
06 Nezvalova
Manon Lescaut 
Poprvé v Národním divadle

24 Balet Sněhová královna

28 Madama Butterfly v hudebním nastudování  
Martina Leginuse a v režii Jiřího Heřmana
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Premieres
FOR THE 2015–2016 SEASON

Premiéry
SEZONY 2015–2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Martin Vačkář, Ondřej Havelka
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm 
of Swing
Režie: Ondřej Havelka
10. & 11. 9. 2015

Vítězslav Nezval
Manon Lescaut 
Režie: Daniel Špinar
11. & 12. 2. 2016

William Shakespeare
Sen čarovné noci /  
A Midsummer Night‘s Dream
Režie: Daniel Špinar
16. & 17. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Maurice Maeterlinck
Modrý pták / The Blue Bird 
Režie: Štěpán Pácl
19. & 20. 11. 2015

Lenka Lagronová
Jako břitva (Němcová) / 
Like a Razor (Němcová)
Režie: Štěpán Pácl
31. 3. & 1. 4. 2016

Valerij Pečejkin
Kafka 
Režie: Kirill Serebrennikov
23. & 24. 6. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Anja Hillingová
Spolu/Sami / Protection 
Režie: Daniel Špinar
12. 11. 2015

Caryl Churchillová
Láska a informace /  
Love and Information
Režie: Petra Tejnorová
5. 2. 2016

Jiří Havelka, Marta Ljubková a kol.
Experiment myší ráj /  
The Mouse Paradise Experiment
Režie: Jiří Havelka
26. 5. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Louskáček a Myšák Plyšák / The 
Nutcracker and The Cuddly Mouse
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie, režie a libreto:  
Petr Zuska
Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov
3. & 4. 12. 2015

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Sněhová královna / The Snow Queen
Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Michael Corder
Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov
3. & 4. 3. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Vertigo
Rain
Hudba: Johann Sebastian Bach,
Jacques Brel, lidové písně
Choreografie: Radu Poklitaru
Vertigo
Hudba: Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič
Choreografie: Mauro Bigonzetti
Cacti
Hudba: Joseph Haydn, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, Andy 
Stein, Gustav Mahler
Choreografie: Alexander Ekman
9. & 10. 6. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE
MALÝ PRINC / THE LITTLE PRINCE
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Libor Vaculík
1. 4. 2016

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Igor Stravinskij, Petr Iljič Čajkovskij
Slavík, Jolanta /  
The Nightingale, Iolanta
Dirigent: Jan Latham-Koenig
Režie: Dominik Beneš
22. & 23. 10. 2015

Bohuslav Martinů
Juliette (Snář / The Key to Dreams)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
24. & 25. 3. 2016

Umberto Giordano
Andrea Chénier
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
5. & 6. 5. 2016

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Vincenzo Bellini
Norma
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Tomo Sugao
2. & 4. 10. 2015

Charles Gounod
Romeo a Julie / Roméo et Juliette
Dirigent: Marco Guidarini
Režie: Sláva Daubnerová
21. & 23. 4. 2016

Giacomo Puccini
Madama Butterfly
Dirigent: Martin Leginus
Režie: Jiří Heřman
4. & 9. 2. 2016

Richard Strauss
Elektra
Dirigent: Roland Böer
Režie: Keith Warner
10. & 14. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Gioacchino Rossini
Popelka / La Cenerentola
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Enikő Eszenyi
21. & 22. 1. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Michael Gordon, David Lang, Julia Wolfe
Lost Objects
Dirigent: Petr Kofroň
Video: Michael Bielicky,  
Kamila B. Richter
17. 12. 2015

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 
2015/2016 
Co Národní divadlo dlouho 
neslyšelo a asi už nikdy neuslyší
Dirigent: Petr Kofroň
8. 9. 2015 

Slavnostní koncert k jubilejnímu  
50. ročníku Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka  
v Karlových Varech 
Dirigent: Libor Pešek
8. 11. 2015

Adventní koncerty 
Dirigent: David Švec
29. 11., 6., 13. & 20. 12. 2015

Písňový večer sólistů  
Opery Národního divadla 
Sólisté: Dana Burešová, Michaela 
Kapustová, Josef Moravec,  
Jiří Hájek, Oleg Korotkov
Dirigent: Petr Kofroň
20. 2. 2016

Matiné k 192. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
5. 3. 2016

Vokálně-symfonický koncert
Amarus (Leoš Janáček)
Epilog (Josef Suk)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
5. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Hommage à Jan Dismas Zelenka
Dirigent: Zdeněk Klauda
22. 11. 2015

Mozartovy narozeniny 2016 
Simona Houda-Šaturová
Dirigent: Rolf Beck
27. 1. 2016

Opera BaletČinohra
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ÚVODNÍK

Od 29. února si budou moci naši abonenti zakoupit 
předplatné na novou sezonu, a tím si přednostně 
zajistit vstupenky na představení až do června 2017. 
V první etapě prodáváme předplatné abonentům, kte-
ří svou skupinu obnovují v původní podobě, od 14. 3. 
abonentům, kteří ve svém předplatném chtějí provést 
nějakou změnu, a již od 29. 3. se těšíme na nové před-
platitele. Brožuru s nabídkou skupin a všemi informa-
cemi obdrží abonenti poštou v druhé polovině února, 
pro všechny zájemce bude k dispozici v pokladnách 
a hledištích divadel a všechny informace samozřejmě 
najdete na www.predplatnend.cz. Vybírat budete moci 
z více než 40 skupin sestavených z představení Bale-
tu, Činohry, Opery a Laterny magiky a hraných od září 
2016 do června 2017. K nákupu doporučujeme využít 
webové stránky ND, osobně se na vás těšíme v hlavní 
pokladně Národního divadla (Národní 4, Praha 1). 

Představení opery a baletu budou od sezony 2016/17 
po dobu rekonstrukce Státní opery uváděna rovněž 
na scéně Hudebního divadla Karlín.

Blíží se prodej 
Předplatného 2016/17

 >

Hudební divadlo Karlín
Foto: archiv HDK

Vážené divačky, vážení diváci!
„Máj – lásky čas,“ říkává se. My bychom 
tohle rčení mohli v Činohře směle změnit 
na „únor – lásky čas“, a vůbec bychom 
Vám nelhali. Tenhle nejkratší měsíc 
v roce, kdy Vánoce jsou dávno pryč a jaro 
v nedohlednu, zasvětíme dvěma premié-
rám, které se kolem lásky točí tak silně, 
že si díky tomu můžeme dovolit měnit 
i zažitá rčení. Na začátku měsíce Vás 
pozveme na Novou scénu, kde bude u nás 
režijně debutovat mladá režisérka Petra 
Tejnorová. Připravila pro nás inscenaci 
hry britské dramatičky Caryl Churchillo-
vé – což bude mimořádné mezigenerační 
setkání: zatímco režisérce bylo teprve 
nedávno třicet, autorka už dávno oslavila 
sedmdesátku. Její text Láska a informace 
je natolik otevřený a volný (nepředepisu-
je ani počet postav a to, co kdo říká), že 
se v rukou tvůrčího týmu může promě-
nit skoro v cokoliv – třeba v detektivku 
severského střihu. Přijďte se zkrátka po-
dívat, co všechno může znamenat „láska“ 
v současné hře, kterou uvedeme v české 
premiéře. 
O týden později bude mít premiéru em-
blematická hra českého kánonu, Manon 
Lescaut Vítězslava Nezvala. Kometa do-
mácí literatury, která ozařovala a zároveň 

pálila, geniální básník s pohnutým osu-
dem, napsal text o vášnivé lásce, z něhož 
jsme si zapamatovali hlavně „růži vho-
zenou do kostela“, zároveň je to ale hra 
o tom, jak extrémní milostný cit může být 
a že velká oddanost s sebou nese neustá-
lé zkoušky. A třeba i nepříjemné … Věříme 
však, že je přestojíme společně s potě-
chou, přičemž průvodci na cestě nám 
budou v hlavních rolích dvě alternující 
dvojice: v úloze Manon Jana Pidrmanová 
a Pavlína Štorková, jako Des Grieux Patrik 
Děrgel nebo Vladimír Polívka. Jde o čtyři 
výjimečné mladé herce. Možná Vás do his-
torické budovy přivede zájem o výkony 
všech, a tak se na Manon Lescaut vypravíte 
více než jednou. Navíc není bez zajíma-
vosti, že se tento text dostává na jeviště 
Národního divadla vůbec poprvé. Jakkoliv 
je únor krátký, strávíme ho tedy intenziv-
ně; zároveň jsme začali zkoušet hru Lenky 
Lagronové Jako břitva (Němcová), další 
novinku do Stavovského divadla. Prostě 
podívejme se na únor nově – třeba jako 
na měsíc lásky, v každém případě jako 
měsíc, kdy stojí za to chodit do divadla.

Těším se, že se v něm potkáme!
Daniel Špinar
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Nová krev se vrací
Jediné tři termíny zážitkových večerů  
v roce 2016: 

VÝPRAVA, Národní divadlo, 28. 5. v 17 hodin

ŠARÁDA, Nová scéna, 4. 6. ve 20 hodin
ZÁBOR, Stavovské divadlo, 26. 6. v 18 hodin

Inscenace Daniela Špinara bodovaly  
v anketě o divadelní inscenaci roku 2015
Každoroční anketa o divadelní inscenaci roku, 
kterou pravidelně vyhlašují Divadelní noviny, 
zná své vítěze. 

Třiadvacátého ročníku ankety se zúčastnilo  
106 kritiků, publicistů a teoretiků, kteří z cel-
kem 55 jmenovaných inscenací vybrali za In-
scenaci roku 2015 Slyšení, jež uvedla Komorní 
scéna Aréna v Ostravě v režii Ivana Krejčího.

Na dalších příčkách ankety pak bodovala spíše 
pražská divadla, zejména Národní divadlo. 
Na druhém místě se podle získaných hlasů 
umístila Janáčkova opera Z mrtvého domu, kte-
rou v Národním divadle nastudoval Daniel Špi-
nar. O svůj post se tato inscenace dále podělila 
s inscenacemi Kauza Schwejk (Studio Hrdinů, 
režie Dušan David Pařízek) a Lidská tragikome
die (Divadlo v Dlouhé, režie Hana Burešová).

„Bronzovou“ pozici pak obsadila další insce-
nace Daniela Špinara – Othello, benátský mouře
nín, kterou uvádíme na jevišti Stavovského 
divadla. Vedle ní se na třetí příčce umístili 
Dostojevského Bratři Karamazovi v režii  
Martina Čičváka (Činoherní klub).

 >
Z mrtvého domu
Foto: P. Borecký
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Divadelně nabitý únor 
Únor je opět plný zajímavých setkání v di-
vadle a o divadle, která pro vás v rámci ND+ 
připravujeme. Buďte mezi prvními diváky, kteří 
zhlédnou nejnovější inscenaci Činohry – Manon 
Lescaut. Přijďte zažít atmosféru generální 
zkoušky a diskutujte poté přímo s tvůrci insce-
nace. Veřejné generální zkoušky 9. a 10. února 
začínají vždy v 10 hodin, vstupenky můžete 
zakoupit na pokladnách ND. 
Přijďte si popovídat nad šálkem kávy s režisér-
kou Petrou Tejnorovou. V rámci dalšího setkání 
z cyklu ND Café si v kavárně Nona na Nové scé-
ně si můžete ke společnému stolku přisednout 
ve středu, 11. února, v 18 hodin. 
V půli února (15. 2.) se od dramaturgyně Marty 
Ljubkové dozvíte zajímavosti (nejen) o sou-
časném pojetí Sofoklova Krále Oidipa, v podání 
hostujícího brněnského Národního divadla. 
O dva dny později váš divadelní zážitek z před-
stavení Manon Lescaut, jistě obohatí nejprve 
dramaturgický úvod a po představení ještě 

diskuze s režisérem D. Špinarem, dramaturgy-
ní I. Smejkalovou a s herci. 
Nejmladší diváci se na Nové scéně mohou 
zúčastnit tvůrčích dílen před představením 
Laterny magiky. Nakouknou tak hravým způ-
sobem např. do světa nevidomé Agátky (před 
představením Vidím nevidím) nebo se vydají 
na fantazijní cestu po tajuplném ostrově (před 
představením Podivuhodné cesty Julese Verna). 
A jak vůbec divadelní představení vzniká a kdo 
všechno se na něm podílí, poodhalí dětem 
13. února dílna Divadlo? Divadlo! Všechny 
termíny doprovodných programů v rámci ND+ 
napříč všemi uměleckými soubory najdete 
na webových stránkách ND.

tvurcidilny@narodni-divadlo.cz
www.ndplus.cz

Do Národního  
divadla bezbariérově
Národní divadlo jako nejdůležitější instituce 
svého druhu je otevřené všem návštěvníkům, 
diváky se sníženou pohyblivostí nevyjímaje. 
Bezbariérový vstup je zajištěný do všech bu-
dov, a tak si nikdo nemusí odpustit návštěvu 
svého oblíbeného představení. Ačkoli jsou 
všechny informace dostupné na internetu, 
připomeňme ty nejdůležitější z nich.
Historické budovy mají svá specifika z archi-
tektonického hlediska, ale vyhrazená místa 
pro vozíčkáře jsou všude. Pro návštěvníky jsou 
rezervována následující: v historické budově 
ND dvě místa v přízemní lóži č. 8, v budově 
Státní opery dvě místa v přízemí, ve Stavov-
ském divadle jsou místa rezervována v lóži 
č. 13 na druhém balkóně. Nová scéna ND má 
přístup nejjednodušší, u zadní 15. řady jsou 
rezervována čtyři místa a pohyb po celé budově 
je snadný díky výtahu, který spojuje vstup, 
prostor kavárny i foyer před divadelním sálem.
Hlavní pokladna Národního divadla sídlí od loň-
ského roku na adrese Národní 4, tedy v přízemí 
Nové scény. Vstup prosklenými dveřmi z Národ-
ní třídy je z obou stran vybaven zvonkovou sig-
nalizací, takže v nákupu vstupenek nic nebrání. 
Jak již bylo řečeno, na Nové scéně je pak možné 
se pohodlně pohybovat díky prostornému 
výtahu. Do Národního divadla je vstup pro vo-
zíčkáře umístěn ze strany Masarykova nábřeží 
vedle hlavního vchodu – je opatřen značkou se 
symbolem vozíčkáře a zvonkem pro přivolání 
asistence. V podzemních garážích Národního 
divadla jsou také vyhrazena čtyři parkovací 
místa a z prostor parkingu je rovněž připravený 
bezbariérový vstup přímo do budovy divadla.
Ve Státní opeře je možné použít běžným způso-
bem hlavní vchod. Přístup je po nájezdu, ale při 
vstupu je potřeba překonat jeden nízký schod, 
proto je handicapovaným doporučena návštěva 
představení s doprovodem. Pohyb vozíčku v pří-
zemí divadla je bez problémů. Ve Stavovském 
divadle je bezbariérový vstup bočním vchodem 
a do lóže se dostanete výtahem. Na rozdíl 
od historické budovy nemá vchod do Stavovské-
ho divadla intercom, takže je potřeba domluvit 
vstup na představení předem, ideálně již při 
koupi vstupenky. To ostatně doporučujeme 
v každém případě, protože hledištní personál 
je pak připraven pomoci, pokud by to návštěv-
ník potřeboval. Nejlépe je zakoupit vstupenky 
s předstihem. Poradit se můžete v pokladně 
nebo prostřednictvím info@narodni-divadlo.cz 
a +420 224 901 448 (po–ne 10–18).

Pozvánka na  
novou baletní dílnu
Vzhledem k březnové premiéře Sněhové krá
lovny jsme pro vás připravili související baletní 
dílnu, určenou široké veřejnosti. 
Připravíme vás na zhlédnutí tohoto pohádko-
vého baletu. Dětem vysvětlíme děj, charaktery 
postav, dotkneme se i některých ustálených 
rčení spojených s ledovým pohledem či mrazi-
vou náladou. Připomeneme si Prokofjevovu ba-
letní tvorbu, budeme se zabývat Andersenovou 
inspirací, motivy zimy a vloček v baletu. Povíme 
si něco o Beneshově notaci, ze které je balet 
nastudován a zkusíme si práci choreologa. 

Buďte na Sněhovou královnu připraveni,  
dílna je tu!

 >

ND Café se Štěpánem Páclem
Foto: K. Klimešová
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Milovat jako Manon  
a Des Grieux

 >
Patrik Děrgel a Jana Pidrmanová 

Foto: P. Borecký

Když v roce 1731 napsal francouzský spisovatel a romanopisec Antoine  
François Prévost d’Exiles (známý spíše jako abbé Prévost) své nejslavnější dílo 
Manon Lescaut, ani netušil, jaký poprask románem způsobí. Ve Francii bylo jeho 
vydávání dokonce okamžitě zakázáno. I přesto (či snad právě proto) se stal velmi 
populárním a nezákonně se dále šířil mezi lidmi. V následující edici z roku 1753 
proto abbé Prévost raději odstoupil od příliš skandálních detailů a včlenil  
do knihy poněkud moralizující vysvětlivky.

Úspěch románu tkvěl i ve faktu, že autor popi-
soval něco, co sám velmi dobře znal, co prožil 
na vlastní kůži. Jeho osudy a historie rytíře Des 
Grieux se až nápadně podobaly. I abbé Prévost 
studoval u jezuitů, i on vedl v mládí velmi ne-
vázaný život. Z koleje totiž uprchl a roku 1717 
vstoupil do armády. Nevydržel tam však dlouho 
a vrátil se zpět do kláštera. Několikrát poté 
vystřídal službu v armádě i v církvi, nakonec 
po nešťastné lásce složil roku 1721 řeholní slib 
v Řádu svatého Benedikta a pobýval v klášteře 
v Saint-Germain. 
Jenže roku 1727 z kláštera opět utekl (vadila 
mu prý velmi přísná klauzura). Působil jako 
vychovatel v Anglii a o dva roky později odešel 
do Nizozemí. Zde byl ovšem obviněn z podvodů 
a nemravného jednání (i tehdy v tom prý měla 
prsty nějaká milenka), a tak musel znovu odjet 
do Anglie. Až počátkem třicátých let se mu 
podařilo vrátit se do rodné Francie. I nadále 
psal a překládal. Roku 1741 kvůli dluhům 
zase Francii opustil a hledal útočiště v Bruselu 
a ve Frankfurtu. O rok později mu byl umožněn 
návrat, nakonec se smířil s církví a roku 1754 
získal dokonce převorství.
Filozof Charles Louis Montesquieu neobyčejný 
úspěch Prévostova románu posléze glosoval: 
„Nepřekvapuje mě, že toto dílo, jehož hrdinou 
je šibal a hrdinkou poběhlice, dochází obliby: 
vždyť všechny špatnosti hrdiny, rytíře des 
Grieux, jsou motivovány láskou, a to je motiv 
vždycky ušlechtilý, i když samo jednání je sebe-
podlejší. Manon miluje rovněž; to omlouvá vše 
ostatní v její povaze.“

A se stejným zaujetím a pochopením přistoupil 
k dramatizaci Prévostova románu o více než 
dvě stě let později i Vítězslav Nezval.
Kdyby jen prostopášný abbé tušil, jak velkou 
službu prokáže jednomu českému básníkovi 
a prostřednictvím jeho stěžejního díla i všem 
českým čtenářům a divákům!

 >
Vladimír Polívka a Pavlína Štorková

Foto: P. Borecký

 >

Režisér inscenace Daniel Špinar
Foto: P. Borecký
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Naše dvě Manon – Jana Pidrmanová (nahoře) a Pavlína Štorková  
– a dva rytíři Des Grieux – Vladimír Polívka (nahoře) a Patrik Děrgel 
Foto: P. Borecký

Jak vnímají šílenou i zničující lásku „krásné 
poběhlice“ a „šibalského rytíře“ jejich prota-
gonisté, Jana Pidrmanová, Pavlína Štorková,  
Patrik Děrgel a Vladimír Polívka? 
Umějí si představit, že by se někdy ocitli 
v podobné situaci? Mají pro své hrdiny vůbec 
pochopení? A jaká byla jejich reakce, když 
zjistili, že právě oni sami budou úplně prvními 
představiteli Manon a Des Grieuxe na prknech 
Národního divadla?

Dokázal/a bys někoho v životě 
milovat stejně fatálně jako tvoje 
hrdinka / tvůj hrdina?

Jana Pidrmanová: V šestnácti určitě. 
Pavlína Štorková: Napadá mě, že 
ne. Jsem hodně náročná žena. Ale 
myslím si, že tohle nevymyslíte. To 
se stane.
Patrik Děrgel: Doufám, že ano.
Vladimír Polívka: Já říkám – snad 
ne! Jenže Des Grieux byl přesvěd-
čený víc než já, že taková žena 
neexistuje, a přesto podlehl. Miloval 
jsem sám určitě tak naivně, že šly 
stranou věci, pro které jsem sám 
do té doby žil. Des Grieux je schopný 
se vzdát všeho – rodiny, přátel, víry 
i majetku. Obávám se, že to v sobě 
mám. Ona by možná byla přesnější 
otázka, jestli bych dokázal pro lásku 
udělat to samé, co Des Grieux? To 
nevím … Takovou lásku jsem ještě 
nepotkal, abych takhle musel jednat. 
A doufám, že mě nepomate taková 
dívka, jako je Manon. I když nedávno 
jsem měl namále.

Co nejšílenějšího jsi v životě kvůli 
lásce udělal/a nebo obětoval/a?

JP: Slíbit někomu lásku, úctu a věr-
nost na celý život mi přijde dost 
šílené, ale také jako jedna z nej-
krásnějších věcí, které může člověk 
v lásce podniknout.
PŠ: Snažila jsem se přesvědčit 
samu sebe, upřímně, ze všech sil, 
že vztah, který jsem měla, že má 
smysl, že to půjde. Moc jsem si to 
přála. A ono to nešlo. 
PD: Těžko říct, protože když je 
člověk zamilovaný, tak mu všech-
no šílené připadá normální. Takže 
opravdu nevím. 
VP: Mě láska hlavně motivuje. Pro 
cokoliv. Když se zamiluju, tak je 
všechno jasnější, líp chápu, co a proč 
dělám. Každá chvíle celého dne je 
smysluplnější. Šílenství je vzdát se 
svých přátel kvůli lásce k dívce. Ne-
rad přiznávám, že to mám za sebou. 
Obětoval jsem svoje přátele i všech-
no, co mi do té doby vlastně dělalo 
radost. Přátelé mi později odpustili. 
Taky silný druh lásky – to přátelství. 
Doufám, že potkám lásku, která 
bude sdílet moji lásku k přátelům. 
Co jsem obětoval i vícekrát, jsem 
paradoxně já sám. Ztratil jsem hlavu, 
zeslábl, styděl se za sebe, i když 

k tomu nebyl důvod. Bál jsem se, že 
budu chybovat a že mě opustí. Pozo-
roval jsem malichernosti ze strachu 
o ni. A tímhle jsem obětoval vlastně 
sám sebe. Svoji osobnost.

Existují v lásce (či ve vztahu) věci 
a činy, které jsou podle tebe neod-
pustitelné?

JP: Ve vztahu je neodpustitelný jen 
nedostatek lásky. Pokud nezvítězí 
sobectví nad láskou, dá se snad 
všechno vyřešit.
PŠ: Neexistují. V lásce lze odpustit 
vše. Některé věci nejdou zapome-
nout, ale láska je pomáhá nést.
PD: Rád bych řekl, že ne, ale … Jsem 
trošičku horká hlava, a to se pak 
muže zdát neodpustitelné i „Ahoj!“.
VP: Nevím, co bych nedokázal 
odpustit, když jsem opravdu zami-
lovaný. Ale vím o tom, co některé 
ženy nedokážou odpustit, i když jsou 
zamilované. Bojím se, že jednou se 
budu muset setkat s tím, že budu 
zamilovaný, ale neschopný odpustit. 
Hlavně se bojím toho, co to bude.

Co Ti problesklo hlavou, když jsi 
zjistil(a), že právě ty budeš hrát 
Manon / rytíře Des Grieux?

JP: Jupííííí!!! Hurááá!!! Jééé!!! A pak 
tíha zodpovědnosti.
PŠ: Že mám radost a že bude s Da-
nem pěkná práce.
PD: Že se strašně těším! Na Národní 
divadlo a Dana Špinara, ale hlavně 
na Manon. A na všecko, co neznal 
jsem dosud … 
VP: Je to postava z mé nejoblíbe-
nější knihy. Je to role, o které jsem 
byl vždycky přesvědčený, že musí 
být extrémně těžká. Zdánlivě pořád 
podléhající, ale vysoce morálně 
založený člověk, mladý, cílevědomý, 
hrdinný každým coulem. Okamžitě 
jsem začal přemýšlet, v čem mu 
rozumím a co nechápu. Jestli si 
dokážu vzít ponaučení z vlastních 
chyb nebo jestli odpustím nevěru. 
Je to postava, ve které je obsaženo 
všechno, co znamená být zamilova-
ný. Je to chlapecká studie zamilova-
nosti. A já se tam vydávám moc rád. 
Jsem přesvědčený, že když Nezva-
lovy texty zazní dostatečnou naléha-
vostí, tak že to bude nádherné. 
 

Ilona Smejkalová



Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Anja Hillingová

Spolu/Sami 
Jednoho dne se konečně potkali. Dopadne to?
Hra ze současného velkoměsta. Potkáváme se  
v různých prostředích a situacích. Můžeme takhle  
najít lásku – a nechat si ji protéct mezi prsty?

V režii Daniela Špinara hrají:  
Kateřina Holánová a David Matásek,  
Igor Orozovič a Filip Rajmont,  

Tereza Vilišová a Martin Pechlát

Uvádíme 7. a 18. února ve 20 hodin 
na Nové scéně 

Před reprízou 18. 2. se můžete těšit  
na dramaturgický úvod od 19.30

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL

FO
TO

: M
. K

Á
M

EN
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David Matásek a Lucie Polišenská
Foto ze zkoušky: J. Hromádko

Překlad: Jakub Škorpil
Režie: Petra Tejnorová

Dramaturgie: Jan Tošovský 
Scéna a kostýmy: Antonín Šilar

Hudba: Jiří Konvalinka
Pohybová spolupráce: Jaro Viňarský

Hrají: 
Pavla Beretová, Lucie Polišenská,  

Eva Salzmannová, Tereza Vilišová,  
Filip Kaňkovský, David Matásek,  

Saša Rašilov, Pavol Smolárik j. h., 
Petr Vančura j. h.

Česká premiéra:
5. února 2016 

na Nové scéně

Něco mezi slovy
Caryl Churchillová (*1938) bývá označována za „první 
dámu britského dramatu“. Právem. Píše od raných še-
desátých let – zpočátku pro rozhlas a televizi, později 
také pro jeviště. Má na kontě desítky her na nejrůz-
nější témata – Owners (Vlastníci, 1972) o posedlosti 
mocí; Cloud Nine (Mrak číslo 9, 1979) o nerovnosti 
mužů a žen za viktoriánské éry a dnes; u nás známé 
Top Girls (Prvotřídní ženy, 1982) o ženách, které se 
snaží obstát v mužském světě; Serious Money (Fakt 
prachy, 1987), veršovaná „komedie o financích“. Nebo 
právě hra, kterou v Činohře aktuálně připravuje pozo-
ruhodná mladá režisérka Petra Tejnorová – Love and 
Information (Láska a informace, 2012), jejíž titul mluví 
dostatečně sám za sebe. Zvláštní kouzlo Churchillové 
spočívá v tom, že je neúnavná experimentátorka – 
řada jejích her vznikala improvizačně, v úzké spolu-
práci se souborem a přímo za běhu zkoušení; některé 
hry zase vznikly na hudební podněty. Libovolně 
kombinuje vyprávění, dialog, útržky z nejrůznějších 
dokumentů či odposlechnuté hovory. Britský teatrolog 
A. Sierz definuje konkrétně Lásku a informace jako 
hru, která se skládá z běžných dialogů – z „mluvení, 
mluvení a mluvení“. V padesáti situacích autorka 
nabízí padesát variací na téma vytyčené dvěma 
klíčovými slovy z titulu hry: jaký je vztah informací 
a lásky? Mohou informace lásku vyvolat? Mohou ji 
zničit? Potřebujeme k lásce nějaké informace? Ale co 
když jich máme příliš?
Vtip je v tom, že Churchillová – v dobré tradici britské 
experimentující dramatiky – zásadně neoznačuje 
mluvčí. Místy je dokonce obtížné zjistit, zda už skončila 
předchozí replika, nebo začala následující. Inscenátor, 
který poprvé přistupuje k textu, zprvu ani netuší, kolik 

herců bude k inscenaci potřebovat. V londýnské pre-
miérové inscenaci jich hrálo čtrnáct. V naší inscenaci 
jich diváci uvidí devět. Ale hra by se stejně dobře dala 
odehrát i ve dvou či padesáti lidech. Připočteme-li 
k tomu, že angličtina nerozlišuje tykání a vykání a že 
ve většině situací je na vůli inscenátora, zda spolu 
mluví dva muži, muž a žena či dvě ženy, vzniká – jak si 
každý jistě dovede představit – slušný chaos.
A právě u pocitu chaosu začalo naše pátrání 
po smyslu hry. Nabízí autorka „pouze“ padesát situ-
ací na dané téma, nebo se za tím vším skrývá něco 
hlubšího? Má pocit chaosu, který v nás hra vyvolává, 
„dramaturgickou platnost“? A není nakonec tento po-
cit, to tajemství, které se hra zdá ukrývat a které se 
vždy, když ho už už máme na dosah, schová za další 
a další slova, jejím vlastním smyslem? Věříme, že 
ano. A věříme, že si naše inscenace najde diváky, kte-
ré bude stejně jako nás bavit pátrat po tomto smyslu, 
stát se na hodinu a půl vyšetřovateli v této „existen-
ciální detektivce“, skládat si dohromady mozaiku 
lidských vztahů, vášní a posedlostí, lásek a nenávistí 
a ptát se neustále znovu a dokola, zda se za tím vším 
neskrývá ono… něco. Něco víc.
 
Jan Tošovský 

Láska a informace
Caryl Churchillová

Na ND Café s režisérkou inscenace  
Petrou Tejnorovou můžete přijít  
ve středu 18. února 2016 v 18 hodin  
do kavárny NONA na Nové scéně.  
Těšíme se na vás!

Partner inscenace: 
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Pavlína Štorková a Daniel Špinar
Foto: P. Borecký

 >
Pavlína Štorková,  

Daniel Špinar a Vladislav Beneš
Foto ze zkoušek: P. Borecký

 >

Patrik Děrgel a Jana Pidrmanová
Foto: P. Borecký

„Ten zázračný románek mi učaroval, když mně bylo patnáct let, a jeho nepo-
stižitelná hrdinka navštěvovala pak ráda moje snění,“ napsal Vítězslav Nezval 
o románu abbé Prévosta. 

Ta hrdinka se jmenovala Manon a díky Nezvalovu 
dramatickému přepracování z roku 1940 se můžeme 
jejím osudem dojímat i v divadle. Jeden z nejvýraz-
nějších příběhů lásky nevěrné, a přitom oddané, plný 
napínavých zvratů a okouzlujícího rytířského světa, se 
na jeviště Národního divadla dostává vůbec poprvé, 
přičemž ale nic neztratil na své působivosti a síle.  
Vzhledem k tomu, že ústřední milostná dvojice Manon 
a Des Grieux se zkouší v alternaci, proběhlo na za-
čátku ledna pod dohledem režiséra Daniela Špinara 
losování o premiérové obsazení. Los rozhodnul takto: 
na první premiéře 11. února vystoupí jako Manon 

Pavlína Štorková a Vladimír Polívka jako Des Grieux. 
Druhý premiérový večer bude patřit Janě Pidrmano-
vé a Patriku Děrgelovi.

Manon Lescaut
Vítězslav Nezval

Diskutujte s tvůrci inscenace Manon  
Lescaut bezprostředně po generální zkoušce. 
Váš názor nás zajímá! Veřejné generální 
zkoušky se uskuteční 9. a 10. února od 10 ho-
din v Národním divadle. Vstupenky lze koupit 
na pokladnách ND. Inscenace je vhodná pro 
diváky od 15 let věku.

Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Ilona Smejkalová 

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Marek Cpin

Hudba: Jiří Hájek
Pohybová spolupráce: Pavol Kršiak

Hrají:
Jana Pidrmanová / Pavlína Štorková,  

Patrik Děrgel / Vladimír Polívka j. h., 
Radúz Mácha, Vladislav Beneš,  

Petr Šmíd j. h. / Matyáš Řezníček j. h., 
Lenka Zbranková

Premiéra:
11. a 12. února 2016 
 v Národním divadle

Sledujte fotografie z prvních  
zkoušek na našem facebooku

www.facebook.com/cinohraND
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Režie: Štěpán Pácl
Dramaturgie: Milan Šotek

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Daniela Klimešová

Hudba: Jakub Kudláč

Hrají: Magdaléna Borová,  
Taťjana Medvecká, David Prachař,  

Jan Hartl j. h., Jiří Štěpnička,  
Alois Švehlík, Igor Orozovič,  

Martin Pechlát, Jana Preissová,  
Jana Boušková, Lucie Žáčková,  

Jana Janěková ml., Gabriela 
Mikulková j. h. a Klára Suchá j. h.  

a Jiří Konvalinka j. h. (housle) 

Světová premiéra:
31. března 2016  

ve Stavovském divadle

Sledujte fotografie z prvních  
zkoušek na našem facebooku

www.facebook.com/cinohraND

Prameny jednou budou hledat
V nové hře Lenky Lagronové Jako břitva (Němcová) najdeme následující situa-
ci: v salónu u Rottů předčítá Božena Němcová poprvé ze své pohádky Viktorka 
(kdyby se vám, laskaví čtenáři, v této chvíli vybavil spíše obraz ženy u splavu či 
za bouřky, připomeňme, že na rozdíl od nešťastnice z emblematické Babičky je ži-
vot této pohádkové Viktorky osudově srostlý se zelenou vrbou). Němcová předčítá 
osazenstvu, snad s jistým ostychem, svůj text (dnes bychom řekli, že jsme svědky 
„autorského čtení“) a sebemenší reakci přítomných hostů pouští si k tělu, jako by 
se dnes s konečnou platností rozhodovalo o jejím místě v české literatuře.

11. ledna tohoto roku proběhla ve zkušebně Stavov-
ského divadla první čtená zkouška Břitvy, a to za pří-
tomnosti autorky Lenky Lagronové (*1963, tedy sto 
a jeden rok po smrti Němcové). Těžko uhadovat, co se 
v takové (čtyřhodinové) chvíli odehrává v hlavě drama-
tičky, která po tři roky s Němcovou léhala, s Němcovou 
vstávala. Ať už byly její vjemy jakékoliv, toho dne vešel 
mezi slova (a v nejšťastnějších případech do slov) 
temperament herců. Není tak docela neobvyklé, že si 
dramatik či režisér s dramaturgem čtou text připra-
vované hry nahlas, aby ověřili jeho prozodické kvality 
(„jak to zní“). Poprvé jsme však uslyšeli, v jakých 
barvách po sobě budou toužit i se odhánět Božena 
s Němcem, totiž Magdaléna Borová a David Prachař, 
či Johana s Básníkem, totiž Lucie Žáčková a Martin 
Pechlát. Slovo se začalo stávat tělem.
Prostorové uspořádání první čtené zkoušky, tj. u stolu, 
jako by opisovalo první scénu Lagronové hry, kdy 
se v pražské kavárně 19. století sejde vlastenec-
ká společnost (v daném případě ovšem výhradně 
mužská, což je ještě podtrženo přehnanou aktivitou 
učitele krasopisu příznačně, a přitom historicky věrně 
pojmenovaného Mužák). Lagronová de facto rozvíjí 
půvabnou historickou anekdotu, která praví, že kdyby 
v oné místnosti tehdy spadl strop, bylo by po českém 
národním obrození. Pánská společnost (Jan Hartl, Jiří 
Štěpnička, Alois Švehlík a Igor Orozovič), z níž se záhy 
vyklube plesový výbor, nadchne se pro knížku ryze 
českých veršíků – prezent, jímž by mohla potěšit dámy 

účastnící se vlasteneckého plesu na Žofíně. A kdo by 
to měl jako napsat? Přece českým dámám české spi-
sovatelky! Jenomže, zná tady někdo nějakou českou 
spisovatelku? Nezná. Pročež pánům nezbude, než si 
ji prostě vymyslet. Copak muž stejně neví nejlépe, jak 
mají vypadat ženské verše?!
Úvodní situace hry znamenitě a divadelně vděčně 
postihuje jednu z podstat českého národního obrození, 
a to jeho „vykonstruovanost“. Němcová, která se spolu 
s manželem zjeví na žofínském plese a následně se 
etabluje ve vlastenecké společnosti, se zprvu snaží 
mužské ideologické doktríně (jak a o čem má česká 
spisovatelka psát) vyhovět. Takto „uhnětená“ Božena 
se však pánům postupně vymkne z rukou (z jejich 
rukou připomínajících mytického sochaře Pygmalió-
na), a my pozorujeme, jak ztráta kontroly nad novou 
literární „superstar“ obnaží strach ze skutečné české 
spisovatelky. Způsob, jakým Němcová píše, totiž 
nikterak neodpovídá proklamovanému manifestu 
o velkém českém písemnictví.
V tom je Němcová, očima Lagronové, ryzí. Neptá se, 
jaká by „česká věc“ měla být (sen o velkém románu), ale 
jaká doopravdy je (jaké příběhy jsou mezi lidmi živé). 
I proto její obrat k pohádkám, k vlastním pramenům 
slovesnosti, jež bylo skutečně možné probouzet – jinak 
pochopitelně těžko probudit něco, co není a nebylo. 
Lagronové Němcová se do těchto světů, neodmyslitel-
ně spjatých s jejím dětstvím, dokonce v závěru utíká: 
„Ve fantazii jsem v samých zlatých zámcích, hrabu se 
ve zlatě a drahém kamení, sotva si čeho přeju, už to 
je – ale ve skutečnosti...,“ pojmenovává neotřele svou 
hmotnou i citovou nouzi a my můžeme asociační jiskrou 
přeskočit k představě životem ztrápeného Mozarta, 
který v nejtěžších svých chvílích komponuje pohádkový 
singspiel Kouzelná flétna.
Při všem, co bylo výše napsáno o národním obrození, 
mohl by vzniknout dojem, že se jedná o hru národo-
zpytnou či literárně-historickou. To všechno ale tvoří 
jen milieu, na jehož pozadí jsou nahlíženy mezilidské 
vztahy. Za každou pobídkou k dalšímu psaní za strany 
mužů skrývá se totiž okouzlení touto ženskou bytostí. 
A opětování či neopětování této náklonnosti za strany 
Boženy má pak vliv na následné hodnocení jejího díla.
Také Lenka Lagronová přijala výzvu „národní společ-
nosti“ a napsala velkou českou hru. Kéž během zkušeb-
ního procesu budeme naslouchat tomu, o čem píše ona, 
a nebudeme ve hře vidět jen to, o čem chceme číst my.

 
Milan Šotek

Jako břitva (Němcová)
Lenka Lagronová

 >
Magdaléna Borová na první čtené zkoušce

Foto: M. Špelda

ND Café 
„Nejsem Božena Němcová.
Jsem Božena Němcová.“

S historikem Ivem Říhou 
nejen o tom, kdo byla a kdo je 
Božena Němcová ve skuteč-
nosti a ve hře Lenky Lagronové 
Jako břitva (Němcová). PhDr. Ivo 
Říha, Ph.D. vyučuje literaturu 
19. století na Filozofické fakultě 
Univerzity Pardubice a jako 
odborný konzultant se podílí 
na inscenaci hry Lenky Lagro-
nové Jako břitva (Němcová).

V pátek 18. 3. v 17:00  
v Café Nona
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Režie: Jiří Havelka
Dramaturgie: Marta Ljubková 

Výprava: Dragan Stojčevski

Hrají: 
Pavlína Štorková, Lucie Juřičková, 

Taťjana Medvecká, Petra Kosková j. h., 
Vladislav Beneš, Jan Bidlas,  

David Prachař a Ondřej Bauer j. h.

 Česká premiéra:
 26. května 2016  

na Nové scéně

Experimentujeme sami se sebou
Doktor Calhoun byl vědec a celý svůj život (ve druhé půli dvacátého století) 
zasvětil zkoumání „myšího ráje“. Vyšel z pozorování krys v realitě a v laboratoři 
jim vytvořil dokonalé podmínky. Svým způsobem tak celoživotně studoval bla-
hobyt – a neblahé důsledky na celou populaci. Fascinující srovnání života drob-
ných hlodavců a člověka je tak svůdné; když se jejich život odehrává ve čtyřech 
fázích, přičemž ta třetí nese tolik rysů podobných s naším životem v Evropě 
dnes, proč bychom i my jako bohaté, blahobytné lidstvo neměli stát na prahu 
úpadku a zániku? 

Zajděte do knihkupectví – najdete tam nepřeberně 
knih o zániku naší civilizace, píše se doslova o „smrti 
západu“. Opravdu jsme před koncem? Možná se do-
kážeme těsně nad propastí zamyslet a zachránit se.
Zní to moc duchamorně? Školometsky? Apokalyp-
ticky? Mohlo by, kdyby se tímto tématem nezabýval 
režisér Jiří Havelka (nar. 1980), jeden z nejvýrazněj-
ších režisérů své generace, tvůrce, kterého provokují 
témata nedivadelní. Zhmotnil jevištní čas a zákoni-
tosti dramatu – a vzniklo Drama v kostce, jehož druhý 
díl se v Ypsilonce hraje už od roku 2008. V HaDivadle 
v Brně zkoumal teorii relativity v inscenaci Indián 

v ohrožení (na repertoáru také od r. 2008). V praž-
ské Arše se už více než sedmdesátkrát zjevil Pérák, 
Havelkův specifický hold hrdinům, a v Baráčnické 
rychtě se pravidelně divadelně-nedivadelní formou 
oživuje téma vyhnání sudetských Němců v jeho 
inscenaci Dechovka.
Jiří Havelka je režisér, který zkoumá problémy, jež se 
nás týkají, divadelními formami. Zároveň ale testuje 
sám sebe – kam až je možné ve společné hře diváků, 
herců, textu, scény (a stereotypů, které s sebou 
divadlo nese) zajít. Jsme rádi, že takový experiment 
se odehraje i na Nové scéně. 

Experiment myší ráj
Jiří Havelka, Martina Sľuková, Marta Ljubková
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Noc českých 
a slovenských autorů 
Agentura Aura-Pont a Národní divadlo pořádají šestý 
ročník Noci českých a slovenských autorů, která se 
v letošním roce vrací na jeviště Nové scény Národní-
ho divadla, kde také před šesti lety vznikla. Výrazné 
režisérské osobnosti představí divákům inscenovaná 
čtení finálových textů Anonymní soutěže o nejlepší 
původní divadelní hru za rok 2015, kterou vyhlásila 
divadelní a literární agentura Aura-Pont v návaznosti 
na 22 ročníků soutěže o Cenu Alfréda Radoka. 
Do dramatické soutěže se každý rok přihlásí několik 
desítek autorů s novými dramatickými texty – v loň-
ském roce to bylo například padesát sedm původ-
ních her! Jen nepatrný zlomek ze všech her ovšem 
dospěje do stádia jevištní realizace. Činohra ND se 
snaží systematicky vyhledávat nové texty i autory, 
a tak se tento večer, v němž hlavní pozornost patří 
právě novým českým a slovenským hrám, koná právě 
na jevišti Nové scény a Národní divadlo se zároveň 
stává spolupořadatelem dramatické soutěže. Formou 
scénických črt, respektive divadelních „návnad“ 
a ochutnávek, uvidíte dva nejzajímavější, nejzábav-
nější a nejvýše oceněné texty loňského ročníku.
Vítězný text autora Doda Gombára Peniaze je 
bravurní mnohovrstevnou existenciální mozaikou 
několika zdánlivě nesouvisejících příběhů o lidském 
míjení, které se však nakonec prolnou v jednom čase 
na stejném místě, v bance. Dvojice věčně zkouřených 
lůzrů se rozhodne za asistence svého hochštapler-
ského šéfa peněžní ústav přepadnout, z ciziny se 
navrátivší muž platonicky miluje úřednici banky, kde 

pracuje jako strážný, jeho matka si zase oblíbí muže, 
jenž hraje v pasáži před bankou na harmoniku, poně-
kud věkově nesourodá partnerská dvojice se rozejde 
těsně před svatbou, přestože partner byl v bance už 
vyřizovat půjčku. Jenže nakonec dojde v bankovním 
domě k poněkud chaotické střelbě. Režie Braňo 
Holiček.

Arizace Adama Votruby je velmi vtipná a překvapivá 
absurditka gogolovského střihu, která obrací na hla-
vu logiku nacistické propagandy. Na protektorátní 
velení města Brna dorazí inspekce, která kontroluje 
arizaci židovského majetku a zjistí, že nebyly arizo-
vány židovské hřbitovy. Podle hesla „Na místo Židů 
Němci“ mají být odstraněny veškeré náhrobní kame-
ny, mrtví vyházeni a vybraní němečtí obyvatelé dáni 
do hrobů po Židech. Při pohledu na prázdný hřbitov 
by si totiž nesvědomité občanstvo mohlo pomyslet 
ledasco. Tím ale celá tragikomická historka teprve 
začíná. Režie Štěpán Pácl.

Součástí večera bude vyhlášení textů, které v roce 
2016 postupují do finále, i prezentace dalších oceně-
ných her. Režisérem celé Noci autorů bude umělecký 
ředitel Činohry Daniel Špinar.
 
Přijďte podpořit úspěšné dramatiky a jejich nové 
texty v pondělí 4. dubna, kdy na Nové scéně proběh-
ne premiéra tohoto výjimečného projektu! Těšíme 
se na vás!

Cena  
Střípek  
Mozaiky  
pro Michala  
Dočekala
Ředitel Činohry Michal Dočekal byl 
u příležitosti 20. výročí kulturního 
zpravodajského pořadu MOZAIKA 
Českého rozhlasu 3 – Vltava spolu 
s několika dalšími osobnostmi 
veřejného života oceněn Střípkem 
Mozaiky. Ocenění obdržel za své 
působení na české umělecké scé-
ně a převzal jej 20. ledna v živém 
vysílání Českého rozhlasu z rukou 
Antonína Pfeifera – spoluza-
kladatele a editora oblíbeného 
rozhlasového pořadu. 

Gratulujeme!

Využijte výhod 
předplatného 
programů  
Činohry ND
Staňte se členy našeho  
Knižního klubu i v roce 2016!

I v této sezoně můžete získat 
všechny programy Činohry 
ND za garantovanou cenu 
a obohatit svoji knihovničku. 
Za roční předplatné dosta-
nete programové brožury 
všech činoherních premiér 
a jako bonus starší programy 
z naší nabídky. Knihy obsa-
hují inscenovanou hru a řadu 
dalších materiálů – dokumen-
ty, fotografie, dramaturgické 
úvody. K vyzvednutí pro vás 
budou připraveny v ND nebo 
je zdarma dostanete poštou 
do schránky. Cena za celou se-
zonu je 480 Kč. Pokud zaplatíte 
v průběhu sezony, budou vám 
programy dodány zpětně. 

Více informací naleznete na  
cinohraND.cz v sekci Knižní 
klub. O přihlášky pište na  
programy@narodni-divadlo.cz.  
Předplatné se vztahuje 
na všechny programy Činohry 
pro sezonu 2015/2016

Výhody předplatného:
• Unikátní program s textem 

hry pro vaši knihovničku
• Garantovaná cena
• Program je pro vás připra-

vený v den premiéry
• Bonus v podobě již dříve 

vydaných programů
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KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové KPČ,

v únoru a březnu 2016 vám 
nabízíme vybrané inscenace 
za zvýhodněné vstupné:  
30% slevu.

Josef Kajetán Tyl 

STRAKONICKÝ DUDÁK 
Národní divadlo,  
úterý 29. 3. v 19 hod.

Caryl Churchillová 

LÁSKA A INFORMACE 
Nová scéna,  
neděle 6. 3. ve 20 hod.
Hra první dámy současné britské 
dramatiky, sedmasedmdesátileté 
Caryl Churchillové, byla poprvé 
uvedena v londýnském divadle 
Royal Court v roce 2012 a v Ná-
rodním divadle ji bude režírovat 
Petra Tejnorová.

Hostování ND Brno 
Sofoklés

KRÁL OIDIPÚS 
Stavovské divadlo,  
pondělí 15. 2. v 19 hod.
BONUS – jednotné  
vstupné 100 Kč

Chanoch Levin 

STRASTI ŽIVOTA 
Nová scéna,  
pondělí 15. 2. a neděle 13. 3.  
ve 20 hod.
Pozoruhodný izraelský dramatik 
Chanoch Levin patří k nejuzná-
vanějším autorům izraelského 
dramatu. Někteří ho přirovnávají 
ke Kafkovi, jiní k Beckettovi, ještě 
jiní k Havlovi… Jeho hlas je však 
zcela svébytný a originální. Hrají: 
Jiří Štěpnička, Jana Boušková 
a Alois Švehlík.

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky na pokladnách ND 
do termínu konce rezervace 
(Sleva 1+1 se zobrazí na vstu-
pence jako 50 % z běžné ceny 
vstupného).

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 

HOSTOVÁNÍ NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO 

Sofoklés: Král Oidipús 
Nenechte si ujít nejlepší tragédii všech dob –  
Sofoklova Krále Oidipa – v podání Mahenovy činohry 
Národního divadla Brno. V režii Martina Františáka 
uvidíte v titulní roli Martina Siničáka, jako Iokasté 
vystoupí Eva Novotná, Kreóna hraje Tomáš Šulaj. 

15. února 2016 v 19:00 hod. ve Stavovském divadle
Vstupenky za 120 – 290 Kč v pokladnách ND 
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65. narozeniny  
Miroslava Donutila (*7. 2. 1951)

Vážený pane Donutile, milý Mirku!
Není mnoho herců, kteří po šedesátce dokážou hrát 
rozverného mladíka. Tedy hrát ho můžou, ale publikum 
nemusí věřit. Vám to věří, plácají se do stehen a řehtají 
se jako před časem Jiří Suchý, který Vás tehdy dokonce 
nazval „klaunem z Boží milosti“. Na studia herectví jste 
prý šel kvůli úniku před matematikou, ale počítání Vás 
stejně nemine. Truffaldino přiběhne na scénu ještě  
18x a dosáhne neuvěřitelné 600. reprízy. Takže  
4. února, kdy bude Sluha dvou pánů v Národním divadle 
po pětisté osmdesáté druhé, si hodně užijte potlesku, 
smíchu a gratulací k narozeninám, které budou za pár 
dní následovat!
Činohra ND

Blahopřání  
od kolegů
27. února 2016 slaví 40. narozeniny kolega,  
inspicient Činohry ND Miroslav Král. 

Milý kolego Králi Miroslave,
před časem, když odešel z divadla kolega David Růžič-
ka, jsme se dostali do patové situace. Sehnat profesio-
nálního inspicienta bylo jako hledat jehlu v kupce sena. 
Měli jsme to štěstí, že jsme „jehlu“ našli.  
Přejeme Ti do další „desítky“ hodně štěstí, pevné nervy 
a co nejméně uklidňujících prášků!

Tví kolegové inspicienti  
Václav Bláha a Milan Školník
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V 18.30 se můžete těšit  
na dramaturgický úvod k inscenaci  
s Martou Ljubkovou.
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Plzeňské  
Probuzení jara
Na konci února přivítá Nová 
scéna Národního divadla 
úspěšný muzikál z pera Ste-
vena Satera a Duncana Sheika 
Probuzení jara / Spring Awa
kening. Po úspěšném uvedení 
před „domácím“ publikem jej 
po několika vyprodaných reprí-
zách přiváží plzeňské Divadlo  
J. K. Tyla i na jednu ze scén 
Národního divadla.

„Tématem muzikálu Probuzení jara je ob
tížnost dospívání, hledání sama sebe, touha 
po jakémsi ukotvení a samozřejmě láska,“ 
představuje inscenaci šéf muzikálu Divadla 
J. K Tyla Roman Meluzín. „Muzikál je o mla
dých lidech, tudíž obsazení tvoří nejmladší 
muzikálová generace našeho souboru. A my si 
troufáme říct, že je to generace velmi silná.“

Muzikál napsaný dle stejnojmenné divadelní 
hry německého dramatika a režiséra Franka 
Wedekinda zaznamenal po svém prvním 
uvedení na Broadwayi (2006) značný úspěch 
a získal si srdce diváků i divadelních kritiků. 
Původnímu Wedekindovu dílu se takového 
přijetí ve své době nedostalo. 

V roce 1891, kdy byla hra napsána, vyvolala 
velmi bouřlivé reakce, neboť se její autor 
odvážil dotknout největšího tabu tehdej-
ší společnosti – sexuality v mnoha jejích 
podobách a problému vzájemného nepocho-
pení a lhostejnosti mezi dospívající generací 
a dospělými. Uvádění hry bylo sice tehdy 
na dlouhá léta zakázáno, Wedekind se však 
díky ní stal symbolem nastupujícího moder-
ního divadla.

Probuzení jara se svým burcujícím posel-
stvím obletělo již desítky zemí celého světa 
a v neděli 28. února přiletí i do Prahy, kde jej 
uvedeme od 19 hodin na Nové scéně.

7. 2. v 17 hodin
Studio DAMÚZA 

Houpací pohádky 
Na motivy pohádek ze stejnojmenné knihy 
Aloise Mikulky.
Co všechno může vidět malé růžové vel-
blouďátko, podívá-li se na svět z výšky? Co 
může zažít během jedné nečekané noční jízdy 
po obloze, vyhoupne-li se na rožek měsíce? 
Možná se stane svědkem děsivé loupeže 
ukrutného Jollyho Jokera. Možná uslyší rol-
ničku bledě modrého autíčka cililink, stojícího 
právě na startu velikého závodu… Možná. Kdo 
ví. Cesta po obloze je dlouhá a velblouďátko je 
přeci jen maličké a tuze unavené…
 
Hrají: Dominik Linka a Diana Čičmanová
Koncept, režie: Dominik Linka,  
Diana Čičmanová, Zuzana Vítková
Scénografie: Zuzana Vítková
Hudba: Dominik Linka

Určeno pro děti od 4 let a jejich rodiče
Délka představení: 40 minut

21. 2. v 17 hodin, 22. 2. v 10 hodin
Laterna magika 

Vidím nevidím 
Co vidím, když nevidím  
(tvůrčí dílna)

Co všechno vidíš, když zavřeš oči? Tma pod 
víčky může být mnohem barevnější, než 
se zdá… Ještě před návštěvou představení 
se s nejmladšími diváky hravě naladíme 
na téma inscenace Vidím nevidím a zkusí-
me se vcítit do hlavní postavy – nevidomé 
Agátky.

Tvůrčí dílna pro děti od 5 let v ceně vstu-
penky. Probíhá na zkušebně Nové scény cca 
1 hodinu před začátkem představení. Nutná 
předchozí rezervace na e-mailu tvurcidil-
ny@narodni-divadlo.cz.

Více na webu Národního divadla v sekci ND+. 
www.narodni-divadlo.cz/cs/ndplus 

Pro malé diváky
Národní divadlo připravilo na únor opět zábavný program pro děti. 
Ve zbrusu nové pohádce Studia DAMÚZA tak budete moci například 
putovat spolu s malým velblouďátkem noční oblohou. Inscenace Vidím 
nevidím Laterny magiky zase ukáže, jak dobrodružný může být život 
malé nevidomé holčičky Agátky.

Udělejte dobrý skutek a přijďte podpořit onkologicky  
nemocné děti na II. ročník Dne dětské onkologie
V sobotu 13. února 2016 proběhne v Praze již 
II. ročník mezinárodního Dne dětské onkologie. 
Stejně jako vloni, také letošní ročník má za cíl 
přiblížit veřejnosti problematiku dětských 
onkologických onemocnění, vzdát hold všem 
bývalým i současným onkologickým dětským 
pacientům a vzpomenout na ty, kteří onemocně-
ní bohužel podlehli.
Na Den dětské onkologie, který si připomíná celá 
Evropa, bude pro širokou veřejnost opět připra-
ven bohatý doprovodný program. Ten zahájí  

ve 13 hodin na piazzetě Národního divadla nauč-
ná panelová expozice, která přiblíží problematiku 
nádorových onemocnění u dětí. V 15 hodin pro-
běhne v prostorách Národního divadla odborná 
beseda s lékaři a bývalými pacienty Kliniky dět-
ské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice 
Motol. Přítomné děti se také budou moci zapojit 
například do Microsoft kódovací dílny či si přijít 
pro podpis známých osobností.
Celé odpoledne vyvrcholí velkým lampiono-
vým průvodem, který se vypraví v 16 hodin 

od Národního divadla po Národní třídě až 
na Václavské náměstí. Zde bude Den dětské 
onkologie zakončen velkým „Galakoncer-
tem pod koněm“. Kromě aktivit pro širokou 
veřejnost bude program dne patřit především 
bývalým i současným pacientům a jejich ro-
dinám. Těch se z celé České republiky sjedou 
do Prahy více než tři stovky. Podrobnosti 
k celému programu jsou k dispozici na  
www.dendetskeonkologie.cz.



Vidím nevidím
Scénář, animace a režie: Maria Procházková
Hudba: Marek Doubrava
Kostýmy: Simona Rybáková
Scéna: Jan Novotný
Choreografie: Zdeněk Prokeš
Pohybová spolupráce:  
Barbora Mandys Pauerová

Uvádíme:
21. 2. od 17.00 a 22. 2. od 10.00
na Nové scéně

Inscenace scenáristky, režisérky a animátorky 
Marii Procházkové (mj. autorka filmů Kdopak 
by se vlka bál a Žralok v hlavě) je určena dětem 
i jejich rodičům. Malí diváci se v ní ponoří 
do světa představ a fantazie holčičky Agátky. 
S hravou animací, tancem, pantomimou i prvky 
černého divadla rozvíjí Laterna magika svět 
představ a každodenních dobrodružství, která 
může zažívat každý, když se bude na svět dívat 
jinýma očima. Kde jsou hranice dětské fantazie? 
Kromě dětské role holčičky Agátky účinkují 
v inscenaci známí herci Linda Rybová a Tomáš 
Měcháček.

Dopolední představení hrajeme za jednotné 
vstupné 150 Kč.

Malí diváci se mohou na představení hravě 
naladit na tvůrčí dílně, která mu předchází. 
Nutná rezervace na 
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.

 ×
Tomáš Měcháček a Ada Matoušů
Foto: H. Smejkalová

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ
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Malý princ
Několik otázek pro choreografa Libora Vaculíka
Kolik prostoru bude tanec v nové inscenaci mít?
Jako první jsem připravil choreografii pro filmové pro-
jekce, dotáčky proběhly už na konci listopadu. Nyní je 
inscenace ve fázi, kdy jednotlivé složky vznikají a pan 
režisér Morávek pracuje především s herci. Pokud 
mohu soudit podle scénáře, odhaduji, že v inscenaci 
nakonec bude cca 25 až 30 minut tanečních a pohybo-
vých částí. Záleží ale především na panu režisérovi.

S Vladimírem Morávkem spolupracujete poprvé?
Ano a myslím, že pan Morávek je přístupný návrhům 
ostatních spolupracovníků. Pokud se pro něco 
nadchne, chce toho víc, třeba to tak bude i s tancem. 
Já respektuji jeho pozici režiséra a přizpůsobím se. 
Hodně se ukáže, až inscenace získá celkový tvar. 
Pokud uvidím, že bude prostor pro další pohyb, určitě 
si s ním o tom promluvím.

Ve výběru tanečníků jste měl volnou ruku?
Do inscenace jsou obsazeny čtyři tanečnice a čtyři 
tanečníci, kteří by měli zvládnout celé představení, 
samozřejmě jsou nějaké alternace pro případ zranění 
a nemoci. Konkurz se konal vlastně formou tréninku, 
vybral jsem si tanečníky, kteří se mi líbili. Choreografie 
by se neměla nějak výrazně lišit od stylu, na jaký jsou 
diváci v mých inscenacích zvyklí.

Necháváte při tvorbě choreografie interpretům 
prostor pro improvizaci?
Tanečníky většinou improvizovat nenechávám. Pro mne 
je zásadní hudba, to je základ, se kterým pracuji, stavím 
choreografii předem a tanečníci mají jasně dané, co 
mají dělat. Samozřejmě pokud přijdou s nějakým dalším 
nápadem, který mi bude vyhovovat a bude se líbit i panu 
Morávkovi, je osobní vklad vítaný. V zásadě ale jsem typ 
choreografa, který na sál jde už s hotovými vazbami. 

S Laternou magikou jste už několikrát v minulosti 
spolupracoval. Jaké na ni máte vzpomínky?
Zažil jsem tu hodně hezkých chvil, když jsem 
hostoval v roli Odyssea, to bylo ještě za éry Josefa 
Svobody a paní doktorky Mileny Honzíkové, dlou-
holeté dramaturgyně Laterny magiky. Odysseus 
se hrál v tehdejším Paláci kultury (Kongresové 
centrum – pozn.), kde byly skvělé podmínky, velké 
projekční plochy, na kterých vynikl film. Předsta-
vení byla vyprodaná, později jsme se alternovali 
s Vlastimilem Harapesem. Po několika letech jsem 
se vrátil jako choreograf – dělal jsem Minotaura 
a Sen o Kouzelné flétně. 

Sledujete Laternu magiku i dnes? Co může 
současným divákům nabídnout takovýto druh 
divadla?
Laterna magika určitě má potenciál zapůsobit 
na současného diváka. Samozřejmě, že v dnešní 
době, kdy se projekce stávají běžnou součástí 
inscenací všech žánrů, už je její postavení jiné než 
dřív. Stále však má své prvenství a také nejvíc zku-
šeností s využitím multimédií. Měla by mít prostor 
zkoušet nové technologie a jejich využití … Myslím, 
že je škoda, že je Laterna magika v Národním 
divadle trochu ve stínu Činohry, pod kterou patří, 
a že v nových projektech se pomalu víc mluví, 
než tancuje. Je to jen věc koncepce inscenace, 
aby měly jednotlivé umělecké složky rovnoprávné 
uplatnění, protože tanečníky má Laterna magika 
relativně kvalitní a některá představení, která jsem 
viděl, jsou opravdu povedená. Nejlepší je určitě 
Human Locomotion. 
 

Lucie Kocourková

Každý měsíc vás  
necháváme nahléd-

nout do zákulisí příprav 
premiéry Malého prince. 
V představeních Laterny 
magiky se propojují nej-
různější divadelní žánry 

i technologie a nejinak 
tomu bude i v inscenaci 

Vladimíra Morávka.  
Nezastupitelné místo 

má vždy tanec, a tak se 
dnes budeme věnovat 
jemu. Choreografie se 

ujal LIBOR VACULÍK, 
který s Laternou magi-
kou v minulosti spolu-
pracoval jako interpret 

i jako autor.

 >

Libor Vaculík 
na zkouškách Malého prince

Foto: H. Smejkalová

Nakresli mi … Malého prince!

Výtvarná soutěž pro malé diváky

Baví vás divadlo? A kreslení také? Laterna magika 
chystá inscenaci pro celou rodinu Malý princ a ten 
přeci také rád kreslil. Proto jsme se rozhodli uspo-
řádat výtvarnou soutěž o pro naše nejmenší diváky. 
Kresby inspirované knížkou Antoina de Saint-
-Exupéryho Malý princ můžete posílat na adresu 
Národního divadla: Ostrovní 1, 110 00 Praha 1. 
Na obálku napište heslo „Malý princ“.
Obrázky neskenujeme a zveřejníme na faceboo-
kovém profilu Laterny magiky. O vítězi rozhodnou 
fanoušci stránky, autor nejoblíbenějšího obrázku 
získá volné vstupenky právě na představení La-
terny magiky Malý princ, které bude mít premiéru 
1. dubna. Soutěže se mohou zúčastnit děti od 8 
do 12 let včetně. Uzávěrka příspěvků je 1. března, 
vyhlášení výsledků 15. března 2016.



Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

Čarodějův učeň
Taneční představení na motivy 
lužickosrbské legendy

Libreto: Jan Kodet, Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský 
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet
Režie: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)
Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková
Světelný design: Daniel Tesař

Uvádíme:
6. února 2016 
v Národním divadle

Krabat není sám, je obklopen starými 
bytostmi, se kterými jsme i my kdysi žili. 
Nejspíš jsme je ztratili už během první vlny 
kristianizace někdy v 11. či 12. století. V jeho 
příběhu stejně jako v příběhu Labutího jezera 
potkáváme motivy, kterým by možná rozuměl 
Vergilius, ale my už ne. Smrt krále noci, který 
obnovuje svoji každoroční sílu smrtí člově-
ka, je hodně stará indoevropská představa. 
Nemylme se, jádro této pohádky, tedy vílího 
příběhu (fairy tale) není až z třicetileté války, 
ale z nějakých chmurných staletí, kdy rytíři 
„kulatého stolu“ ještě procházeli temnými 
hvozdy a v mlýnech u opuštěných řek bojovali 
temní páni. V Krabatově příběhu nezvítězil ten, 
jehož temnota byla mocnější, ale ten, který 
našel světlo v ženě.

Václav Cílek, český geolog, klimatolog,  
spisovatel, filozof, překladatel
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Sněhová královna

Hudba: Sergej Prokofjev
Hudební úprava: Julian Philips

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Libreto: Michael Corder  
podle H. Ch. Andersena

Choreografie a režie: Michael Corder
Scéna a kostýmy: Mark Bailey

Světelný design: Paul Pyant

Asistentky choreografa: Yuri Uchiumi, 
Marilyn Vella-Gatt

Baletní mistři: Michaela Černá,  
Jiří Kodym, Marie Hybešová, Radek Vrátil

Dirigenti: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery

Premiéry:  
3. a 4. března 2016  

ve Státní opeře

Uvádíme: 
6., 18., 19. března 

a 7. a 14. května 2016
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Na počátku baletu Sněhová královna Micha-
ela Cordera byla hudba, a sice Prokofjevův 
méně známý balet Kamenný kvítek. Tato 
partitura, vytvořená v letech 1948–1953, byla 
jeho posledním jevištním dílem. Hudba má 
nesmírný novoromantický půvab, brilantní 
orchestraci a oplývá barevností. Pod tlakem 
umělecké cenzury v tehdejším Sovětském 
svazu se Prokofjev a jeho manželka rozhodli 
postavit balet na staré pohádce pocházející 
z oblasti Uralu. Scénář baletu, v němž se 
objevují postavy Danila, jeho nevěsty Kateřiny 
a Paní Měděné hory, sice nezavdával žádnou 
příčinu ke kritice, nicméně se nestal takovým 
baletním bestsellerem jako další dva slavné 
a divácky žádané Prokofjevovy balety, Romeo 
a Julie a Popelka. Samozřejmě v historii bale-
tu existují slavné adaptace Kamenného kvítku, 
například inscenace vytvořená Jurijem Grigo-
rovičem pro Kirovovo divadlo v roce 1957.

V Národním divadle v Praze jsme se s jevišt-
ní podobou Prokofjevova Kamenného kvítku 
mohli setkat v choreografii a režii Jiřího 
Němečka (v letech 1960–1967, 1980–1987).
Jádro Andersenovy Sněhové královny tvoří 
trojice postav, které jsou velice podobné 
trojici protagonistů Kamenného kvítku – Kaj 
(Danilo), Gerda (Kateřina) a Sněhová královna 
(Paní Měděné hory). V obou příbězích se hlav-
ní hrdina – Kaj/Danilo – zmítá mezi láskou, 
kterou cítí vůči Gerdě/Kateřině a mrazivou 
svůdností Sněhové královny/Paní Měděné 
hory. Kombinace zimní krajiny, tajuplného 
kouzla a cikánské lidové hudby, charakteris-
tické pro partituru Kamenného kvítku, podivu-
hodně odpovídá příběhu Sněhové královny.

Choreograf Michael Corder postavil Sněhovou 
královnu pro English National Ballet v roce 
2007. Nicméně, jak sám podotýká, na tématu 
pracoval se svým týmem několik let. Sklada-
tel Julian Philips upravil partituru: „jako by ji 
napsal sám Prokofjev konkrétně pro Sněhovou 
královnu“. Příběh tohoto pohádkového baletu 
v Corderově pojetí nevypravuje jenom pohád-
ku o vládkyni zimy, ale také přináší poselství: 
vyzdvihuje statečnost dívky Gerdy v protikla-
du s přesvědčivostí Sněhové královny jako 
ztělesněním zimy a moci přírody. 

Dalším velkým autorským vkladem v rámci 
inscenace je scénografie a kostýmní výprava 
výtvarníka Marka Baileyho. Ten odhaduje 
dobu, kterou potřeboval pro vytvoření návrhů 
scény a kostýmů, na 15 měsíců.
„Spolupracoval jsem také s malíři a barviči, 
abychom docílili barvy a efekty, které jsem 
od kostýmů očekával, vybíral jsem střevíce 
a byl jsem v neustálém kontaktu s vlásenkáři 
a maskéry, abychom docílili celkového žádoucí
ho vzhledu – u některých postav jsme se zabý
vali i takovými detaily jako třeba obočí! …Pokud 
jde o scénu, snažil jsem se především o to, aby 
palác Sněhové královny působil, jako kdyby 
byl z ledu. Nejdřív se palác vyřezal podle mých 

návrhů, poté se vytvořily formy, jež jsme použili 
k vyhotovení konečného kusu, který byl pak 
upraven tak, aby vypadal jako led. Použili jsme 
také mnoho zrcadel, jelikož zrcadlo Sněhové 
královny je jedním z klíčových prvků díla. I zr
cadlo bylo upraveno tak, aby působilo dojmem, 
že je zamrzlé, pokryté jinovatkou. Na kostýmy 
jsme použili hodně „ledových“ barev a průhled
né látky, mnohé z nich jsme opatřili speciálním 
potiskem a ručním malováním. Nakonec jsme je 
pokryli křišťálem (v pražské inscenaci od firmy 
Preciosa), což jim dodalo vzhled ledu a sněhu.“ 
Nyní se to vše odehrává v Dílnách a Ateliérech 
Národního divadla, kde příprava na Sněhovou 
královnu kulminuje.

A libreto baletu? 
Je inspirováno fascinující pohádkou Hanse 
Christiana Andersena, jeho bájnou atmosfé-
rou, poselstvím i přístupem k přírodě.  
Kaj a Gerda se znají odmalička. Na jejich 
sluncem ozářený láskyplný vztah však žárlí 
Sněhová královna, která ve svém kouzelném 
zrcadle nechce vidět jejich lásku, ale svou 
vlastní moc s cílem návratu věčné zimy. 
V záchvatu zloby zrcadlo rozbíjí … Proto také 
vchází do domu, kde žije Kaj a Gerda, Kaje 
očaruje a do jeho očí a srdce vkládá střípky 
ledu. Všichni si užívají nenadálé změny roční 
doby, nicméně jsou také překvapeni promě-
nou Kajovy povahy, jeho chováním.  
Zničí Gerdiny vzácné růže, kazí chlapcům 
hru … až zůstane sám. Uvědomí si, že je 
ztracen. Ze tmy vystoupí Sněhová královna 
za doprovodu svých vlků, bílých lišek a skřít-
ků. Chlapec má strach, ale zároveň vnímá její 
ohromující krásu. Královna ho políbí. Pocítí 
prudkou bolest, ona ho však obejme a zvedne 
k zamrzlé noční obloze. 

Věčná zima zahájila svou vládu. Kaj beze 
stopy zmizel a zdrcená Gerda se ho snaží 
nalézt. Vyčerpáním upadne do hlubokého 
spánku a ve snu jí její růže napoví, že Kaj není 
mrtev a že má věřit v jeho lásku. Zatím Kaj je 
oslepen třpytivou krásou paláce, ohromeně 
sleduje ledový ples i tanec samotné Sněhové 
královny. 
Ta mu sdělí, že pokud se chce dostat na svo-
bodu, musí dokázat svou oddanost tím, že 
z roztroušených střípků složí její rozbité 
zrcadlo. Je přesvědčená, že splnit tento úkol 
není možné. Kaj se tedy pustí do svého neko-
nečného a nesplnitelného díla. 
Mezitím se Gerda s darovaným sobem vydá 
na cestu až k dalekým zamrzlým pustinám, 
dojde až k paláci Sněhové královny. Zde najde 
smutného, zmrzlého Kaje, sedícího pod zrca-
dlem. Skládanku má už téměř celou hotovou, 
chybí mu však poslední dva střípky. Když se 
Gerda pokusí přistoupit ke Kajovi, do cesty 
jí vstoupí Sněhová královna a její nohsledi. 
Povzbuzená svou láskou přiběhne ke svému 
příteli, obejme ho a propukne v pláč. Horké 
Gerdiny slzy rozpustí led kolem Kajova srdce 
a z jeho hrudi vypadne první střep z rozbitého 

Hovory s…
MICHAEL CORDER
25. února 2016 přivítáme na Nové scéně 
ND Michaela Cordera, světoznámého brit-
ského choreografa, dlouholetého prvního 
sólistu Royal Ballet v Londýně, pedagoga 
a tvůrce nové premiéry baletu Sněhová 
královna.

Vytvořil více než 60 vlastních choreografií 
a spolupracoval se soubory po celém světě. 
Jeho díla uvedly Royal Ballet, Sadler’s 
Wells Royal Ballet, Birmingham Royal 
Ballet, English National Ballet, Královský 
dánský balet, Nizozemský národní balet, 
Vlámský královský balet, Boston Ballet, 
Norský národní balet, Wiena Staatsballett 
a další věhlasné soubory. 
Diváci budou mít jedinečnou příležitost 
vidět Michaela Cordera v živém rozhovo-
ru s Petrem Zuskou, uměleckým šéfem 
Baletu ND, o jeho životě a choreografické 
tvorbě. V rámci večera uvidí ukázky z při-
pravované premiéry.

25. 2. 2016 v 15.30 na Nové scéně 
Vstup zdarma.

www.narodni-divadlo.cz
www.novascena.cz
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zrcadla. Vtom Kaj pozná Gerdu a rozpomene 
se na jejich lásku. I on začne ronit slzy a ledo-
vý střep se mu vyplaví i z očí. Gerda popadne 
oba střepy a s radostí je podá Kajovi, který je 
okamžitě vloží do zrcadla. Tím je prolomeno 
zakletí Sněhové královny i konec věčné zimy. 
Láska zvítězí.
 

-kat- 

Na scénu přichází… Sněhová královna!

 >

Nikola Márová
Foto: P. Hejný
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BALET > ZE SVĚTA

Tradice versus moderna

Petře, nedávno jste byl hostem Mezinárodního kul-
turního fóra v Petrohradě, kterého jste se účastnil 
na základě osobního pozvání Borise Eifmana. 
O co šlo?
Ono kulturní fórum v Petrohradě trvalo tři dny 
a týkalo se vlastně všech odvětví umění a kultury. 
Poli baletnímu „šéfoval“ Boris Eifman, který pozval 
několik osobností jak místních, tak i z celého světa. 
Mezi nimi tedy i mne. Jednou z událostí byl i tzv. 
kulatý stůl, jehož téma bylo: „Klasický baletní odkaz: 
Muzeum, nebo divadlo?“ Každý z nás měl v rámci 
této problematiky nějaký referát a tomu naslouchalo 
zhruba 200 lidí (zástupců baletu, divadla, různých 
médií). Posléze se rozvinula i diskuze.
Celé to trvalo více než tři hodiny, a jelikož se to ode-
hrávalo v jednom z největších sálů foyeru Mariinské-
ho divadla, byla nám všem docela zima.

O čem byl váš příspěvek k danému tématu?
Hovořil jsem tam asi deset minut, takže nemohu 
zopakovat všechno. Kromě jiného jsem řekl, že tituly 
klasického baletu jsou tak trochu obojím, tedy muze-
em i divadlem, a to jednak ze své podstaty a samo-
zřejmě také širokým spektrem přístupu současných 
tvůrců. Na jednom konci tohoto spektra jsou více 
méně tzv. restaurátoři, na opačném umělci, kteří na-
cházejí úplně odlišné způsoby vyjádření. Choreogra-
ficky, dramaturgicky a divadelně všeobecně. A mnoho 
je někde mezi tím. 
Řekl jsem, že tato pestrá mozaika v přístupech 
ke klasickému odkazu je vlastně sama od sebe dobře 
vybalancovaná a v pořádku, mimo jiné odpovídá 
i různorodým očekáváním a vkusu publika. Ško-
da jen, že mezi těmito pomyslnými tábory tvůrců 
i diváků občas chybí dostatek uvolněnosti, respektu 
a otevřenosti k odlišným názorům a přístupům. 
Balet byl ale vždycky uměním jevištním, a proto by 
měl být i nadále především DIVADLEM. A divadlo 

nesmí být ustrnutím. Divadlo je synonymem života, 
pohybu, dynamiky a vývoje. A navíc odrazem tohoto 
dnešního neopakovatelného momentu. Divadlo není 
socha, obraz, kniha či symfonie zapsaná v notách 
do posledního puntíku. Dále jsem řekl, že od dob 
legendárních tvůrců jako Bournonville, Perrault, 
Petipa … se celý svět a společnost rapidně změnili. 
I v rámci uvádění legendárních titulů těchto umělců 
baletní svět a jeho „řeč“ musí nějak reagovat. Ale 
hlavně (což jsem v závěru dodal) „Show must go 
on“ – což můžeme vlastně považovat za určitý 
pop-rockový odkaz . Musíme tvořit a objevovat. 
To přesně dělal zmíněný Marius Petipa ve druhé 
polovině 19. století. To je zřejmě jeho nejdůležitější 
odkaz. Tedy ne forma, ale princip. Petipa není žádný 
svatý otec. Byl to tvůrčí člověk jako mnoho z nás 
teď a tady … Měl jsem trochu obavu, že mne za tuto 
poslední větu v Petrohradě ukamenují, ale mýlil 
jsem se. Tleskali mi.

Byl jste v dobré společnosti, u kulatého stolu deba-
tovala řada významných osobností, víceméně šéfů 
světových baletních souborů. Názory kterého z nich 
vás (ať již souhlasně, či nesouhlasně) zaujaly?
V podstatě musím říci, že napříč námi všemi panova-
la shoda. Všichni jsme mluvili v odlišných kontextech 
a nazírali na to téma z různých úhlů, ale v zásadě 
jsme říkali to samé. Co mě zaujalo, byly příspěvky 
tamních osobností baletu, které často zmínily fakt, 
že i velice tradičně pojaté balety jako Labutí jezero či 
Bajadéra, u nichž se vždy píše „podle Petipy“, prošly 
během mnoha desetiletí již tolika úpravami a změna-
mi, že i sám Petipa by to zřejmě jen těžko poznával. 
Žádné stoprocentně relevantní zápisy toho, jak to 
skutečně tehdy vypadalo, prý nejsou… Když to tedy 
nahlédneme ještě skrz tento názor, nejsem si už 
zcela jistý, o čem se vlastně bavíme (to mi tam v tu 
chvíli jen tak prolétlo hlavou).

Na sklonku loňského roku se v Petrohradě konal 4. ročník Mezinárodního kulturního fóra,  
kterého se účastnily klíčové ruské umělecké instituce, osobnosti či legislativní autority.  
Program fóra se skládal z více než 300 akcí napříč uměleckými žánry, odehrával se  
v osmi desítkách lokalit (Ermitáží počínaje a Mariinským divadlem konče).  
Vzhledem k mezinárodní povaze fóra se tohoto velkolepého setkání účastnila velká  
řada zahraničních osobností. Hlavní téma fóra znělo „Muzeum, nebo divadlo?“, což v baletní  
složce fóra velice rezonovalo. Hostem zde byl i umělecký šéf Baletu ND PETR ZUSKA. 

4. ročník 
Mezinárodního 
kulturního 
fóra
Petrohrad  
14.–16. 12. 2015
Účastníci diskuze u kulatého 
stolu v rámci baletní sekce:
Boris Eifman (choreograf 
a šéf Eifman Ballet), Ju-
rij Fatejev (umělecký šéf 
Mariinského baletu), Ana 
Laguna (legendární tanečnice, 
asistentka a manželka Matse 
Eka), Diana Višněva (jedna 
z hvězd světového baletu, 
primabalerína Mariinského 
divadla), Feng Ying (umělecká 
šéfka Národního čínského ba-
letu), Sue-Jin Kang (umělecká 
šéfka Korejského národního 
baletu), Nikolaj Tsiskaridze 
(bývalý první sólista Velkého 
divadla v Moskvě, současný 
ředitel Učiliště A. Vaganovo-
vé), Tamas Solymosi (umělec-
ký šéf Maďarského národního 
baletu), Alkis Raftis (prezident 
IDC při Unesco) a Petr Zuska 
(umělecký šéf Baletu Národní-
ho divadla).
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Vyzněl tedy z celého fóra nějaký závěr?
No to je vtipné. Přesně takhle se zeptal na konci toho 
všeho elegantní stařík v černých brýlích, který seděl 
v první řadě toho „publika“. „Boris, i jesť kakoj to rezul
tat iz vsjevo tavo?“ Ten, kdo se Eifmana takto zeptal, 
byl bývalý dlouholetý dvorní choreograf Mariinského 
(dříve Kirovova) baletu Oleg Vinogradov. Nevím, co 
čekal. Možná si myslel, že nás deset „odborníků“ 
se dohodneme na nějakém konkrétním plánu, jak 
se to tedy dál bude dělat? Borisova odpověď: „Nět, 
konešno, nikakovo rezultata nět. Prosto nado prodolžať 
v rabotě i tvorčestvě.“ Pana Vinogradova ta odpověď 
evidentně zcela neuspokojila. 

Jméno Borise Eifmana nese nová Baletní akademie 
v Petrohradě, nová konkurence dosavadní Škole 
A. Vaganovové. Byl jste se tam podívat?
Byl. Ale něco k tomu musím předeslat. Borise Eifma-
na znám dlouho. Při jednom z našich setkání v Praze 
v roce 2012 jsem mu tak trochu plakal na rameni. 
Ministerstvo kultury mne tehdy požádalo spojit Balet 
Státní opery s „mým“ Baletem Národního divadla, což 
jsem se svým týmem beze zbytku a úspěšně zvládl. 
Jednou z mých podmínek v rámci tohoto kroku bylo 
„zevropštění“ platů těchto tanečníků. Nejenže minis-
terstvo kultury toto do dnešního dne nesplnilo, ale 
v tu danou dobu mi vlastně ani nepřidělilo stávající 
platové výměry pro 25 nových tanečníků (kteří přišli 
ze Státní opery). Sezona již dávno byla v běhu, ale já 
jsem na ně oficiálně pořád vůbec neměl peníze. Žád-
né! Boris tehdy vyvalil oči a odpověděl: „To je divné, 
mně teď v Petrohradě staví Akademii“. Byl to moment 
jak vystřižený z absurdního dramatu. Ano, a teď jsem 
tam byl. Supermoderně designovaná pětipatrová 
budova s mimoúrovňovými prosklenými atrii a výtahy 
byla vybudovaná od základu na místě bývalého veli-
kého kinosálu. Je zde asi deset baletních sálů, bazén, 
sauny, kuchyně a jídelna. Jednoduché, ale útulné 
bytečky pro žáky, učebny pro další předměty. Asistent 
Borise Eifmana jezdí po celém Rusku a vyhledává ta-
lentované děti. Pokud jsou přijaty, je o ně v Akademii 
stoprocentně postaráno. Mají hodiny baletu, akroba-
cie, hip hopu, společenského tance, moderního tance 
a relaxace. Jsou živeny, šaceny a kompletně pod 
zdravotnickým dohledem. Ty mladší mají k dispozici 
místo maminek profesionální chůvy. 
Celý tento malý „ráj na zemi“ nebyl financován 
žádným spřáteleným oligarchou, ale státem. Ruskou 
vládou. A ani jeden z rodičů žáků od 8 do 18 let 
nemusí zaplatit za to všechno ani kopejku. Když jsme 
tím barákem procházeli, naklonila se ke mně Ana 
Laguna a říká: „Tohle by bylo všude v Evropě naprosto 
nemyslitelné. To je asi možné jen tady v Rusku.“ Ana to 
řekla docela přesně.
Osobně jsem byl v Rusku během posledních deseti let 
asi pětkrát. Tedy v Petrohradě nebo v Moskvě. Ať již 
jako tanečník na Gala v Mariinském divadle nebo jako 
choreograf a šéf souboru v rámci našeho hostování, 
i v dalších divadlech obou měst. A vždycky jsem byl 
trochu v šoku z toho, jak se ke mně (k nám) chovali. 
Rusové si velice považují umělců. Svých i zahranič-
ních. Ten autentický zážitek se dá krájet. Pro Rusy je 
kultura poklad, který se musí hýčkat. Ať už si o Rusku 
myslíte cokoli, čistě v rámci vztahu k umění by mohlo 
být vzorem pro současnou Evropu a naše Těžkoslo-
vensko speciálně. Toť má mnohokráte zopakovaná 
zkušenost. 

Kateřina Hanáčková

1  Petr Zuska se Sue-Jin Kang
2  Boris Eifman
3  Ana Laguna
4  Foyer Mariinského divadla

Foto: archiv
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Balet v pohybu
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 >

Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři
Foto: P. Hejný

V dohledné době čeká Balet ND několik zahraničních hostování. 
Dvě představení titulu Čarodě
jův učeň budou moci zhlédnout 
pod názvem Krabat návštěvníci 
holandského Zuiderstrandtheater 
v Haagu (31. 3. a 1. 4.).  
V Národním divadle inscenaci 
hrajeme 6. února ve 14 a 18 hodin.

Do německého Mnichova, na zá-
kladě pozvání Bayerisches Staats- 
ballett poté pojedou naši sólisté 
v rámci pozvání na baletní Gala 
s názvem Terpsichore. Předsta-
víme zde dvě choreografie Petra 
Zusky Lyrická a Déjà vu.

Další cestou za zahraničním 
divákem je dubnové hostování 
ve Francii. V pařížské Opéra de 
Massy uvede Balet Národního 
divadla inscenaci Petra Zusky  
Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři. 

Pokud nebudete 8. 4. v Paříži, 
pojďte na Sólo pro tři v Praze,  
hrajeme ho hned dvakrát  
14. února, a to od 14 a 19 hodin 
v Národním divadle. 



Valmont
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Jiří Kodym jako Valmont
Zuzana Šimáková jako Markýza de Merteuil
Foto: M. Divíšek

Myšlenky na odplatu a pomstu ovládají, ničí, pokřivují  
a zažehávají plameny války nejen vnější, ale především té vnitřní. 
Čí pomsta je více zdrcující? Ta, kterou vede muž, anebo žena?  
Jak se platí za to, když si člověk zahrává s city druhých? 

Okouzlující vdova markýza de Merteuil rozehrává 
bezohlednou partii vůči stárnoucímu milenci Ger-
courtovi. Jako nástroj své pomsty si volí dvorního 
svůdníka vikomta Valmonta. Tak začíná napínavý 
příběh dvou libertinů, který převedl do baletní podo-
by choreograf a režisér Libor Vaculík podle slavného 
románu Choderlose de Laclose Nebezpečné známosti. 
Chladná hra Merteuil a Valmonta je nejen reflexí 
francouzské společnosti 18. století, ale také úvahou 
o cestě k absolutní svobodě, která díky egoismu, 
přetvářce a manipulaci nemůže být ničím vykoupena. 
Na konce této hry čeká pouze osamělost a smrt …

Užijte si, jak choreograf Libor Vaculík vtělil  
všechny tyto pohnutky do řeči pohybu!

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

Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 
Hudební režie: Petr Malásek

Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

Uvádíme: 
1. února a 16. března 2016 

ve Stavovském divadle
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Balet podle slavného románu Charlese Dickense

Námět a výběr písniček: Rachel Portman  
Choreografie a režie: Berangere Andreo  
Výtvarníkem scény a kostýmů: Josef Jelínek 
Premiéra: 27. 2. 2016 ve Stavovském divadle 
Reprízy: 28. 2., 15. 5. a 4. 6. 2016

Po velmi úspěšné inscenaci baletu Petr Pan v roce 2013, která byla 
uvedena více jak 30krát na scénách v České republice, uvede Bohemia 
Balet, soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy další typ rodinného 
představení. Tentokrát půjde o světovou premiéru baletu Oliver Twist. 
Děj literární předlohy poskytuje celou řadu dramaticky vypjatých situací, 
které podobně, jako charakterově vyhraněné postavy, jsou vhodné k ta-
nečnímu vyjádření. 

HOSTOVÁNÍ TANEČNÍ KONZERVATOŘE HL. M. PRAHY

Oliver Twist 
HOSTOVÁNÍ BABY BALETU PRAHA

Vítej na světě

Taneční divadlo na písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka 

Námět a výběr písniček: Vlasta Schneiderová 
Choreografie: Vlasta Schneiderová, Pavla Königsmarková,  
Natálie Housková, Agurtzane Pérez Olóriz 
Tančí: studenti Konzervatoře Taneční centrum Praha  
Premiéry: 2. a 5. února 2016 ve Stavovském divadle

Nejlepší studenti nižších ročníků Konzervatoře Taneční centrum 
Praha se představí divákům v premiérách nového rodinného 
představení s názvem Vítej na světě. Taneční divadlo pochází z dílny 
ředitelky konzervatoře Vlasty Schneiderové. V pěti tematických 
obrazech interpretují mladí umělci koloběh života, radosti a starosti 
od narození do dospělosti. 

Konkurz
na doplnění míst členů souboru Baletu Národního divadla  
pro sezonu 2016/2017.  

Hledáme profesionální tanečníky s vynikající 
technikou (klasickou i moderní) na pozice:

1) tanečník sboru baletu (dámy, páni)
2) sólista a demisólista (dámy, páni)

Uchazeči budou ke konkurzu pozváni na zá-
kladě přihlášky a zaslaných podkladů: živo-
topis, portrétní fotografie, taneční fotografie. 
Nezapomeňte do přihlášky uvést: věk, výšku 
(cm), váhu (kg), národnost, předchozí zkuše-
nosti a vzdělání.

V sobotu 27. 2. 2016 v 10 hodin, v prosto-
rách Baletu ND Anenské nám. 2, Praha 1

Registrace uchazečů od 8 hodin

Přihlášky zasílejte do 17. 2. 2016 
na adresu:
Balet Národního divadla
Petra Šifnerová
Anenské nám. 2, 112 30 Praha 1
Tel.: +420 224 902 526
Fax: +420 224 902 539
E-mail: p.sifnerova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz



Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Instinkt, 
Lidové noviny, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS

ROSSINI

POPELKA
DIRIGENT: JAN KUČERA
REŽIE: ENIKŐ ESZENYI

UVÁDÍME: 12. A 24. ÚNORA 2016 VE STAVOVSKÉM DIVADLE
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Martin Leginus
Foto: T. Brabec

Partitura opery 
Madama Butterfly 
je dokonalá,
říká dirigent MARTIN LEGINUS, 
hudební ředitel Státní opery

V souvislosti s prvním uvedením Madamy Butterfly 
v La Scale se mluví o emotivně vypjatých zkouškách, 
kdy účinkující dokonale strhla dojímavá Pucciniho 
hudba. Má tuto moc i dnes? Co považujete na tomto 
díle za onen recept na hluboký umělecký prožitek? 
Všechny Pucciniho opery mají z mého pohledu jednoho 
společného jmenovatele – je to láska na první poslech. 
Puccini dovedl schopnost „lomcovat“ s emocemi 
posluchače prostřednictvím hudby k dokonalosti. Jeho 
díla lze uvádět koncertně, protože působivost hudby 
je nezávislá na příběhu. Zároveň však každá Pucci-
niho opera vyniká i výraznými osudy postav, silným 
příběhem nebo zpracováním závažného tématu. Jeho 
hudba je nadčasová. Vzbuzuje obdiv u interpretů i laiků 
a dojímá dnes všechny stejně jako v době svého vzni-
ku. Naše cesta, jakou chceme divákům předat zážitek 
z hudby, spočívá v co nejvěrnější interpretaci partitu-
ry. Partitura opery Madama Butterfly je totiž dokonalá! 
Klíčem k úspěšnému uvedení díla je v neposlední 
řadě kvalitní obsazení ve všech (a to i v těch nejmen-
ších) postavách. Kvalita našich sólistů v obsazení je 
z mého pohledu velkým interpretačním příslibem. 

Madama Butterfly byla léta na repertoáru Státní 
opery a vedle Verdiho děl patřila mezi nejhranější. 
Vy nyní stojíte před orchestrem, kterému je parti-
tura dobře známá. To je na jedné straně výhoda, 
ale na druhé straně je to i mírně ztížená situace 
pro nalézání a uplatnění vašeho vlastního vnímání 
Pucciniho hudby. Jak pracujete s orchestrem na své 
představě Madamy Butterfly?
Orchestr Státní opery patří v České republice k nej-
zkušenějším v interpretaci Pucciniho děl. Má zname-
nitý smysl pro citlivé doprovázení sólistů. U našich 
hráčů velmi oceňuji, že i přes své obrovské zkušenosti 
s tímto Pucciniho dílem byli otevřeni novému inter-
pretačnímu pojetí, čímž mi umožnili nazkoušet dílo 
podle vlastních představ. Tentokrát jsme měli prostor, 
abychom se zaměřili na detail, protože se s dílem už 
nikdo nemusel seznamovat. U takovýchto zvukoma-
lebných partitur zaměřujeme pozornost na barevné 
a dynamické vyvážení zvuku orchestru. Klíčovou kvali-
tou u uvádění Pucciniho děl je rozmanitá agogika, díky 
níž se interpretace stává plastickou. Zde se zkušenost 
našeho orchestru stává jednoznačnou výhodou. 

Když byl před více než rokem zveřejněn program 
této operní sezony, vyjádřil jste své potěšení 
z chystané první spolupráce s režisérem Jiřím  
Heřmanem. Nyní je většina zkušebního procesu 
za vámi a blíží se premiéra. Naplnila se vaše  
očekávání? 
Všechna moje očekávání byla překonána. Produkce 
opery Madama Butterfly režiséra Jiřího Heřmana 
je prototypem inscenace, kterou bych jako divák 
chtěl určitě vidět vícekrát. S naší původní inscenací 
Madama Butterfly režiséra Karla Jerneka jsme se 
rozloučili teprve v loňském roce. Po neuvěřitelných 
třiceti sezonách! Jsem však šťastný, že divákům 
Státní opery nabídneme Madamu Butterfly v novém 
působivém inscenačním šatu, jehož autorem je právě 
Jiří Heřman. Jeho způsob režijního uchopení díla má 
mnoho výjimečných předností. Neuvěřitelně detailní 
pochopení vztahů mezi postavami, motivů jejich 
jednání a myšlení a samozřejmě velmi přitažlivá 
vizuální podoba inscenace, to jsou kvality, jichž si 
u Jiřího Heřmana cením nejvíce. Na novou podobu 
Madamy Butterfly se nesmírně těším a věřím, že bude 
ozdobou repertoáru Státní opery.

Když jste ve Státní opeře před dvěma lety nastudo-
val svou první operu, byl to Puccini a jeho Vlaštov-
ka. Od té doby jste ve Státní opeře dirigoval desítky 
představení, hudebně jste nastudoval Jeníčka 
a Mařenku, zásadně jste se podílel na angažování 
nových sólistů. Když teď otevíráte na dirigentském 
pultu Pucciniho partituru, je to jiný pocit než před 
těmi dvěma roky?
Dnes se s orchestrem navzájem známe výrazně 
lépe a můj obdiv a úcta ke všem jeho členům je 
mnohem větší. Každé představení je novým dob-
rodružstvím a zároveň výzvou ke zdokonalování. 
Když jsem nastupoval do vedení Státní opery, mým 
mottem bylo: „Nehledám dokonalost, ale progres.“ 
Dnes mohu říci, že neustále se zvyšující kvalita 
našich představení je tou nejlepší investicí směrem 
k divákovi. Když dnes otevírám na zkoušce partitu-
ru, věřím, že i nová inscenace Madamy Butterfly naše 
příznivce osloví a potěší. 

Juraj Gerbery

MADAMA BUTTERFLY

Autor libreta: 
Giuseppe Giacosa, Luigi Illica

Hudební nastudování: Martin Leginus
Dirigent: Martin Leginus

Režie: Jiří Heřman
Scéna: Jiří Heřman, Jan Lukášek

Kostýmy: Alexandra Grusková
Pohybová spolupráce: Lucie Hayashi

Světelný design: Daniel Tesař
Sbormistr: Adolf Melichar

Sbor a Orchestr Státní opery

Premiéry: 
4. a 9. února 2016

ve Státní opeře





30

OPERA > PREMIÉRA

Madama Butterfly  
je velkou rodinnou tragédií
S režisérem JIŘÍM HEŘMANEM o Puccinim 
a jeho slavné opeře Madama Butterfly
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Jaké bylo vaše první setkání s Puccinim?
Na počátku to byla fascinace hudbou i diva-
delností jeho oper, bylo to ještě před mým stu-
diem na HAMU. Při přijímacím řízení na operní 
režii jsem se nepohodl s vedením katedry 
na konceptu Tosky, viděl jsem to úplně jinak, 
což nebylo pochopeno ani přijato. Myslím, že 
jsem v lecčems dospěl a Tosca v brněnské 
opeře se mi s odstupem 20 let povedla, takže 
přijímací zkoušky mám konečně úspěšně 
za sebou. Od dob studií jsem se s Pucciniho 
dílem moc nesetkával. Čím dál více mi jeho 
díla připadala přeslazená, velké emoce vyjá-
dřené v hudbě mi v jevištních ztvárněních při-
padaly přehnané, plné operního klišé, jdoucí 
jen po povrchu. Prvořadý důraz bývá u Pucci-

niho především kladený na pěvecké výkony. To 
považuji za samozřejmost, opera má pro mne 
ale smysl pouze jen jako komplexní umělecké 
dílo tj. Gesamtkunstwerk. Proto jsem se jeho 
operám víceméně vyhýbal.

Změnil se v průběhu času váš pohled  
na jeho díla?
Toskou v Brně se můj vztah opět proměnil, 
dialog s dílem jsem začal hledáním živé-
ho impulsu k odehrání tohoto strhujícího 
příběhu. Paralelu jsem našel s životem 
mé nejoblíbenější pěvkyně Marie Callas. 
Společně s dramaturgyní Patricií Částkovou 
jsme také hledali motivace jednání hlavních 
postav v původní předloze Sardouovy hry, 
v opeře jsou velice prokrácené a zjednodu-
šené, poskytlo nám to mnoho inspirace, jak 
jednotlivé charaktery v jejich jednání vést. 
Vždycky, když režíruji operu, snažím se k tex-
tu i k hudbě přistupovat, jako bych je slyšel 
a četl poprvé, což je u tak známých a nejhra-
nějších oper právě to nejtěžší. Nenechat se 
strhnout tím, co bylo, ale umět hledat k dílu 
vztah úplně od začátku bez nánosů. S tímto 
přístupem mě Pucciniho dílo opět začalo 
přitahovat. Stále mě překvapuje, baví mě od-
krývat skladatelův cit pro vystižení okamžiků 
v našem životě, které nám o nás mohou 
sdělit něco více, to je fascinující.

Pucciniho opery patří stále mezi nejpopulár-
nější na světových jevištích. V čem myslíte, 
že spočívá jejich síla a atraktivnost pro 
publikum?
V hudbě a divadelnosti. 

Čím vás oslovila Madama Butterfly?
Když jsem působil jako asistent režie ve Stát-
ní opeře, viděl jsem jediné představení But
terfly, které během mého krátkého působení 
v tomto divadle zpívala na záskok Christina 
Vasileva. Její ztvárnění role bylo dokonalé, 
jak pěvecky, tak herecky. Od té doby jsem si 
přál tuto operu někdy nastudovat. Nic není 
v životě náhoda, všechno má svůj smysl a dů-
vod. Když jsem dostal nabídku inscenovat 
novou Madama Butterfly ve Státní opeře, bylo 
to rychlé rozhodnutí – v okamžiku, kdy jsem 
uviděl v návrhu obsazení právě Christinu 
Vasilevu, ale stejně tak i Marienku Kobiel-
skou, se kterou jsem se setkal v Rusalce, 
Pádu Arkuna a Jakobínovi. Myslím, že jsme 
našli společnou tvůrčí inspiraci. Stejně jako 
u Tosky jsem začal hledáním životního osudu, 
který by mi dal důvod rozpracovat tento pří-
běh. V novém pojetí se budu snažit insceno-
vat dílo z pohledu dospělého syna Butterfly 
a Pinkertona, který se dozvídá pravdu o svém 
původu. Nebude to tedy dvouletý klučina 
s blond kudrnami, co se vrhá do náruče své 
matky, ale dospělý syn toužící poznat pravdu 
o své rodině. Z tohoto pohledu se pro mne 
opera stala velkou rodinnou tragédií, která 
zcela nově ožívá a rozkrývá další vrstvy 
tohoto geniálního díla. Zaujala mě jedna 
maličká postava v libretu, sluha „Raggio di 
sol nascente“ (Paprsek vycházejícího slunce). 
Tato role byla svěřena skvělému mimovi 
Lukáši Šimonovi, je naším oduševnělým prů-
vodcem v křehkém a minimalistickém světě 
Madama Butterfly.

Puccini byl známý svými rešeršemi, aby co 
nejlépe vystihl prostředí děje svých oper. 
Bylo i vám Japonsko a jeho kultura inspirací 
při práci na Butterfly?
Japonsko mě vždy přitahovalo. Moje první 
práce inspirovaná japonskou kulturou byla 
Brittenova opera Řeka Sumida. Určitě jsem 
v minulých životech musel projít touto částí 
světa, jejich smysl pro harmonii a čistotu je 
mi opravdu blízký, stejně tak jako jejich vztah 
k přírodě, čaji a životní filozofii. Na scéně spo-
lupracuji s Janem Lukáškem, který mě také 
hodně zasvětil do japonské kultury, stejně tak 
i Lucie Hayashi, jež je tím nejlepším rád-
cem, co se týká pohybu a jednotlivých zvyků. 
Dramaturgyně Patricie Částková mi darovala 
básně haiku, které mě také velice inspirují. 
Divák je bude moci letmo vidět i v naší nové 
inscenaci.

Madama Butterfly má hned dvě literární před-
lohy – povídku Johna Longa a divadelní hru 
Davida Belaska. Vycházel jste při přípravě 
koncepce z těchto pramenů?
Částečně, je určitě zajímavé si je přečíst, já 
jsem dost zápasil se zkomolenou angličti-
nou Butterfly, která mě odrazovala od čtení. 
Je to zajímavé srovnání. V tomto ohledu mi 
byla nápomocna Patricie, která mi klíčové 
scény doslova převyprávěla. Je překvapivé, 
že Longova povídka nekončí smrtí Butterfly, 
ale Belasco pochopitelně viděl tragický konec 
jako divadelně působivější. Také např. Puccini 
oproti oběma literárním autorům vykreslil 
Pinkertonovu manželku Kate mnohem sym-
patičtěji.

Co vás ještě čeká v této sezoně?
Velká premiéra v Janáčkově divadle, uvedení 
dvou mistrovských děl v jednom večeru – 
oratorium Epos o Gilgamešovi Bohuslava Mar-
tinů a barokní opera Dido a Aeneas Henryho 
Purcella. Bude to něco úplně jiného, než jsem 
doposud měl možnost inscenovat. Sbor Ja-
náčkovy opery patří ke špičkovým sborovým 
tělesům, jde o první scénické provedení toho-
to oratoria, což je pro brněnský soubor vel-
kou výzvou. Vždycky mě fascinovala práce se 
sborem a prostorem, nebude se tedy jednat 
o převyprávění příběhu Gilgameše, ale spíše 
o evokaci živého obrazu společnosti, která 
se pohybuje na hranici mezi životem a smrtí. 
Stejně tak uvedení barokní opery na velkém 
jevišti Janáčkova divadla je velkou výzvou, 
bude to naše první spolupráce s dirigentem 
Václavem Luksem, na kterou se moc těším.

Díla Martinů a Purcella v jednom večeru 
jsou zajímavou kombinací. Co vás k tomu 
přivedlo?
Podvědomí. Již dlouhou dobu jsem uvažoval 
o scénické podobě těchto dvou děl. Čím více 
se jimi zabývám, tím více odkrývám jejich 
společné téma samoty. Oba příběhy budou 
vycházet ze vzpomínky opuštěných postav 
Gilgameše, který ztrácí svého nejbližšího pří-
tele, a Belindy, jejíž milovaná sestra se zabije. 
Oba příběhy spojuje jakási hra Bohů pohráva-
jících si s lidskými osudy.

Patricie Částková

 >

Ze zkoušky Madama Butterfly ve Státní opeře.  
Pavol Remenár, Christina Vasileva a režisér Jiří Heřman 
Foto: I. Sochorová
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MECENÁŠSKÝ KLUB

Únorové vydání magazínu 
Národního divadla opět nabízí 
prostor pro rozhovor „umělec 

versus mecenáš“. Příležitost 
k dotazování dostala členka 

Mecenášského klubu ZUZANA 
JANEČKOVÁ a vybrala si taneč-

níka MICHALA ŠTÍPU. Zuzana 
Janečková vstoupila do klubu 
v roce 2015. Jejím milovaným 

souborem je právě Balet, ale vel-
mi ráda navštěvuje i představení 

Činohry a Opery. 

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

S noblesou na jevišti i v srdci 
První sólista Baletu Michal Štípa se narodil v Brně, kde vystudoval Taneční 
konzervatoř a úspěšně zde zahájil svou hvězdnou kariéru. Do Národního diva-
dla nastoupil v sezoně 2004–2005 na post sólisty. Prvním sólistou byl jmeno-
ván o 4 roky později. Elegance, přirozená noblesa, ideální tělesné proporce, 
přirozený herecký projev a především partnerská spolehlivost a technické 
dispozice jej vždy řadily do kategorie „danseur noble“. Díky kombinaci talentu 
a tvrdé práce ztvárňuje i náročné dramatické role, vyžadující hlubší sebere-
flexi. Michal Štípa je také držitelem mnoha ocenění, mezi nimi i Ceny Thálie.

Co pro vás znamená  
budoucnost?
Budoucnosti se docela bojím, asi 
jako každý člověk. Začínám řešit, 
co budu dělat, až skončím s ak-
tivním tancováním. Je to takový 
černý šotek, kterého mám v hlavě. 
Nejlepším řešením by bylo stát 
se baletním mistrem a předávat 
své zkušenosti mladším kolegům 
a kolegyním. Také by mě bavilo 
učit studenty na taneční konzer-
vatoři. V současné době pracuji 
s několika kolegy na novém 
projektu, který bude mít premiéru 
tento měsíc (pozn. v únoru 2016). 
Jedná se o balet, který budou 
tančit výhradně muži, a to na špič-
kách. V této sezoně jsem začal 
vést tréninky v Baletu Národního 
divadla, za což jsem moc vděčný, 
protože je to pro mne nová, zají-
mavá zkušenost. Spousta mých 
bývalých kolegů se živí něčím, 
co není spojené s tancem, a to já 
bych opravdu nechtěl. Nedokážu 
si život bez tance představit.

Plánoval jste vlastní baletní ško-
lu, proč z toho sešlo?
S Nikolou Márovou jsme měli pro-
jekt na baletní školu pro děti, který 
byl velice dobře zpracovaný a více 
či méně připravený na rozjetí. Jen-
že to bylo v době, kdy jsme si ne-
mohli dovolit (což nemůžeme ani 
teď) odejít pravidelně z tréninku 
nebo ze zkoušky a nemohli jsme 
si ani naplánovat program příliš 
dopředu. Pokud netančíme večerní 
představení, odcházíme z práce 
okolo 18. hodiny, a tudíž bychom 
soukromé hodiny mohli mít nej-
dříve od 19 hodin, kdy se většina 
malých dětí chystá již do postele. 
Chtěli jsme, a chceme, ještě tanco-
vat a baletní škola se s naší aktivní 
kariérou bohužel nedá skloubit. 
Náš projekt soukromé baletní ško-
ly jsme odložili. Ve volných chvílích 
zatím jen vedu soukromé hodiny. 
Odložil jsem studium pedagogiky 
na UK. Bohužel to bylo denní studi-
um a neměl jsem možnost chodit 
na přednášky pravidelně. Třeba se 
k tomu ještě vrátím… 

Nedávno jsem byla v New Yorku 
na představení Amerického baletu 
a dozvěděla se, že v USA funguje 
nadace, která pomáhá tanečníkům 
po skončení jejich aktivní kariéry 
vrátit se zpět do „normálního ži-
vota“. Existuje tady u nás v České 
republice něco podobného?
Existují zde podobné snahy, ale 
v jaké jsou fázi, to nevím. Bohužel 
s naším právním a zákonodárným 
systémem je to těžké. A žádné 
„důchody“ nemáme

Také se mi líbilo, že tato americká 
nadace, prodávala o přestávce  

„otančené“ baletní špičky, po-
depsané jejich majitelkou nebo 
majitelem a peníze, které vydělala 
tímto prodejem, šly do fondu 
na pomoc tanečníkům, kteří se 
ocitli v nouzi.
To slyším poprvé a je to opravdu 
zajímavý nápad. Nevím, zda by 
někdo byl u nás ochoten zaplatit 
za špičky svého idolu, možná 
u baletek ano, ale u tanečníků by 
to bylo velmi zajímavé (zvláště 
použité po několika zkouškách), 
jelikož by jejich piškoty mohly 
odejít samy, ještě než se stihnou 
prodat…

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

e.sochorova@narodni-divadlo.cz
www.meknd.cz

Další zajímavosti sledujte na interne-
tových stránkách www.meknd.cz nebo 

na našem facebooku.
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Nastane doba, kdy už nebudete 
obsazován do rolí princů a prv-
ních milovníků, ale do rolí tatínků 
a králů – jak je to třeba v Romeovi 
a Julii. Jaký to bude pocit? 
Zatím jsem přešel do role tatínka 
jenom v Romeovi a Julii. V novém 
Louskáčkovi mám sice roli tatínka, 
ale pořád je to hlavní role. Je to 
vlastně role prince, jen je jinak 
pojatá. Ano, jsem vyzrálejší taneč-
ník, a když řeknu, že tančím roli 
tatínka, tak si každý může myslet, 
že je to nějaká „čurda“. Horší to 
bude, až to opravdu bude tatínek, 
který se projde po jevišti, a tím to 
končí. Z toho budu asi nesvůj.

To máte naprostou pravdu, 
protože když jsem vás s Nikolou 
Márovou viděla před Vánocemi 
tančit maminku a tatínka v novém 
Louskáčkovi a Myšákovi Plyšákovi, 
v režii a choreografii šéfa Baletu 
ND Petra Zusky, s Nikolou ve zve-
dačce jste na relevé ještě udělal 
arabesku – což jsem neviděla 
u žádného jiného páru – byl to 
opravdu silný a neopakovatelný 
zážitek. Také se mi u vás líbí 
pozitivní energie, kterou mezi 
sebou máte. Jak to je s jinými 
baletkami?
V životě jsem měl na partnerky 
velké štěstí. S Nikolou se máme 
rádi a myslím, že tvoříme úžasný 
taneční pár, právě proto, že máme 
i mimo jeviště krásné přátelství. 
Pokud přeci jenom jsem měl 
partnerku, se kterou jsem si tak 
úplně osobně nesedl, není možné 
to na jevišti dát znát. Vše musí jít 
stranou, na jevišti musí být pro mě 
ta jediná. Bylo by to velmi neprofe-
sionální, kdyby tomu tak nebylo.

Jaký je to pocit stoupnout si na je-
viště jako dvacetiletý tanečník 
a teď jako vyzrálý první sólista?
Když jsem začínal, tak jsem 
spoustu věcí neřešil. Prostě jsem 
se postavil na jeviště a řekl si, že 
vše nějak zvládnu. Čím je člověk 
starší, tím má větší zodpověd-
nost. Musí si svou pozici obhájit. 
Někdy mám pocit, že si tu svou 
roli ani neužiju – jsem si vědom 
všech nástrah a obtížností, pořád 
uvažuji, kde si musím dát větší 
pozor a co by se třeba mohlo stát. 
To se týká i zdravotních problé-
mů. Daleko více si vážím svého 
těla a dávám si na ně větší pozor. 
Protože zdraví je to nejdůležitější, 
jak v životě, tak v tanci. 

Stalo se vám někdy něco ne-
předpokládaného na jevišti při 
představení? Spadla vám někdy 
partnerka?

Naštěstí mi nikdy partnerka na je-
višti nespadla. Občas se stane 
nějaké maličkost a je to vždy v si-
tuaci, kdy to je velmi nepravdě-
podobné a kdy to nejméně čekáš. 
Ve dvaceti jsem jenom přecházel 
jeviště, zakopnul a prostě jsem 
spadl. Úplná hloupost…

Víc chyb děláte, když jste mladší, 
nebo starší?
Neřekl bych. Ani jedno, ani druhé. 
Tam je větší zodpovědnost, 
teď jsem více opatrný. Jak už 
jsem řekl, mladý jde do všeho 
bezhlavě, a buď to vyjde, nebo ne. 
Rozhodně je horší udělat chybu, 
když je člověk starší a má určité 
postavení. Už to není taková 
legrace. 

Měl jste někdy okno?
Okno nemívám. Ale nikdy neříkej 
nikdy.

Sólo pro tři, nebo Labutí jezero?
To se nedá říct. Jsou to naprosto 
rozlišné styly. A mám rád obě 
dvě představení, nedokážu se 
rozhodnout, které mám radši. 
Sólo pro tři byla pro mne obrovská 
výzva. V Brně na konzervatoři 
jsme neměli moderní tanec, pouze 
gymnastiku. A nejen na styl Petra 
Zusky jsem nebyl zvyklý. Sice 
jsme každý úplně jiný, ale jsem 
mu vděčný za spoustu věcí. Naučil 
mě moderní tanec, měl se mnou 
trpělivost a poskytl mi mnoho 
rolí. Také jsem hodně cestoval 
a hostoval v jiných evropských 
a světových metropolích, což bych 
bez svolení vedení – tedy Petra – 
nemohl. Mám pocit, že v klasice je 
vše vidět, každá chyba a nedoko-
nalost. Proto je obtížné pro mnoho 
tanečníků ji ve zralém věku tančit. 
V moderně se toho více ztratí, 
a proto je možné ji tančit déle.

Jaká je vaše nejoblíbenější role?
Romeo. Zaprvé, je tam velká 
herecká škála, můžeš dát najevo 
city – jsi nešťastný, zamilovaný, 
šťastný. Zadruhé, je tam úžasná 
„partneřina“ a tu mám na baletu 
nejradši. Mým snem byl Princ 
v Labutím jezeře, ale pak když 
jsem tančil Romea, tak se to 
obrátilo a pochopil jsem, že mojí 
vysněnou rolí je právě Romeo, 
protože kombinuje taneční umění 
a herecké.

Kdybyste byl znovu na začátku, 
ale měl zkušenosti, včetně sou-
časné situace a nejisté budouc-
nosti, šel byste do všeho znovu?
Určitě. Kariéra tanečníka je sice 
krátká, ale krásná.
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KRONIKA

1  Vzpomínáme 110. výročí narození 
herce BOHUŠE ZÁHORSKÉHO (5. 2. 1906–
22. 9. 1980), člena Činohry (1946–1977). 
Působil rovněž v televizi a rozhlase. 
V roli Podkolesina, Ženitba, 1951

2  95. narozeniny slaví JOSEF MIXA  
(27. 2. 1921), člen činoherního souboru 
ND v letech 1948–1990. Blahopřejeme!  
Jako Václav, Naši furianti, 1953 

3  Před 5 lety zemřel basista  
JAROSLAV HORÁČEK (29. 4. 1926– 
16. 2. 2011), bývalý sólista Opery Ná-
rodního divadla a pedagog. Za celoži-
votní dílo obdržel Cenu Thálie 2005. 
V titulní roli Borise Godunova, 1974

4  Připomínáme 25. výročí úmrtí  
režiséra a herce MIROSLAVA  
MACHÁČKA (8. 5. 1922–17. 2. 1991). 
Členem Činohry a režisérem ND 
byl od r. 1959 až do své smrti.

5  Pět let uplynulo také od smrti  
pěvce ANTONÍNA ŠVORCE (12. 2. 1934–
21. 2. 2011). V ND, ale i ve světě 
vytvořil řadu významných úloh 
barytonového repertoáru. Laureát 
Ceny Thálie za celoživotní umění 
2003. Titulní Bludný Holanďan, 1986
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KALEIDOSKOP

Společenský
kaleidoskop

Lost Objects  
na Nové scéně

Postminimalistické oratorium upra-
vené pro soprán, dva mezzosoprány, 
komorní smíšený sbor a barokní 
orchestr ve spojení s rockovou ka-
pelou mělo svou premiéru v prosin-
ci na Nové scéně. 

1  Děkovačka – sólisté Jitka Bur-
getová, Lucie Hilscherová, Jana 
Horáková Levicová, režiséři 
oratoria Michael Bielicky a Kamila 
B. Richter, sbormistryně Lenka 
Navrátilová, dirigent Petr Kofroň, 
Orchestr Národního divadla a Küh-
nův smíšený sbor

2  Ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian v hledišti 
s chotí

3  Režisér oratoria Michael Bielicky
4  Ředitelka Opery Národního divadla 

a Státní opery Mgr. Silvia Hroncová
5  Umělecký ředitel Opery Národního 

divadla a Státní opery a dirigent 
oratoria Petr Kofroň

6  Hudební skladatel Miloš Orson 
Štědroň

7  Kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk
8  Mezzosopranistka Jana Horáková 

Levicová
9  Sopranistka Jitka Burgetová

1
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Vánoční setkání  
v historické ředitelně

Již tradičně se před vánočními svátky 
sešli v historické ředitelně umělci, 
vedení divadla, jeho zaměstnanci 
a samozřejmě sponzoři, mecenáši 
a čestní hosté.

10  Publicista, politik, diplomat a ředitel 
Knihovny Václava Havla Michael 
Žantovský s ředitelem Národního 
divadla prof. MgA. Janem Burianem

11  Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc, předse-
da Akademie věd ČR

12  Zprava: hraběnka Mathilda Nostitz, 
Ing. Peter Palečka, náměstek ge-
nerálního ředitele Komerční banky, 
a.s., a Ing. Jan Struž, Czech Top 
100, a.s., s partnerkou

13  Mgr. Drahomíra Mandíková, členka 
představenstva, Plzeňský Prazdroj, 
a.s.

14  Zprava: Mgr. Marek Vondra, gene-
rální ředitel C.E.B., a.s., Ing. Oldřich 
Černoch, člen Rady Národního 
divadla, a Jiří Šiler, mecenáš ND

15  Tajemník uměleckého provozu 
Laterny magiky Ivo Jirásek, PR Ba-
letu ND Helena Bartlová a vedoucí 
baletní mistr Luboš Hajn

16  Miroslav Singer, guvernér České 
národní banky s ředitelem ND 
prof. Janem Burianem, za nimi 
mecenáška prof. Dr. Dadja Alten-
burg-Kohl

17  Členka Činohry ND Pavlína Štorková 
a režisér Činohry ND Štěpán Pácl
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■  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 
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KDYBY ZNALI
OFFICE DEPOT, 

NEMUSELI BY ŘEŠIT OTÁZKU 

“BÝT, ČI NEBÝT”.

www.ProcOfficeDepot.czS NÁMI JE VAŠE KANCELÁŘ BEZ STAROSTÍ! 

PRODANÁ NEVĚSTA 
Jiřiny Markové-Krystlíkové

Než se poprvé vypravíte s dětmi na představení 
Prodané nevěsty, přečtěte si společně knihu 
Jiřiny Markové-Krystlíkové Prodaná nevěsta, 
která vyšla v nakladatelství Albatros. Autorka 
vypráví známou operu jako pohádku: citlivě 
a srozumitně dětskému čtenáři. Naleznete zde 
i zajímavosti o Bedřichu Smetanovi a Karlu 
Sabinovi. CD s nahrávkou Prodané nevěsty je 
součástí knihy. Příběh bohatě ilustroval Jiří 
Votruba, který je rovněž autorem komiksu 
Nazdar, Národní divadlo a řady dalších knih 
s divadelní tematikou. Mnoho let spolupracuje se 
souborem Dětská opera Praha.
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí SENIORŮM 
ve věku 65+ možnost zakoupit 
vstupenky s 50% slevou na vybraná 
místa na všechna představení ND. * 
Kromě této slevy mohou senioři 
využít rovněž naší speciální  
nabídku na vybraná představení 
v únoru 2016: 

ČINOHRA 
Strasti života 
15. 2. ve 20.00, Nová scéna 
(jednotné vstupné 100 Kč)
Kámen 
16. 2. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Modrý pták 
18. 2. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 150 Kč)

OPERA 
Její pastorkyňa 
16. 2. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
Toufar 
24. 2. ve 20.00, Nová scéna 
(jednotné vstupné 200 Kč)
Trubadúr 
25. 2. v 19.00, Státní opera
(II. balkon střed 250 Kč)

BALET 
Oliver Twist 
Hostování Bohemia Balet
28. 2. v 17.00, Stavovské divadlo
Vezměte vnoučata do divadla!
(jednotné vstupné 150 Kč) 

LATERNA MAGIKA
Human Locomotion 
14. 2. v 17.00, Nová scéna 
(střed 300 Kč)
Cocktail 012 – The Best Of 
25. 2. ve 20.00, Nová scéna 
(střed 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit  
v pokladnách Národního divadla. 
Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit na 1 vstupenku  
na každé představení v nabídce.

Národní divadlo nabízí STUDENTŮM 
a MLADÝM DIVÁKŮM do 26 let vstu-
penky s 50% slevou na vyhrazená 
místa na všechna představení ND.* 
Kromě této slevy mohou studenti 
a mladí diváci do 26 let využít rovněž 
naši speciální nabídku na vybraná 
představení v únoru 2016:

ČINOHRA 
Zemětřesení v Londýně 
10. 2. ve 20.00, Nová scéna 
(jednotné vstupné 100 Kč)
Othello, benátský mouřenín 
14. 2. ve 14.00, Stavovské divadlo 
(I. balkon 150 Kč)
Ze života hmyzu 
15. 2. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 150 Kč)

OPERA 
Její pastorkyňa 
3. 2. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Rudá Marie 
19. 2. ve 20.00, Nová scéna 
(jednotné vstupné 200 Kč)
Toufar 
23. 2. ve 20.00, Nová scéna 
(jednotné vstupné 200 Kč)

LATERNA MAGIKA
Human Locomotion 
13. 2. ve 20.00, Nová scéna 
(střed 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit 
v pokladnách Národního divadla. 
Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 2 vstupenky (1+ dopro-
vod) na každé představení v nabídce. 

Předprodej na představení Opery
Dne 1. února 2016 od 9.00 hodin spouštíme prodej vstupenek 
na představení Opery až do konce listopadu 2016 ve všech diva-
dlech s výjimkou Nové scény – v Národním divadle, Státní opeře, 
Hudebním divadle Karlín a Stavovském divadle. Nabídka vstupenek 
na 10 měsíců předem se týká online nákupu prostřednictvím www.
narodni-divadlo.cz a také v našich pokladnách na Nové scéně, 
ve Státní opeře a před Stavovským divadlem, jakož i v Colosseum-
Ticket a u dalších smluvních prodejců.

Změna v předplatném
ROD5: Změna termínu a titulu. Náhradou za zrušené představení  
Rusalky ze dne 18. 10. 2015 zařazujeme Prodanou nevěstu 29. 5. 2016 
od 15 hodin.
MNS2: Náhradní termín za zrušené představení Ohlušující pach bílé ze 
dne 14. 10. 2015 je 3. 3. 2016 od 20 hodin.
Č4: Náhradní termín za zrušené představení V rytmu swingu buší srdce 
mé ze dne 15. 11. 2015 je 9. 5. 2016.
Č1, MNS1, DV2, ČS2, DV1, Č3, Č2, MNS1, BP, B2, Č4: Od 1. února 2016  
se začátek všech večerních představení na Nové scéně posunuje na  
20 hodin. 

Informační linka – jednotlivé vstupenky:
www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 448 
(po–ne 10–18 hodin), informace o pokladnách str. 46.
Slevu 50 % lze využít kdykoli, speciální nabídky na daný měsíc jsou vyhlašovány obvykle 
k 25. dni předcházejícího měsíce. Slevy na speciální nabídky lze uplatnit pouze při nákupu 
vstupenek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při online nákupu. 

Informační linka – předplatné:
www.predplatnend.cz, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487 
(po–ne 10–18 hodin)

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Státní opera – II. balkon  
(postranní místa) | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště,  
respektive do celého hlediště pro představení hraná při redukovaném hledišti (činohra). 
Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhla
šovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje na představení Sluha 
dvou pánů, akce typu pronájem a představení hostujících souborů. 

 >

Rudá Marie
Foto: H. Smejkalová

 

 >
Kámen

Foto: P. Veselý
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PROGRAM > ÚNOR / FEBRUARY 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

 3. St/Wed Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

 4. Čt/Thu nehraje se / no performance

 5. Pá/Fri Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta DV3 19.00

 6. So/Sat Čarodějův učeň / Krabat
ROD2 14.00

III 18.00

 7. Ne/Sun Spartakus (Divadlo J. K. Tyla Plzeň / J. K. Tyl Theatre Pilsen) 19.00

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

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

XIV 
XIX

19.00

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

11. Čt/Thu Manon Lescaut (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

12. Pá/Fri Manon Lescaut (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

13. So/Sat Boris Godunov VŘ 19.00

14. Ne/Sun Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three)
14.00

19.00

15. Po/Mon Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life VI 19.00

16. Út/Tue Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

17. St/Wed Manon Lescaut ND+ EX 19.00

18. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

19. Pá/Fri Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

20. So/Sat
Písňový večer sólistů Opery ND /  
Song Evening of the NT Opera soloists

XIII 19.00

21. Ne/Sun Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen
X 11.00

17.00

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue Carmen 19.00

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Boris Godunov XII 19.00

26. Pá/Fri nehraje se / no performance

27. So/Sat Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta ND+ OH 19.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride SE4 19.00

29. Po/Mon Manon Lescaut Č3 19.00

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue nehraje se / no performance

 3. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake I 20.00

 4. Čt/Thu Madama Butterfly (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 19.00

 5. Pá/Fri nehraje se / no performance

 6. So/Sat Ples v Opeře / Ball at the Opera 20.00

 7. Ne/Sun nehraje se / no performance

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue Madama Butterfly (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

10. St/Wed Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

11. Čt/Thu nehraje se / no performance

12. Pá/Fri Nabucco 19.00

13. So/Sat La bohème (Bohéma) 19.00

14. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
ROD6 11.00

SE3 17.00

15. Po/Mon nehraje se / no performance

16. Út/Tue nehraje se / no performance

17. St/Wed Rigoletto 19.00

18. Čt/Thu Carmen 19.00

19. Pá/Fri Tosca 19.00

20. So/Sat Aida 19.00

21. Ne/Sun Macbeth ND+ OO 16.00

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Il trovatore (Trubadúr) 19.00

26. Pá/Fri Rigoletto 19.00

27. So/Sat Madama Butterfly 19.00

28. Ne/Sun Mefistofeles SE2 14.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

ND+  Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Únor / February 2016

 1. Po/Mon Valmont 19.00

 2. Út/Tue Vítej na světě (Baby Balet Praha) 19.00

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

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

 5. Pá/Fri Vítej na světě (Baby Balet Praha) 19.00

 6. So/Sat Les / The Forrest 19.00

 7. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird Č4 19.00

 8. Po/Mon Die Zauberflöte (Kouzelná flétna)
14.00

19.00

 9. Út/Tue Kámen / The Stone Č2 19.00

10. St/Wed Audience u královny / The Audience V 19.00

11. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

12. Pá/Fri Popelka (La Cenerentola) 19.00

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

14. Ne/Sun Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 14.00

15. Po/Mon
Král Oidipus / Oedipus King  
(Národní divadlo Brno / The National Theatre Brno)

19.00

16. Út/Tue Kámen / The Stone 19.00

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

18. Čt/Thu Modrý pták / The Blue Bird 19.00

19. Pá/Fri
Modrý pták / The Blue Bird Š2 10.00

Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

20. So/Sat

Opera nás baví / Opera Is Fun! – Carl Orff IX 11.00

Metafory tance / Metaphors of Dance  
(Pražský komorní balet / Prague Chamber Ballet)

19.00

21. Ne/Sun nehraje se / no performance

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed Popelka (La Cenerentola) II 19.00

25. Čt/Thu nehraje se / no performance

26. Pá/Fri Così fan tutte 19.00

27. So/Sat Oliver Twist (Bohemia Balet) (premiéra / premiere) 19.00

28. Ne/Sun Oliver Twist (Bohemia Balet)
14.00

17.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue nehraje se / no performance

 3. St/Wed nehraje se / no performance

 4. Čt/Thu Po sametu / After the Velvet ND+ 20.00

 5. Pá/Fri Láska a informace / Love and Information (premiéra / premiere) 20.00

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

20.00

 7. Ne/Sun
Houpací pohádky (Studio Damúza) 17.00

Spolu/Sami / Protection 20.00

 8. Po/Mon Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 20.00

 9. Út/Tue
Miniopery (Dětská opera Praha) 11.00

Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok 20.00

10. St/Wed Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

11. Čt/Thu nehraje se / no performance

12. Pá/Fri Láska a informace / Love and Information ND+ Č1 20.00

13. So/Sat Human Locomotion 20.00

14. Ne/Sun Human Locomotion 17.00

15. Po/Mon Strasti života / The Labour of Life XVI 20.00

16. Út/Tue nehraje se / no performance

17. St/Wed Z prachu hvězd / From Stardust XVII 20.00

18. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection ND+ MNS1 20.00

19. Pá/Fri Rudá Marie / Red Mary 20.00

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

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

22. Po/Mon Vidím nevidím / As Far as I See 10.00

23. Út/Tue Toufar 20.00

24. St/Wed Toufar 20.00

25. Čt/Thu
Hovory s … / Talking with … Michael Corder 15.30

Cocktail 012 – The Best of 20.00

26. Pá/Fri nehraje se / no performance

27. So/Sat Sclavi (Farma v jeskyni / Farm in the Cave)
17.30

20.00

28. Ne/Sun Probuzení jara (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) 19.00

29. Po/Mon Láska a informace / Love and Information 20.00
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PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

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

 1. Út/Tue nehraje se / no performance

 2. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.00

 3. Čt/Thu
Sněhová královna / The Snow Queen  
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

 4. Pá/Fri
Sněhová královna / The Snow Queen  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

 5. So/Sat Aida 19.00

 6. Ne/Sun Sněhová královna / The Snow Queen

ROD7, 
VIII

14.00

VŘ 19.00

 7. Po/Mon
Kominíček / The Little Sweeper  
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

18.00

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

 9. St/Wed Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

10. Čt/Thu Il trovatore (Trubadúr) OV 19.00

11. Pá/Fri Rusalka 19.00

12. So/Sat Turandot 19.00

13. Ne/Sun Madama Butterfly SE1 14.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue Nabucco 19.00

16. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.00

17. Čt/Thu Mefistofeles R 19.00

18. Pá/Fri Sněhová královna / The Snow Queen B2 19.00

19. So/Sat Sněhová královna / The Snow Queen
ROD2 14.00

19.00

20. Ne/Sun Madama Butterfly SE2 14.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Sněhová královna / The Snow Queen B1 19.00

23. St/Wed Carmen 19.00

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Turandot 19.00

26. So/Sat Ballettissimo
14.00

XI, 
XVIII

19.00

27. Ne/Sun La traviata 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance

31. Čt/Thu Rigoletto 19.00

 1. Út/Tue
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

19.00

 2. St/Wed La traviata 19.00

 3. Čt/Thu Rusalka 19.00

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

19.00

 5. So/Sat

Matiné k 192. výročí narození Bedřicha Smetany /  
Matinee to the 192th anniversary of the birth of Bedřich Smetana

11.00

Boris Godunov DV3 19.00

 6. Ne/Sun
Manon Lescaut SE5 14.00

Manon Lescaut Č2 19.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

 9. St/Wed Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

10. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

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

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

13. Ne/Sun Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life XV 19.00

14. Po/Mon Rusalka 19.00

15. Út/Tue Carmen 19.00

16. St/Wed Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

17. Čt/Thu Manon Lescaut ČS1 19.00

18. Pá/Fri nehraje se / no performance

19. So/Sat Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

20. Ne/Sun

Opera nás baví / Opera Is Fun! – Leoš Janáček 11.00

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

NDS2 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

23. St/Wed La traviata 19.00

24. Čt/Thu
Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams)  
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

25. Pá/Fri
Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams)  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

26. So/Sat Ceny Thálie 2015 / Thalia Awards 2015 20.00

27. Ne/Sun Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 17.00

28. Po/Mon Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) OO 16.00

29. Út/Tue Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

30. St/Wed Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 20.00

31. Čt/Thu Její pastorkyňa / Jenůfa OH 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Březen / March 2016

 1. Út/Tue Z prachu hvězd / From Stardust 20.00

 2. St/Wed Toufar 20.00

 3. Čt/Thu Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 20.00

 4. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

 5. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

 6. Ne/Sun
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio Damúza) 17.00

Láska a informace / Love and Information 20.00

 7. Po/Mon Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London DV2 20.00

 8. Út/Tue Spolu/Sami / Protection 20.00

 9. St/Wed Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok 20.00

10. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

20.00

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

ROD5 14.00

20.00

13. Ne/Sun
Golem (Studio Damúza) 17.00

Strasti života / The Labour of Life 20.00

14. Po/Mon Po sametu / After the Velvet
XVI, 
XIX

20.00

15. Út/Tue Spolu/Sami / Protection ČS2 20.00

16. St/Wed nehraje se / no performance

17. Čt/Thu nehraje se / no performance

18. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

19. So/Sat Human Locomotion 20.00

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

21. Po/Mon
Vidím nevidím / As Far as I See 10.00

Láska a informace / Love and Information DV1 20.00

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

26. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

27. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. Po/Mon Rudá Marie / Red Mary 20.00

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance

31. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

 2. St/Wed Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

 3. Čt/Thu Les / The Forrest 19.00

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

 5. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird XX 15.00

 6. Ne/Sun Don Giovanni 17.00

 7. Po/Mon Audience u královny / The Audience (zadáno / reserved) 19.00

 8. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.00

 9. St/Wed Popelka (La Cenerentola) EX 19.00

10. Čt/Thu Kámen / The Stone Č4 19.00

11. Pá/Fri Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

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

13. Ne/Sun
Vítej na světě (Baby Balet Praha) 14.00

Nulová gravitace (Balet Praha Junior) 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.00

16. St/Wed Valmont NDS1 19.00

17. Čt/Thu Così fan tutte 19.00

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

19. So/Sat Czech Grand Design 20.00

20. Ne/Sun Don Giovanni
SE3 14.00

19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Don Giovanni IV 19.00

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu Kámen / The Stone X 19.00

25. Pá/Fri Oliver Twist (Bohemia Balet) 19.00

26. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird VII 15.00

27. Ne/Sun Audience u královny / The Audience 17.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

30. St/Wed Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

31. Čt/Thu
Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová)  
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00
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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

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)
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 (Po–Ne 10–18)

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

PARKING 

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

Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P ve formě odečtení 
3 hodin z celkového času parkování. Sleva pro předplatitele 
ND po předložení platné abonentní vstupenky na představení, 
které se koná ve dni parkování, a to ve formě odečtení 3 hodin 
z celkového času parkování.

BLIŽŠÍ INFORMACE
+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. 41)

• 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 při nákupu některých lóží jako celek
• 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.narodni-divadlo.cz, www.national-theatre.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)
The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)

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

PARKING 

PARKING FEES AT THE NATIONAL THEATRE COVERED 
CAR PARK OSTROVNÍ 1, PRAGUE 1 (MON–SUN):
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 for persons with cards attesting to special healt 
impairments in the form of a rebate amounting to 3 hours 
from the total parking time. Discounts for National theatre 
subscribers in the form of a rebate amounting to 3 hours from 
the total parking time, upon presenting a subscriber valid 
ticket for the performance taking place on the day of parking.

FURTHER INFORMATION
+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

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

English-friendly Činohra
Činohra Národního divadla připravila  
pro anglicky mluvící diváky tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky:
Zemětřesení v Londýně – 7. 3. a 20. 6. 2016
Othello, benátský mouřenín: 30. 3. a 17. 5. 2016
Láska a informace: 21. 3. a 26. 4. 2016

English-friendly dramas 
For English-speaking theatregoers, the National 
Theatre has prepared a new offer. From Novem-
ber, some of the performances will be provided 
with English subtitles. The programme will start 
on November 3rd with the Earthquakes in Lon
don by award-winning British playwright Mike 
Bartlett at Nova scena. The same performance 
with English subtitles is scheduled for November 
26th, January 28th and March 7th. Other subtitled 
performances will be: Othello (January 10th and 
March 30th), Love and Information (March 21st). 
Further information is to be found on the theatre‘s 
website: www.national-theatre.cz



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



V prosinci 1986 byl uveden v bývalém 
Smetanově divadle (nyní Státní opera) 
v premiéře Minkusův balet Don Quijote, 
a to s původní choreografií Mariuse Petipy 
a Alexandra Gorského. Inscenaci nastudo-
val Boris Bregvadze a do role Kitri obsadil 
HANU VLÁČILOVOU, která se stala o 26 let 
později spoluautorkou nové choreografie 
dalšího nastudování (2012, tehdejší Státní 
opera Praha). 

V únoru slaví paní Vláčilová krásné jubi-
leum, ke kterému gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví a stále hodně elánu při tvor-
bě, v životě i při výuce mladých tanečníků.

Na snímku Hana Vláčilová (Kitri) a Jan Kadlec (Basil), Don Quijote, 1986.
Foto O. Pernica


