 10. a 24. 10. v 19.00, Hud. div. Karlín
(I. balkon boky a celý II. balkon 250 Kč)
Juliette (Snář)
26. 10. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

BALET
Valmont
28. 10. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 250 Kč)

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

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

Nová pokladna Národního divadla  
v Hudebním divadle Karlín

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

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

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

 >

Juliette (Snář)
Foto: H. Smejkalová

 >

Poloha a parkovací místa  
Hudebního divadla Karlín
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
EFČ English-friendly Činohra / English-friendly Dramas (viz strana 50)

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

 1. So/Sat Manon Lescaut ND+
14.00

19.00

 2. Ne/Sun
Noemova potopa / Noye’s Fludde  
(koncertní provedení / concert performance)

19.00

 3. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

 4. Út/Tue La traviata 19.00

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

18.30

 6. Čt/Thu Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta DV2 19.00

 7. Pá/Fri Sen čarovné noci / A MIdsummer Night’s Dream EFČ 19.00

 8. So/Sat Čarodějův učeň / Krabat
ROD8 15.00

EX2 19.00

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

14.00

19.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue Prodaná nevěsta / The Bartered Bride ROV 19.00

12. St/Wed Nová krev – Výprava / The New Blood – Expedition 18.00

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 20.00

15. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake 19.00

16. Ne/Sun Sen čarovné noci / A MIdsummer Night’s Dream EFČ 19.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue La traviata 19.00

19. St/Wed Manon Lescaut ND+ DV1 19.00

20. Čt/Thu
CHYTRAČKA – MĚSÍC / DIE KLUGE – DER MOND
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

21. Pá/Fri
CHYTRAČKA – MĚSÍC / DIE KLUGE – DER MOND
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

22. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 14.00

23. Ne/Sun Čarodějův učeň / Krabat
ROD7 14.00

SEN4 19.00

24. Po/Mon Carmen 19.00

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) NDS 19.00

27. Čt/Thu Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

28. Pá/Fri Libuše 17.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

19.00

31. Po/Mon La traviata 19.00

 3. Po/Mon Rigoletto 19.00

24. Po/Mon Rigoletto VK 19.00

25. Út/Tue Rusalka 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Říjen / October 2016

1. So/Sat Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) SEN5 14.00

 2. Ne/Sun Valmont 19.00

 3. Po/Mon Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 4. Út/Tue nehraje se / no performance

 5. St/Wed Popelka (La Cenerentola) DV3 19.00

 6. Čt/Thu Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor ND+ 19.00

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

 8. So/Sat
Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

 9. Ne/Sun
Opera nás baví – Pohádkové postavy v operách / Opera Is Fun! ND+ 11.00

Don Giovanni 19.00

10. Po/Mon Tři sestry / Three Sisters ND+ 19.00

11. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.00

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

13. Čt/Thu Zimní pohádka / The Winter’s Tale (Prague Shakespeare Company) 19.00

14. Pá/Fri Zimní pohádka / The Winter’s Tale (Prague Shakespeare Company) 19.00

15. So/Sat Audience u královny / The Audience 19.00

16. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ROD5 14.00

17. Po/Mon Les / The Forrest 19.00

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) 19.00

20. Čt/Thu Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

21. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters 19.00

22. So/Sat Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

23. Ne/Sun Popelka (La Cenerentola) 17.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

28. Pá/Fri Valmont 19.00

29. So/Sat Ballet Home Fatals 19.00

30. Ne/Sun Audience u královny / The Audience 14.00

31. Po/Mon Modrý pták / The Blue Bird 19.00

 1. So/Sat
Festival Zlatá Praha – Závěrečný večer /  
Festival Golden Prague – Closing Night

20.20

 2. Ne/Sun Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London EFČ ND+ 20.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue Čas žen (Běloruské svobodné divadlo) * 19.00

 5. St/Wed Sny o zapomenutých cestách (DAKH) * 20.00

 6. Čt/Thu Život za cara (Teatro Di Capua) * 20.00

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

 8. So/Sat

Prase (Divadlo Husa na provázku) * 14.00

Asanace (Klicperovo divadlo Hradec Králové) * 15.30

Vernisáž (DAMU) * 18.00

Vernisáž (HaDivadlo) * 18.00

Zítra to spustíme (Divadlo Husa na provázku) * 19.15

Velvet Havel (Divadlo Na zábradlí) * 21.00

 9. Ne/Sun

Protest/Rest (Švandovo divadlo) * 14.00

Audience (Divadlo Petra Bezruče) * 17.00

RR (Knihovna Václava Havla) * 18.15

Antiwords (Spitfire Company) * 19.15

Asanace (Národní akademické dramatické divadlo I. Franka Kyjev) * 20.30

10. Po/Mon Vertigo 20.00

11. Út/Tue Vertigo 20.00

12. St/Wed Nová krev – Sestava / The New Blood – Report 20.00

13. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection 20.00

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

15. So/Sat Malý princ / The Little Prince
ROD1 14.00

20.00

16. Ne/Sun Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue nehraje se / no performance

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

20. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

21. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

22. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

23. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

24. Po/Mon Ceny Ministerstva kultury ČR 20.00

25. Út/Tue Bohemia sekt Trophée 2016 19.00

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

30. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See 17.00

31. Po/Mon Spolu/Sami / Protection 20.00

* Festival Pražské křižovatky
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

 2. St/Wed Manon Lescaut 19.00

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

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

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

Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

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

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

 9. St/Wed Carmen 19.00

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

19.00

11. Pá/Fri Rusalka 19.00

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

13. Ne/Sun Štefan Margita – Gala 60 19.00

14. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

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

16. St/Wed nehraje se / no performance

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

18. Pá/Fri Manon Lescaut 19.00

19. So/Sat

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

14.00

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

19.00

20. Ne/Sun
Čarodějův učeň / Krabat ROD4 14.00

Čarodějův učeň / Krabat 18.00

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

22. Út/Tue Jakobín / The Jacobin DV3 19.00

23. St/Wed Čarodějův učeň / Krabat VŘ 20.00

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

19.00

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

19.00

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

Sněhová královna / The Snow Queen 19.00

27. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Madama Butterfly ND+ OH 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.00

 7. Po/Mon Rigoletto 19.00

 8. Út/Tue Rusalka 19.00

21. Po/Mon La traviata 19.00

22. Út/Tue Nabucco 19.00

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
EFČ English-friendly Činohra / English-friendly Dramas (viz strana 50)
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Listopad / November 2016

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

 2. St/Wed Don Giovanni 20.00

 3. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor EFČ 19.00

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

19.00

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

 8. Út/Tue Popelka (La Cenerentola) 20.00

 9. St/Wed Mikve / Mikveh ČS2 19.00

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

19.00

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

19.00

12. So/Sat

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

11.00

Tři sestry / Three Sisters 19.00

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

Malá mořská víla / The Little Mermaid 18.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

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

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

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

18.00

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

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

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

Audience u královny / The Audience 20.00

21. Po/Mon Don Giovanni 19.00

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

23. St/Wed Les / The Forrest 19.00

24. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) 19.00

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

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

27. Ne/Sun Tři sestry / Three Sisters 14.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

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

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

 2. St/Wed Human Locomotion 20.00

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

20.00

 4. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 5. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

 6. Ne/Sun Rudá Marie / Red Mary ND+ NO 20.00

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

Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

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

20.00

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

10. Čt/Thu Cube ND+ 20.00

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

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

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

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

15. Út/Tue Láska a informace / Love and Information 20.00

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

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

20.00

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

20.00

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

20.00

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

21. Po/Mon nehraje se / no performance

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

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

25. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

Spolu/Sami / Protection 20.00

28. Po/Mon Rudá Marie / Red Mary 20.00

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

30. St/Wed Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ 20.00



 

50

INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

134. SEZONA ND
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO DIVADLA

Ředitel ND: prof. MgA. Jan Burian
Umělecký ředitel Činohry: Daniel Špinar
Ředitel Činohry: Michal Dočekal
Ředitelka Opery ND a SO: Silvia Hroncová
Umělecký ředitel Opery ND a SO: 
Petr Kofroň
Hudební ředitel Opery ND:  
Jaroslav Kyzlink
Hudební ředitel SO: 
Andreas Sebastian Weiser
Umělecký šéf Baletu ND: Petr Zuska
Šéf Laterny magiky: Zdeněk Prokeš

Vychází 10× ročně
IČ 00023337

Adresa redakce: 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, T 224 901 537

Redaktoři a autoři informačních textů  
souborů (není-li uvedeno jinak):
Činohra, Nová scéna a Laterna magika:  
Tomáš Staněk, Kateřina Ondroušková,  
T 224 901 236
t.stanek@narodni-divadlo.cz,  
k.ondrouskova@narodni-divadlo.cz, 
Lucie Kocourková, M 601 338 154
l.kocourkova@narodni-divadlo.cz
Opera: Juraj Gerbery, M 774 574 130
j.gerbery@narodni-divadlo.cz
Balet: Helena Bartlová, T 224 902 527
h.bartlova@narodni-divadlo.cz
Obchodní informace:
Jiří Adamík, T 224 901 520
j.adamik@narodni-divadlo.cz
Redakce programových stránek:
Zdeněk Staňkovský, T 224 901 603
z.stankovsky@narodni-divadlo.cz

Odpovědná redaktorka: Dana Flídrová
d.flidrova@narodni-divadlo.cz, 
T 224 901 537
Grafická úprava, prepress:  
Petr Huml, Formata
Tisk: Tiskárna Polygraf s.r.o.

Toto číslo vychází: 30. 9. 2016
Redakční uzávěrka: 12. 9. 2016
Programová uzávěrka: 22. 9. 2016
Příští číslo vyjde: 1. 11. 2016

ISSN: 1212-1045

PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

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

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND,  
Národní 4, Praha 1 (Po–Pá 9–18, So–Ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne 10–18)
Hudební divadlo Karlín (od 1. 9. 2016), Křižíkova 10, Praha 8 
(Po–Pá 9–13.30, 14–19, Státní svátky, So–Ne 2 hodiny před 
představením)

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

PARKING 

CENA ZA PARKOVNÉ (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 za 1 den: 720 Kč.

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

Slevy jsou poskytovány dle aktuálního ceníku Národního diva-
dla, který je spolu s kompletním přehledem slev v poklad-
nách ND či na www.narodni-divadlo.cz

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
We sell tickets for Ballet, Drama and Laterna magika per-
formances 5 months in advance, for Opera performances 
10 months in advance.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
Karlín Music Theatre (from September 1, 2016)  
Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 9–13.30, 14–19, Public  
Holiday, Sat–Sun 2 hours before the start of the  
performance)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

ENGLISH-FRIENDLY 
ČINOHRA

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

Láska a informace
1. 11.
Othello, mouřenín 
benátský
5. 11. 
Zemětřesení v Londýně 
2. 10. a 2. 12.
Sen čarovné noci
7. a 16. 10., 12. 12.

ENGLISH-FRIENDLY 
DRAMAS 

For English-speaking 
theatregoers, the Natio-
nal Theatre has prepa-
red a new offer. Some 
of the performances are 
provided with English 
subtitles:  
Love and Information 
(Nov 1)
Othello, Venetian 
Blackamoor (Nov 15)
Earthquakes in London 
(Oct 2, Dec 2)
A Midsummer Night‘s 
Dream (Oct 7 & 16, Dec 12) 

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

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



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI INSCENACÍ ND

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

TECHNOLOGICKÝ 
PARTNER ND 

PARTNER PREMIÉROVÝCH
VEČERŮ ND



Carlo Goldoni je autorem nejen veleúspěšného 
a vděčného titulu Sluha dvou pánů, ale napsal také 
Poprask na laguně. V Národním divadle se tato ko-
medie zatím hrála pouze jednou (1961, režie M. Ma-
cháček), ale Patron Fortunato Ladislava Peška byl 
ve své době v Praze stejně populární jako o několik 
let později Truffaldino Miroslava Donutila. V Po-
prasku na laguně vrcholí Goldoniho jazykové umění. 
Je to komedie národního temperamentu a důsled-
ně lidového tónu, značná část její komiky spočívá 
v hovorové mluvě postav, které mluví nářečím 
okolí Benátek. A patron Fortunato pak hovoří jen 
dialektem rybářů z Chioggie, městečka u Benátek. 
Řeč hry je prý místy i dnešním Italům nesrozumi-
telná. Ovšem Fortunatovo hubování na „akamenský 
enský“, kterými častoval hádavé ženy z laguny, bylo 
svého času v Praze velmi oblíbené.

V říjnu letošního roku si připomínáme 110. výročí 
narození Ladislava Peška.

POPRASK NA LAGUNĚ, 1961  
Ladislav Pešek (Patron Fortunato)
Foto: J. Svoboda


