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06 Jáchym Topol 
Rozhovor o Kouzelné zemi

12 Erbenova Kytice
poprvé v Národním divadle

22 Připravujeme novou premiéru 
Labutího jezera
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PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

Labutí jezero / Swan Lake
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Choreografie: John Cranko
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
28. & 29. 3. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Kafka: Proces / Kafka: The Trial 
Hudba: Antonio Bononcini, Dietrich 
Buxtehude, Henryk Górecki, Carlo 
Gesualdo, Tarquinio Merula, Claudio 
Monteverdi, Modest Musorgskij
Choreografie: Mauro Bigonzetti
13. & 14. 6. 2019 

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

Bedřich Smetana
Dalibor
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
Režie: Jiří Nekvasil
27. & 29. 6. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Orchestr Národního divadla
2., 9., 16. & 23. 12. 2018

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2019
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2019 

FORUM KARLÍN /  
THE FORUM KARLÍN 

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

Vánoční koncert Státní opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Sbor a Orchestr Státní opery
17. & 18. 12. 2018

Richard Wagner
Zlato Rýna / Das Rheingold
koncertní uvedení opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Orchestr Státní opery
23. & 26. 5. 2019 

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA /  
PRAGUE CROSSROAD

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

JATKA78

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

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

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

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2018–2019 SEASONPremiéry

SEZONY 2018–2019
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O Vážení diváci, milovníci Činohry ND,

sezona se přelamuje do druhé poloviny  

a Činohra přichází s dalšími premiérami – 

v nejbližších týdnech budou hned tři.

Všechny jsou tituly českého původu, což je 

zvlášť případné v době, kdy jsme oslavili 

sto let vzniku republiky a kdy se začínáme 

chystat na zásadní připomenutí listopadu 

1989. Nejde nám o inscenace, které bu-

dou plnit povinné položky v plánech oslav, 

nýbrž o způsob, jak připomenout stále živou 

historii (jako třeba v případě Plukovníka 

Švece) a také jak s divadlem spojit význam-

né figury současné literatury. Tím prvním 

pokusem byla Návštěva Emila Hakla, kterou 

si diváci nesmírně oblíbili, a tak je do června 

vyprodaná, tím druhým bude Kouzelná země, 

na niž se poprvé můžete podívat v polovině 

tohoto měsíce. Je to jevištní úprava románu 

Jáchyma Topola Noční práce, adaptoval ho 

Jan Mikulášek pro Stavovské divadlo. Prózy 

Jáchyma Topola jsou mnohovrstevnaté, 

komplikované, ale o to vzrušivější; do značné 

míry proto, že v sobě spojují dějiny naší země 

napříč historií, a to často v jediném okamži-

ku. Strhující příběh o dvou bratrech, kteří 

se ocitají v tatínkově rodné vesnici v srpnu 

1968, není obyčejnou ságou o vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy, ale zachycuje panopti-

kum české povahy.

Na českou tradici odjinud půjde režijní duo 

SKUTR v historické budově Národního diva-

dla, kde na sklonku měsíce uvedeme v jeho 

inscenaci adaptaci Erbenovy Kytice (mimo-

chodem poprvé v ND vůbec!). Sbírka balad 

s hororovým a mytickým nádechem – taky 

v nich nejde o míň než o lásku – představuje 

příležitost pro naši nejlepší hereckou gardu; 

kromě jiných se tak můžete těšit na Ivu Jan-

žurovou, Janu Preissovou, Janu Bouškovou, 

Taťjanu Medveckou či Františka Němce.

Rovněž březnová inscenace se věnuje české 

látce, budeme se v ní vyrovnávat s géniem 

tuzemského divadla Karlem Hugem Hilarem. 

Nejvýznamnější český režisér meziválečné 

éry, zvichřenec, šílenec, doslova maniak 

divadelní tvorby – to je skvělé sousto pro 

postmoderní dobu, která nám dovoluje 

podívat se na jeho tvorbu, na jeho myšlenky 

tu prizmatem kabaretu, tu osobní zpovědi, tu 

bláznivého improvizovaného čísla. K. H. Hila-

rovi, někdejšímu uměleckému šéfovi Činohry 

ND, vzdám hold na Nové scéně v inscenaci 

Za krásu – přes hranice času se pokusím říct 

jemu, že některé věci se v ND nemění, a vám, 

jak velká věc je divadlo. V jakékoliv době.

Do té naší, obzvlášť turbulentní, vám přeju 

hodně sil a odvahy. Přijďte se s námi podívat 

na to, co znamená současné české divadlo.

 

 

Daniel Špinar,

umělecký ředitel Činohry  

Národního divadla
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Národní divadlo  
oceněno za diváckou 
zkušenost ve studii 
„V rytmu zákazníka“
Národní divadlo bylo se stejným počtem bodů 
jako Státní hrady a zámky oceněno na první 
pozici za zákaznickou zkušenost v kategorii ve-
řejný sektor. Vyplývá to ze studie KPMG, české 
pobočky švýcarského družstva pro poradenství 
a audit, nazvané „V rytmu zákazníka“, která 
hodnotí deset odvětví české ekonomiky. Sou-
částí publikace je i přehled 100 značek posky-
tujících nejlepší zákaznickou zkušenost. 

Metodika KPMG Nunwood popisuje 
zákaznickou zkušenost pomocí 
šesti pilířů. Konkrétně jde o perso-
nalizaci, integritu, očekávání, řeše-
ní problémů, čas a úsilí a empatii. 
Každou oblast hodnotí indexem 
od 1 do 10. 
Férový přístup (integrita) je dle 
zjištění studie pro Čechy nadále 
stěžejní, roste ale význam perso-
nalizace a empatie. Zásadní důle-
žitost osobního rozměru dokládají 
komentáře respondentů – čeští 
zákazníci oceňují lidský, nerobotic-
ký přístup a „něco navíc“. 
Jasnými premianty veřejného 
sektoru jsou kulturní instituce, 
konkrétně Národní divadlo a Státní 
hrady a zámky. Jejich průměr 
jednotlivých pilířů (7,7) by je v žeb-
říčku top 100 katapultoval dokonce 
do první desítky. Obě instituce 
vynikají nad zbytkem sektoru 
především v pilíři očekávání, tzn. 
zákazníci očekávají kvalitní kul-
turní zážitek a také ho dostanou. 
Národní divadlo má rovněž dobrý 
výsledek v pilíři čas a úsilí – diváci 
si v hodnoceních často pochva-
lovali jednoduchý a rychlý nákup 
vstupenek.

Národní divadlo si zakládá na dob-
ře vyškoleném, sympatickém 
a v neposlední řadě empatickém 
hledištním personálu. Spolu s pra-
covníky v pokladnách a v oddělení 
objednávek to je totiž právě on, 
s kým návštěvníci čtyř scén Národ-
ního divadla přicházejí do kontaktu 
nejdříve. 
Důležité je rovněž kvalitní občerst-
vení a profesionální gastronomický 
servis. V tom Národnímu divadlu 
značně pomáhají i jeho partneři. 
Například díky společnosti Master 
Card si mohou diváci objednat 
občerstvení na přestávku u speci-
álních kiosků, kde svou objednávku 
rovnou zaplatí bezkontaktní kartou. 
O pauze jdou bez nutnosti čekat 
ve frontě rovnou k určeném stolku, 
kde je pro ně vše nachystáno.
V historické budově Národní-
ho divadla na Národní třídě se 
ve službě střídá zhruba osm 
desítek uvaděčů, kteří zajišťují 
hladký průběh návštěvy 45 minut 
před představením, následně sa-
mozřejmě v průběhu představení 
a těsně po něm. Díky absolvova-
ným školením vědí, jak reagovat 
při různých situacích.

Národní divadlo ročně prodá 550 
až 600 tisíc vstupenek. Ke zhruba 
třísetmilionovým výnosům může 
Národní divadlo přičítat i tržby, 
které generuje e-shop. Zájem je 
o dárkové poukázky, jež si obda-
rovaný vymění za představení dle 
svého výběru, ke koupi jsou i různé 
upomínkové předměty k jednot-
livým inscenacím nebo k historii 
a současnosti Národního divadla.
Sběr dat pro studii „100 nejlepších 
zákaznických zkušeností v Česku“ 
probíhal v dru hé polovině roku 
2018 na více než pětitisícovém 
reprezentativním vzorku popu-
lace. Respondenti hodnotili 192 
komerčních značek a 14 organizací 
ve veřejném sektoru. Všichni měli 
se značkou kontakt v posledních 
šesti měsících – pouhá znalost 
brandu pro zařazení do studie 
nestačila. Detailní pořadí a skóre, 

hodnocení jednotlivých odvětví 
i profily úspěšných značek najdete 
na www.nejlepsi.cx.

Data studie ukazují, že i přes 
postupující digitalizaci je lidský 
element pro dosažení vynikající 
zákaznické zkušenosti nezbytný. 
Je tomu tak ze tří důvodů:

1) Obavy z nových technologií 
může člověku pomoci překonat 
nejlépe zase jiný člověk.

2) Správné využití technologií 
vytváří více prostoru pro mezi-
lidskou interakci.

3)  Kontakt s člověkem pak 
zůstává klíčovým prostředkem 
pro „vytvoření blízkosti“, díky 
níž může vzniknout dlouhodobý 
vztah, o který by značky měly 
usilovat.

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, 
daní a poradenství. KPMG patří společně s firmami PricewaterhouseCoopers, Deloitte 
a Ernst & Young do tzv. Velké čtyřky auditorských firem a její počátky se datují již 
od r. 1867. KPMG je zkratka jmen původních společníků zakládajících firem. 

KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, v současné době má více než 
1 000 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. Jako 
součást celosvětové sítě poradenských společností může KPMG Česká republika využít 
znalosti a zkušenosti více než 200 tisíc odborníků, kteří působí ve 154 státech světa. 

O KPMG Česká republika
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Hostování Opery 
ND v Japonsku
Opera Národního divadla v prů-
běhu ledna absolvovala turné 
v Japonsku s inscenací Mozartovy 
opery Figarova svatba, která měla 
nedávno premiéru ve Stavovském 
divadle v režii Magdaleny Švecové. 
V Japonsku se odehrálo  
14 představení v 10 městech včet-
ně Tokia a Osaky. Zpět do vlasti se 
soubor vrátil 22. ledna, v únoru již 
bude opět hrát na našich scénách. 
Na Figarovu svatbu se opět můžete 
těšit od 19. dubna ve Stavovském 
divadle.

ND Café „O jevištních technologiích“
a nová prohlídka „Fundus, frak a fiží“!
Začátkem ledna 2019 měli účastníci ND Café možnost diskutovat s ko-
repetitorem Opery a vedoucím hudební přípravy ND Zdeňkem Klaudou 
o jeho umělecké profesi. V únoru si naopak na své přijdou milovníci 
technických vymožeností. Ve středu 6. února 2019 v 17.30 v zadní části 
kavárny NONA na Nové scéně nám vedoucí údržby jevištních technologií 
Jiří Michálek představí všechny jevištní technologie Národního divadla 
a své vyprávění doprovodí ilustračními fotografiemi z veřejně nepřístup-
ných míst. Přijďte a dozvíte se mnoho zajímavostí o jednotlivých částech 
rafinovaného soukolí divadla. Akce je veřejně přístupná a zdarma. 
Mnozí diváci by se rádi podívali do míst, kde jsou uloženy kostýmy ND. 
Toto přání jsme vyslyšeli a již v pondělí 4. 2. 2019 od 17–18.00 se deset 
zájemců podívá do areálu u Apolináře, kde se nachází náš tzv. fundus. 
Únorový pilotní termín je sice zcela vyprodán, ale věříme, že vám brzy 
nabídneme termíny další. Milou průvodkyní mezi „štendry" nám bude 
garderobiérka Kateřina Hagarová. 

Komentované 
prohlídky
Národní divadlo nabízí pro veřejnost i v novém roce oblíbené komentova-
né prohlídky. Věnovat se vám budou naši ochotní a zkušení průvodci, kteří 
vám představí celý interiér budov, podají výklad o historii i současnosti 
budov Národního divadla, Nové scény a Stavovského divadla. 
Provádíme také prohlídky pro předškoláky, pro handicapované – pro 
zrakově, sluchově, mentálně i tělesně postižené. Jsme rádi, že pro-
hlídky měly v loňském roce úspěch, provedli jsme divadlem okolo 
23 750 návštěvníků. Můžeme nabídnout i cizojazyčné prohlídky, a to 
v němčině, angličtině, španělštině, ruštině, francouzštině, nizozemštině 
a dokonce i v norštině. 
Prohlídku vám „ušijeme na míru“ dle možností skupiny po domluvě 
s koordinátory prohlídek.

Kontakty včetně ceníku naleznete na webu ND
www.narodni-divadlo.cz/cs/prohlidky.

 >
Vít Šantora, Jana Horáková Levicová,  

Ladislav Mlejnek, Alžběta Vomáčková, 
Jana Sibera, Eva Kývalová, Roman Janál, 

Enrico Dovico, Miloš Horák, Eva Mei, Jaro-
slav Březina, Jan Štáva a ředitel japonské 

umělecké agentury pan Kobayashi
Foto: archiv
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Mám tři sekery, 
hodně dříví  
a všude po těle 
zranění
Ve světové premiéře chystá Národní divadlo dramatizaci románu 
spisovatele JÁCHYMA TOPOLA Noční práce. Připravili ji pod názvem 
Kouzelná země režisér Jan Mikulášek a dramaturgyně Marta Ljubková. 
V rozhovoru k chystané premiéře odpovídal autor románu třeba 
na to, jaký má vztah k adaptacím svých děl, v jakém 
stavu psal Noční práci, co pro něj znamená 
venkov nebo co musel vykonat, 
aby si jako kluk směl koupit 
vytouženou vzduchovku.



Nelze přehlédnout, že Noční práce v dramati-
zaci Mikuláška a Ljubkové se jmenuje Kouzel-
ná země. Jak změnu titulu vnímáte?
Je to úplně v pořádku, protože jsem zvyklý, že 
když na základě knihy vzniká film nebo diva-
delní hra nebo když kapela z knihy něco vyzobe 
a nazpívá, mají tvůrci, kteří původní věc vlastně 
dotvářejí, přirozené právo, aby se jejich práce 
jmenovala po jejich. Aby román, který je studni-
cí inspirace, využili, jak chtějí, ale aby se od něj 
trochu odstřihli a naznačili, že měli volnost 
naložit s ním po svém. Je pravda, že ze začátku 
mi připadalo nemožné, aby se moje knížky 
v překladu jmenovaly jinak. Ale zvykl jsem si 
na to, protože nebylo vyhnutí. Když vyjde knížka 
pod názvem Sestra v zemi, kde zrovna Sestra 
je špionážní bestseller, tak můj román prostě 
pojmenují jinak. Už jsem se otřískal.

Jaké máte zajímavé jiné názvy?
Třeba u románu Kloktat dehet se spousta 
překladatelů zarazila, že jeho název působí 
vulgárně a sprostě – a tak italsky se jmenuje 
Socialistický cirkus. Největší patálie ale byla 
s knížkou Chladnou zemí. Ta se původně jme-
novala Ďáblova dílna, což se mi hrozně líbilo, 
protože mě to upomínalo na různé morytáty 
a pimprlová divadla, byl v tom ironický odstup. 
Jenže když knížka měla vyjít, volal mi naklada-
tel Viktor Stoilov, že pod názvem Ďáblova dílna 
vychází životopis židovského chlapíka, který 
v Sachsenhausenu vyráběl falešné bankovky. 
Tajemník tohohle pána mě prosil, abych titul 
svojí knížky změnil, takže jsem uctivě sklapnul 
podpatky, šel na šest piv a knížku nakonec 
pojmenoval Chladnou zemí. A to se zase nelí-
bilo ve Skandinávii, protože to vypadalo jako 
další z mnoha jejich knih o Amundsenovi, tak 
mi to zase pojmenovali jinak. Těch peripetií je 
strašně moc, musíte se jimi bavit.

To jsou překlady, ale práce pro divadlo je 
přece jenom ještě něco jiného.
Není. Pokud někdo dělá divadelní hru z mé 
knihy, jsem poctěn a nadšen, ale ať si to udělá 
po svém. Ať mi nevolá, ať mi nepíše, ať se 
na nic neptá. Vždyť já už dávno mám v hlavě 
něco jiného. Navíc je to pro mě těžké. Když 
v Divadle Na Zábradlí dělali mou hru Cesta 
do Bugulmy, chodil jsem na zkoušky a upravo-
val text podle jejich požadavků, což bylo velmi 
namáhavé. Nechtělo se mi, já jsem zvyklý se-
dět sám a dělat si texty po svém a ne se pořád 
dokola o textu bavit. To dobře znám z práce 
v časopise, z redakcí reportáží. Tam ale debatu 

nad textem uznávám, protože když píšete 
pro noviny, je to vždycky kolektivní práce. 

Editor dodá titulek, text různě okrájí 
a tak. Ale když jde o moje vnitřnosti, 

o moje psaní, tak je to něco jiné-
ho. Čili prostě to divadlu nebo 

filmu prodám – a ať si to 
udělají, jak chtějí 

a potřebují.
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To je velkorysý přístup. Máte nějakou hranici, 
kdy byste řekl, že tohle už ne?
Kdybych měl pocit, že člověk, který za mnou 
přišel, že nějakou mou věc udělá, po ní klouže 
a věc sama ho nezajímá. Zatím mám štěstí, že 
když někdo přišel, byl to člověk nějak spříz-
něný. Sám ale už chci dělat něco jiného, mám 
hlavu jinde. Ale abych si pořád nestěžoval, 
že moje knihy vycházejí v překladech a že se 
z nich dělají divadelní hry a filmy a že mě to 
brzdí v nové tvorbě – já se na Kouzelnou zemi 
samozřejmě těším a strašně chci jít se svými 
dětmi do Národního divadla, když jsem zároveň 
uveden na plakátech. To bude skvělé.

Noční práce neboli Kouzelná země se  
odehrává v Poříčí nad Sázavou, že?
To právě je ta životní legrace, toto místo je pro 
mě obrovský inspirační zdroj, bez něj by Noční 
práce nebyla. Jako kluci jsme s bráchou byli 
kaž dé léto do této vesnice vhozeni a žili se zví-
řaty, opilci v hospodě, se staříky, kteří vzpomí-
nali na první světovou válku a našeho zastře-
leného pradědečka. No prostě žili jsme celý 
tenhle maglajz, který se sice děl za socialismu 
a nepředstavoval kdovíjaký košatý venkovský 
život, který ale teď zpětně mi připadá strašně 
bohatý. Když to žiješ, tak se tím dusíš, furt jsi 
vystaven kontaktu s kdekterou tetou a strejdou 
a Jarunou a Marunou, ale zpětně i tohle vidím 
jako bohatství.

Venkov přitahoval i vašeho otce. Oba jste ho 
literárně zachycovali jako fascinující prostor, 
což je tradiční linka české literatury, prozaické 
i dramatické. Jaký vztah k venkovu měl váš 
bratr?
Myslím, že brácha umřel dřív, než si ho mohl 
vytvořit. On strašně brzo začal být rockerem 
a k tomu je potřeba město. A už je jedno, jestli 
to je Praha, Jihlava, Olomouc nebo Brno, on 
prostě žil život bohémského rockera. Vždycky 
když měl brácha nějaký zdravotní karambol, 
říkal jsem mu „budem chodit plavat“ nebo „pů-
jdem do lesa“. Jenže v lese, kde já jsem se sna-
žil pohybovat po způsobu Mohawků a hrozně 
jsem si to užíval, on ušel dvacet metrů a začalo 
ho to štvát, všecky ty bodláky tam. My spolu 
chodili i do tajného skautského oddílu. Ale 
někdy kolem třinácti čtrnácti to Filipa začalo 
rozčilovat, protože on zkrátka byl ten kaváren-
sko-hospodskej typ. Umřel v osmačtyřiceti… 
ale kdo ví? Možná by na stará kolena se mnou 
do Poříčí jezdil. Ale rozumím mu. Víte, táta má 
úžasný verš, který si v občasných opilostech 
opakuji: „Viděl jsem ten pradávný, neuvěřitelný 
život, jehož mluvčím je Homér a vykupitelem 
Kristus.“ V šestnácti jsem tím patosem s očima 
v sloup opovrhoval; až teď vím, co táta myslel.

Takže ve vztahu k venkovu jste se sebou  
již smířen.
Ne úplně, mám averzi vůči cyklistům. Já jsem 
sportovní člověk, vyrostl jsem v sedle, ale taky 
jsem zvyklý hodně chodit. Ať už kolem Sázavy, 
nebo po Beskydech jsem zvyklý urazit štreku 
do hospody, ujít kilometry lesem a vnímat 
život. Dneska do takové hospody přijdete a je 
obsypaná dvanácti lidmi v marťanských ob-
lečcích, což je fakt drsný. Je to očividná změna 
prostředí. Navíc je tam obvykle puštěna na plný 
pecky televize, protože to přece je důkaz, že 

zde nežijí burani, nýbrž lidé, kteří mají prachy 
na takovouhle telku. Je to zničení venkova a sa-
mot, i když možná moje děti budou na tohle, co 
my považujeme za hrůzu, reagovat zakaleným 
zrakem a dojatou vzpomínkou, jaký byl ten 
život ještě fajn!

Zmínil jste posvátno obyčejného života, jehož 
je Noční práce plná. Takové té zvláštní ne snad 
přímo rituality, ale oněch návratů k pohanství.
Snad ano. Přiznám se, že z mých knih je 
tahle pro mě nejzamotanější. Vracím se k ní 
výjimečně, prožil jsem ji jako halucinaci. Bylo 
mi tehdy jedno, jestli to někdo bude číst, anebo 
ne. Nezajímalo mě to. Teď stejně jako u jiných 
svých knih lituju, že jsem si nedal víc práce 
třeba s časovými rovinami (i když ve druhém 
vydání jsou nějaké úpravy), byl to prostě svo-
bodný výron. Ano, jsou tam zachyceny dětské 
úzkosti z válečných věcí, myslím si, že je tam 
důležitý vztah kluka, který se blíží ke starší 
holce, je tam Polka jako takový ten správný 
trickster… ale hele, já si tu knížku vlastně moc 
nepamatuju.

Psal jste ji před dvaceti lety, byla to halucina-
ce, přitom mluvíte o úzkostech …
Mně se tehdy rozpadlo takové to mé beat-
nictví, které je znát v Sestře nebo v Andělovi. 

Žil jsem městský život, ve kterém jsem už 
nechtěl pokračovat. Chodil jsem po hospodách, 
po klubech, jezdil do Berlína a do New Yorku 
a nedokázal si sám sebe představit tak, jak 
žiju teď. Mám tři sekery, hodně dříví a všude 
po těle zranění. Ale mě to jezevcovství baví. Je 
to styl života, který jsem před těmi dvaceti lety 
objevoval a nevěděl o něm, že mě zaujme.

Noční práce je o osmašedesátém, přinejmen-
ším je to její výchozí bod.
Osmašedesátý ve mně byl silně přítomen, je to 
takový předěl, možná až mánie. Jsem poslední 
generace, která si ho pamatuje. Bylo mi šest, 
tehdejší dění mám pořád v hlavě: tanky, vý-
střely. Tak jsem to použil. Ostatně taky je v tom 
dobrodrůžo z neznáma. Totéž co táta, který nás 
v osmašedesátém v létě odvezl z Prahy na ves, 
totiž udělalo víc lidí. Má o tom pěkné poznámky 
třeba Bohumil Hrabal. Oni se báli, že existuje 
seznam intelektuálů, kteří půjdou na Sibiř; nic 
nevěděli. Hrabal dobře popisuje, že z Prahy 
plné demonstrací a peticí intelektuálové utíkali 
na venkov. Vždyť já vychodil první třídu v Poříčí 
nad Sázavou, čekali jsme tam, co bude. Rodiče 
emigrovat nechtěli, a tak čekali na vsi, až se 

všecko přežene. Takže tenhle zmatek, v němž 
pražský kluk přesídlí na venkov a musí se 
vyrovnávat s tamními kluky, ve mně je.

Jací byli tamní kluci na Pražáka?
Hrozní, celá ta parta kolem bratrance Česti. 
Jednak od tří let hulili, jednak se ničeho 
na rozdíl od nás nebáli – ani krav, ani psů. 
Anebo se tam děly věci jako z Mrazíka: šlo se 
do lesa, tam kluci vzali velké klacky, vyhodili je 
do vzduchu a nechali si je spadnout na hlavu. 
Byly to hrozné pecky, ale nesměls brečet, 
protože brečely holky. Nebo ty rituální rvačky … 
Pamatuju si, že jsem musel zmlátit Vašíka 
z obchoďáku, jinak jsem si tam nesměl koupit 
vzduchovku. To byl syn provozního a s námi se 
všemi se pral, byl poloblbej, ale hrozně velkej. 
A bratranec Česťa mi oznámil, že na vzduchov-
ku nemám nárok, dokud Vašíka neskolím. Do-
teď si pamatuju na tu zoufalou půtku a mračna 
prachu, na to, jaký je můj soupeř obr, ale jak já 
ho v tom svém nadržení masím, dokud jsem ho 
nesejmul. Pak jsem si konečně směl jít koupit 
vzduchovku – kterou mi ale bratranec Česťa 
nakonec stejně zabral.

To už se možná moc dojímáme nad uplynulým 
dětstvím.
Máte pravdu. Nechci se dostat do pasti, do kte-
ré padají mnozí městští intelektuálové, když 
začnou opěvovat život na venkově, protože 
tam jednou za čas přijdou do hospody a místní 
se s nimi baví a intoši najednou mají blažený 
pocit: jé. Je to falešné.

Takže jak to je? Co je vesnice dneška?
Nevím. Jistě vím jenom to, že skoro všude jsou 
kulturní skupinky. Jezdil jsem vloni zase hodně 
po čteních s poslední knihou Citlivý člověk, 
zažil jsem asi padesát vystoupení a vždycky 
v takových místech jako Sobotka nebo Rožnov 
pod Radhoštěm, kde to my Pražáci známe 
málo. A tam všude jsou lidi, kteří čtou knihy 
a zajímají se a budují v tom venkovském pásu 
svůj svět. Takže je to tak, že ten náš venkovský 
život se bude vždycky odehrávat na takovýchto 
ostrovech. Úplně venkov nenahlídneme.

Jak tyhle ostrovy, o nichž mluvíte, vnímáte 
s vidinou letošního třicátého výročí sametové 
revoluce?
Mám pocit, že jsem se octnul ve stroji času, že 
to, co jsem zažíval celé své mládí až do pěta-
dvaceti let, se pomalu vrátilo. Že z toho stále 
bolševického Ruska k nám jde zmar. To nebez-
pečí, že tě klidně zmlátí a zavřou za básničky 
nebo za to, že hraješ na kytaru a zpíváš v ka-
pele, to šlo ze Sovětského svazu, to je sovětský 
model, ke kterému se po desítkách let přiklání 
náš vrcholný představitel, prezident… Nevím, 
jestli je to obrovské zklamání mého života, 
spíš to vnímám se skepsí a humorem, ale to, 
co se děje, je na prahu neuvěřitelna a bude to 
tam ještě nejmíň pět šest let, než to případně 
vymizí. Ačkoli to, že komunisti vymřou, jsme si 
říkali už v roce devadesát jedna, že ano.

Takže co teď?
Jedu do Berlína psát další knihu.

Lukáš Novosad, Jan Tošovský

Nechci se dostat do pasti, 
do které padají mnozí  
městští intelektuálové, 
když začnou opěvovat 

život na venkově, protože 
tam jednou za čas přijdou 

do hospody a místní se s nimi 
baví a intoši najednou mají 

blažený pocit: jé. 



Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Jiří Adámek

Nová Atlantida
Kam směřuje náš svět?
Režie: Jiří Adámek
Hrají: Taťjana Medvecká, Vladimír Javorský, Magdaléna Borová,  
Pavla Beretová, David Matásek, Filip Kaňkovský,  
Pavol Smolárik j. h., Petr Vančura j. h. a další

Poslední reprízy:  
8. a 21. února, 25. března a 8. dubna 2019
Derniéra: 12. května 2019
na Nové scéně

 ×
Vladimír Javorský
Foto: P. Neubert
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ČINOHRA > PREMIÉRA

Jáchym Topol

Dramatizace:  
Jan Mikulášek, Marta Ljubková

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie:  

Jan Tošovský, Marta Ljubková
Scéna: Marek Cpin

Kostýmy: Kateřina Štefková
Světelný design: Ondřej Kyncl

Hrají:
Johanna Tesařová, Lucie Juřičková,  

Tereza Vilišová, Jindřiška Dudziaková, 
David Prachař, Pavel Batěk,  

Filip Kaňkovský, Matyáš Řezníček 
a hosté 

Robert Mikluš, Václav Vašák,  
Martin Dědoch, Oskar Hes, Jan Nedbal, 
Kateřina Dvořáková, Veronika Lapková, 

Mikuláš Převrátil / František Souček

Světové premiéry 
14. a 15. února 2019 

ve Stavovském divadle

Jevištní adaptace románu Jáchyma Topola Noční práce evokuje přízračný svět české 
pohraniční vesnice v čase okupace ČSSR vojsky zemí Varšavské smlouvy. Na ploše 
několika srpnových dnů sledujeme dětským pohledem bratrů Ondry a Malýho vše 
podstatné, čím mohla typická česká vesnice projít – válku, odsun, kolektivizaci, ale 
také hony na čarodějnice, pogromy, masopustní orgie …

 >

Jindřiška Dudziaková a David Prachař
Foto: M. Špelda

„Noční práce patří podle mého soudu k tomu nejzdařilejšímu v české próze po roce 1989.“ 
Marta Ljubková v recenzi na román Kloktat dehet čili román následující Noční práci

„Čtenář nemusí znát z předchozího Topolova psaní ani slovo, aby pro něj četba Noční práce byla silným zážitkem.“
Jaromír Slomek v recenzi na román Noční práce 

„ Možná se právě takhle dá nejlépe zaútočit na branku světové literatury.“
Viktor Šlajchrt v recenzi na román Noční práce

„ Už léta se snažím Jáchyma Topola přimět k tomu, aby napsal divadelní hru … Topol staví struktury neskutečné-
ho s pirandellovskou bravurou.“
Jan Vedral v anketě Kniha roku 2005 nad románem Kloktat dehet

„ Topol je vypravěčský šaman.“
Jiří Hrabal v anketě Kniha roku 2005 nad románem Kloktat dehet

„ Spisovatel, který nemá žádné nedobré výkyvy.“
 Vladimír Justl v kostce o psaní Jáchyma Topola
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Karel Hugo Hilar – Daniel Špinar

Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Marta Ljubková

Scéna: Lucia Škandíková 
Kostýmy: Linda Boráros

Světelný design: Karel Šimek
Hudba: Matěj Kroupa

Hrají:
Martina Preissová,  

Jana Stryková, Alena Štréblová 

Světové premiéry 
14. a 15. března 2019 

na Nové scéně

V soupisu inscenátorů se v současné době jako první uvádí položka režie – a nikomu 
to není ani divné, ani podezřelé. Dominující profese, která určuje celkové vyznění díla, 
ovlivňuje jeho textovou, výtvarnou a hereckou složku i složky ostatní, je však „vynále-
zem“ v dějinách divadla docela novým. Pozice režiséra tak, jak ji chápeme dnes,  
se začala etablovat teprve na začátku dvacátého století.

K prvním třem zásadním režisérům v historii moder-
ního českého (či přesněji československého) divadla 
patřil Karel Hugo Hilar. Prvním a nejstarším byl 
předčasně zemřelý František Zavřel, který se svým 
expresionistickým rukopisem prosadil v Německu. 
Druhým byl o deset let mladší Jaroslav Kvapil, dra-
matik a umělecký ředitel Činohry ND. Tím třetím byl 
Karel Bakule, totiž … Karel Hugo Hilar, který se svého 
rodného jména zbavil už v roce 1911. Tehdy pracoval 
ve Vinohradském divadle jako lektor a dramaturg 
a měl za sebou básnický i prozaický debut a rozjetou 
kariéru divadelního referenta. Od mládí se – i pod vli-
vem svého literárně činného otce, po němž nám zbylo 

erotické čtivo – chtěl věnovat právě psaní, jsa pravým 
pražským dandym, redaktorem časopisu Moderní 
život a vydavatelem Moderní bibliotéky, překladatelem 
a člověkem se skvělým rozhledem po literatuře doma 
i v zahraničí. Nicméně nakonec ho zlákalo divadlo; 
od práce dramaturgické byl už jenom krok k první re-
žii. Ta v té době neznamenala až tolik, šlo hlavně o to, 
aby do sebe herci na jevišti nenaráželi …
Sveřepý, energický, zaťatý, tvrdohlavý, vysoký a jaksi 
„hranatý“ umělec nejen že na Vinohradech natolik 
uchvátil Zdenku Baldovou, že se za něj brzy provdala, 
ale doslova rozvrátil celé divadlo. Z divadla v kri-
zi, které s diváckou nepřízní zápasilo nabídkou co 
nejpodbízivějších titulů, udělal scénu, jež mohla směle 
konkurovat tehdejší „první činohře“. A právě do ní byl 
Hilar v roce 1921 povolán, aby znovunavrátil Činohře 
ND její někdejší lesk: po odchodu Jaroslava Kvapila 
do veřejného života v sezoně 1918/1919 (pracoval 
tehdy jako sekční šéf na ministerstvu školství a národ-
ní osvěty) totiž divadlu šéfovali herci. A tak sem vletěl 
uragán s pevnou režijní rukou, divadlu cele oddaný. 
Od té doby se začala psát nová kapitola dějin Činohry 
ND, spjatá právě se jménem tohoto despoty, za nímž 
do Národního divadla přišli například Václav Vydra, 
Bedřich Karen, zmíněná Zdenka Baldová nebo třeba 
Václav Vojta či Leopolda Dostalová.
Hilarova umělecká tvorba v ND byla poznamenána 
dvěma mrtvicemi, ta první v roce 1924 ho na dlouhou 
dobu upoutala na lůžko, ta druhá v roce 1935 pro něj 
byla osudná. Přesto zde vytvořil bezmála čtyři desítky 
režií, ale zároveň představil českému obecenstvu řadu 
světových dramatických jmen (miloval Luigiho Piran-
della a Eugena O’Neilla), obnovil ansámblovou souhru 
a naprosto inovoval divadelní tvorbu jako takovou 
– propojil výtvarnou složku s tou textovou, staré hry 
inscenoval se zcela současným podtextem a hlavně: 
popřel dominanci literatury nad divadlem.
Po roce 1948 se na jeho odkaz pozapomnělo, teprve 
v šedesátých letech se konala zásadní hilarovská kon-
ference a až my si můžeme číst v mimořádném výboru 
jeho textů s lakonickým názvem O divadle (Divadelní 
ústav, 2002). I proto je logické, že v době, kdy se znovu 
tážeme po smyslu divadla – a po smyslu Národního 
divadla zvlášť – přicházíme s inscenací Za krásu sesta-
venou z Hilarových textů, inspirovanou jeho životem 
a tvorbou a zamýšlenou jako pocta velkému tvůrčímu 
duchu, jehož odkaz je živý i po sto letech.

 

Marta Ljubková

 >
Karel Hugo Hilar

Foto: Galerie Langhans
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Dramatizace: SKUTR, Ilona Smejkalová
Režie: SKUTR

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Jakub Kopecký

Kostýmy: Simona Rybáková
Hudba: Petr Kaláb

Pohybová spolupráce: Jan Kodet

Hrají: Iva Janžurová, František Němec, 
Jana Preissová, Taťjana Medvecká, 

Jana Boušková, Jan Bidlas, 
Csongor Kassai j. h., Pavlína Štorková, 

Pavla Beretová, Igor Orozovič, 
Jana Pidrmanová, Lucie Polišenská, 

Radúz Mácha, Patrik Děrgel, 
Anna Fialová j. h.

Premiéry 
28. února a 1. března 2019 

v Národním divadle

Duše může vzpomínat na několik věcí najednou

MARTIN KUKUČKA, temperamentní Slovák z Púchova, a LUKÁŠ 
TRPIŠOVSKÝ, introvertní Čech z Prahy, se potkali před téměř dvaceti  
lety na DAMU a od té doby spolu tvoří režijní dvojici SKUTR. V předminulé 
sezoně se představili na jevišti Stavovského divadla titulem Krvavá 
svatba, na konci února uvedou v Národním divadle osobitou variaci 
Erbenovy Kytice. Byť jejich inscenace pečlivě vychází z klasikova textu, 
při zkoušení s herci Činohry se opět ponořili do jejich osobních příběhů, 
zážitků i nepříjemných rodinných traumat …

Karel Jaromír Erben

 >

Lukáš Trpišovský, Martin Kukučka
Foto: M. Špelda
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Existuje technika, jak se bavit o intimních 
věcech, aby to hercům nebylo nepříjemné 
a trapné?
Lukáš Trpišovský: Nevím, jestli existuje, ale 
máme s tím s Martinem určitou zkušenost, 
podobné projekty zkrátka děláváme. Většinou se 
o intimních věcech začínáme jen zlehka bavit. 
Nejde o trumfování v síle prožitků, spíš jejich 
přinášení a řetězení reakcí. Pak přijde často fáze, 
kdy herci zjistí, že se s jejich intimitami bude dál 
pracovat. Tehdy je potřeba vydržet a neleknout se, 
že se o vás ostatní něco pikantního dozvědí. V ur-
čitou chvíli se vše přecvakne a herci své osobní 
příběhy začnou vnímat, jako by šlo o napsaný 
scénář nebo danou roli. Metoda je tedy jasná – 
neustoupit a dostat se do fáze, kdy se z „osobní-
ho“ materiálu stane v podstatě „pracovní“ text.

Takže svým způsobem nejdřív zafunguje šok?
Martin Kukučka: Ano, ale ten má několik fází. 
Na začátku nám herci většinou nevěří, že jejich 
zážitky skutečně použijeme. Pak často někdo 
přijde s naprosto bizarním příběhem nebo zku-
šeností, která vše rozčísne, a ostatní ho obdivují, 
že to na sebe vůbec prozradil. Funguje i drobná 
herecká soutěživost. Ale nesbíráme u herců 

materiál způsobem, že „očešeme třešeň a pak 
z toho uděláme marmeládu“. Rádi herce poslou-
cháme, protože jejich příběhy nás zajímají.

Je pravda, že během zkoušení s vámi mám 
často pocit jako na rodinných konstelacích či 
terapiích. Lidé se otevírají sobě navzájem, ob-
čas se uvolňují, objímají, hlasitě smějí, brečí…
Kukučka: Ano, podobný efekt funguje – sám vy-
pravěč je překvapen, že jeho vyprávění vůbec ně-
koho zajímá. Vznikne prostor, kde si lidé mohou 
sdělit věci, na něž jinak není čas. Do inscenace se 
tak nakonec nedostanou příběhy nejzajímavější, 
ale sdělení, na která vznikly nejspontánnější 
reakce. Historka, jež při vyprávění přinesla efekt 
biliárové koule a všechny rozstřelila.

Ve Stavovském divadle máte za sebou Krvavou 
svatbu, teď zkoušíte Kytici – dílo, kde smrt a ri-
tuály spojené s koloběhem života fungují jako 
jedny z určujících prvků pospolitosti. Náhoda, 
nebo vás takové příběhy prostě zajímají?
Trpišovský: Zajímají nás témata, která se dotýkají 
imaginace a vnitřního světa. Tak se nejlépe zjistí, 
jak se člověk střetává s realitou, kam sahá jeho 
paměť věcí, ale i paměť osobní a společenská. 

A tam už se dostáváme blízko k rituálům 
i k pochopení jejich přesahujícího smyslu. 
Naše inscenace jsou pro někoho možná těžko 
popsatelné, divák si může klást otázku, o čem 
že to bylo? Ale mám zkušenost, že i když 
inscenace někomu přijde myšlenkově řídká, 
stejně nepopře její intenzivní emoci. I naše 
paměť udrží zejména emocionální zážitky, ať 
už kladné, nebo záporné.

Rozumím, o podobných zážitcích vyprávějí 
i mýty a pohádky, koneckonců i Bible.
Kukučka: Je o nás známo, že pokud v našich 
inscenacích ztvárňuje někdo mrtvolu, zahraje 
si pravděpodobně nejvíc. (Směje se.) Nejde 
o posedlost či fascinaci smrtí, spíš nás zají-
má dematerializace těla – vzpomínka na tělo 
s živým duchem je pro nás svobodnější. Ne-
rad používám surrealismus, ale duše může 
vzpomínat na několik věcí najednou. Někdy 
se v životě zbytečně limitujeme, protože 
něco považujeme za reálné, zatímco ostatní 
za zanedbatelné.

Do Krvavé svatby jste duchy dodávali, 
v Kytici jsou „předepsáni“ autorem. Záro-
veň oba texty jsou postaveny na silných 
a dominantních ženách, muži jsou v nich 
jakoby do počtu.
Trpišovský: Jistě, Kytice jako by na Krvavou 
svatbu navazovala.
Kukučka: Ale zatímco do Krvavé svatby jsme 
náš slovanský folklór implantovali, v Kytici 
funguje přirozeně. Jeden rozdíl tam ovšem 
je – v Krvavé svatbě způsobuje smrt brutální 
změnu lidské existence, zatímco Kytice řeší 
téma svědomí, to, co si pak sami po činu, 
či dokonce zločinu musíme odžít a protrpět. 
A často jde o zážitky téměř hororové.

Kytice je pro většinu Čechů téměř kultovní 
sbírkou. Je kniha stejně známá i na Slo-
vensku, Martine?
Kukučka: Ale ano. Třeba verše „šiju, šiju si 
botičky“ určitě. Ale jde spíš o jednu z „podob-
ných knih“, rozhodně ne dílo zásadní. Ostatně 
Slováci mají mnohem víc dochovaných balad 
než Češi, aspoň si to myslím. Slovenský 
folklór je možná i živější, tím pádem má i víc 
knih, které jsou jím inspirovány – od lidových 
sbírek až po Dobšinského pohádky. Ale těžko 
bych hledal podobné dílo, ekvivalent Kytice 
na Slovensku. Tedy knihu, která ve vás oka-
mžitě vyvolá „wow“ dojem. 

A v čem se liší český a slovenský folklór?
Kukučka: Živý folklór začíná od Moravy 
na východ a jihovýchod. Krásně je to vidět 
například v hudbě. V momentě, kdy převá-
ží durová harmonie, začnou se z lidových 
skladeb vytrácet baladické příběhy a hluboká 
melancholie. Právě v tom se český a morav-
ský i slovenský folklór tolik liší. Paradoxně 
totiž právě hluboká, teskná melancholie vy-
tváří skutečnou živost folklóru. Zdá se mi, že 
Češi nemají vnitřní potřebu tančit. Stačí jim 
večer jít ven, do hospody, pít pivo a povídat si. 
A mají pocit příjemně stráveného večera. Ale 
fyzickou potřebu dostat ze sebe emoce ven 
hřmotem, vykřičet je… to neznají. Přitom to 
není tak, že by se Češi velkých emocí báli, ale 
možná je jen k životu nepotřebují.

Ilona Smejkalová
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U SODOVKY

Filip Kaňkovský
Záskok

Na hudebním gymnáziu, které 
jsem navštěvoval, jsem díky 
vánočním besídkám přičichl 
k divadlu. Přesněji řečeno k Di-
vadlu Járy Cimrmana. Začal 
jsem jako náctiletý ochotník 
úlohou Vlasty ve hře Záskok. 
O pár let později jsem – oproti 
původnímu plánu, podle nějž 
jsem měl do Národního divadla 
vstoupit jako člen Činohry 
nazkoušením Ostrovského 
Lesa – naskočil do rozezkou-
šeného Strakonického dudáka 
jako záskok za zraněného 
Karla Dobrého, který si přivodil 
nepříjemné zranění nohy.
Tím se můj epochální příchod 
do Národního divadla uspíšil.
Rozhodl jsem se tedy nezůstá-
vat pozadu, trendům vyjít vstříc 
a o pár let později jsem si také 
pořídil velice nehezké zranění 
nohy, aby za mě kolegové 
mohli zaskočit a užít si dávku 
adrenalinu jaksepatří.
Když jsem předloni viděl pre-
miéru Maryši v historické bu-
dově ND, v režii Jana Mikuláška 
a s úžasnou Pavlou Beretovou 
v hlavní roli (vzpomněl jsem 
si přitom na své ochotnické 
začátky i na to, jak ve hře 
Záskok postava Karla Infelda 
Prácheňského, potažmo Vavro-
cha, neustále oslovuje Vlastu 
jako Maryšu a jak legendárně 
text bratří Mrštíků cituje Zde-
něk Svěrák), nenapadlo mě, že 
v této nádherné inscenaci budu 
zaskakovat v roli Hospodského. 
Děkuji proto za tuto příležitost 
kolegovi Filipu Rajmontovi 
i jeho zranění, které – jak jinak 
– je opět vkusně situováno 
na nohu. Vždyť tradice má být 
zachována.
A tak nyní vesele účinkuji 
ve hře Maryša a přemýšlím, 
jestli se mi snad osud, Bůh či 
nějaká jiná vidoucí síla snaží 
něco sdělit. Noha – divadlo – 
záskok … pevnost Boyard?
Přeji všem hodně zdraví, síly 
a radosti z práce i z běžného 
života, ze kterého tak rádi, 
a třebas o berlích, utíkáme 
do divadel.

Spor o pravdu –  
Nová dílna prověří  
vaše kritické myšlení

Podíváme se na jednu z největších detektivek naší 
historie – spor o Rukopis královedvorský a Rukopis 
zelenohorský. Ze zápasu o jejich pravost se záhy stal 
boj o význam českého národa, boj de facto politický, 
dodnes neukončený a úhrnem těžko objektivně prav-
divý. Jak se vyznat v historických pramenech a jak 
interpretovat historickou skutečnost? Jak odlišit fakta 
od domněnek? Co interpretace těchto památek vypoví-
dá o Češích dříve a dnes? V diskusním a divadelním 
workshopu Spor o pravdu se na tyto otázky pokusíme 
odpovědět společně s fiktivním novinářem, kterého 
potkalo hned dvojí neštěstí: má napsat článek o Ruko-
pisech, přičemž jeho jméno je J. Nestranný …

Workshop s lektorem Janem Mrázkem je určen  
pro studenty středních a vysokých škol. Předchozí 
rezervace a domluva termínu nutná na mailu  
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.

ND Talks:  
Proč potřebuje  
divadlo PR? 

PR neboli public relations – termín, který si do češtiny 
můžeme přeložit jako vztahy s veřejností, je podle 
jedné z definic „soustavnou dlouhodobou činností, 
která si klade za cíl oboustrannou komunikaci mezi 
širokou veřejností a institucí“. Co si pod takovými slovy 
představit za práci? Proč vlastně divadla potřebují své 
píáristy a jaké jsou dnešní výzvy ve stycích s veřejnos-
tí? Jak vypadalo PR dřív a jak se proměnilo po nástupu 
internetu a sociálních sítí? Seznamte se s píáristkami, 
které pracují pro zcela odlišné typy divadel: na Nové 
scéně se sejdou Madla Zelenková (Studio Hrdinů), 
Zuzana Hošková (Jatka78) a Kateřina Ondroušková 
(Činohra ND). Jejich debatu moderuje Jiří Sedlák, kte-
rý se PR věnuje dlouho a kromě divadla má zkušenos-
ti s největšími akcemi v Česku, například s festivaly 
Colours of Ostrava nebo Letní Letná.

25. února 2019 v 18.00 ve foyer Nové scény

ND+

Příběhy malé Lupitiny González

Veselá výprava souboru Loutky bez hranic do Mexika 
na barevnou oslavu Dušiček. Děti se podívají do rodiny 
malé Lupity González, kde právě začíná Día de los 
Muertos, mexický sváteční Den mrtvých. Nebude ale 
potřeba se bát, bude se tančit a zpívat. Pohádka, kde se 
smrtečky a smrťáci scházejí, společně si vyprávějí pří-
běhy a od srdce se zasmějí. Inscenace vloni obdržela 
ocenění za nejlepší představení pro děti a za herecký 
výkon pro Doru Bouzkovou na přehlídce Festival of 
Puppetry Art v polském městě Bielsko-Biała a zvláštní 
cenu poroty na festivalu Skupova Plzeň 2016.

Hrají: Dora Bouzková / Jiřina Vacková
Délka představení: 40 minut, vhodné pro děti od 4 let
Uvádíme 24. února 2019 od 16.00 na Nové scéně
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KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové  
Klubu přátel Činohry ND,
v poklidném zimním čase vás 
srdečně zveme do hledišť ND 
a věříme, že vám soubor Čino-
hry nabídne nové a zajímavé 
divadelní zážitky. V únoru 2019 
nepropásněte předpremiéru 
nového titulu Kouzelná země se 
sníženým vstupným ani příleži-
tost navštívit jiná představení, 
na která můžete uplatnit slevy 
našeho klubu.

PŘEDPREMIÉRA 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 290–130 KČ

13. února 2019 v 19.00  
ve Stavovském divadle
J. Topol: Kouzelná země 
aneb Příběh země, v níž je  
možné úplně všechno …

30% SLEVA

5. února 2019 v 19.00  
ve Stavovském divadle
R. Lenkiewiczová: Noční sezóna
aneb Tragikomedie o lidech, 
kteří jsou možná ještě živí.

17. února 2019 ve 13.00  
ve Stavovském divadle
V. K. Klicpera, M. Šotek: 
Mlynářova opička
Předposlední uvedení rodinné 
komedie (derniéra v březnu)

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 KČ 

21. února 2019 ve 20.00  
na Nové scéně
J. Adámek: Nová Atlantida
aneb Pátrání po tom, kam 
směřuje náš svět … (derniéra 
v květnu 2019)

Na jednu legitimaci si za zvý-
hodněnou cenu můžete zakoupit 
dvě vstupenky na pokladnách 
ND.

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

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel! 

Blahopřání

24. února slaví třicáté narozeniny herec 
PATRIK DĚRGEL – aktuálně náš Rytíř des 
Grieux z Manon Lescaut, Králík z Modré-
ho ptáka, Lysandr ze Snu čarovné noci, 
Ženich z Krvavé svatby, Wickham z Pýchy 
a předsudku, Shane ze Jsme v pohodě 
a Patrik ze Zbyhoně!.  
Gratulujeme!

Páťo! Tak tobě je třicet! To znamená, že už je dost dáv-
no den, kdy jsem tě viděla poprvé. To jsi ještě nevěděl, 
jestli být, anebo nebýt, kdo je růže hozená do kostela, 
že rohlíkem, rohlíkem nejsi, a tvoje V.I.P. tvář ještě ne-
měla známý hlas. No, za tu dobu se ti povedlo hodně 
věcí. Ale ze všeho nejvíc jeden malý človíček, který má 
už od narození tu stejnou šibalskou jiskru v oku jako ty 
a taky tu tvou pověstnou radost ze života. A já ti moc 
přeju, aby tě ta tvá radost neopouštěla ani teď, když už 
jsi ten velkej kluk! 

Všechno nejlepší, můj Rytíři des Grieux!

Jana Pidrmanová

 >

MANON LESCAUT
Patrik Děrgel a Jana Pidrmanová

Foto: P. Borecký
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Zdeněk Sýkora: 
Linie, které jsme neviděli
Liniové obrazy maloval Zdeněk Sýkora (1920–2011) více než třicet let, 
poslední vznikly roku 2006. Můžeme je najít nejen v prestižních galeriích, 
ale také ve veřejném prostoru – například jako monumentální malby 
ve vstupní hale Řízení letového provozu v Jenči. Nikdy jsme však neměli 
možnost uvidět ty linie, které sice byly součástí předem definované 
číselné partitury všech obrazů a v nich také začínaly, které však tento 
vymezený prostor opustily a vydaly se mimo plátno. František Pecháček 
se ve své videoinstalaci pokusí právě tyto linie vizualizovat. Videogalerie 
Nové scény tak po roce přináší další zajímavý vhled do Sýkorovy tvorby.

Výstava bude k vidění ve Videogalerii Nové scény od 15. února  
do 28. dubna 2019

Mario Del Curto: 
Future – Nature
Švýcarský fotograf Mario Del Curto vytvořil soubor více než padesáti tisíc 
fotografií, jímž dokumentuje různé podoby a funkce zahrad z celého svě-
ta, přičemž prezentovaný výběr pětadvaceti unikátních snímků se zamě-
řuje na oázy vegetace v betonovém labyrintu megapolí. Souběžná výstava 
Future – Nature: Rostliny budoucnosti v Galerii Věda a umění na Národní 
třídě představí Del Curtovy fotografie z Vavilovova institutu v Rusku, 
který již sto let usiluje o kultivaci plodin, jež mají zachránit lidstvo před 
hladověním. Autorovy snímky zde doprovodí prezentaci výzkumu českých 
vědců, kterým se podařilo rozluštit genetický kód pšenice.

Část výstavy Future – Nature bude k vidění na náměstí Václava Havla  
od 7. do 28. února 2019
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Výstavy

Tvůrčí dílny Laterny magiky
Zahrada
Také máte své tajné místo? Místo, kde se můžete ukrýt a snít? Svoji tajnou 
zahradu? A nemusí to být zrovna zahrada plná stromů a květin, kterou 
obývá protivný kocour. Může to být třeba stará lavička v parku nebo 
peřina, pod kterou se schováte s knížkou a baterkou v ruce, nebo střecha 
paneláku, na kterou tajně vylezete, abyste se podívali na světla velko-
města. Zkrátka cokoli … Objevme společně svět tvořený pořádnou porcí 
fantazie – a možná se společně i trošičku bojme …

Tvůrčí dílna pro dospělé a děti od 7 let, hodinu před představením 
inscenace Zahrada. 
Aktuální termíny do konce sezony: 23. února, 30. března,  
1. dubna a 2. června 2019

Co vidím, když nevidím?
Co všechno vidíte, když zavřete oči? Tma pod víčky může být mnohem ba-
revnější, než se zdá. Před návštěvou představení inscenace Vidím nevidím 
se s nejmladšími diváky hravě naladíme na její téma a zkusíme se vcítit 
do hlavní postavy – nevidomé Agátky. 

Tvůrčí dílna pro dospělé a děti od 5 let, hodinu před představením 
inscenace Vidím nevidím.
Aktuální termíny do konce sezony: 3. února, 10. března,  
14. dubna a 1. května 2019

Kapacita obou dílen je omezená, předchozí rezervace míst nutná  
na mailu tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.



 ×
Zuzana Herényiová, David Stránský

Foto: M. Volf

Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

Cocktail 012  
– The Best Of

Námět a dramaturgie: Václav Janeček, Zdeněk Prokeš
Režie, střih, kamera: Jan Loukota

Hudba a zvukový design: Stanislav Abrahám
Scéna: Miloslav Heřmánek

Kostýmy: Jarmila Konečná, Pavel Knolle,  
Roman Šolc, Šárka Hejnová, Jan Skalický, Pavel Ivančic

Editace a postprodukce: Matěj Hájek

Náš taneční koktejl je reprezentativní přehlídkou nejrůznějších témat 
a uměleckých postupů, které Laterna magika využívá. Nechybí tu 

současný tanec ani baletky na špičkách, soudobá hudba i W. A. Mozart, 
slavná Krkolomná jízda z roku 1963 i ukázky ze zcela nedávných projek-

tů. Filmové dotáčky diváky zavádějí na místa spojená s historií Laterny 
magiky a program završuje krátká show Code58.08, ve které nechybí 

pohled do zákulisí, retro taneční výstup ani nové technologie!

Uvádíme 
15. a 16. února ve 20.00 

na Nové scéně
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Zahrada 
Ohlasy na premiéru

Čtyři kamarádi se do Zahrady vrací jako dospě-
lí a znovu rozeznívají své vzpomínky na dětství 
a na dobrodružství, jež dnes působí banálně, ale 
tenkrát znamenala celý vesmír. Zahrada je v tomto 
případě symbolem dítěte, kterým jsme všichni byli, 
ale někdy máme potíž si na to rozpomenout. A insce-
nace Laterny magiky nám toto naše vnitřní dítě chce 
připomenout.

Ilustrace Terezy Bartůňkové, zvláště rozkvétající 
zahrada, jsou vizuální pastvou a celé představení je 
důstojným holdem Jiřímu Trnkovi, byť se vůči jeho 
rukopisu autoři záměrně vymezují.

Soňa Hanušová, Kulturio.cz 

Divák má stálou možnost vlastního asociování, vzpo-
mínaní na svoji zahradu a navracení se do pocitů, kdy 
byl dítětem.

Na nové inscenaci Laterny magiky lze také pozitivně 
hodnotit projekce, které zde fungují jako plnohodnotná 
složka představení. V tomto ohledu ctí autoři tradici 
Laterny magiky a zároveň využívají vhodným způso-
bem moderní technologie.

Lenka Trubačová, OperaPLUS

Premiérou inscenace Zahrada jsme završili rok 60. výročí vzniku Laterny 
magiky. Předvánoční nadílka pro diváky všech věkových kategorií nás 
bude provázet i v novém roce. Tanečně vizuální projekt šitý Laterně ma-
gice na míru otevírá skrze prvotní inspiraci Jiřím Trnkou dveře ke vzpo-
mínkám a asociacím, které má každý z nás spojený s tajemnou zahra-
dou svého vlastního dětství. Zkuste to s námi!

 >
Z představení

Foto: H. Smejkalová a S. Gherciu

 >

Děkovačka po představení
Foto: Tansi Makele

Uvádíme 
22. a 23. února, 

29., 30. a 31. března 2019 
na Nové scéně
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DANIELA KOMATOVIĆ
DESIGNÉRKA ŠPERKŮ

www.fwr.cz

Neprodáváme bankovní služby, ale vytváříme je na míru vašim 
individuálním potřebám. Máme k dispozici zkušené privátní bankéře, 
vlastní analytický tým a portfolio manažery, kteří i pro vás navrhnou 
unikátní řešení, jak udržet a rozvíjet hodnotu vašeho majetku.

190x277_inzerce_FWR_Komatovic_V2.indd   1 18/01/2019   09:06



Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Timeless
SERENADE
Choreografie: George Balanchine
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Hraje Orchestr Státní opery

SEPARATE KNOTS
Choreografie: Emanuel Gat
Hudba: Fryderyk Chopin
Klavír: Martin Levický

SVĚCENÍ JARA (LE SACRE DU PRINTEMPS)
Choreografie: Glen Tetley
Hudba: Igor Stravinskij
Hraje Orchestr Státní opery

1. a 2. února se rozloučí se svou kariérou v Národním divadle 
dlouholetý první sólista Baletu MICHAL ŠTÍPA. Naposledy zatančí 
part Otce ve Svěcení jara, a to s Nikolou Márovou, svou osudovou 
taneční partnerkou. Přijďte Michalovi poděkovat za nádherné 
role a chvíle, které nás zvedaly ze sedadel, doháněly k slzám či 
naopak k euforii. Po představení (2. února) se uskuteční autogra-
miáda s Michalem Štípou ve slavnostním foyer na 1. balkoně.

Uvádíme 
31. ledna, 1. a 2. února, 
18., 19. a 21. dubna 2019 
v Národním divadle

 ×
Michal Štípa a Nikola Márová
Foto: A. Rasmussen



BALET > PŘIPRAVUJEME

Choreografie: John Cranko
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij

Nastudování: Birgit Deharde, Andria Hall
Umělecká supervize: Reid Anderson

Scénografie: Martin Černý
Kostýmy: Josef Jelínek

Světelný design: Pavel Dautovský
Projekce: Lunchmeat

Hraje Orchestr Státní opery
Hudební nastudování: Václav Zahradník

Dirigenti: 
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Česká premiéra 
28. března 2019,

2. premiéra 
29. března 2019

v Národním divadle

Labutí jezero

Do Národního divadla na Labutí jezero vás mohou 
přivést různé důvody, například zvědavost, chuť se 
pobavit nebo navštívit Národní divadlo. A třeba se 
nemůžete dočkat choreografie Johna Cranka. Možná 
jste obdivovateli našeho souboru a jako opravdoví fa-
noušci, milovníci baletu, prostě chcete vidět třináctou 
verzi tohoto titulu.

Poprvé budou na uvedení tohoto stěžejního Crankova 
díla spolupracovat místní tvůrci – o kostýmy se posta-
rá Josef Jelínek a o scénografii Martin Černý.
Už minulou sezonu se soubor Národního divadla začal 
intenzivně věnovat klasice (příkladem je La Fille mal 
gardée). Letos chceme důležitost klasiky opět vyzdvih-
nout, neboť právě ona je základem interpretačních 
dovedností tanečníků. A právě Labutí jezero je skvělá 
příležitost! 

Crankova verze je neobyčejná a zároveň jednoduchá 
a není potřeba o ní dlouze hovořit. Je to jeden z nejdů-
ležitějších celovečerních baletů, které neodmyslitelně 
patří do repertoáru všech velkých divadelních domů. 
Soubor Baletu Národního divadla tak na jeviště přináší 
dílo zásadního významu, je to milník, který v kombi-

naci s ostatními tituly rozšiřuje dramaturgii souboru 
a otevírá nové možnosti různosti tanečních stylů 
do budoucna. Jsme hrdí na to, že po Stuttgartském 
baletu jsme první velký soubor na světě, jenž má 
Crankovu verzi Labutího jezera v repertoáru. A není  
to první Crankův titul, který se na prknech pražské-
ho Národního divadla objevuje. Velkého úspěchu se 
dočkaly i balety Zkrocení zlé ženy a Oněgin.

Všichni už se na nevšední uvedení Labutího jezera 
připravujeme – tanečníci, baletní mistři, technický 
personál, designéři, garderoba atd. A na březnovou 
premiéru vás už nyní srdečně zveme! 

Když je řeč o oblékání – jistě mi dáte za pravdu, že 
jedním z nejdůležitějších kousků našeho šatníku jsou 
džíny. Je to klasika, která nikdy nevyjde z módy a která 
tvoří základ, na němž lze postavit celý styl. Labutí 
jezero má podobnou roli! Žádný soubor, který se chce 
dotknout samých základů baletního umění, se bez to-
hoto tradičního díla neobejde. Je to zkrátka fenomén. 

Filip Barankiewicz 
umělecký šéf Baletu Národního divadla

Labutí jezero se stalo nedílnou součástí divadelní kultury. Když se někoho 
na ulici zeptáte, co si pod ním představí, řekne vám: „Je to balet!“ Kdyby 
odpověď zněla „Nevím“, asi byste se tomu divili. Překvapilo by vás, kdyby 
tento titul vůbec neznal. Představte si, že byste oznámili nějakému Italo-
vi, že nepijete espresso. Údiv na jeho tváři by byl asi podobný…
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 ×
Vizuál k inscenaci

Foto: Alexandre Katsapov & Mário Bakuš – The Queens

Labutí jezero 
pro malé  
i velké
Připravit se na zhlédnutí toho-
to ikonického baletu se vyplatí. 
Zveme vás na setkání na baletním 
sále, kde díky předním sólistům 
získáte vhled nejen do inscenace 
a choreografické tvorby Johna 
Cranka, ale i do interpretační histo-
rie Labutího jezera.
Labutí jezero je základním kame-
nem baletu, milníkem, výzvou, 
ryzí krásou. Dílnu připravujeme 
ve dvou verzích: rodinnou, vhodnou 
pro děti a jejich rodiče, prarodiče 
a dílnu 12+, která je vhodná pro 
dospělé a fanoušky baletu starší 
dvanácti let. 

Naučíme se rozlišit bílou a černou 
labuť nejen podle barvy, zamě-
říme se na princovu lásku, ale 
i zradu a přísahu. Víte, kdy hovořil 
Čajkovskij o minutě absolutního 
štěstí a že prvním choreografem 
Labutího jezera byl Čech? Zkusí-
te se proměnit v labutě i prince, 
ukážeme si adagio, pas de quatre, 
fouettés …

Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND,  
Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: 
balet@narodni-divadlo.cz nebo 
k.hanackova@narodni-divadlo.cz

Aktuální termíny: 
Dílna 5+: 24. února 2019
Dílna 12+: 24. února 2019
Časy budou upřesněny.
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K premiéře baletního 
evergreenu 
Životní cesta britského choreografa a baletní-
ho šéfa Johna Cranka, tvůrce „stuttgartského 
baletního zázraku“, byla krátká. Zemřel v roce 
1973 na vrcholu tvůrčích sil ve svých čtyřiceti 
šesti letech při návratu baletu Würtenberského 
Státního divadla z amerického turné, na cestě 
letadlem z Philadelphie do Stuttgartu. Zpráva 
o jeho odchodu zasáhla celý baletní svět, 
tehdy rozdělený „železnou oponu“ na „Západ“ 
a „Východ“. 
Články z denního tisku i odborných tanečních 
časopisů šedesátých let minulého stole-
tí oživují dodnes vzpomínky na atmosféru 
baletních představení, zakončených skando-
váním nadšeného obecenstva. Jméno „Cranko, 
Cranko, Cranko“ volalo obecenstvo za dopro-
vodu rytmického tleskání nejen v zemích tzv. 
východního bloku, ale i v Paříži a New Yorku. 
Deník New York Herold Tribune napsal po fran-
couzském turné v roce 1966: „Stuttgartský 
balet je nejlepší na kontinentu, po londýnském 
Královském baletu a moskevském Baletu Bolšoj 
je to nejlepší soubor, který kdy Paříž viděla“. 
Recenzent v L’Aurore konstatoval: „Žádný 
superlativ nemůže popsat nádherné okamžiky, 
které jsme se Stuttgartským baletem zažili … 
Divil bych se, kdyby se Stuttgartský balet záhy 
nestal nejlepším v Evropě.“ 
Po dalších čtyřiceti šesti letech, které letos 
uplynou od Crankovy smrti, s obdivem zazna-
menáváme, kolik baletních inscenací přežilo 
svého tvůrce a stalo se trvalou součástí re-
pertoáru renomovaných divadel celého světa. 
Jsou to inscenace krátkometrážní i celove-
černí, kreace čistě taneční i baletní příběhy 
rozmanitých divadelních žánrů. Uplatňují Cran-
kovu oduševnělost, smysl pro humor, citovou 
hloubku a do detailů vytříbenou formu.

Dva Crankovy celovečerní baletní opusy, 
inspirované slavnými literárními předlohami, 
byly v uplynulých sezonách také na repertoáru 
Baletu Národního divadla. Komediální Zkrocení 
zlé ženy podle W. Shakespeara, s hudbou 
D. Scarlattiho v aranžmá U. Stolze, a dramatic-
ký Oněgin, inspirovaný Puškinem a na hudbu 
P. I. Čajkovského. Choreografickou paletu stutt-
gartské provenience rozšíří letos Labutí jezero 
P. I. Čajkovského v tradičním klasickém pojetí, 
osobitě ztvárněném Johnem Crankem. 

„Ein Stuttgarter  
aus Südafrika“ 
Časopis Le Mond nazval Johna Cranka 
„jedinečným novátorem baletní historie“. Jeho 
baletní odkaz je stejně barvitý, jako byl jeho 
život. Narodil se v Rustenburgu v Jihoafrické 
republice roku 1927, v Kapském Městě studo-
val na University Ballet School a v roce 1945 
vytvořil svou první choreografii – Stravinského 
Příběh vojáka. O rok později, po úspěchu polky 
Tritsch-Tratsch na známou skladbu Johan-
na Strausse, odjel do Londýna, aby se stal 
studentem Sadler’s Wells School a tanečníkem 
v Sadler’s Wells Theatre Ballet – Sadler’s 
Wells Ballet v Covent Garden. Záhy, po profesi-
onální praxi tanečníka, se od svých třiadvaceti 
let věnoval choreografii v renomovaných balet-
ních souborech. Soupis jeho děl z této doby 
uvádí Sadler’s Wells Ballet, Ballet Rambert, 
New York City Ballet, Paris Opera, Teatro alla 
Scala Milan, a další domácí i zahraniční scény. 
Mimořádný ohlas vyvolaly Crankovy verze ce-
lovečerních dějových baletů Brittenův Princ ze 
země Pagod (Royal Ballet London, 1957) a Pro-
kofjevův Romeo a Julie (La Scala Milan,1958).
Na počátku šedesátých let John Cranko (po ne-
úspěchu své inscenace Antigony v Londýně) 
přijal nabídku na místo šéfa baletu Würtenber-

ského státního divadla ve Stuttgartu. Jako „Ein 
Stuttgarter aus Südafrika“ („Stuttgarťan z Jižní 
Afriky“ podle německé televize ZDF) vnesl 
do provinčního prostředí s dávnou tradicí Je-
ana Georgese Noverra profesionalitu britského 
stylu. Působil jako pedagog, choreograf a reži-
sér v baletní škole a baletním souboru Würten-
berského státního divadla, v Noverrově taneční 
společnosti (Noverre-Geselschaft), spolupra-
coval s televizí (německou ZDF i britskou BBC), 
londýnským Královským baletem, organizoval 
Stuttgarter Ballettwoche a k tomu ještě stačil 
od roku 1967 zastávat místo šéfchoreografa 
Bavorského baletu v Mnichově. Ve Stuttgartu 
vytvořil soubor skvělé interpretační úrovně, 
s vynikajícími sólisty (zejména s Marcií Hay-
dée, označenou přívlastkem „Cranko-Ballerina 
par excellence“), a tvořivým baletním kolek-
tivem. V jeho líhni vyrůstaly osobnosti jako 
John Neumeier, Jiří Kylián, William Forsythe 
a Vladimír Kloc. Z Crankova uměleckého od-
kazu, pod vedením Marcii Haydée, vzešla nová 
baletní generace, k níž patří Reid Anderson, 
Glen Tetley, Tamas Detrich a také současný šéf 
Baletu Národního divadla Filip Barankiewicz. 
Crankův odkaz má pro český balet dvojí vý-
znam: nejen umělecký, ale také osvětový. Bez 
Crankova osvíceného vztahu k tvorbě taneční 
partitury a jeho spolupráci s choreologem by 
jeho díla v původním tvaru dnes již neexisto-
vala. Měla by osud, jakého se dočkala tvorba 
českého choreografa Saši Machova (v jehož 
londýnské legendární inscenaci Smetanovy 
Prodané nevěsty John Cranko tančil v roce 
1947) a dalších neméně talentovaných tvůrců 
– byla by zapomenuta. 

Jana Hošková

Fenomén 
John Cranko

 >
John Cranko

Foto: K. Hanne
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Romeo a Julie

Prokofjev byl nejen vynikající hudební skladatel, ale 
také klavírista a nejlepší interpret svých děl. Slyšel 
jste někdy hraní ze záznamu?
Nikdy jsem neměl šanci slyšet Prokofjeva hrát na klavír 
ani ze záznamu, a samozřejmě živě také ne. Minuli 
jsme se v čase. Vím ale od Františka Maxiána mladšího, 
jehož otec s Prokofjevem vystupoval, který mi říkal, že 
byl vynikající, brilantní klavírista. Dalo by se říci, že hrál 
takovým kouzelnickým způsobem na piano a tomu 
i přizpůsoboval svoji skladbu. Jeho klavírní koncerty 
jsou interpretačně velmi náročné a podle mého názoru 
také posluchačsky. Rozhodně jsou náročnější na po-
slech než jeho symfonická díla či balety nebo opery.

Prokofjev se narodil i studoval v carském Rus-
ku, poté odjel do Ameriky a zakotvil v Paříži. „Mé 
inspiraci nesvědčí cizí vzduch, protože jsem Rus, a to 
nejhorší pro člověka jako jsem já, je život v exilu,“ 
prohlásil Prokofjev.
Co se týče Prokofjeva, vycházím z pamětí Šostakovi-
čových sepsaných Semjonem Volkovem, který vypráví 
o tom, že hrál trochu vabank – snažil se prosadit 
v Americe, stejně jako Rachmaninov nebo Stravinskij. 
Bohužel se mu to do té míry nepodařilo. Myslím si, že 
jeho návrat do Sovětského svazu mohl být i kalkulem. 
Nicméně politická situace během prověrek ve 30. 
letech se dramaticky zhoršila a pro něj i možnost se 
rozhodovat, zda někam odejít, vlastně skončila. Pokud 
vím, zemřel ve stejný den jako Stalin a jeho úmrtí 
se muselo utajit o týden, aby nepředčil smrt vůdce. 
S vlastní zkušenosti s ruskými občany mohu říci, že 
i když žijí spokojeně v zahraničí, tak stejně v sobě 
vždycky mají malý osten touhy po svojí velké vlasti.

Dá se charakterizovat ruský hudební skladatel?
Všeobecně, člověk pozná ruského skladatele bez 
ohledu na to, zda je to Prokofjev, Glazunov, Stravinskij, 
Šostakovič nebo Čajkovskij, na první poslech. Všechny 
poznamenala národní hudba a folklor, který byl v je-
jich době nesmírně živý a byl v carském Rusku, potom 
i dál v Sovětském svazu součástí každodenního života.

Jaká je tedy Prokofjevova hudba?
Pro mě jako interpreta, myslím tedy ve smyslu diri-
genta, je Prokofjevova hudba velice nápaditá. Je to 
skladatel opravdu vynalézavý: pracuje s tématy, moti-
vy a až tak moc se nestará o formu nebo instrumenta-
ci. Přijde mi, že ho více zajímala jistá zvukomalebnost. 
Nejvíce si na Prokofjevově hudbě cením invence 
a nekonečné plejády fantastický motivů. Dnes bychom 
řekli, že to byl skutečný hitmaker.

Prokofjev je také autorem mnoha baletů, jako je 
Ocelový skok, Marnotratný syn, Na Dněpru, Romeo 
a Julie, Popelka nebo Kamenný kvítek. O kterém 
z nich byste mohl říci, že je nejnápaditější?
Slyšel jsem opravdu všechny, některé ve formě suity. 
Popelku, Kamenný kvítek jsem měl dokonce tu čest 
dirigovat a Romea a Julii dokonce ve více verzích. Mu-
sím říci, že Romeo a Julie je opravdu nejlepší, vrchol 
jeho kompoziční práce. Je tam zároveň i nosné téma 
Shakespearovo, které vede celý příběh. Toto geniální 
činoherní drama je zkrátka nadčasové a ve spojení 
s fantastickou hudbou Prokofjeva nepřekonatelné. 
Toto dílo společně s operou Ohnivý anděl považuji 
za vrcholné vzepjetí jeho umělecké tvorby a kompo-
ziční práce. 

Jaký byl tenkrát důvod odmítnutí inscenovat Romea 
a Julii ve Velkém divadle v Moskvě a následně v le-
ningradském Kirovově divadle?
Myslím si, že jeho hudba působila v té době příliš diso-
nantně, moc smutně. Celá nálada a instrumentace jim 
přišla navíc strašně moc moderní, a tak měli pocit, že 
konvenční sovětské publikum té doby by nemělo šanci 
hudbu přijmout.

Proč se nakonec světová premiéra Romea a Julie 
odehrála v Čechách, v Brně?
Prokofjev již měl zkušenosti s Československem. Kon-
certoval tu, měl tu kontakty a hlavě Československo 
končící první republiky bylo prosperující a otevřené 
místo novým idejím a myšlenkám. V postavě Ivo Váni 
Psoty jsme měli choreografa světové úrovně, který 
měl velké zkušenosti ze světa a věděl, že je třeba 
vytvářet nové věci – proto se toho vůbec nebál. Vždyť 
první Julie byla například bez špiček. Zkrátka, nálada 
končící první republiky byla natolik otevřená světu, že 
jsme si mohli dovolit v té době uvést toto moderní dílo 
a dokonce ani ne v hlavním městě. V Brně byla spo-
lečnost již natolik otevřená a erudovaná, že dokázala 
přijmout takové inovace.

Která část tohoto baletu vás nejvíce dojímá?
Na nejslavnější místa, jako je balkonová scéna nebo 
ples, se posluchači samozřejmě nejvíce těší. I já je 
mám moc rád a užívám si dirigování. Pak je to scéna 
v ložnici z původně tříaktové verze, ta mě nejvíce láká. 
Mám nejradši tuto dramaturgii, protože jde o uzavře-
ný divertisment. Evokuje mi renesanční náladu, ale 
přesto cítím, jak je ta hudba moderní.

 
Helena Bartlová

Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Petr Zuska

Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc

Světla: Pavel Dautovský, Petr Zuska
Hudební nastudování: Václav Zahradník

Dirigenti:  
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery

Poslední 
představení v sezoně:  

11. a 12. února 2019 
v Hudebním divadle Karlín

Rozhovor s dirigentem 
VÁCLAVEM ZAHRADNÍKEM 

o životě a díle Sergeje 
Prokofjeva, touze po do-
mově a slavném baletu 

Romeo a Julie.

Malý osten touhy po velké vlasti

 >

Václav Zahradník
Foto: M. Divíšek
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Brel–Vysockij–Kryl 
Sólo pro tři
Pravda s páskou na očích

Hrdinství. Kolik podob muže mít hrdinský čin? Od nenápadného a tichého slova až 
po zdatný fyzicky výkon. Můžete být hrdinou uprostřed vřavy, nicméně stejnou dávku 
odvahy a osobního nasazení potřebujete i pro ta hrdinství uprostřed všedních dnů. 
Někdy se stačí jen podepsat …

Autor inscenace, choreograf a režisér Petr Zuska vždy 
patřil a patří k těm, kteří byli ochotni kvůli pravdě 
a lidským ideálům vystoupit ze své komfortní zóny, 
křičet okolo sebe: lidi, probuďte se … 

Když v roce 2007 tvořil kultovní Sólo pro tři, mluvil 
sice ústy Brela, Vysockého a Kryla, zhůry ovlivněn 
predčasnou smrtí dalšího velkého barda a svého 
kamaráda, herce Borise Rösnera, nicméně pravdu 
vložil do každého pohybu, nápadu, režijního sledu. 
A je to znát. Sólo pro tři je o hrdinství – jdeme do boje 
v prvním jednání a prohráváme stejně tam, jako pak 
v intimním pekle našich domácích válek, u jednoho 
stolu (v dějství druhém). Víme, že to, co se odehrává 
na jevišti, není jen jako, je to pravdivější než všechny 
falše, které pak hrajeme ve svých životních hrách, 
jedno už, na kolik dějství je dělíme.

Petru Zuskovi se povedlo ukázat na naši zbabělost 
a pokrytectví. Udělal to s velkým uměleckým vkladem 
a mistrovskou grácií. Už přes deset let se všichni do-
jímáme v hledišti, husí kůže naskakuje, slzy tryskají … 
Obdivovali jsme výkony nejen Alexandra Katsapova 
a Michala Štípy, ale i celého souboru, který tančil vždy 
naplno a s maximálním nasazením. Dnes je vystřídá 
nová generace, těšíme se na nové obsazení a věřte, 
opět budeme cítit tu obrovskou energii a smekneme 
před hrdinstvím, o kterém se na jevišti tančí. Děvčátko 
s páskou na očích?

A pak? Už před deseti lety Petr Zuska křičel:  
Lidi, proberte se! 
A dnes? Co uděláme dnes? Kde jste, hrdinové?

Kateřina Hanáčková

 >

Alexandre Katsapov a soubor Baletu ND
Foto: P. Hejný

Hudba: Jacques Brel,  
Vladimir Vysockij, Karel Kryl

Choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Lucie Loosová
Světelný design: 

Petr Zuska, Pavel Kremlík
Zvuková režie: Zbyněk Perla
Překlady básní: Jiří Dědeček

Obnovená premiéra
22. února 2019,

dále uvádíme
23. února 

a 10. března 2019
ve Stavovském divadle
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Balet ND on Tour 
Španělsko 2019

Poslední Romeo 
v Hudebním divadle Karlín

Sen o Bajadéře v Andalusii

Balet Národního divadla vkročil do roku 2019 velkolepě. Hned poté, co 
třemi představeními uzavřel sérii osmnácti vyprodaných repríz inscenace 
Louskáček – Vánoční příběh, odcestoval soubor na turné. Mrazivý týden 
na začátku ledna strávil ve slunečné jihošpanělské Andalusii. Do centra 
tohoto regionu, krásného historického města Sevilla, přivezl klasický titul 
ze svého repertoáru, výpravný balet La Bayadère.

„V dnešní době je téměř nemožné obdržet takové pozvání a mít příležitost 
reprezentovat v zahraničí s velkým souborem, jako je Balet ND, a s čistě 
klasickým titulem typu La Bayadère. Jsme za takovouto příležitost vděčni 
a pozitivní reakce sevillského publika jsme si opravdu vychutnávali. Krásné 
vzpomínky na letošní turné do Španělska v nás mimo jiné umocňuje také 
spolupráce s místním, velmi kvalitním orchestrem. Tato sezona nás díky 
kostarickému San José, Havaně a Seville prohřála a posílila sluncem!“  
říká umělecký šéf Filip Barankiewicz.

Hostovat s tímto titulem znamenalo vypravit do Teatro de la Maestranza 
více než šedesát tanečníků. Navíc pro čtyři představení, která zde Balet 
ND uvedl, byla připravena tři různá obsazení hlavních rolí. Marta Carrasco 
pro španělský deník ABC napsala, že obraz Království stínů mělo divadlo 
Maestranza možnost zažít prvně. Alespoň tedy v provedení se čtyřiadva-
ceti tanečnicemi, které představil Balet ND.

Rosalía Gómez publikovala recenzi na diariodesevilla.es s názvem Východ 
a Západ spojený tutu (Oriente y Occidente unidos por el tutú) a v ní spojuje 
Východ a Západ skrze symbol baletní sukně tutu. Marta Carrasco pak 
v závěru své reflexe přirovnává La Bayadère ke snu a zve publikum,  
aby si inscenaci vychutnalo.

Pro soubor Baletu Národního divadla bylo osvěžujícím zážitkem sklízet 
ovace jednoho tisíce a osmi set nadšených španělských diváků a tančit 
pro vyprodané sevillské hlediště. 

I pro nás to byl krásný sen.

Michael Kořínek

Dramaturgický úvod a autogramiáda

Jedna z posledních příležitostí spatřit v této sezoně celovečerní balet 
choreografa a režiséra Petra Zusky na motivy Shakespearových věčných 
milenců, s nádhernou hudbou Sergeje Prokofjeva. Nenechte si ujít vyprávě-
ní odvěkého souboje a smíření dvou šlechtických rodů, Monteků a Kapuletů. 
Termíny: 11. a 12. února v 15.30 a ve 20.00

12. února večer připravujeme autogramiádu s Petrem Zuskou  
a hlavními protagonisty. 
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Dramaturgické úvody
Timeless: 2. února v 18.30, Národní divadlo (foyer na 1. balkoně)
Romeo a Julie: 12. února v 18.30, Hudební divadlo Karlín (hlavní foyer)
Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři: 23. února v 18.30, Stavovské divadlo 
(Mozartův salonek na 1. balkoně)



 

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

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

MASSENET

WERTHER
PŘÍBĚH ROMANTICKÉ LÁSKY
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DIRIGENT: PETR KOFROŇ
REŽIE: WILLY DECKER

REPRÍZY: 7. A 16. ÚNORA, 24. DUBNA A 7. KVĚTNA 2019
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Lohengrin
Richard Wagner

Nové nastudování Lohengrina je už pro dílo samotné příslibem 
povznášejícího zážitku pro každého operního diváka, který  
očekává hudební krásu, silné emoce a napínavý příběh.  
V únoru se po třech měsících vrací na scénu, kde se ve dvou 
termínech (22. a 24.) představí v titulní roli ANDREAS SCHAGER, 
DANA BUREŠOVÁ v roli Elsy von Brabant, ELIŠKA WEISSOVÁ 
v roli Ortrudy a jako vzácný host THOMAS JOHANNES MAYER 
v roli Friedricha von Telramund. 

Hudební nastudování: Constantin Trinks
Režijní koncepce a scéna: 

Wolfgang Wagner
Režie obnoveného nastudování: 

Katharina Wagner
Kostýmy: Thomas Kaiser

Sbormistr: Pavel Vaněk, Adolf Melichar
Světelný design: Marc Löhrer

Sbor Národního divadla, Sbor Státní Opery, 
Orchestr Národního divadla

Obnovené nastudování inscenace Wolfganga 
Wagnera uvedené na Bayreuthských  

slavnostech v roce 1967.

Uvádíme
17., 22. a 24. února, 

20. dubna a 4. května 2019 
v Národním divadle

Několik slov  
Andrease Schagera

 
 
 

Fascinace klasikou  
je nějak přítomna  

v každém člověku.

Vyrůstal jsem na farmě,  
klasickou hudbu jsme 
vůbec neposlouchali.

V devatenácti jsem 
neuměl noty – a dnes  

zpívám po celém 
světě Wagnera.
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Odpovídá 
Dana Burešová
V Lohengrinovi vystupujete jako Elsa – z di-
váckého hlediska vám tato role vyloženě 
sedne pěvecky i charakterově. Cítíte to stejně, 
je vám tato role blízká? 
Role Elsy je pro mne hudebně gradací role 
Alžběty z Tannhäusera. Wagnerova hudba je 
úžasná, plná zvratů, které mne nikdy neomrzí. 
Stejně tak jako vývoj celé postavy ovlivňované 
jednáním nejbližšího okolí. Elsu mám moc ráda.

V listopadu jste si zazpívala po boku němec-
kého barytonisty Thomase Johanesse Mayera 
– v únoru si společně zazpíváte znovu, navíc 
po boku Andrease Schagera, o kterém se 
říká, že je v současné době jedním z nejlep-
ších wagnerovských tenoristů – s ním budete 
stát na jevišti poprvé? 
Ano, na Lohengrina v podání Andrease Schagera 
se moc těším. Každé setkání s novým předsta-
vitelem Lohengrina je pro mne inspirací. Elsu 
jsem nastudovala poprvé a těší mne objevovat 
další zákoutí té role za přispění dalších kolegů. 
Je pěkné, když se daří zvát do Národního diva-
dla takové osobnosti.

Odpovídá 
Eliška Weissová
Ztvárňujete na různých jevištích silné ženské 
charaktery – Libuši, Kostelničku, v Praze 
v Lohengrinovi Ortrudu. Jste taková i v sou-
kromí? 
Asi ano … Mnoho situací prožívám srdcem, ale 
v dnešní době není možné být jen emocionální. 
Člověk musí být realista a praktik. 

Jaká je role Ortrudy, má pro vás nějaká 
zvláštní úskalí? 
Ortruda je úžasná, emocionální role. Velmi ráda 
ji zpívám. Asi nejtěžší je duet s Telramundem 
ve 2. jednání. Je velmi deklamační. Naopak jako 
ryba ve vodě se cítím např. v závěru 3. jednání. 

Jak se těšíte na pěvecké partnery dvou úno-
rových večerů – Andrease Schagera a Tho-
mase J. Mayera?
S panem Mayerem jsem již zpívala a bylo to vel-
mi emocionální a motivující představení. Pana 
Schagera jsem viděla poprvé naživo na koncer-
tě v Praze a naprosto mě uchvátil. 
Těším se velmi.

Eva Sochorová
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Rozhovor 
s Thomasem J. Mayerem 

Vzhledem k různým rolím, které zpíváte, se 
vás vlastně musím zeptat, jestli jste baryton, 
nebo spíše basbaryton. Zdá se, že byste mohl 
být to i ono …
To je docela přesné. Nemohu říct, že s tím 
mám nějaký problém. Jsem hodně flexibilní. 
Mám vysoké tóny, takže můžu vlastně skoro 
snadno zpívat vysoko položené party. Zpíval 
jsem Einsteina v Netopýrovi, což je i pro baryton 
dost vysoko, ale zároveň mám ve svém hlase 
k dispozici i hodně hluboký rejstřík a tmavé 
barvy, takže opravdu můžu zpívat obojí. Ale 
úplně nejdůležitější pro mě je dostat se dovnitř 
role, to znamená pokusit se zachytit její smysl 
a identifikovat se s postavou, kterou hraju. Prá-
vě to je pro mě důležitější než uvažování o tom, 
jestli jsem bližší pro nějaký hlasový obor, nebo 
pro jiný. Pro mě je hodně důležité, jestli se mi 
charakter postavy líbí, nebo nelíbí.

Postavy, které zpíváte, jejich charaktery, mají 
poměrně široké rozpětí, Jsou až protiklad-
né. Bůh Wotan – a proti němu komický rytíř 
Falstaff …

V roli Wotana jsem asi nejvíc doma. A zpíval 
jsem ho už ve více než dvou stech šedesáti 
představeních. Falstaff je také hodně zajíma-
vý, ale není to ve skutečnosti opravdová buffo 
role. Je to postava ambivalentní, protože také 
dost tragická. Ano, vždycky můžete najít nějaké 
podobnosti, ale když jdete opravdu do hloubky 
psychologických aspektů role, do samé podsta-
ty role, tak potom se dostanete k opravdu velmi 
jedinečným stránkám postav – a to mě opravdu 
hodně zajímá. Tyhle nuance se mi líbí a užívám 
si je. Opravdu si užívám, když mohu být nějakou 
postavou na pódiu.

Takže tohle bylo přítomno jako hlavní motiva-
ce už na začátku, když jste se rozhodoval, že 
budete operní zpěvák?
To úplně říci nemohu. Po celý život zpívám. 
Začínal jsem popem, veškerými možnými typy 
hudby, jenom klasikou vlastně na začátku ne.

Ale když jste potom šel studovat zpěv…
… tak potom jsem se samozřejmě musel učit, 
jak opravdu otevřít hlas, jak zpívat legato 

Německý barytonista THOMAS JOHANNES MAYER už řadu let patří k vý-
znamným evropským sólistům, zejména v operách Richarda Wagnera a Ri-
charda Strausse, ale i Giuseppe Verdiho a dalších autorů. Na letošním festi-
valu v Bayreuthu účinkoval jako Amfortas v Parsifalovi, také letos debutoval 
jako Sir John Falstaff ve Vlámské opeře v Antverpách a Gentu … V Deutsche 
Oper v Berlíně a v Královské opeře Covent Garden v Londýně v současnosti 
zpívá Telramunda ve Wagnerově Lohengrinovi. A právě v této roli hostuje 
v pražském Národním divadle. V Paříži se v lednu poprvé představil divá-
kům jako Vodník v Rusalce.

Thomas J. Mayer původně vystudoval historii, 
německou literaturu, hudební výchovu a filozofii 
a až poté se začal na Hudební akademii v Kolíně 

nad Rýnem věnovat studiu zpěvu. Po prvních 
angažmá v Řeznu a Darmstadtu úspěšně de-

butoval v Městském divadle v Basileji jako Don 
Giovanni. Brzy si vysloužil uznání za Wotana 

v Prstenu Nibelungově v Karlsruhe a za ztvárně-
ní titulní role v Hindemithově Malíři Mathisovi. 

V titulní roli Bergovy opery Vojcek vystoupil 
v milánské La Scale, kde byl pak v prosinci 

2008 obsazen jako Posa v nové inscenaci Dona 
Carlose. V sezoně 2008/09 přijal angažmá 

v Hamburské státní opeře. Od roku 2010 je 
na volné noze. Čeká ho Valkýra v Lipsku, Salome 

v Berlíně, Lohengrin v Londýně, Arabella v Mni-
chově … a v létě opět Parsifal v Bayreuthu.

Nechci hrát dobré,  
nebo špatné. 

Takovéhle rozdělení 
v životě neexistuje. 

Každý z nás má 
v sobě obojí.
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a všechny tyhle technické věci. To bylo pro mě 
nové, ale je pravda, že vždycky jsem chtěl také 
být na scéně a mít radost nebo potěšení z hraní. 
Dokonce z hraní těch různých špatných chlapí-
ků. Ano, byl to můj cíl, moje vize. Užívat si to.

A umožňovat totéž posluchačům?
Ano, předávat svůj prožitek a radost lidem; uka-
zovat jim nové aspekty lidských bytostí, které 
nejsou nikdy černobílé, černé a bílé. Když hraju 
nějaké špatné chlapíky, tak samozřejmě chci 
veřejnosti maličko také ukázat, že s nimi může 
mít i nějakou sympatii. V určitém bodě identifi-
kace s rolí je přítomno i tohle. Mě nezajímá hrát 
dobré, nebo špatné. Takovéhle rozdělení v živo-
tě neexistuje, takhle černobílé, černé a bílé, to 
nikdy v životě vyhrocené nemáme. Každý z nás 
má v sobě obojí.

Zpíváte v nejrůznějších divadlech po Evro-
pě a po světě. Je přesto správná otázka, že 
Wagnerovo divadlo v Bayreuthu je opravdu 
něco zcela speciálního, naprosto odlišného 
od všech ostatních divadel?
Pokud opravdu milujete Wagnerovu hudbu, tak 
potom zkušenost v tomto obzvláštním, napros-
to výjimečném divadle musíte zažít. Zazpívat si 
tam. Wagner měl vizi, žil pro myšlenku postavit 
operní divadlo, žil pro ni naprosto naplno a šlo 
mu o to, aby tam byla naprosto ideální akustika 
pro zpěváky – aby byli dobře slyšet.

A je to tak doopravdy?
Když jste v publiku, tak to samozřejmě vnímáte. 
Žádné podobné divadlo na světě není.

A z pohledu nebo poslechu zpěváka?
Když zpíváte v Bayreuthu poprvé, jde o velmi 
zvláštní zkušenost. Musím říci, že dostáváte 
zpátky hodně velkou ozvěnu svého hlasu. Máte 
pocit, že jste v koupelně. Všechno jde zpátky 
k vám, slyšíte sám sebe skoro na stejné úrovni 
jako na té, na které zpíváte, což je pochopitelně 
velmi zvláštní pocit. Musíte si na to zvyknout, 
ale po dvou třech zkouškách už to potom je 
docela normální, přivyknete. Prostě se naučíte, 
jak poslouchat sama sebe. 

Takže Wagner byl od začátku vaší kariéry 
přítomen hodně silně?
Musím říct, že byl vždycky na mé straně, nebo 
že jsem já byl na jeho straně. Pamatuji si, když 
jsem měl první hodinu zpěvu, že jsem na ni 
přinesl monolog Sachse, scénu Wotanova 
loučení a monolog Holanďana. Moje profe-
sorka se smála a říkala: „Teď bys měl jít domů 
a přemýšlet o tom; je absolutně příliš brzo na to, 
abys tohle zpíval …!“ Bylo mi sotva pětadvacet. 
Byl jsem trošku zklamán, ale nakonec jsem 
té kritice porozuměl … Nicméně na konci 
jsem právě to stejně vždycky chtěl dělat. To 
je opravdu hudba, která se mně líbí, které 
rozumím. Ostatně od Wagnera byla i první 
opera, kterou jsem kdy vůbec slyšel. Bludný 
Holanďan. O onoho okamžiku – a bylo mi asi 
jedenáct – jsem měl pocit, že to je to, co chci. 
Patos, který tahle hudba má … Dojem, který 
na vás dělá … Asi to byl takový ten „Aha Efekt“. 
Aha! Tak tohle je opera …!

A Verdi, Puccini a další?
Samozřejmě, že stejně tak mám rád Pucciniho 
a Verdiho a Richarda Strausse. Když zpívám 
Verdiho, tak si říkám – ano, i tohle je způsob, 

jak komponovat, jak hudbou zachytit psycho-
logické aspekty života – ale je to samozřejmě 
úplně odlišná možnost jak tak činit, jak opravdu 
jít pod kůži věcem. Wagner je jiný. Buď ho prostě 
milujete, nebo ne. Wagner vždycky přichází 
s velkým kladivem a opravdu vás nutí milovat 
ho. Verdi a Puccini, tedy belcanto, to je něco 
jiného. M-pa-pa… M-pa-pa… Proč ne. Ale nikdy 
to nebylo tak silné, aby se mě to dotýkalo tak 
intenzivně jako Wagner.

Čím to je?
Hudba Richarda Wagnera se mě dotýká mno-
hem silněji, aniž bych uvažoval o harmonii, 
o hudbě…

Může to být tím, že hovoříte německy?
Samozřejmě že je to obrovská výhoda – 
a němčinu mám hodně rád. Němčina, kterou 
tvořil a psal Richard Wagner, je velmi zvláštní. 
On často vymýšlel úplně nový jazyk, užíval slo-
va, která by dneska nikdo neužíval a která byla 
zvláštní dokonce i v jeho vlastní době, v době 
kdy komponoval. Já jsem romantik a hodně 
se k jazyku devatenáctého století v německé 
literatuře vztahuji. Musím říci, že vůbec řeč 
a jazyk jsou pro mě hodně důležité. Když Wag-
nera srovnávám s Verdim … Verdi užíval hodně 
námětů ze Shakespeara. Ale vždycky, když 
libreta jeho oper srovnáte se Shakespearovým 
originálem, s původní verzi, tak to vždycky 
trošku ztrácí. Kvalita řeči a jazyka není opravdu 
tak vysoká – je to taková spíš konverzační 
úroveň. Prostě vám to předává příběh a námět, 
zní to dobře, ale není to v pravém slova smyslu 
taková krása slov. Na prvním místě je hudba. 
Wagner to má naopak. Wagner nejdřív vymýšlel 
své básně a teprve potom k nim přidával hudbu. 
Obojí pochází od něj.

A jak je to s Richardem Straussem?
Jeho opery jsou expresivnější. Strauss je úžas-
ný skladatel. Kvůli hudbě, kvůli barvám. Jeho 
hudba je romantická, tradiční, zároveň součas-
ná, možná můžeme říci experimentující. Ale 
nikdy nezašel tak daleko jako Berg ve Vojckovi 

nebo jako Schönberg. Nikdy neztratil zakotvení 
v tradici, vždycky byl někým „mezi“. Libreta 
jeho oper nejsou tak úplně mým šálkem čaje, 
to musím přiznat, respektive nemají tu sílu jako 
Wagnerova libreta. Když cituji něco z Wagnera, 
vím, o které dílo jde. U Straussových oper jazyk 
takové síly nedosahuje.

V Praze ztvárňujete Telramunda. Patří k va-
šim oblíbeným, už dlouho zpívaným rolím?
Není úplně tou nejoblíbenější. O deset let pozdě-
ji by Wagner takovou postavu charakterizoval 
jinak. Lohengrin je přece jen ještě dřívější opera. 
U téhle role opravdu hrozí nebezpečí, že ji udě-
láte černobíle. Ve třetím dějství už není důležitý. 
V prvních dvou má docela velké proslovy, je to 
kladná postava, čestná a poctivá, je zbožný… 
Podstatné je ale to, co se událo před dějem 
opery. Telramund miloval Elsu a ještě stále ji 
miluje, ale byl odmítnut. Zajímavé vztahy, které 
však na scéně moc ukázat nemůžeme …

Přesto si snad i tuhle roli dostatečně užíváte. 
Poprvé jste zde vystoupil v listopadu, v únoru 
vás čekají další dvě představení?
Ano. Jsem poctěn, musím říct, že Prahu mám 
moc rád. Je jedním z mých nejoblíbenějších 
měst. Poprvé jsem tu byl jako dítě, před něja-
kými pětatřiceti lety. A pak jako mladý člověk, 
student historie, jsem několikrát přijel opravdu 
studovat, nejméně pětkrát nebo šestkrát. V Pra-
ze cítím, jak byla vždycky propojena s němec-
kým živlem. A v době Karla IV. vaše město bylo 
dynamické, kulturní a humanistické centrum, 
byla tu první středoevropská univerzita … Praha 
té doby se mi jeví jako prototyp moderního 
města. Takže už jsem tu byl mnohokrát na ná-
vštěvě – ale poprvé tu zpívám!

Petr Veber, KlasikaPlus.cz (kráceno)

 >

Thomas J. Mayer jako Telramund na jevišti ND
Foto: D. Jäger
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V REŽII ALICE NELLIS 
A V HUDEBNÍM NASTUDOVÁNÍ DAVIDA ŠVECE 
S ORCHESTREM NÁRODNÍHO DIVADLA

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

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

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

 

 >

Pavell Knolle, David Stránský a Štěpán Pechar s úsměvem 
odpověděli i na ty nejzvídavější otázky mecenášů

Foto: P. Smejkalová

Máme 
vybráno! 
Upřímně děkujeme všem mecenášům, kteří se v roce 
2018 rozhodli finančně podpořit Národní divadlo.
V Mecenášském klubu jsme v loňském roce při-
vítali 115 členů, z jejichž darů se celkem vybralo 
2 305 953 Kč. Po odečtení účelových darů zbývá 
k rozdělení 1 924 133 Kč, což je nejvíce v historii 
Mecenášského klubu ND. O rozdělení této částky mezi 
umělecké soubory Národního divadla rozhodne Výbor 
Mecenášského klubu ND, který se sejde 18. února 
2019. Ve Výboru zasednou mecenáši napříč všemi 
donátorskými skupinami a vedení Národního divadla. 
O tom, které projekty podpoří Mecenášský klub ND 
v letošním roce vás budeme informovat v příštím čísle 
našeho magazínu. Nezapomeňte sledovat také naše 
webové stránky a facebook, kde se o rozdělení výnosu 
dozvíte již den po zasedání Výboru! 

Návštěva  
zkoušky Zahrady 
Na začátku prosince se mecenáši sešli na zkoušce 
inscenace Laterny magiky Zahrada. Mecenáši zažili, 
jak se kombinuje pohyb na jevišti s projekcí, viděli 
tanečníky Laterny magiky přímo v procesu zkoušení 
a ještě před premiérou se dozvěděli detaily (dokonce 
i ty tajné!) z představení. Našim mecenášům se věno-
vali sami autoři představení – Pavel Knolle, David 
Stránský a Štěpán Pechar. Po zkoušce si mecenáši 
ve velmi přátelské atmosféře popovídali v kavárně 
NONA. Inscenace byla připravena k 60. výročí souboru 
Laterny magiky a Mecenášský klub podpořil tuto 
inscenaci částkou 80 000 Kč.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA
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Adventní 
koncerty

Adventní koncerty v Národním 
divadle s hudbou vánoční 
doby a Českou mší vánoční 
Jakuba Jana Ryby se staly  
již tradicí. 

1  Sólistky Maria Kobielska, Stanisla-
va Jirků, dirigent Jan Chalupecký, 
sólisté Josef Moravec a Pavel 
Švingr

2, 3 Letošními adventními koncerty 
jsme podpořili Středisko výcviku 
vodicích psů Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých ČR 
sídlící v pražských Jinonicích.

Dies numini 
et principi

V Pražské křižovatce (kostel 
sv. Anny) jsme v polovině 
prosince uvedli druhý komor-
ní koncert, který byl tentokrát 
věnován odkazu skladatele 
Augustina Šenkýře (1736), 
představiteli pozdního baroka.

4  Krásný prostor kostela sv. Anny 
a účinkující: Jakub Koś, Roman 
Hoza, Markéta Böhmová, Stanisla-
va Jirků, dirigent Zdeněk Klauda, 
který řídil Orchestr ND, Yukiko Kinjo 
a Michaela Zajmi

5  Jakub Koś, dirigent Zdeněk Klauda, 
Michaela Zajmi, Markéta Böhmová 
a Roman Hoza

6  Ředitelka Opery ND a SO Mgr. Sil-
via Hroncová, violistka Kamila 
Puteany a umělecký ředitel Opery 
ND a SO Petr Kofroň s chotí

1

2

65

4

3
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Vánoční koncert 
Státní opery

Bohatá nadílka koncertů 
pokračovala v prosinci 
koncertem ve Foru Karlín. 
Na programu byla díla Wolf-
ganga Amadea Mozarta, Ernö 
Dohnányiho a Luboše Fišera.

7  Celkový záběr na scénu ve Foru 
Karlín

8  Soňa Červená, Simona Houda 
Šaturová, dirigent Andreas Se-
bastian Weiser, Michal Bragagnolo 
a Roman Vocel

9  Soňa Červená (recitace) a Simona 
Houda Šaturová

10  Michal Bragagnolo a Roman Vocel
11  Na klavír hrál Marek Kozák 
12  Dramaturgyně Opery Jitka Slaví-

ková, dirigent Andreas Sebastian 
Weiser, šéfsbormistr Opery SO 
Adolf Melichar, ředitelka Opery 
ND a SO Mgr. Silvia Hroncová, 
klavírista Marek Kozák, Soňa Čer-
vená, Roman Vocel, Simona Houda 
Šaturová a Michal Bragagnolo 

Zahrada v premiéře 
Laterny magiky

K vyvrcholení oslav 60. výročí 
existence Laterny magiky 
soubor nastudoval inscenaci 
Zahrada, která byla inspirová-
na slavnou Trnkovou stejno-
jmennou knihou.

13  Děkovačka
14  Na snímku zprava: vedoucí 

uměleckého souboru Laterny ma-
giky a spolutvůrce Zahrady Pavel 
Knolle, výtvarnice filmu a animace 
Tereza Bartůňková a autor anima-
ce a projekce Erik Bartoš

15  Ředitelka Činohry ND Ing. Jana 
Dvořáková, PhD. a ředitel Národní-
ho divadla prof. Jan BurianFO
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Luděk Vele se loučí 
se stálým angažmá 

Zpěvák Luděk Vele se na konci 
roku 2018 rozloučil s jevištěm 
Národního divadla jako stálý 
člen souboru a sólista Opery 
ND. Do angažmá nastoupil 
v roce 1983, na svém kontě 
má dlouhou řadu významných 
rolí basového oboru, je laureá-
tem Cen Thálie 1995 a 1996. 

16  Rozloučil se svou slavnou rolí 
Kecala v Prodané nevěstě, kde 
navazoval na svůj vzor, Mistra 
Eduarda Hakena

17  Potlesk od kolegů a sboru
18  Poděkování pěvce divákům
19  Ovace publika ve stoje
20  Luděk Vele s kolegy a členy or-

chestru po představení
21  Dramaturgie Opery ND připravila 

na jeho počest výstavu.

S charismatickým pěvcem se však 
neloučíme zcela – diváci ho dále mo-
hou vídat v inscenacích Sternenhoch, 
Příhody lišky Bystroušky a dalších. 
Doufáme, že neodmítne ani role jako 
vítaný host. Děkujeme, Mistře Vele!



Otakar Ostrčil * 140 let
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Achille Viscusi * 150 letJiří Pauer * 100 let

Luboš Ogoun * 95 let / † 10 let

Miroslav Doležal * 100 letKarel Hanuš * 90 let

Blahopřejeme
KAREL HANUŠ
(14. 2. 1929), sólista Opery ND v letech 
1970–1991. Jeho talent se uplatnil i v roz-
hlase, televizi a na koncertních pódiích. 
Z rolí: Vodník (Rusalka), Kněz Grigoris 
(Řecké pašije), Malina (Tajemství), Figaro 
(Figarova svatba). K 90. narozeninám 
blahopřejeme! 
V roli Beneše, Čertova stěna, 1974.

Vzpomínáme
MIROSLAV DOLEŽAL
(10. 2. 1919–12. 4. 2009), herec a člen Či-
nohry ND (od r. 1948 do 1990). Disponoval 
melodickým barytonem, proto se uplat-
ňoval také jako recitátor, v rozhlase a jako 
pedagog. Miloval operu a sport (r. 2000 
získal Olympijský řád za celoživotní čin-
nost ve sportu). Z rolí: titulní Radúz, Fran-
cek (Maryša), Myrtilos (Námluvy Pelopovy). 
V roli Vévody, Jak se vám líbí, 1970

LUBOŠ OGOUN
(18. 2. 1924–14. 2. 2009), tanečník, choreo-
graf, pedagog. Svůj život věnoval nejen 
baletu, ale též sportu a gymnastice (také 
jako trenér). Jeho umělecká tvorba je 
úzce spojena s Laternou magikou. R. 1998 
získal cenu Nadace ČLF za celoživotní 
tvorbu. V roli Princova přítele, Labutí jezero, 
1951 

OTAKAR OSTRČIL
(25. 2. 1879–20. 8. 1935), hudební skla-
datel, dirigent. R. 1919 byl povolán jako 
dramaturg do ND tehdejším šéfem opery 
K. Kovařovicem. Krátce po Kovařovicově 
smrti byl jmenován šéfem Opery (1920) 
a v této funkci setrval až do své smrti. 
Civilní snímek.

JIŘÍ PAUER
(22. 2. 1919–21. 12. 2007), hudební sklada-
tel, umělecký šéf Opery ND (1965–1967), 
ředitel ND (1979–1989). Je autorem oper 
i baletů (např. Žvanivý slimejš, Zuzana 
Vojířová, Zdravý nemocný, Ferda Mravenec). 
Civilní snímek.

ACHILLE VISCUSI
(27. 2. 1869–1. 7. 1945), v l. 1901–1912 
první tanečník, baletní mistr a choreograf 
ND. Z rolí: Coppelius (Coppelia), Princ 
(Labutí jezero). Z choreografií: Princezna 
Hyacinta, Excelsior, Z pohádky do pohádky. 
Na snímku jako Cikán z Biscaye, Princezna 
Hyacinta, 1911 (s M. Dobromilovou).
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Kalendář s kostýmními návrhy 
z fondu Archivu Národního divadla

Kostým na scénu! 2019

KALENDÁŘE
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
Nástěnné kalendáře na rok 2019
(Kalendář Baletu, Kalendář Činohry, Kalendář Kostým na scénu, Kalendář Opera Nabucco)  
původní cena 219 Kč vč. DPH, nová cena 129 Kč vč. DPH

Diář Kostým na scénu
Původní cena 129 Kč vč. DPH, nová cena 99 Kč vč. DPH



V PRVNÍ ŘADĚ 
DOBRÝ

PARTNER.

montáž v první řadě.indd   3 08.12.17   11:33



TEĎ MUSÍ HRÁT, 
ALE POTOM SI 
JE DOČTE
Kulturní zpravodajství
v Mladé frontě DNES
sleduje denně téměř
600 000 čtenářů.

OSLNIVÁ KLASIKA. NESMRTELNÁ HUDBA.

DON QUIJOTE
CHOREOGRAFIE CARLOS ACOSTA PODLE MARIA PETIPY HUDBA LUDWIG MINKUS

PŘÍMÝ PŘENOS 19. 2. 2019
www.baletvkine.cz
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1988: CESTA KE
SVOBODĚ ZAČÍNÁ
130 STRAN
POUTAVÉHO ČTENÍ O TOM, JAK SE ŽILO
V ROCE, KTERÝ PŘEDZNAMENAL
BUDOUCNOST ČESKA.

V PRODEJI PŘES SMS

OBJEDNÁVEJTE JEDNODUŠE PŘES SMS | SPECIÁL VÁM DORUČÍME ZDARMA AŽ DO SCHRÁNKY
Zprávu ve tvaru: 1988 JMENO PRIJMENI ULICE C.P. OBEC PSC zašlete na číslo 902 11.
Objednací SMS jsou zpoplatněny podle běžného tarifu vašeho mobilního operátora. Cena SMS služby včetně doručení výtisku
do vaší schránky na libovolnou adresu v ČR je 99 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha. Infolinka 296 363 199
v pracovní dny 8.00–17.00, www.platmobilem.cz.

OBJEDNÁVEJTE JEDNODUŠE PŘES SMS | SPECIÁL VÁM DORUČÍME ZDARMA AŽ DO SCHRÁNKY

Objednací SMS jsou zpoplatněny podle běžného tarifu vašeho mobilního operátora. Cena SMS služby včetně doručení výtisku
do vaší schránky na libovolnou adresu v ČR je 99 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha. Infolinka 296 363 199
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost  
zakoupit vstupenky s 50% slevou na všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální nabídku 
na vybraná představení v únoru 2019: 

ČINOHRA
Netrpělivost srdce
6. 2. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Mlynářova opička
17. 2. ve 13.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Nová Atlantida
21. 2. v 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

OPERA
Ivan Kusnjer a jeho žáci
2. 2. v 19.00 Pražská křižovatka
(celé hlediště 100 Kč)
Don Hrabal
7. 2. a 27. 2. ve 20.00 Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Cocktail 012 – The Best of
15. 2. ve 20.00, Nová scéna
(300 Kč střed)

BALET
Romeo a Julie
11. 2. v 19.00,  
Hudební divadlo Karlín
 (II. balkon 200 Kč)

Národní divadlo nabízí mladým divákům do 26 let vstupenky  
s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND*.
Kromě této slevy mohou mladí diváci do 26 let využít rovněž naši  
speciální nabídku na vybraná představení v únoru 2019. 

ČINOHRA
Krvavá svatba
16. 2. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Faust
21. 2. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA 
Don Hrabal
7. 2. a 27. 2. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Poprask v opeře 
28. 2. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Human Locomotion
14. 2. ve 20.00, Nová scéna
(200 Kč střed)

BALET
Romeo a Julie
11. 2. v 19.00,  
Hudební divadlo Karlín
 (II. balkon 200 Kč)

Změny  
v předplatném 
2018/19
SEN1 (Seniorský cyklus 1) 
Romeo a Julie (balet)
Představení se místo původ-
ně plánovaného 27. 11. 2018 
odehraje 12. 2. 2019 od  
15.30 hodin.

SEN2 (Seniorský cyklus 2)
Příhody lišky Bystroušky 
Představení se místo původ-
ně plánovaného 26. 5. 2018 
odehraje 15. 2. 2019 od  
18 hodin.

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná při redukovaném hledišti 
(činohra) | Hudební divadlo Karlín – místa v 5. kategorii (vybraná místa na I. a II. balkoně). 

 Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje na akce typu pronájem  
a představení hostujících souborů.

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

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

 >

DON HRABAL
Roman Janál
Foto: H. Smejkalová
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Laterna magika  
vás v inscenaci Human Locomotion zve  
do Ameriky 19. století, do světa vědy, techniky, 
ale i dostihových sázek. V příběhu ambiciózní-
ho fotografa vynálezce Eadwearda Muybridge 
(Marek Daniel) není nouze o dramatické zvraty 
i skvělé taneční výkony. V inscenaci Cube si 
tvůrci s důmyslným využitím nakloněné scény, 
projekcí a videomappingu pohrají s vaší fantazií. 
Co je iluze, a co skutečnost? Na to musíte už 
přijít sami. 

Baletní soubor  
v inscenaci Vertigo představuje tři odlišné  
choreografie. Co je však spojuje, je nadšení  
pro tanec, který může způsobovat až závrať 
z krásy.

Cena za balíček 3 vstupenek: 

1 190 Kč 
střed  

990 Kč 
vnitřní kraje Nové scény 

890 Kč
vnější kraje hlediště Nové scény

Máte rádi současný tanec? Pak byste si neměli nechat ujít trojlístek současného 
tance a tanečního divadla na Nové scéně. Tři nejprogresivnější inscenace  
z repertoáru Laterny magiky a Baletu ND můžete nyní získat s více než  
25% slevou a vybírat můžete ze všech aktuálních termínů.

Nová scéna v pohybu  
– balíček pro milovníky tance!

 >

VERTIGO
Adam Zvonař a Kristýna Němečková
Foto: M. Divíšek

 >

HUMAN LOCOMOTION
Eva Zápotocká, Tereza Chábová, 
Lucie Šimůnková
Foto: H. Smejkalová

 >

CUBE
Viktor Svidró, Zuzana Herényiová, Eva Zápotocká

Foto: H. Smejkalová
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PROGRAM > ÚNOR / FEBRUARY 2019

1. Pá/Fri Timeless 19.00

2. So/Sat
Timeless 14.00

Timeless ND+ 19.00

3. Ne/Sun
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD4 11.00

La traviata 19.00

4. Po/Mon nehraje se / no performance

5. Út/Tue Maryša / Marysha ENG 19.00

6. St/Wed La traviata 19.00

7. Čt/Thu Werther ND+ XVII 19.00

8. Pá/Fri Manon Lescaut ND+ 19.00

9. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD2 11.00

So/Sat Prodaná nevěsta / The Bartered Bride VŘ 19.00

10. Ne/Sun
Prodaná nevěsta / The Bartered Bride ROD6 11.00

Sen čarovné noci / A Midsummer Night´s Dream ENG 19.00

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed Macbeth 19.00

14. Čt/Thu Rusalka 19.00

15. Pá/Fri Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen SEN2 18.00

16. So/Sat
Opera nás baví – Verismus / Opera Is Fun! XI 10.30

Werther 19.00

17. Ne/Sun Lohengrin ND+ 17.00

18. Po/Mon Carmen 19.00

19. Út/Tue nehraje se / no performance

20. St/Wed nehraje se / no performance

21. Čt/Thu Macbeth II 19.00

22. Pá/Fri Lohengrin ND+ OHV 18.00

23. So/Sat

Matiné k 195. výročí narození Bedřicha Smetany /  
Matinée marking the 195th anniversary of Bedřich Smetana’s birth

11.00

Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

24. Ne/Sun Lohengrin ND+ IV 17.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26 Út/Tue Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

27. St/Wed Kytice / A Bouquet (předpremiéra / preview) ND+ 19.00

28. Čt/Thu Kytice / A Bouquet (1. premiéra / 1st premiere) ND+ ČP 19.00

5. Út/Tue Nabucco OK 19.00

11. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet VII 19.00

12. Út/Tue
Romeo a Julie / Romeo and Juliet SEN1, Š4 15.30

Romeo a Julie / Romeo and Juliet 20.00

19. Út/Tue Turandot O2 19.00

25. Po/Mon Turandot VI 19.00

26. Út/Tue La traviata 19.00

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

PRAŽSKÁ 
KŘIŽOVATKA – 
KOSTEL SV. 
ANNY

2. So/Sat Ivan Kusnjer a jeho žáci 19.00
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1. Pá/Fri Don Giovannni 19.00

2. So/Sat Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

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

Audience u královny / The Audience 19.00

4. Po/Mon Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ENG XV 19.00

5. Út/Tue Noční sezóna / The Night Season 19.00

6. St/Wed Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ ENG XVI 19.00

7. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

9. So/Sat Malá mořská víla / The Little Mermaid
X, XIX 14.00

V 18.00

10. Ne/Sun Popelka (La Cenerentola) ND+ VIII 19.00

11. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator ENG Š5 19.00

12. Út/Tue Don Giovannni 19.00

13. St/Wed Kouzelná země / Night Work (předpremiéra / preview) ND+ 19.00

14. Čt/Thu Kouzelná země / Night Work (1. premiéra /1st premiere) ND+ ČP 19.00

15. Pá/Fri Kouzelná země / Night Work (2. premiéra /2nd premiere) 19.00

16. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding ENG 19.00

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

Audience u královny / The Audience 19.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue Netrpělivost srdce / Beware of Pity Č4 19.00

20. St/Wed Kouzelná země / Night Work ND+ Č1 19.00

21. Čt/Thu Faust ND+ 19.00

22. Pá/Fri
Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři / 
Brel–Vysockij–Kryl / Solo for Three

19.00

23. So/Sat

Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři / 
Brel–Vysockij–Kryl / Solo for Three ND+ 

ROD3 14.00

Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři / 
Brel–Vysockij–Kryl / Solo for Three

19.00

24. Ne/Sun Noční sezóna / The Night Season 14.00

25. Po/Mon Don Giovannni 19.00

26. Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed Valmont 19.00

28. Čt/Thu Poprask v opeře (Viva la Mamma) 19.00

1. Pá/Fri Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

2. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

4. Po/Mon Vidím nevidím / As Far as I See ND+ Š1 10.00

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

6. St/Wed Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG 20.00

7. Čt/Thu Don Hrabal 20.00

8. Pá/Fri Nová Atlantida / New Atlantis ENG 20.00

9. So/Sat Návštěva / The Visit 20.00

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

11. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century 20.00

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed Don Hrabal 20.00

14. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

15. Pá/Fri Coctail 012 – The Best of 20.00

16. So/Sat Coctail 012 – The Best of 20.00

17. Ne/Sun Sternenhoch 20.00

18. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec XIV, XX 20.00

19. Út/Tue Návštěva / The Visit 20.00

20. St/Wed Cube 20.00

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

22. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

23. So/Sat
Zahrada / The Garden ND+ XII 17.00

Zahrada / The Garden 20.00

24. Ne/Sun

Příběhy malé Lupitiny González (Loutky bez hranic) /  
Story of a little Lupita Gonzalez

16.00

Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman ND+ 20.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26 Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed Don Hrabal 20.00

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Únor / February 2019
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PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2019

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

1. Pá/Fri Kytice (2. premiéra ) / A Bouquet ( 2nd premiere) 19.00

2. So/Sat Libuše ČFND 19.00

3. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

4. Po/Mon Maryša / Marysha ENG 19.00

5. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG XVI 19.00

6. St/Wed Maškarní ples (Un ballo in maschera) DV1 19.00

7. Čt/Thu Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) XVIII 19.00

8. Pá/Fri Manon Lescaut XV 19.00

9. So/Sat Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 17.00

10. Ne/Sun Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice XII 14.00

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue nehraje se / no performance

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

14. Čt/Thu Kytice / A Bouquet ND+ Č4 19.00

15. Pá/Fri Andrea Chénier 19.00

16. So/Sat Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00

17. Ne/Sun Bohéma (La bohème) 19.00

18. Po/Mon Andrea Chénier 19.00

19. Út/Tue Rusalka 19.00

20. St/Wed Jonny vyhrává (Jonny spielt auf) NO 19.00

21. Čt/Thu nehraje se / no performance

22. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa O2 19.00

23. So/Sat nehraje se / no performance

24. Ne/Sun
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD7, X, XIX 11.00

Carmen 19.00

25. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

26 Út/Tue Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

27. St/Wed Její pastorkyňa / Jenůfa DV2 19.00

28. Čt/Thu Labutí jezero (1. premiéra) / Swan Lake (1st premiere) BP 19.00

29. Pá/Fri Labutí jezero (2. premiéra) / Swan Lake (2nd premiere) 19.00

30. So/Sat Maryša / Marysha ROD4 14.00

31. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

4. Po/Mon Nabucco 19.00

5. Út/Tue La traviata VŘ, I 19.00

18. Po/Mon Nabucco 19.00

19. Út/Tue Turandot 19.00

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Březen / March 2019

1. Pá/Fri Kouzelná země / Night Work Č2 19.00

2. So/Sat Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 19.00

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

Ne/Sun Audience u královny / The Audience 19.00

4. Po/Mon Faust ND+ EX2 19.00

5. Út/Tue Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ 19.00

6. St/Wed Krvavá svatba / Blood Wedding ENG 19.00

7. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

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

9. So/Sat Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

10. Ne/Sun

Brel–Vysockij–Kryl /Sólo pro tři /  
Brel–Vysockij–Kryl / Solo for Three

SEN3 14.00

Brel–Vysockij–Kryl /Sólo pro tři /  
Brel–Vysockij–Kryl / Solo for Three ND+

XIII 19.00

11. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ ENG ČS2 19.00

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

13. St/Wed nehraje se / no performance

14. Čt/Thu Don Giovanni OHV 19.00

15. Pá/Fri Kouzelná země / Night Work Č3 19.00

16. So/Sat
Opera nás baví: Bedřich Smetana / Opera Is Fun! XI 11.00

Fidelio 19.00

17. Ne/Sun Poprask v opeře (Viva la Mamma) OO 14.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue nehraje se / no performance

20. St/Wed Ceny Czech Grand Design / Czech Grand Design 20.00

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

22. Pá/Fri Fidelio ROV 19.00

23. So/Sat Popelka (La Cenerentola) 19.00

24. Ne/Sun Fidelio XVII 19.00

25. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season III 19.00

26 Út/Tue Mlynářova opička (derniéra) / The Miller’s Monkey (last time) ND+ 19.00

27. St/Wed nehraje se / no performance

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

30. So/Sat Don Giovanni 19.00

31. Ne/Sun Faust ND+ 14.00

1. Pá/Fri Sólo pro nás dva / Solo for the Two of Us 20.00

2. So/Sat Sólo pro nás dva / Solo for the Two of Us
ROD5 16.00

20.00

3. Ne/Sun
Malá mořská pohádka (T601) / A short Sea Fairy Tale (T601) 16.00

Human Locomotion 20.00

4. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century ND+ ČS1 20.00

5. Út/Tue Sólo pro nás dva / Solo for the Two of Us NDS 20.00

6. St/Wed Human Locomotion 20.00

7. Čt/Thu nehraje se / no performance

8. Pá/Fri Cube 20.00

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

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

11. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG 20.00

12. Út/Tue Zbyhoň! 20.00

13. St/Wed Za krásu (předpremiéra) / For Beauty (preview) 20.00

14. Čt/Thu Za krásu (1. premiéra) / For Beauty (1st premiere) ND+ ČP 20.00

15. Pá/Fri Za krásu (2. premiéra) / For Beauty (2nd premiere) 20.00

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

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

18. Po/Mon
Malý princ / The Little Prince Š2 10.00

Žádný člověk / No Man 20.00

19. Út/Tue Žádný člověk / No Man 20.00

20. St/Wed Cube 20.00

21. Čt/Thu
Cube Š4 10.00

Sternenhoch 20.00

22. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

23. So/Sat
Kouzelný cirkus / Wonderful Circus ROD1 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

25. Po/Mon

Vidím nevidím / As Far as I See 10.00

Hovory s …. / Talking with 15.00

Nová Atlantida / New Atlantis ENG 20.00

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

27. St/Wed Návštěva / The Visit ND+ 20.00

28. Čt/Thu Don Hrabal 20.00

29. Pá/Fri Zahrada / The Garden SEN4 20.00

30. So/Sat
Zahrada / The Garden ND+ 17.00

Zahrada / The Garden 20.00

31. Ne/Sun Zahrada / The Garden 20.00
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 2. do 28. 2. 2019 jsou v prodeji vstupenky na představe-
ní Baletu, Činohry, Laterny magiky na všech scénách a Opery 
na Nové scéně uváděné do 31. 7. 2019, na představení Opery 
mimo Novou scénu uváděné do 31. 7. 2019.  
 

POKLADNY  

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

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 1. 2. 2019 to 28. 2. 2019, you can purchase tickets  
for Ballet, Drama and Laterna magika performances on all 
the stages and Opera performances at the New Stage until 
31. 7. 2019, and tickets for Opera performances on all the 
stages except the New Stage until 31. 7. 2019.
 

THE BOX OFFICES  

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

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

REGULAR GUIDED TOURS  

Guided tours take place at the National Theatre historical 
building, the New Stage and the Estates Theatre. For more 
information, visit our website or contact the coordinators:
National Theatre and New Stage:
s.soleova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 535 
Estates Theatre:
v.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
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Celý svět je jeviště 
a všichni lidé na něm  
jenom herci …

Devátá a zatím poslední inscenace Shakespearovy 
komedie Jak se vám líbí měla v ND premiéru na Nové 
scéně v březnu 1991. Nastudoval ji v překladu Martina 
Hilského režisér Ivan Rajmont. Moudrý melancholik 
s pesimistickým myšlením, pověstný svými hlubokými 
úvahami, Jacques byl v alternacích ztvárňován  
Rudolfem Hrušínským a Jiřím Kodetem.
Záhy k nim přibyl i LADISLAV MRKVIČKA, který 
v Národním divadle touto rolí začínal.

Ladislav Mrkvička byl členem Činohry Národního divadla 
od roku 1991, kam přešel po úspěšných letech v Diva-
dle Petra Bezruče, Divadle S. K. Neumanna a Divadle 
Na zábradlí. Po roli Jaquesa v ND následovaly další: např. 
Rudá tvář (Bílý muž a Rudá tvář), Fabrizio (Mirandolína), 
Ďábel (Zázračný mág), Dědek z Dovru a Master Cotton 
(Peer Gynt), Teiresiás (Oidipús vladař), Lepidus (Antonius 
a Kleopatra), Helmuth Rode (Na miskách vah), Angelo 
(Komedie omylů), Menenius Agrippa (Coriolanus), Divíšek 
(Otec), Fistula (Pokoušení), Dr. Dorn (Racek), Šašek (Deváté 
srdce), Karp (Les) a řada dalších. Stálé angažmá v Národ-
ním divadle ukončil v roce 2016.
Posluchači znají jeho hlas z rozhlasu, má na svém kontě 
desítky rolí ve filmech a televizních inscenacích a seriá-
lech. V roce 2012 získal ocenění Za celoživotní mistrovství 
v dabingu. V listopadu 2015 udělila nadace Život umělce 
L. Mrkvičkovi cenu Senior Prix za celoživotní mistrovství. 

Ladislav Mrkvička oslaví 2. února své 80. narozeniny. 
Gratulujeme, za jeho krásné role děkujeme a především 
přejeme co nejvíce zdraví a elánu!

Ladislav Mrkvička (Jacques), Jak se vám líbí, 1991
Foto: O. Pernica


