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PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Krajina těla / Land of Body
Režie: Radim Vizváry
10. a 11. 11. 2022

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Popelka / Cinderella
Choreografie: Jean-Christophe Maillot
23. 3. 2023

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

La Sylphide
Choreografie: Johan Kobborg  
podle Augusta Bournonvilla 
11. 5. 2023

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE 

Tramvaj do stanice Touha / 
A Streetcar Named Desire
Choreografie: John Neumeier
15. 12. 2022

PREMIÉRY / PREMIERES

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Jaromír Weinberger
Švanda dudák / 
Schwanda the Bagpiper
Dirigent: Zbyněk Müller
Režie: Vladimír Morávek
6. a 9. 10. 2022

Antonín Dvořák
Armida
Dirigent: Robert Jindra  
Režie: Jiří Heřman
19. a 21. 5. 2023

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Paul Abraham
Ples v hotelu Savoy 
(Ball im Savoy)
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Martin Čičvák
16. a 18. 9. 2022

Richard Strauss
Růžový kavalír 
(Der Rosenkavalier)
Dirigent: Gabriel Feltz
Režie: Andreas Homoki
24. a 27. 11. 2022

Alexander Zemlinsky
Šaty dělají člověka 
(Kleider machen Leute)
Dirigent: Giedrė Šlekytė 
Režie: Jetske Mijnssen
24. a 26. 2. 2023

Ruggero Leoncavallo
Komedianti (Pagliacci) 
Pietro Mascagni
Sedlák kavalír 
(Cavalleria rusticana)
Dirigent: Andrij Jurkevyč
Režie: Ondřej Havelka
15. a 17. 6. 2023

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Figarova svatba 
(Le nozze di Figaro)
Dirigent: Julia Jones
Režie: Barbora Horáková Joly
9. a 11. 6. 2023

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Leoš Janáček
Věc Makropulos / 
The Makropulos Affair
Koncertní provedení 11. a 14. 9. 2022 

Hommage à Smetana, 
Kovařovic, Ostrčil
23. 10. 2022

Adventní koncerty / 
Advent concerts
27. 11., 4., 11. a 18. 12. 2022

Sergej Rachmaninov 
Zvony / The Bells
Igor Stravinskij
Oedipus rex
20. a 22. 1. 2023

Matiné k 199. výročí narození 
Bedřicha Smetany / A Matinée 
marking the 199th Anniversary 
of Bedřich Smetana’s Birth
5. 3. 2023

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Na vánoční cestě se Štefanem 
Margitou / On the Christmas Trip 
with Štefan Margita
25. 12. 2022

Franz Schubert
Zimní cesta (Winterreise)
8. 1. 2023 

Mozartovy narozeniny 2023 / 
Mozart’s Birthday 2023
27. a 28. 1. 2023

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Karel Čapek
Hordubal
Režie: Michal Vajdička 
1. a 2. 12. 2022

Ladislav Stroupežnický
Naši furianti / 
Our Uppish and Defiant Fellows
Režie: Martin Františák
2. a 3. 3. 2023

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Arthur Schnitzler
Rej / La Ronde
Režie: Arthur Nauzyciel
3. a 4. 11. 2022

Stavovské národu! / 
The Estates Theatre to the Nation!
Režie: Petra Tejnorová
18. 11. 2022 

Eurípidés
Bakchantky / The Bacchae
Režie: Jan Frič
16. a 17. 2. 2023

Choderlos de Laclos
Nebezpečné známosti / 
Dangerous Liasions
Režie: SKUTR
4. a 5. 5. 2023

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE 

Jiří Havelka a kol.
Kdo je Jane? / Who is Jane?
Režie: Jiří Havelka
22. a 23. 6. 2023

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2022–2023 SEASON

Premiéry
SEZONY 2022–2023



Milí diváci, 
žijeme uměním a jsme vděční za interakci s vámi, 
za to, že dáváme – a můžeme si z vašeho potlesku 
a pozitivních reakcí také brát.
 
Soubor Baletu ND musí dostát vysokým požadav-
kům svého repertoáru, který je tvořen výjimečný-
mi díly světového baletu. Jde o choreografie, které 
kladou extrémní nároky na technickou úroveň 
tanečníků, rozvíjejí široký záběr jejich interpre-
tačních dovedností. Dobře zvládnout pohybové 
rukopisy různorodých inscenací znamená velmi 
intenzivně a promyšleně se věnovat i přípravě ta-
nečníků – tréninkům, zkouškám. I v tomto kontex-
tu jsem rád, že se podařilo otevřít nové Centrum 
fyzioterapie Baletu ND – tanečníci jsou vlastně 
vrcholoví atleti a musíme věnovat pozornost jejich 
potřebám stejně jako ve sportu, kde je to zcela 
běžné. Věnovat jim soustavnou a odbornou péči je 
přínosné, zdraví tanečníků je naší misí.

Se stejným nadšením se nyní zabýváme i no-
vým titulem, baletem Popelka Jeana-Christopha 
Maillota – v obnovené premiéře jej uvedeme 
v Národním divadle 23. března. Je to krásná 
práce. Cizelujeme každý detail, každý krok. 
Skládáme dohromady puzzle vjemů, dokola 
zkoušíme všechny pohybové nuance a stejnou 
péči věnujeme i scéně, kostýmům či hudebnímu 

nastudování. Dáváme do toho to nejlepší ze sebe 
a věříme, že tento vklad vás, milí diváci, nadchne, 
okouzlí a přinese vám intenzivní a hluboký 
zážitek. Těšíme se na tu chvíli. Mám rád moment 
děkovačky, kdy hlediště a jeviště přímo – tváří 
v tvář – na sebe reagují, kdy jsme my – umělci 
na jevišti – ze sebe vydali vše, co jsme mohli, 
a dostáváme poděkování v podobě energie pub-
lika. To jsou nezapomenutelné okamžiky, kdy 
vím, že se máme o balet jako o vzácné umění 
starat, stejně jako o sebe. 

Jsem velmi rád, že to reflektuje i Alison Kent 
v magazínu Dance Europe č. 265, únor/březen 
2023, v recenzi na naši Tramvaj do stanice Touha 
choreografa Johna Neumeiera.

Obtížnost výzev, jimž odvážně čelíme, nás nutí 
k bdělosti. Zjišťujeme, co všechno dokážeme. Ta-
jemství pozitivní změny nespočívá v boji se starým, 
ale v zaměření veškeré energie na tvorbu nového 
repertoáru, na růst individualit. Zůstaňme věrní 
své kreativitě, objevujme vlastní taneční cesty… 

S přáním všeho dobrého

Filip Barankiewicz
Umělecký ředitel Baletu ND

Podcastový březen
V únoru jsme krom podcastů do vašich uší připravovali 
i něco malého pro vaše oči. Natáčeli jsme takové krátké 
promo video. A v hlavních rolích konečně i uvidíte dva 
naše podcastové hlasy – herečku Jindřišku Dudziakovou 
a herce Šimona Krupu. Natáčelo se ve Státní opeře 
a komparz (rozuměj to křoví za hlavními hrdiny) si 
zahrála většina členů podcastového týmu. Uvidíte tak 
třeba našeho mistra zvuku Ondřeje Kalouse! Ondrova 
práce na podcastech je možná neviditelná, ale kdyby 
chyběl, rozhodně byste to slyšeli! Prozradíme jen, že 
zápletka videa se točí okolo první schůzky. Na natáčení 
tak kolovala otázka, na jakou inscenaci byste někoho 
vzali na první rande? Padaly jak osvědčené klasiky, tak 
divoké karty. Nejčastěji činoherní Rej, kde většina párů 
své setkání zakončí… no hádejte kde? O Reji existuje celý 
podcast K jádru věci, kde se to dozvíte. 

Ale zpátky k podcastům. V březnu Jindřišku se Šimonem 
uslyšíte v Magazínu. A když je řeč o lásce, uslyšíte taky 
krutě krásnou operní Turandot, která se od sebe snaží 

lásku mermomocí odehnat. V roli se představí první 
sólista Baletu Giovanni Rotolo, který se po vážném 
zranění vrací v plné síle. A říkal, že nejvíc miluje roli 
víly Carabosse ze Spící krasavice. A o té bude vyprávět. 
A na závěr úplnou extatickou explozi přinese K jádru věci 
o Bakchantkách. Novince Jana Friče, kterou si nesmíte 
nechat ujít! Už jen proto, že vidět Petra Vančuru jako 
Dionýsa – to nutně potřebujete.

Lucie Kryzová
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Plány na příští divadelní sezonu

Na tiskové konferenci na konci února jsme zveřejnili dramaturgii pro 
141. divadelní sezonu 2023/2024. Připravíme v ní dvacet premiér, na re-
pertoáru všech našich divadel zůstává jednaosmdesát inscenací.

„Mám velkou radost, že hned na začátku sezony 
uvedeme činoherní inscenaci hry Cherry Man, 
kterou přímo pro Stavovské divadlo napsal Ivan 
Vyrypajev, jeden z nejzajímavějších ruských 

režisérů a dramatiků své generace, který 
nyní žije v Polsku,“ uvedl generální ředitel 
prof. MgA. Jan Burian.

Režisérské duo SKUTR na jevišti historické 
budovy Národního divadla uvede jedno z nej-
slavnějších dramat Williama Shakespeara 
Hamlet.

Seminář Veřejná kulturní instituce

Předseda Asociace profesionálních divadel 
a ředitel Městského divadla Brno Stanislav 
Moša shrnul v úvodu dosavadní kroky v přípra-
vě nového zákona. Kulturní sektor se od 90. let 
potýká s problémy nedokončené transformace. 
Po roce 1989 většina divadel přešla na městské 
samosprávy a po vzniku krajů nedošlo k finanč-
ní kooperaci na jejich fungování. Oblast kultury 
zaznamenává v celé Evropské unii nejdynamič-
tější růst a je klíčová pro utváření kreativního 
společenského prostředí, které je schopno 
vytvářet následně i vysokou přidanou hodnotu 
v hospodářské oblasti. V České republice je však 
jeho efektivní řízení a vytváření podmínek pro 
jeho rozvoj státem dlouhodobě podceňováno.

Generální ředitel Národního divadla prof. Jan 
Burian pojmenoval klíčové principy veřejné 
kulturní instituce. Podobný typ institucí funguje 
v oblasti vědy (veřejná výzkumná organizace), 
v oblasti školství (veřejné vysoké školy), srov-

natelně fungují média veřejné služby (Česká 
televize, Český rozhlas, ČTK). Inspirovat se lze 
v zahraničí. Návrh zákona o veřejné kultur-
ní instituci vychází vstříc dlouhodobé snaze 
významné části kulturního sektoru o vytvoření 
nového typu právnické osoby, která respektuje 
specifika zejména živé kultury. Cílem je stabilita 
kulturních institucí, možnost jejich spoluza-
kládání městy a kraji nebo státem, možnost 
víceletého financování (předvídatelnost, 
plánování, efektivita v hospodaření) a celková 
flexibilita provozu. Návrh zákona řeší institut 
osoby s nominačním právem do správní rady, 
který bude vymezen v zakladatelské listině. 
Další problematikou je zdaňovaní a jiný režim 
v hlavní a vedlejší činnosti, možnost vytvářet 
organizační složky, které mezi sebou obchodují 
v reálných cenách, což motivuje úspory, smluvní 
mzdy, které nebudou nižší než platy zaručené 
tabulkami. Návrh zákona nepočítá s povinnou 
transformací, půjde o politické rozhodnutí.

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhl pod záštitou poslankyně ING. JARMILY 
LEVKO a za účasti ministra kultury MARTINA BAXY v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky seminář Veřejná kulturní instituce – modernizace 
správy a financování kulturních institucí. 
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Ve prospěch nové legislativy v diskuzi pro-
mluvili: radní pro kulturu a památkovou péči 
Olomouckého kraje Jan Žůrek, místostaros-
ta Praha 9 Adam Vážanský, poslanec Igor 
Hendrych, náměstek primátora města Olomou-
ce Viktor Tichák, náměstek pro kulturu města 
Opava Pavel Melecký, náměstkyně primátora 
pro školství a sport města Ostrava Andrea 
Hofmanová, ředitel Městského divadla Most 
Václav Hofmann, ředitelka Městského divadla 
v Mladé Boleslavi Janeta Benešová nebo ředitel 
Národní divadlo Brno Martin Glaser.

Stávající vláda se v programovém prohlášení 
zavázala nejpozději do poloviny letošního roku 
návrh zákona připravit a předložit. Minister-
stvo kultury na něm intenzivně pracuje.

Baletní soubor dlouhodobě potvrzuje své pr-
venství v hledání nových přístupů. Projekt Holo 
Harmonies unikátně propojí divadelní svět, 
nové technologie, virtuální realitu a hologram. 
Milovníky baletů s příběhem pak ve Státní 
opeře potěší Coppélia Ronalda Hynda podle 
Maria Petipy. 

Rok české hudby a dvousté výročí narození 
Bedřicha Smetany v Opeře oslavíme (kromě 
jiného) velkým galakoncertem. Dirigent Tomáš 
Netopil nastuduje nově Rusalku Antonína 
Dvořáka. Máme také před sebou poslední rok 
mimořádného projektu Musica non grata, který 
se zaměřuje na tvorbu umělců perzekvova-
ných nedemokratickými režimy nebo těch, 
kteří se stali obětí holokaustu. V jeho rámci 
uvedeme například dětskou operu LouTkáček, 
která doplní náš repertoár o další titul pro 
nejmladší diváky. Režie se ujme umělecký šéf 
Laterny magiky Radim Vizváry. 

Laterna magika se bude připravovat na zahá-
jení rekonstrukce Nové scény koprodukčním 
projektem s Divadlem bratří Formanů Ptačí 
sněm v režii Petra Formana.

Národní divadlo zahájilo prodej předplatného. 
Nabízí 28 předplatitelských skupin v 6 kate-
goriích. Více na str. 7–9.
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

 >
Z tiskové konference ve slavnostním foyer ND
Foto: Z. Sokol



Bavme se o divadle! 
Tentokrát o baletu

nadNárodní týden divadla aneb festival 
světových divadelních dní

Jedná se o Světový den divadla pro děti a mlá-
dež, Mezinárodní den loutkového divadla, 
Světový den poezie, Světový den mimů či Svě-
tový den divadla – to vše v jednom týdnu mezi 
20. a 27. březnem. Taková termínová výzva 
nemohla zůstat nevyslyšena! Proto lektorky 
ND+ připravily pro všechny milovníky divadla 
intenzivní, žánrově a tematicky přepestrý týden 
doprovodných programů, workshopů, setkání 
a představení, při kterých společně oslavíme 
jednotlivé významné dny.

Na co se těšit, z čeho vybírat? Zapojte se do pa-
nelové diskuze divadelníků a mladých diváků 
na téma současné nabídky divadla pro teenage-

ry, vyzkoušejte si pantomimické líčení a práci 
s tělem, žonglujte se slovy v tvůrčí poetické 
dílně v duchu dada, počtěte si na čtenářském 
kanapi, besedujte s mimem a uměleckým šéfem 
Laterny magiky Radimem Vizvárym, nechte se 
okouzlit představením souboru Loutky bez hra-
nic a vyrobte si vlastní fantazijní loutku, dejte si 
kávu v ND Café s maskérkami a vlásenkáři ND – 
tentokrát i s praktickými ukázkami, zapojte se 
do představení divadla utlačovaných a seznamte 
se s principy tohoto druhu divadla při přednášce 
s diskuzí (ve spolupráci s Divadlem Dvě na třetí) 
nebo si užijte ukázky pantomimy a nečekaná 
setkání ve veřejném prostoru. Přesný harmo-
nogram najdete na webu Národního divadla. 

A protože jde o oslavu, jsou pro vás všechny pro-
gramy připravené jako dárek, tedy zdarma. Celý 
nadNárodní týden divadla se bude odehrávat 
v přízemí Provozní budovy B se vstupem přímo 
z náměstí Václava Havla, a bude tudíž snadno 
přístupný všem divadelním zájemcům, bez 
omezení.

Těšíme se společnou oslavu divadla!

Setkání Bavme se o divadle! je mezigenerač-
ním prostorem pro vaše názory na tvorbu 
Národního divadla. Diváci napříč generacemi, 
kteří se do programu přihlásili, mají za se-
bou již vstupní seminář s divadelní kritičkou 
Barborou Etlíkovou, setkání s dramaturgyní 
Činohry Janou Sloukovou, zhlédnutí před-
premiéry inscenace Naši furianti a nyní tvoří 
vlastní divácké recenze, které pro vás (a pro 

samotné tvůrce) zveřejníme na webu ND. 
Jako další v pořadí teď máte možnost upřít 
své kritické oko na chystanou inscenaci 
Popelka. Společně se budeme zamýšlet nad 
specifiky vnímání baletního umění. Postupně 
se tak během programů Bavme se o divadle! 
zaměříme na tvorbu všech našich umělec-
kých souborů a vy se o názorech diváků-
-účastníků samozřejmě dozvíte. Máte také co 

říci k našim představením? Chcete se zapojit, 
sdílet svůj názor a divadelní zážitek a zjistit, 
jak to vidí ostatní? 

Zajímá nás, co si o tvorbě v Národním divadle 
myslí právě ti, pro které dennodenně hrajeme!

Přihlašovat se můžete přímo z webu ND, 
v sekci doprovodných programů ND+.

Kalendář je po celý rok protkán nejrůznějšími světovými, mezinárodními a významnými dny, takže je téměř dennodenně 
co oslavovat. Všimli jste si však kumulace významných dní ke konci března, které spolu až nápadně divadelně souvisejí? 

 >
Představení Bojím se v lese
Foto: archiv souboru Loutky bez hranic

 >
Workshop Maska a tvář

Foto: Archiv ND

5

 >

Představení To bude dobrý
Foto: M. Babic



Centrum fyzioterapie Baletu Národního divadla 

Balet je velice specifická umělecká disciplína, 
která svou fyzickou náročností je srovna-
telná s vrcholovým sportem. Výhradním 
pracovním nástrojem tanečníka je totiž jeho 
tělo, v nárocích první scény tělo dokonalé, při-
pravené, zdravé a ve vynikající kondici. Navíc 
na profesionálního baletního umělce jsou 
kladeny často protichůdné nároky, vyplývající 
z odlišnosti klasického tréninku a technik 
moderních. To vyžaduje od tanečníků vyni-
kající fyzickou formu a splnění těch nejvyš-
ších požadavků na tělesnou kondici, trvalou 
připravenost a zdatnost – a to i v kontextu 
náročného pracovního roku, kdy tréninky 
a zkoušky probíhají šest dní v týdnu, o víken-
dech stejně jako ve všední dny, a pak se hrají 
představení.

„Sebevědomí tanečníků se opírá o jejich pra-
covní nástroj – tělo. Jejich profesní jistota však 
nepramení ze snahy vypěstovat si tělo atleticky 
dokonalé, ale z přijetí toho jediného fyzického 
nástroje, který mají, a z péče o něj. Tajemství 
úspěchu tanečníků je ukryto v každodenní rutině, 
protože extrémně aktivní a krátká taneční karié-
ra nemůže být založena jen na talentu. Tato péče 

není jen reaktivní, ale i preventivní. Naše zdraví 
je naším posláním,“ uvádí Filip Barankiewicz, 
umělecký ředitel Baletu ND.

„Odpovídající rehabilitační péče je nedílnou 
součástí baletní profese stejně, jako je samozřej-
mou a nedílnou součástí přípravy vrcholových 
sportovců.“
Prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel 
Národního divadla

Nové rehabilitační a fyzioterapeutické centrum 
zabezpečí základní diagnostiku (ve spoluprá-
ci s externími subjekty) a léčbu pohybového 
aparátu se zaměřením na prevenci, předchá-
zení úrazům a řešení akutních bolestivých 
stavů. Integruje všechny potřebné činnosti 
do jednoho funkčního celku s odpovídajícími 
návaznostmi. 

Centrum zahrnuje část s přístrojovou fyzikální 
terapií (různé typy elektroléčby, terapeutický 
ultrazvuk, přístrojová lymfodrenáž). Další je 
část posilovací a tělocvična vybavená na tré-
ninky s přidanou externí zátěží (doplněná na-
příklad o pomůcky zaměřené na propriocepci, 

což přispívá k lepšímu vnímání těla a zlepšení 
stability, nebo o cvičební pomůcky na plyo-
metrický trénink, z něhož tanečníci těží při 
práci na technice skoků. Výrazným zlepšením 
je také pořízení nové konstrukce na workout, 
což umožní tanečníkům lepší možnost fyzické 
přípravy než doposud. Součástí fyzioterapie je 
kromě cvičení samozřejmě i manuální terapie 
(zaměřená na klouby a měkké tkáně – mo-
bilizační a manipulační techniky, masáže). 
K dispozici je také sauna. Centrum je určeno 
výhradně členům baletního souboru. Věříme, 
že jim prospěje a umožní náležitou přípravu 
v rámci jejich profese.

Národní divadlo děkuje za podporu Minister-
stvu kultury ČR a společnosti Raiffeisenbank, 
bez jejichž pomoci by nebylo možné tento 
významný projekt realizovat. 

Na profesionálním vybavení centra se podílel 
velkou měrou Mecenášský klub, prof. Dadja 
Altenburg-Kohl a paní Renata Sabongui. 
Osobně navíc přispěli i mecenáši ND Ondřej 
Vozár a Jiří Děcký. Všem dárcům patří 
velký dík.

V pátek 3. února 2023 bylo v přízemí Anenského areálu za přítomnosti médií, generálního ředitele Národního divadla 
PROF. JANA BURIANA, uměleckého ředitele Baletu ND FILIPA BARANKIEWICZE a ING. IGORA VIDY, předsedy předsta-
venstva a generálního ředitele Raiffeisenbank a.s., slavnostně otevřeno Centrum fyzioterapie Baletu Národního divadla. 
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

 >
Filip Barankiewicz, Ing. Igor Vida 
a prof. Jan Burian
Foto: Z. Sokol
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PŘEDPLATNÉ

Předplatné Národního divadla
S předplatným si zajistíte vstupenky 
na i na žádaná představení několik měsíců 
před zahájením běžného prodeje a získáte 
další výhody:

• předplatné je přenosné, můžete ho půjčit 
nebo darovat

• cenové zvýhodnění oproti běžným 
vstupenkám

• po předchozí domluvě možnost výměny 
jednoho termínu na stejného představení 
(dle disponibility)

• 30% sleva na koncerty České filharmonie
• stejné místo v hledišti při více 

představeních v jednom sále
• bezplatné lektorské úvody k představením 

a speciální akce pro předplatitele
• zasílání čtvrtletního elektronického 

zpravodaje pro předplatitele
• speciální slevová nabídka pro předplatitele 

na další představení Národního divadla
• přenos stejných míst v sálech do další 

sezony

Předplatné můžete zakoupit:

• online na www.predplatnend.cz
• osobně v pokladnách Národního divadla 
• v síti Colosseum Ticket po celé ČR 

(od 27. března 2023)

Máte-li nějaké dotazy, můžete nás 
kontaktovat:

• na e-mailové adrese 
predplatne@narodni-divadlo.cz

• na telefonním čísle předplatného 
+420 224 901 487 (po–pá 10–18)

• na informační lince +420 224 901 448 
(denně 10–18)

• na adrese Oddělení Péče o diváky 
Obchodního odboru Národního divadla, 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

• osobně v pokladnách ND 
(Národní 4, Legerova 75, Železná 25 Praha 1)

Předplatné je výběr 
představení v konkrétní 
termíny sestavený do skupin 
podle žánrů či zaměření, 
prodávaný v předstihu pouze 
pro abonenty. 

Pro sezonu 2023/24 jsme vám připravili 
28 skupin rozdělených do 6 kategorií, ze kte-
rých si snadno vyberete. Obsahují předsta-
vení souborů Baletu, Činohry, Opery ND a SO 
a Laterny magiky v termínech od září 2023 
do konce června 2024.

Kdy, kde a jak zakoupit předplatné
Předplatné prodáváme ve čtyřech fázích:

1. Přednostní prodej PRO ABONENTY 
celosezonního předplatného 2022/23, kteří 
NEMĚNÍ místa ani skupinu

  
27. února – 12. března 2023 
 
Předplatné obnovíte snadno díky 
automatickým rezervacím ve svém 
účtu na webu Národního divadla nebo 
v pokladnách.

2. Přednostní prodej PRO ABONENTY 
celosezonního předplatného 2022/23, 
kteří MĚNÍ místa nebo skupinu, a pro 
ABONENTY VÁNOČNÍHO předplatného 
sezony 2022/23 
 
13. března – 26. března 2023 
 
Druhá vlna prodeje je určena předplatitelům, 
kteří mají zájem o jiná sedadla nebo mění 
skupinu. Přístup k rezervacím a nákupu 
online bude umožněn abonentům až 
po přihlášení nahlášenou e-mailovou 
adresou.

3. Pro NOVÉ ZÁJEMCE 
  

27. března – 31. května 2023 
 
Přidejte se k milovníkům divadla! 
Celosezonní předplatné si snadno zakoupíte 
online i ve všech našich pokladnách a v síti 
ColosseumTicket. 

4. Paralelní prodej se samostatnými 
vstupenkami

  
1. června 2023 – datum prvního 
představení v dané skupině 
 
Předplatné je v prodeji do vyprodání 
míst v některém hledišti či do prvního 
naplánovaného představení dané skupiny. 
Vstupenky na představení si tak můžete 
zakoupit buď jednotlivě za plnou cenu, 
nebo v rámci skupiny předplatného s řadou 
výhod.

Předplatné 2023 2024
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PŘEDPLATNÉ

PREMIÉROVÉ SKUPINY
 
Buďte našimi prvními diváky! V rámci tří výjimečných skupin 
uvidíte z nejlepších míst v přízemí novinky našeho repertoáru. 
Před každou premiérou vás navíc čeká ve foyer sklenka 
sektu, program k představení a dramaturgický úvod, který 
vás seznámí se zajímavostmi ze života autorů, historie díla 
a inscenačního procesu. Zažijte s námi neopakovatelnou 
atmosféru slavnostních premiér! 

OPERNÍ PREMIÉRY – OP

Nápoj lásky pá 22. 9. 2023 19.00 SO
Don Buoso, Gianni Schicchi pá 3. 11. 2023 19.00 ND
Lady Macbeth Mcenského újezdu pá 24. 11. 2023 19.00 SO
Ariadna na Naxu pá 19. 1. 2024 19.00 STD
Nabucco čt 15. 2. 2024 19.00 SO
Tajemství pá 24. 5. 2024 19.00 ND
Le Grand Macabre pá 14. 6. 2024 19.00 SO

Cena: 10 690 Kč 

ČINOHERNÍ PREMIÉRY – ČP

Cherry Man čt 26. 10. 2023 19.00 STD
Hamlet čt 7. 12. 2023 19.00 ND
Ještě chvilku čt 22. 2. 2024 19.00 STD
Mefisto čt 18. 4. 2024 19.00 SO
Bílá Voda čt 9. 5. 2024 19.00 STD

Cena: 3 490 Kč

BALETNÍ PREMIÉRY – BP

Beyond Vibrations čt 5. 10. 2023 19.00 ND
Holo Harmonies pá 1. 12. 2023 19.00 STD
Coppélia čt 16. 5. 2024 19.00 SO

Cena: 3 990 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY
 
Tyto tři výjimečné skupiny jsou složeny z těch nejžádaněj-
ších inscenací Činohry, Baletu a Opery ND a SO, která patří 
ke klenotům našeho repertoáru a potěší každého diváka – 
odborníka i toho, kdo se na daný žánr chystá poprvé. Najdete 
mezi nimi klasické tituly v novém zpracování, známé příběhy 
i nová díla hodná pozornosti. 

EXCLUSIVE I – EX1

Lazebník sevillský pá 27. 10. 2023 20.00 ND
Nebezpečné známosti út 28. 11. 2023 19.00 STD
Hamlet po 4. 3. 2024 19.00 ND
La Sylphide čt 13. 6. 2024 19.00 SO

Cena – A: 3 390 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 490 Kč

EXCLUSIVE II – EX2

Hordubal čt 14. 9. 2023 19.00 ND
Tramvaj do stanice Touha út 28. 11. 2023 19.00 STD
Mefistofeles čt 8. 2. 2024 19.00 SO
Mnoho povyku pro nic út 21. 5. 2024 19.00 STD

Cena – A: 3 190 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 390 Kč

EXCLUSIVE III – EX3

Naši furianti ne 3. 9. 2023 19.00 ND
Popelka st 8. 11. 2023 19.00 ND
Nabucco čt 21. 3. 2024 19.00 SO
Bílá Voda čt 23. 5. 2024 19.00 STD

Cena – A: 3 690 Kč, B: 2 390 Kč, C: 1 590 Kč

RODINNÉ SKUPINY
 
Věnujte více času svým blízkým, vezměte do divadla 
děti a třeba i jejich prarodiče. Tyto skupiny jsme pro vás 
připravili tak, aby pobavily, potěšily, dojaly a okouzlily celou 
rodinu. Složeny jsou z odpoledních víkendových představení, 
která budou zaručeně silným zážitkem. Dětem či studentům 
rozšíří obzory a doplní školní výuku. K vybraným předsta-
vením navíc nabízíme doprovodné programy, neváhejte tedy 
sledovat naši platformu nevšedních zážitků ND+.
 
RODINNÉ DIVADLO ODPOLEDNÍ I – ROD1 (doporuč. od 8 let)

Rusalka ne 15. 10. 2023 17.00 SO
LouTkáček ne 3. 12. 2023 12.30 STD
Oněgin ne 18. 2. 2024 14.00 ND
La Sylphide so 13. 4. 2024 14.00 SO

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 290 Kč

RODINNÉ DIVADLO ODPOLEDNÍ II – ROD2 (doporuč. od 8 let)

Švanda dudák so 7. 10. 2023 17.00 ND
Louskáček so 2. 12. 2023 12:30 STD
Popelka so 27. 4. 2024 14.00 ND
Coppélia ne 2. 6. 2024 14.00 SO

Cena – A: 2 090 Kč, B: 1 590 Kč, C: 1 190 Kč

RODINNÉ DIVADLO ODPOLEDNÍ III – ROD3 (doporuč. od 15 let)

Pýcha a předsudek ne 17. 9. 2023 17.00 STD
Bohéma ne 5. 11. 2023 17.00 SO
Kráska a zvíře so 13. 1. 2024 17.00 ND
Ples v hotelu Savoy ne 17. 3. 2024 17.00 SO
BEYOND VIBRATIONS ne 9. 6. 2024 14.00 ND

Cena – A: 3 190 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 590 Kč 

RODINNÉ DIVADLO ODPOLEDNÍ IV – ROD4 (doporuč. od 12 let)

Spící krasavice ne 29. 10. 2023 14.00 SO
Rusalka ne 7. 1. 2024 17.00 SO
Ještě chvilku ne 10. 3. 2024 15.00 STD
Popelka ne 5. 5. 2024 14.00 ND

Cena – A: 2 590 Kč, B: 1 490 Kč, C: 1 090 Kč

RODINNÉ DIVADLO ODPOLEDNÍ V – ROD5 (doporuč. od 12 let)

Beyond Vibrations ne 8. 10. 2023 14.00 ND
Čert a Káča ne 10. 12. 2023 17.00 ND
Naši furianti ne 11. 2. 2024 14.00 ND
Ještě chvilku so 16. 3. 2024 15.00 STD
Roméo et Juliette so 18. 5. 2024 17.00 SO

Cena – A: 2 890 Kč, B: 1 790 Kč, C: 1 290 Kč

RODINNÉ DIVADLO VEČERNÍ – ROV (doporuč. od 15 let)

Nebezpečné známosti so 19. 9. 2020 14.00 STD
Cosi fan tutte ne 22. 11. 2020 17.00 ND
Oněgin ne 7. 2. 2021 17.00 NS
La traviata ne 21. 3. 2021 14.00 ND
Valérie a týden divů ne 2. 5. 2021 14.00 ND

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

SENIORSKÉ SKUPINY
 
Skupiny určené výhradně seniorům nad 65 let (a případně 
jejich doprovodu) jsou složeny převážně z odpoledních před-
stavení a nabízíme je se speciálním cenovým zvýhodněním. 
Proto si vás dovolujeme upozornit, že předplatitelé těchto 
skupin mohou být hledištním personálem požádáni o doklad 
potvrzující nárok na abonmá této kategorie. 

SENIORSKÝ CYKLUS I – SEN1

Komedianti/Sedlák kavalír ne 8. 10. 2023 17.00 SO
Così fan tutte pá 15. 12. 2023 14.00 STD
Oněgin so 10. 2. 2024 14.00 ND
Nabucco ne 12. 5. 2024 17.00 SO

Cena – A: 2 690 Kč, B: 2 090 Kč, C: 1 390 Kč

SENIORSKÝ CYKLUS II – SEN2

Švanda dudák ne 10. 9. 2023 14.00 ND
Don Giovanni so 21. 10. 2023 17.00 STD
Nápoj lásky ne 3. 3. 2024 17.00 SO
Coppélia ne 26. 5. 2024 14.00 SO

Cena – A: 2 690 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 390 Kč

SENIORSKÝ CYKLUS III – SEN3

Švanda dudák so 16. 9. 2023 17.00 ND
Naši furianti so 4. 11. 2023 14.00 ND
Nebezpečné známosti ne 18. 2. 2024 14.00 STD
Šaty dělají člověka ne 7. 4. 2024 14.00 SO
La Sylphide so 15. 6. 2024 14.00 SO

Cena – A: 2 190 Kč, B: 1 690 Kč, C: 1 290 Kč

SENIORSKÝ CYKLUS IV – SEN4

Nebezpečné známosti po 25. 9. 2023 19.00 STD
Ples v hotelu Savoy st 6. 12. 2023 19.00 SO
Krajina těla pá 2. 2. 2024 20.00 NS
Komedianti/Sedlák kavalír út 19. 3. 2024 19.00 SO
BEYOND VIBRATIONS pá 7. 6. 2024 19.00 ND

Cena – A: 2 690 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 390 Kč

SENIORSKÝ CYKLUS V – SEN5

Romeo a Julie so 9. 9. 2023 14.00 SO
Figarova svatba ne 29. 10. 2023 17.00 STD
Nápoj lásky ne 18. 2. 2024 17.00 SO
Hordubal ne 21. 4. 2024 17.00 ND

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 290 Kč

Hordubal Romeo a Julie

FO
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ŽÁNROVÉ SKUPINY
 
OPERNÍ SKUPINY
Objevte bohatost našeho operního repertoáru! Do dvou skupin 
jsme vám namíchali novinky příští sezony s osvědčenými 
inscenacemi, které potěší každého milovníka hudby. Nebudou 
chybět ani součásti speciálního projektu Musica non grata.

PRO MILOVNÍKY OPERY I – O1

Nápoj lásky čt 12. 10. 2023 19.00 SO
Don Buoso/Gianni Schicchi út 28. 11. 2023 19.00 ND
Ariadna na Naxu út 30. 1. 2024 19.00 STD
Ples v hotelu Savoy pá 1. 3. 2024 19.00 SO
Così fan tutte pá 3. 5. 2024 19.00 STD
Tajemství ne 16. 6. 2024 19.00 ND

Cena – A: 6 290 Kč, B: 3 990 Kč, C: 2 690 Kč

PRO MILOVNÍKY OPERY II – O2

Růžový kavalír ne 22. 10. 2023 17.00 SO
Lady Macbeth Mcenského újezdu pá 8. 12. 2023 19.00 SO
Carmen čt 11. 1. 2024 19.00 ND
Ariadna na Naxu pá 16. 2. 2024 19.00 STD
Rusalka čt 9. 5. 2024 19.00 ND
Don Buoso/Gianni Schicchi po 17. 6. 2024 19.00 ND

Cena – A: 6 290 Kč, B: 4 690 Kč, C: 2 590 Kč

OPERNÍ ODPOLEDNE – OO

Prodaná nevěsta ne 17. 9. 2023 17.00 ND
Ariadna na Naxu ne 11. 2. 2024 17.00 STD
Roméo et Juliette ne 5. 5. 2024 17.00 SO

Cena – A: 3 090 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 190 Kč

BALETNÍ SKUPINY
Originální choreografie současných tvůrců, nesmrtelná 
klasika i básnické hledání krásy lidského těla na vás čekají ve 
dvou tanečních skupinách, které vás zavedou na všechny čtyři 
scény Národního divadla.

PRO MILOVNÍKY BALETU I – B1

BEYOND VIBRATIONS ne 15. 10. 2023 19.00 ND
Krajina těla čt 14. 12. 2023 20.00 NS
Oněgin pá 9. 2. 2024 19.00 ND
Coppélia ne 19. 5. 2024 19.00 SO

Cena – A: 3 190 Kč, B: 2 590 Kč, C: 1 590 Kč

PRO MILOVNÍKY BALETU II – B2

BEYOND VIBRATIONS ne 8. 10. 2023 19.00 ND
Krajina těla pá 15. 12. 2023 20.00 NS
Romeo a Julie čt 25. 1. 2024 19.00 SO
Coppélia út 21. 5. 2024 19.00 SO

Cena – A: 3 290 Kč, B: 2 690 Kč, C:1 690 Kč

ČINOHERNÍ SKUPINY
Poznejte s námi činoherní novinky, mezi nimiž nechybí 
světová klasika, adaptace populárního českého románu ani 
inscenace vytvořené na míru Stavovskému divadlu. Pobavte 
se s námi, užijte si dramatické příběhy a silné herecké výkony.

PRO MILOVNÍKY ČINOHRY I – Č1

Cherry Man út 31. 10. 2023 19.00 STD
Hamlet st 13. 12. 2023 19.00 ND
Mefisto so 27. 4. 2024 19.00 SO
Bílá Voda pá 24. 5. 2024 19.00 STD

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

PRO MILOVNÍKY ČINOHRY II – Č2

Cherry Man st 13. 12. 2023 19.00 STD
Hamlet pá 16. 2. 2024 19.00 ND
Mefisto čt 23. 5. 2024 19.00 SO
Bílá Voda čt 20 .6. 2023 19.00 STD

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

SETKÁNÍ S ČINOHROU – ČS1

Kdo je Jane? čt 5. 10. 2023 20.00 NS
Nebezpečné známosti st 29. 11. 2023 19.00 STD
Cherry Man pá 2. 2. 2023 19.00 STD
Naši furianti po 25. 3. 2023 19.00 ND
Bílá Voda st 22. 5. 2023 19.00 STD
Wernisch út 25. 6. 2023 20.00 NS

Cena – A: 2 290 Kč, B: 1 790 Kč, C: 1 490 Kč

VÍCEŽÁNROVÉ VEČERNÍ SKUPINY
 
Máte rádi divadlo všech žánrů a chodíte na představení 
často? Pak právě vám by mohly padnout do oka kombinované 
skupiny, které obsahují oblíbená představení i první reprízy 
žhavých novinek repertoáru. Podlehněte s námi neopakova-
telnému kouzlu živého umění!

VELKÁ ŘADA – VŘ

Romeo a Julie pá 1. 9. 2023 19.00 SO
V. Novák: Bouře so 11. 11. 2023 19.00 ND
Lady Macbeth Mcenského újezdu ne 17. 12. 2023 19.00 SO
Nápoj lásky pá 2. 2. 2024 19.00 SO
Šaty dělají člověka pá 22. 3. 2024 19.00 SO
Nabucco st 24. 4. 2024 19.00 SO
Adriana na Naxu čt 30. 5. 2024 19.00 STD
Don Buoso/Gianni Schicchi st 23. 6. 2024 19.00 ND

Cena – A: 7 490 Kč, B: 5 590 Kč, C: 3 490 Kč

DIVADELNÍ VEČERY I – DV1

Hordubal pá 15. 9. 2023 19.00 ND
Spící krasavice ne 12. 11. 2023 19.00 SO
Ples v hotelu Savoy út 19. 12. 2023 19.00 SO
Naši furianti út 6. 2. 2024 19.00 ND
Šaty dělají člověka čt 7. 3. 2024 19.00 SO
La Sylphide ne 21. 4. 2024 19.00 SO
Bílá Voda st 12. 6. 2024 19.00 STD

Cena – A: 4 990 Kč, B: 3 790 Kč, C: 2 490 Kč

DIVADELNÍ VEČERY II – DV2

Komedianti/Sedlák kavalír pá 8. 9. 2023 19.00 SO
Nápoj lásky út 31. 10. 2023 19.00 SO
Hordubal út 30. 1. 2024 19.00 ND
Krajina těla čt 7. 3. 2024 20.00 NS
Rusalka ne 2. 6. 2024 19.00 ND

Cena – A: 4 490 Kč, B: 3 390 Kč, C: 2 190 Kč

ND NÁRODNÍ DIVADLO
SO STÁTNÍ OPERA
STD STAVOVSKÉ DIVADLO
NS NOVÁ SCÉNA

 OPERA

 ČINOHRA

 BALET

 LATERNA MAGIKA

Pýcha a předsudek Tramvaj do stanice Touha
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Krajina těla



Řekl byste nám pár slov o své kariéře balet-
ního tanečníka? 
Absolvoval jsem konzervatoř v Lisabonu 
a poté jsem studoval rok v Petrohradu na ba-
letní akademii A. Vaganovové. První angažmá 
jsem získal u Portugalského národního baletu, 
kde jsem působil pět let. Pak jsem strávil 
nějaký čas v Antverpách ve Vlámském králov-
ském baletu a v roce 2004 jsem přijal nabídku 
souboru Les Ballets de Monte Carlo, kde jsem 
pracoval dvanáct let až do ukončení své taneč-
ní kariéry v roce 2016.

Jak jste se setkal s choreografem Jeanem-
-Christophem Maillotem, autorem baletu 
Popelka, který bude mít v Praze premiéru teď 
v březnu?
Potkal jsem ho v roce 2003. Dělal jsem 
konkurz do souboru v Monte Carlu a on o mě 
projevil zájem, ale neměl v té době volné 
místo. Zkusil jsem to za rok znovu a angažmá 
získal.

BRUNO ROQUE přijel do Prahy, aby s Baletem Národního divadla nastudoval půvabné představení 
Popelka francouzského choreografa Jeana-Christopha Maillota. 

Inscenovat Popelku 
je čiré potěšení
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Kdy jste v Maillotově Popelce poprvé tančil – 
a kdy jste ji poprvé inscenoval?
Poprvé jsem v Popelce vystupoval v roce 2004 
po svém příchodu do souboru. Pokud si dobře 
vzpomínám, tančili jsme tehdy v Mexiku, ale už 
si nepamatuju, v jakém to bylo městě. Vím jen, 
že jsem si na tom zájezdě podvrtnul kotník. 
Byl to první velký dějový balet, který jsem 
s Les Ballets de Monte Carlo dělal. Nakonec 
jsem v Popelce tančil na třech kontinentech – 
tenkrát jsme s ní často jezdili na turné. Mám 
na to nádherné vzpomínky! Jako inscenátor 
jsem Popelku poprvé nazkoušel v roce 2018 
v Seattlu se souborem Pacific Northwest 
Ballet. Od té doby jsem ji nastudovával něko-
likrát.

 Jaké to je, pracovat s J.-Ch. Maillotem? A jaké 
části baletu inscenujete nejraději?
Jean-Christophe se zaměřuje na detaily a má 
naprosto jasno v tom, co chce. Je náročný, ale 
zároveň má smysl pro humor a stojí nohama 
na zemi. Je také jedním z nejloajálnějších re-
žisérů, jaké jsem kdy potkal. Spolupráce s ním 
mě naplňuje. Mám rád celý balet, ovšem úseky, 
v nichž jsem sám tančil, mi jdou přirozeněji. 

Jak vnímáte Popelku jako divák?
Je to jeden z mých nejoblíbenějších dějových 
baletů od Jeana-Christopha. Je to dílo neuvě-
řitelně vyvážené, úžasně vystavěné. Nejraději 
mám první jednání. Moc se mi líbí, jak jsou 
představeny jednotlivé postavy a jak je vybu-
dovaný příběh. Divák prožívá širokou škálu 
emocí. Zdá se mi skvělé, když se může roz-
plakat i zasmát během jedné scény – a k tomu 
v prvním dějství opravdu dochází.

Jak se vám pracuje s Baletem Národního 
divadla?
Je to čiré potěšení. Tanečníci jsou velmi 
schopní a oddaní tomu, co dělají, sály jsou 
krásné, baletní mistři nápomocní a pozorní. 
Také ostatní zaměstnanci, s nimiž jsem přišel 
do styku, jsou profesionálové. Nemám si 
na co stěžovat.

Bude se pražská Popelka nějak lišit od verzí, 
které uvádíte jinde?
Kostýmy i scéna se vždycky trošku upravují 
a Praha nebude výjimkou. Ale kromě těchto 
kosmetických zásahů je mým úkolem – 
i úkolem mých kolegů inscenátorů – zachovat 
esenci díla pokud možno netknutou.

Čím je rukopis dějových baletů J.-Ch. Maillota 
specifický? 
Řekl bych, že v sobě mají určitou lidskost. 
Tanečníci jsou esteticky dokonalí a éteričtí, 
jak se od nich očekává, ale také jsou to lidské 
bytosti z masa a kostí, k nimž se můžete 
vztáhnout. Maillotův pohybový rukopis je 
dost „architektonický“, na jevišti vnímáte 
úhly, oblost, měkkost i ostrost, ale především 
přesnost a záměr. 

Premiéru měla Popelka v Praze původně 
v roce 2011. Proměnila se inscenace od té 
doby nějak? 
Ano, Popelka, stejně jako jiná díla Jeana-Chris-
topha Maillota, se v čase vyvíjí. Žádné zásadní 
změny jsem nezaznamenal, ale drobnější 
zásahy určitě. Choreograf stále něco ladí 
a upravuje.

Co byste vzkázal těm, kteří se přijdou na Po-
pelku podívat?
Mám radost, že publikum v Praze bude mít 
možnost tuto nádhernou inscenaci poznat – 
nebo si ji připomenout. Jsem si jistý, že zdejší 
sečtělí a kosmopolitní diváci porozumí všem 
fascinujícím nuancím, jež Popelka nabízí. 

BRUNO 
ROQUE   

Narodil se v portugalském Lisabonu, taneční 
vzdělání získal mimo jiné na Akademii 
A. Vaganovové v ruském Petrohradě. Působil 
v Portugalském národním baletu, ve Vlám-
ském královském baletu a v letech 2004 až 
2016 v legendárním souboru Les Ballets de 
Monte Carlo. Vytvořil řadu vlastních choreo-
grafií a rovněž se věnuje nastudovávání děl 
francouzského choreografa Jeana-Christo-
pha Maillota. 
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Jean-Christophe Maillot vytvořil svou originální 
verzi Popelky v roce 1999 pro soubor Les 
Ballets de Monte Carlo, jehož je od roku 1993 
ředitelem. Hlavním motivem, který se vine 
celým jeho baletem, je vzpomínka. Maillot nás 
přiměje k dojemné úvaze o tom, jak vzpomínka 
na milované zesnulé formuje budoucnost 
těch, kteří zůstali. Jakmile se zvedne opona, 
vidíme Popelku, jak svírá bílé šaty své zemřelé 
maminky, vzpomíná na šťastnější život. 
Ve chvíli, kdy si dívka šaty oblékne, zjeví se jí 
matka, vtělená do Víly, aby jí pomohla vyhnout 
se nástrahám falešného světa. Na plese 
si podoby všímá i otec a jeho vzpomínky 
na ztracenou lásku kontrastují s nepříjemnou 
realitou ve formě manipulativní a hašteřivé 
druhé ženy. Později je princ hnán vzpomínkou 
na svou ztracenou vyvolenou a vytrvale ji hledá 

po celém světě (vynaloží mnohem více námahy 
než jeho jmenovci ve všech verzích pohádek 
o Popelce). Také epilog je věnován vzpomínce: 
Otec zůstává v myšlenkách se svou první 
láskou a macechu zavrhuje.

Do původní Prokofjevovy partitury choreograf 
téměř nezasáhl. Jedinou nápadnou 
a rozhodující změnu provedl v úvodu, kdy 
obvyklé zahájení baletu nahradil číslem 
„Popelka se probouzí“. Tento nový úvod nejenže 
zahrnuje klíčové hudební motivy spojené 
se vzpomínkou, jsou zde také ručně psané 
pokyny samotného Prokofjeva, například 
„tady si Popelka vzpomíná…“. Je překvapivé, že 
Jean-Christophe Maillot si těchto detailů nebyl 
vědom, až později mu je vyjevil hudební režisér 
a dirigent Nicolas Brochot. To vypovídá o jeho 

pronikavé schopnosti analýzy a porozumění 
hudebnímu dílu.

Tak jako Maillotovu Popelku provázejí 
vzpomínky, nás ovlivňují pohádky. Popelku 
nevyjímaje. Pojďme se tedy nechat unést…

Hana Slačálková

Pohádka o Popelce je pod různými názvy a v různých verzích známá doslova po celém světě. 
Příběhy o dívce, které mají řadu atributů Popelčina osudu, nacházíme již u řeckých i římských 
autorů včetně Hérodota či Strabóna. Ačkoli se varianty pohádky – a je jich přes 350 – v mnoha 
aspektech liší, poselství zůstává stejné a nesmrtelné. Vždyť příběh hrdinky, která „povstane 
z popela na trůn“, inspiruje spisovatele, filmové tvůrce i choreografy dodnes.

Popelka plná vzpomínek
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Marná 
opatrnost
La Fille mal gardée 
V Marné opatrnosti je několik výrazných 
čísel spojených právě s manipulací se stu-
hou. Při adagiu ve velkém pas de deux Lisy 
a Colina mezi mladými ženci vytváří dívky 
ze stuh obrazce jako jakési ornamentální 
pozadí tance ústřední dvojice. Obdivuhodné 
je technické provedení výstupu na principu 
kolotoče, kdy se Lise stává jeho osou, drží 
nad hlavou konce stuh, které dívky v kruhu 
kolem napínají a otáčejíce se v kruhu vedou 
tak sólistku do dlouhé promenády v atti-
tudě. Diváci aplaudují i sboru tančícímu 
kolem májky, který ji pomocí jednoduchého 
průpletu doslova obetkává stuhami.
(Lucie Kocourková, OperaPlus, 21. 4. 2018)

Marná opatrnost Národního divadla je 
klenotem, který bude jistě zářit v kapličce 
po mnoho sezon a potěší diváky i kritiky 
svým detailním a zdařilým propracováním. 
Nejednoho návštěvníka, který si zakoupí 
program, jistě rozradostní i růžová stužka 
na programu k představení, která se vine 
baletem jako symbol čisté a krásné lásky 
a jež byla důmyslně zapracována do pro-
gramu jako důvtipný dárek.
(Martina Doležalová, Nenudte.se, 20. 4. 2018)

Uvádíme
5., 7. a 8. dubna 2023
ve Státní opeře

Balet
Umělecký ředitel:

FILIP BARANKIEWICZ

 ×
Olga Bogoliubskaia
Foto: S. Gherciu



Britský choreograf Wayne McGregor je bez přehánění jedním z nejzajímavějších a nejdis-
kutovanějších choreografů 21. století. Jeho díla uvádějí přední baletní soubory po celém 
světě, sbírá jednu cenu za druhou, spolupracuje s umělci napříč obory a posouvá svět 
tance neustále do nových neprobádaných sfér za pomoci technologií, neurověd i umělé 
inteligence. Hranice, zdá se, nemá. Proto je tak fascinující jeho práci sledovat.

Forsythe / Clug / McGregor
Fyzické myšlení Wayna McGregora

Od devadesátých let stojí v čele vlastního 
souboru Company Wayne McGregor, přes pat-
náct let je rezidenčním choreografem londýn-
ského The Royal Ballet, podílel se na filmech 
jako Harry Potter a ohnivý pohár, Fantastická 
zvířata, Marie, královna skotská nebo animova-
ném Zpívej! V uplynulém roce spolupracoval 
na jedinečné show ABBA Voyage propojující 
nejnovější digitální technologii a legendární 
švédskou popovou skupinu do virtuálního 
koncertu, v němž jako avataři ožívají mladší 
verze čtyř interpretů.

Navíc po měsících odkladů vinou pandemie se 
dočkal na podzim 2021 premiéry svého dru-
hého celovečerního triptychu The Dante Project 

v Londýně, rok nato přidal třetí, MADDADDAM, 
tentokrát v Kanadě. Pro milánskou La Scalu 
pak vytvořil LORE, svou verzi slavného baletu 
Les noces (Svatba) Bronislavy Nižinské a Igora 
Stravinského.

Co je oním kouzlem, které k McGregorovi poutá 
diváky, tanečníky i kritiky po celém světě? Čím 
oslovuje technology, vědce a experty na IT? Co 
dělá McGregora McGregorem?

Na první pohled se chce říct, že jde o silnou, 
nezaměnitelnou fyzikalitu jeho choreografií. 
Obrovskou pohybovou náročnost, tanečně-
-technické požadavky, extrémní hypermo-
bilitu. Ta bezpochyby je součástí jeho práce, 

je však jen jedním z mnoha aspektů, jakkoli 
možná nejviditelnějším. McGregorovu tvorbu 
totiž nelze redukovat jen na zběsilou atle-
tickou záležitost, plochou exhibici tělesných 
možností, hedonistickou adoraci výkonu. Její 
nedílnou součástí je hluboký promyšlený 
koncept, nezastavitelná zvědavost a hledání, 
tlak na neustálé přehodnocování a zapoje-
ní nejen těla, ale i mysli a emocí v jednom 
celku.

Zapomeňte na všechno, co víte – o tanci, 
o technice, o sobě, o světě. Buďte připravení 
objevovat, pochybovat, interpretovat, měnit 
perspektivu, nahlížet sebe i ostatní odjinud, 
nebát se vystoupit ze zajetých kolejí zvyků, 
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předpokladů a vzorců. Aktivně měňte para-
digmata tance a divadla. A buďte připraveni 
poskládat své tělo jako origami.

Jedním z pojmů, které McGregor užívá, je 
fyzické myšlení nebo myšlení tělem. Choreo-
grafie je proces, jenž zaměstnává nejen hlavu 
a mozek, tedy neurologické centrum, ale celé 
tělo, jež je díky neuronové síti propojeno. 
Myšlenka, z níž se rodí pohyb, i pohyb samot-
ný, jsou formovány řadou aspektů – intuicí, 
emocemi, obrazem vnitřního oka a představou 
vnitřního ucha (zde nikoli ve smyslu anatomic-
kém). Když před několika lety McGregor a jeho 
kmenoví tanečníci začali spolupracovat s neu-
rovědci, kteří sledovali aktivitu jejich mozků 
během kreativního procesu choreografické 
tvorby a tance, z měření zjistili, že jen velmi 
malé procento jejich kognitivního procesu 
vychází z čisté intuice či do různé míry (ne)
podmíněných reflexů. Obrovskou roli hrály ver-
bální, případně vizuální myšlenky. I proto své 
interprety McGregor na sále vede ke geomet-
rické vizualizaci prostoru, v němž se pohybují, 
a na základě nákresů jim pomáhá vnímat 
všechny jeho možné dráhy a směry. I proto je 

nedílnou součástí jeho tvůrčího procesu (velmi 
typický) zvukový doprovod požadovaných 
pohybů, kterým naznačuje a charakterizuje 
energii a její tok. 

Náměty pro své balety nachází McGregor všu-
de. V literatuře, výtvarném umění, struktuře 
hudebních kompozic, ve společenských udá-
lostech, etických otázkách. Nezobrazuje je do-
slovně, nezdá se být na první pohled angažo-
vaným umělcem, nevypráví v tradičním slova 
smyslu. I jeho díla, která vycházejí z narativ-
ních předloh, spíše zachycují jejich esenci, 
odrážejí se od ní a dávají vzniknout specifické 
vizi. Ať už se však jeho tvorba vyjadřuje 
ke struktuře fugy, kódu DNA, Danteho Božské 
komedii, bombardování v londýnském metru 
nebo genetickému inženýrství, ať už jeho 
tanečníci komunikují mezi sebou, se semiau-
tonomními drony, umělou inteligencí nebo 
robotickým ramenem s technologií BMW i, vždy 
stojí na neopakovatelné individualitě a čistém 
lidství. Jakkoli technokratická se některá 
jeho díla mohou zdát, neztrácí nikdy pojem 
o člověku, o lidském těle s jeho myšlením, 
zkušenostmi, emocemi a představami, které 

choreografii uvádí v život. A v McGregorově 
světě nic jako abstraktní tělo neexistuje. 
I kdyby jen proto, že my jako diváci si do ji-
ných lidských bytostí, které pozorujeme, 
budeme logicky vždy promítat některou ze 
svých zkušeností, představ a emocí, čímž 
budeme spoluutvářet výsledný obraz. 

Balet Národního divadla uvádí v rámci 
programu Forsythe / Clug / McGregor dílo 
EDEN | EDEN zabývající se morálním dile-
matem klonování. To je základní kognitivní 
rámec, z něhož se vychází. Jak se však 
na vykolíkovaném hřišti budete jako diváci 
pohybovat, je na vás. A klidně z něj odejděte 
a sedněte si na ochoz. Změňte perspektivu. 
Pravidla neexistují.

Zuzana Rafajová

Uvádíme
13., 15. 18. a 23. dubna 2023
ve Státní opeře

15

Fo
to

: Z
. S

ok
ol



„Tančit vladaře Petra byla opravdová zábava. 
Nic moc o něm nevíme, netušíme, jak se na svou 
pozici dostal, a jeho povaha je spíše jednoduchá. 
Každopádně sedí na trůně a lidé ho musejí 
respektovat,“ říká Mathias Deneux. Král je 
prosťáček, ale touží být vážený a duchaplný. 
Má kolem sebe řadu úslužných dvořanů, ale 
nedokáže si vybavit, co mu má připomenout 
uzel na kapesníku. Jeho komické výstupy patří 
k nejvýraznějším a divácky nejvděčnějším 
momentům představení. 

Německý choreograf Christian Spuck vytvořil 
inscenaci v roce 2008 pro Aalto Theater 
v Essenu podle literární předlohy spisovatele 
Georga Büchnera. Büchnerův text pochází už 
z třicátých let 19. století, ale příběh je v mnoha 
směrech aktuální. „Bohatí a mocní někdy ztrácejí 
kontakt s realitou, to platilo před dvěma sty lety 
a platí to i dnes,“ připomíná Spuck, který se při 
výstavbě rozporuplného charakteru vladaře 
Petra zabýval každým detailem. „Petr není 
hlavní postavou,“ vysvětluje Mathias, „ústředními 

hrdiny jsou princ Leonce, jeho syn, a princezna 
Lena ze sousední říše. Přesto Spuck věnoval 
Petrovi nemalou pozornost. To, jak král chodí, jak 
pohybuje rukama, všechno mělo svůj význam.“ 

Mathias ocenil, že dostal – podobně jako ostatní 
tanečníci – při přípravě této netypické role 
značnou svobodu, zvlášť v hereckém výraze. 
V jedné části zcela improvizoval. „Základem 
pro vytvoření jevištní role jsou dokonalé kroky 
a bezchybná technika, ale aby diváci mohli roli 
uvěřit, musíte jí vdechnout život, být přesvědčiví,“ 
svěřuje se tanečník. Choreograf Christian 
Spuck potvrzuje, že právě takový záměr do své 
choreografie vložil: „Na rozdíl od běžných baletů 
je tato hra zakořeněna více v činohře a používá 
jiný druh řeči těla. Na scéně působí odlehčeně, ale 
klade na tanečnice a tanečníky vysoké požadavky, 
neboť přístup k rolím není choreografický, nýbrž 
herecký.“

A tak jsou diváci rychle vtaženi do děje, často 
se smějí, ale zároveň vnímají hořké podtóny. 

Dětem se zalíbí komediální nadsázka, dospělí 
si odpočinou a pobaví se, ale někteří si možná 
položí otázky týkající se zneužívání moci, 
zkaženosti znuděných královských potomků 
nebo nejednoznačného „happy endu“, který 
ukazuje spíše na zachování statu quo než na 
výraznou nápravu poměrů. 

Je tedy lákavější rozesmát se na celé kolo, 
nebo si zaznamenat pár hlubších podnětů 
k zamyšlení? „To dílo bylo původně napsáno jako 
příběh s tragickými tóny, ale když se podívám 
na Spuckovo baletní zpracování, vnímám ho spíš 
jako komedii,“ nabízí svou interpretaci Mathias 
Deneux. Věří, že diváci si především vychutnají 
humor, jenž není v baletu běžný, a odejdou 
s úsměvem na tváři. 

Markéta Stinglová

Uvádíme
2. a 4. března 2023
ve Stavovském divadle

Legrační pohádka o nejapném králi, znuděném princi a krásné princezně, nebo sarkastická výpověď o společenských 
poměrech? Originální balet Leonce & Lena opět láká diváky do Stavovského divadla – a my jsme se zeptali sólisty 
MATHIASE DENEUXE, jak prožívá roli krále Petra, kterou stejně jako jeho kolegové nastudoval s velkým potěšením. 

Leonce & Lena – humor především!

 >
Mathias Deneux
Foto: S. Gherciu
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Seriál dalších turné Baletu Národního divadla 
zdaleka nekončí. Po úspěšném hostování v ně-
meckém Bonnu (4. a 5. ledna 2023) s insce-
nací Kafka: Proces se část souboru přesunula 
do další kulturní destinace. Tentokrát to byl 
Trident (Trento), hlavní město nejseverněji 
položené italské provincie Tridentsko – Horní 
Adiže. Scéna Teatro Sociale, historické budovy 
navržené v roce 1818 architektem Giuseppem 
Maria Ducatim, hostila naše sólisty jeden 
jediný večer, a to 14. února 2023. Rádi připo-
mínáme, že to bylo již druhé hostování v této 
destinaci. Poprvé se Balet ND v tridentském 
Teatro Sociale představil 24. února 2004 (Jiří 
Kylián: Stamping Ground, Návraty, Sinfonietta).

Nynější program s názvem BALLET GALA 
byl skutečně pestrý a představil italskému 
publiku to nejlepší z klasického, neoklasic-
kého a moderního repertoáru. Přední sólisté 
Irina Burduja, Romina Contreras, Alina Nanu, 
Ayaka Fujii, Kristýna Němečková, Patrik 
Holeček, Federico Ievoli, Paul Irmatov, Matěj 
Šust a Danilo Lo Monaco zatančili v klasických 
choreografiích z Labutího jezera, Spící krasavi-
ce, Marné opatrnosti, Romea a Julie, Louskáč-
ka, Korzára, Dona Quijota nebo v moderních 
opusech současných tvůrců, jako je Viktor 
Konvalinka, Douglas Lee, Katarzyna Kozielska, 
Robert Bondara, Eric Gauthier nebo Mauro 
Bigonzetti.

Děkujeme za krásnou reprezentaci!

Korepetitor a dirigent SERGEJ POLUEKTOV 
slaví letos v březnu své 70. narozeniny. 

Narodil se v Biškeku v Kirgizstánu (1953). 
Studoval hru na klavír, dirigování a kompozici 
na různých hudebních školách v Moskvě, Pet-
rohradě a Saratově. Jako skladatel vystudoval 
také vysokou školu. Absolvoval na Státním 
institutu umění v rodném Biškeku v roce 1983, 
kde byl do roku 1990 korepetitorem baletu. 
Dále působil jako korepetitor baletu Velkého 
divadla v Moskvě. 

Od roku 1993 žije v Praze a působí jako diri-
gent a korepetitor Baletu Národního divadla. 
Na svém dirigentském kontě má např. balety 

Labutí jezero, Popelka, Giselle, Zkrocení zlé 
ženy, Raymonda, Louskáček, Šípková Růženka, 
Oněgin, Romeo a Julie, La Sylphide / Napoli, 
La Bayadere, Sněhová královna, Marná opatr-
nost aj. Je autorem hudební režie a orchestrál-
ního aranžmá Verdiho opery La Traviata pro 
balet Dáma s kaméliemi. 

Panu Sergeji Poluektovi děkujeme za léta 
krásné a spolehlivé spolupráce a do dalších 
let přejeme co nejvíce zdraví, elánu a štěstí!

Balet ND 
on Tour – 
Trento 2023

Gratulace pro Sergeje Poluektova

 >

Sergej Poluektov
Foto: P. Hejný
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Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz, 
www.mecenasiND.cz
Další zajímavosti sledujte 
na internetových stránkách nebo 
na Facebooku a Instagramu.
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Vrcholový management také 
vyžaduje dobrou fyzickou kondici 

Tanec je vlastně vrcholový sport. 
Jaký je váš vztah ke sportu?
Sport miluji. Snažím se sportovat 
co nejvíce, v zimě jsou to lyže 
a fitness, v létě pak kolo a golf.
 
Tanečníci v nově otevřeném 
centru také relaxací předcházejí 
úrazům. Jak relaxuje špičko-
vý manažer? Jakým „úrazům“ 
předchází?
Zní to možná zvláštně, ale i vrcho-
lový management vyžaduje velmi 

dobrou fyzickou kondici. Přede-
jdete tak bolestem zad, hlavy 
a krční páteře. Zvládáte ale i lépe 
stres, vypjaté situace a dovedete 
se lépe soustředit.

Se svou manželkou jste pravi-
delnými návštěvníky premiér 
Národního divadla – jaký žánr 
preferujete? Čím jsme vám 
na jevišti udělali naposledy 
radost?

Velice rádi chodíme na operu, 
balet i činohru. Z nejčerstvěj-
ších divadelních zážitků jsme si 
velmi užili koncert k příležitosti 
Mozartových narozenin.

Ve volném čase, kromě sportu 
a návštěv divadla, rád cestujete. 
Jaké cestovní plány máte na le-
tošní rok?
Nyní se chystáme za teplem spo-
jeným s golfem. Co bude ve zbytku 
roku následovat, ještě uvidíme…

Raiffeisenbank je generálním partnerem Národního divadla od 1. září 2017. Jejím 
generálním ředitelem (a předsedou představenstva) je od roku 2015 ING. IGOR VIDA. 
Pod jeho vedením Raiffeisenbank mimořádně podpořila i výstavbu a vybavení nového 
Centra fyzioterapie Baletu Národního divadla v Anenském areálu.

 >

V rozhovoru pro Českou televizi 
u příležitosti otevření Centra 

fyzioterapie Baletu ND 
Foto: Z. Sokol

 >
Ing. Igor Vida, předseda představenstva 
a generální ředitel Raiffeisenbank a.s. 
s chotí při Mozartových narozeninách
Foto: M. Hrdý
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Opera
Umělecký ředitel Opery Národního divadla  

a Státní opery: 
PER BOYE HANSEN 

Gaetano Donizetti

Lucia  
di Lammermoor

(koncertní provedení)

Dirigent: Andrij Jurkevyč
V titulní roli: Lucie Kaňková

Sbor Státní opery
Orchestr Státní opery

Uvádíme
11. března 2023 
ve Státní opeře

 ×
Hlediště Státní opery
Foto: F. Šlapal
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Pokaždé, když stojím
za dirigentským
pultem, věnuji svůj
výkon své vlasti
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Státní opera má od letošní sezony nového hudebního ředitele – ukrajinského 
dirigenta ANDRIJE JURKEVYČE, který tak po profesní stránce prožívá velmi 
úspěšné období, nicméně z lidského hlediska je hluboce zasažen již rok trvající 
válkou v jeho rodné zemi. A proto jsme s ním nehovořili jen o umění a hudebním 
směřování Státní opery, ale také o tom, jak situaci na Ukrajině vnímá a jaké má 
od svých tamních uměleckých kolegů zprávy.

Od roku 1996 jste rezidenčním dirigentem 
ve Lvovské národní opeře. Máte zprávy o tom, 
jaká je tam situace? A jak ji prožívají vaši 
kolegové?
Ve Lvovské národní opeře jsem nebyl jen 
dirigentem, toto divadlo je mým domovem, 
místem, kde jsem se z nápovědy vypracoval 
na dirigenta-režiséra operních a baletních 
představení a zamiloval se do samotného 
fenoménu hudebního divadla. Lvov je město, 
kde jsem vystudoval dirigování, dospěl 
a postavil se na nohy jako člověk. Strávil jsem 
tady jedenáct let svého života.

Dnes je na Ukrajině válka a to se nepochybně 
odráží ve všech sférách života. Lvovská 
národní opera však funguje i nadále. Byla 
mezi prvními divadly, která byla otevřena 
krátce po ruské invazi, a čelí všem nesnázím 
v čele se zkušeným ředitelem Vasylem 
Vovkunem, jenž je také uměleckým ředitelem 
divadla. I přes složitou situaci na frontě se 
divadlo snaží hrát podle programu a držet se 
dramaturgického plánu. Každý den vítá diváky 
ze Lvova i z ciziny.

Na Ukrajině jsou momentálně problémy 
s dodávkami elektřiny, ale v divadle naštěstí 
mají vlastní výkonný generátor, který poskytli 
němečtí partneři. Proto se může hrát i při 
výpadcích dodávek proudu. Horší je to 
s leteckými poplachy. Během nich nezbývá nic 
jiného než sejít do krytu v suterénu divadla. 
Už se také stalo, že koncerty probíhaly 
přímo v krytu, s umělci i publikem na „jedné 
scéně“. Balet nebo operu samozřejmě 
v krytu plnohodnotně hrát nejde, avšak 
diváci mají vždy pochopení. Lvovské divadlo 
se také aktivně zapojilo do dobrovolnické 
činnosti. Pracovníci divadla neustále vyrábějí 
maskovací sítě, zaškrcovadla, zákopové 
svíčky a mnoho dalších věcí pro vojáky 
na frontě. A to znamená, že divadlo žije 
a všechno vydrží. Stejně jako celá Ukrajina. 
Vydrží a zvítězí.

Často se člověk setkává se dvěma vyhraně-
nými názory. Buď má být umělec apolitický 
a věnovat se pouze umění, anebo právě 
umělec má vnímat svoji dobu a má se k ní 
aktivně vyjadřovat a ve své tvorbě z ní čerpat. 
Ke které názorové skupině patříte vy?

Umělec je především člověk se svými lidský-
mi a profesními kvalitami, nápady, aspirace-
mi, zkušenostmi a duchovními ideály. Každá 
událost v mém osobním životě našla odezvu 
v mé práci, každé drama našlo uplatnění 
v mých hudebních interpretacích a kaž-
dá radost se odrazila v dílech, která jsem 
dirigoval. Válka je nekonečné zlo, je to něco 
zcela nelidského. A válka, která zachvátila 
moji vlast, buší těžkým kladivem do mých 
spánků, svírá mé srdce tragédií mého národa, 
rodin, lidí z různých oblastí mé země, přátel, 
známých či příbuzných. Proto každý svůj den 
začínám modlitbou za Ukrajinu a pokaždé, 
když stojím za dirigentským pultem, věnuji 
svůj výkon své vlasti.

Jaká byla vaše reakce, když vám v minulém 
roce bylo nabídnuto místo hudebního ředitele 
pražské Státní opery?
Toto pozvání od vedení divadla bylo pro mě 
nečekané, ale také radostné. Jsem hrdý na to, 
že jakožto představitel Ukrajiny mohu řídit tak 
světoznámé divadlo. Vnímám to také jako ob-
rovské gesto kulturní podpory ze strany Česka 
Ukrajincům v tak těžké době!

Téměř třicet let diriguji soubory z různých 
zemí, učím se kultuře rozličných hudebních 
institucí a své dovednosti a zkušenosti předá-
vám dál. Vždycky jsem si přál žít a pracovat 
v Praze, naučit se váš jazyk a poznat českou 
kulturu a mentalitu. Věřím, že mě k vám po-
slal osud. Ostatně, narodil jsem se ve Zborově 
v Ternopilské oblasti, kde se v roce 1917 
odehrála pro český národ velmi důležitá 
bitva. A celý život mě provází nesmírná úcta 

k hudebnímu odkazu Smetany, Dvořáka či 
Janáčka. A tak jsem osudu velmi vděčný 
za to, že mě do Čech přivedl. 

V divadle jste již tuto sezonu dirigoval 
celou řadu představení Madama Butterfly, 
Toscu, Bohému, La traviatu, Aidu, Macbetha 
či Romea a Julii. Jak se vám se souborem 
pracuje? 
Je to mimořádná čest a zodpovědnost 
spolupracovat s tak profesionálním týmem 
vedeným generálním ředitelem Janem 
Burianem, uměleckým ředitelem Perem 
Boyem Hansenem a správní ředitelkou 
Bohdanou Malik. Hudební divadlo je 
ztělesněním syntetické formy umění, je to 
nesmírně složitý organismus. Technické 
dílny, jeviště, hlediště, ekonomické zázemí 
divadelní struktury a kreativní plánování – 
vše tady funguje perfektně! Hned na první 
poslech mi bylo jasné, že zdejší orchestr 
má obrovský potenciál, pracují zde 
vynikající hudebníci, kterým můžete klást 
ty nejnáročnější úkoly, ale od kterých se 
můžete i hodně naučit. Velmi mě zaujala 
generační kontinuita, díky níž si orchestr 
„drží svou značku“ a udržuje si jedinečný 
zvuk a pracovní atmosféru. Jsem také hrdý 
na náš sbor, který nejen výborně zpívá, ale 
také velmi dobře vypadá na scéně. A mnozí 
z našich sólistů by mohli být ozdobou čelných 
světových scén.

Plánujete nějakým způsobem rozšířit pro-
gram divadla – například koncertní řadou 
nebo zahajovacími koncerty či uváděním 
raritních titulů atd.?
Velmi rád bych představil českému publiku 
nejlepší ukrajinská symfonická i operní díla, 
obzvlášť v této pro mou zemi těžké době. Chtěl 
bych také objevovat český repertoár a doufám, 
že k němu budu mít co říct, dokážu zaujmout 
publikum a třeba spolu s ním objevit nějaké 
jeho nové rozměry.

Velmi mě zaujala 
generační kontinuita, 
díky níž si orchestr 
„drží svou značku".

Koncerty probíhaly 
i přímo v krytu, 

s umělci i publikem 
na „jedné scéně“.

Válka, která zachvátila 
moji vlast, buší těžkým 

kladivem do mých 
spánků.

 >
Andrij Jurkevyč
Foto: Z. Sokol
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Ve Státní opeře chystáte v březnu koncertní 
provedení Donizettiho opery Lucia di Lammer-
moor. Proč jste zvolil právě tento titul? Na co 
klade tento titul hlavní nároky?
Lucia di Lammermoor měla premiéru v září 
roku 1835 a stala se dílem, které z Donizettiho 
udělalo čelného autora italské opery. Byla to 
doba, kdy Rossini již odcházel do skladatelské-
ho důchodu a Bellini byl již mrtev – zemřel tři 
dny před premiérou. Donizetti sice žil v době 
své největší slávy v Paříži, ale své místo nej-

většího italského skladatele nikomu nepřene-
chal, a teprve když se i on rozhodl svoji kariéru 
ukončit, uvolnil místo Verdimu a jeho talentu. 

Styl a jazyk belcanta jsou velmi velkorysé 
v oblasti hudební imaginace, odhalují hlasy 
a umožňují nám vychutnat si všechny jejich od-
stíny a barvy. Lucia je dramatem, v němž vítězí 
hudba šťastných srdcí, která věří ve šťastnou 
budoucnost a zachovají si věrnost. Proto je mi 
také duet Lucie a Edgarda v prvním dějství tak 

Lucia je dramatem, 
v němž vítězí hudba 

šťastných srdcí.

 >
Andrij Jurkevyč
Foto: Z. Sokol

blízký a mám jej nejradši ze všech hudebních 
skvostů, které toto dílo obsahuje. A slova 
Raimonda, který zastaví krveprolití slovy „kdo 
první pozvedne meč, mečem zhyne“, znějí dnes 
působivěji než kdy jindy!

Jaké obsazení jste pro tento koncert zvolil?
Máme mezinárodní obsazení, ale hlavní 
roli – a to pro mě osobně bylo podmínkou – 
bude zpívat mladá, ale velmi nadaná česká 
zpěvačka Lucie Kaňková. V roli Enrica bude 
debutovat náš vynikající barytonista Pavol 
Kubáň. Role Edgarda byla svěřena italskému 
tenoristovi Matteu Desoleovi, Raimonda bude 
zpívat moldavský basista Iurie Maimescu. 
Daniel Matoušek, Lucie Hilscherová nebo náš 
mistr Ivan Kusnjer – to je sestava sólistů pro 
koncertní provedení jedné z nejslavnějších 
světových oper.

V červnu vás jako dirigenta čeká premiéra 
dvou jednoaktových oper – Leoncavallových 
Komediantů a Mascagniho Sedláka kavalíra. 
Jak se těšíte na dirigování těchto titulů?

Tato dvě díla, která se tradičně často uvá-
dějí ve stejný večer, pro mě budou první 
„skutečnou“ premiérou této sezony. Jejich 
partitury neustále vozím s sebou, trávím nad 
nimi každou volnou chvíli a přehrávám si je 
v hlavě. Dynamické situace, vyhrocené emoce, 
drama, tragédie – to vše je pro tato mistrovská 
veristická díla zásadní. Silné emoce a silný 
zážitek – na to budu i já při jejich dirigování 
klást důraz. 

Ptala se Denisa Rausch

 >

Aida
Foto: S. Gherciu
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Ačkoliv byla dnešní Státní opera v roce 1888 slavnostně otevřena jako Nové německé 
divadlo, netrvalo to dlouho a na scénu divadla si našel cestu i dobový italský operní 
repertoár v čele se svým největším představitelem – GIUSEPPEM VERDIM. 

Viva Verdi

Když Verdi v roce 1901 zemřel, uspořádal tehdejší ředitel Angelo Neumann dokonce na jeho počest 
„Verdiovské slavnostní hry“ (Verdi-Festspiele in Prag, po vzoru Wagner-Cyclus, který se v Novém německém 
divadle konal o dva roky dříve, v roce 1899). A stejně, jako na dalších světových operních scénách, verdiovská 
tradice se v Praze uchytila a festivaly představující Verdiho díla zůstávají na scéně dnešní Státní opery 
dodnes. Také letos v březnu a dubnu mají milovníci opery příležitost pod hlavičkou VIVA VERDI navštívit cyklus 
představení děl velkého mistra italské romantické opery, a to jak z jeho rané, tak pozdější tvorby.

Aida
Dramatický náboj příběhu 
etiopské princezny Aidy a egypt-
ského vojevůdce Radama vyrůstá 
z vnitřního sváru ženy, která se 
musí rozhodnout mezi věrností 
své vlasti a láskou k muži, jenž 
patří k utlačovatelům jejího ná-
roda. Mezi láskou a povinností se 
ocitne i Radames, když nakonec 
kvůli Aidě zradí svou zem.

V rámci cyklu uvádíme: 
30. března a 2. dubna 2023

Rigoletto
Tragický příběh dvorního šaška 
a hrbáče Rigoletta, který s výsmě-
chem na rtech a s úzkostí v duši 
dobře ví o nesprávnosti své služby 
zhýralému vévodovi, a právě proto 
tak hluboce prožívá kletbu, která 
padla na jeho hlavu. Po světové 
premiéře si lidé v ulicích prozpě-
vovali vévodův cynický popěvek 
„La donne è mobile“ a Verdimu 
bylo jasné, že napsal operní hit!

V rámci cyklu uvádíme:
4. a 26. března 2023

La traviata
Operní příběh volně zpracovaný 
podle Dumasova románu Dáma 
s kaméliemi o nemocné kurtizáně 
Violettě a její marné touze vyma-
nit se z konvencí dobové společ-
nosti dojímá posluchače již více 
než 150 let. Jímavá Verdiho hudba 
romanticky idealizuje nešťastnou 
lásku Violetty k Alfrédovi a oslo-
vuje více než teatrální efektností 
především hlubokou a emotivní 
lyrikou.

V rámci cyklu uvádíme: 
23. a 29. března  
a 9. a 19. dubna 2023

Macbeth
Bezuzdná ctižádost, nezřízená 
touha po moci a záhadné věštby, 
to jsou ingredience psycho-
logického operního thrilleru. 
V Macbethovi Verdi zahájil cestu 
k hudebnímu dramatu, v němž je 
zpěv podřízen dramatické situaci 
a odráží psychologii a vnitřní 
pocity.

V rámci cyklu uvádíme:
25. a 31. března 2023

VSTUPENKY 
SE SLEVOU 

Při nákupu vstupenek na dvě 
a více představení zařazených 
do cyklu VIVA VERDI získáte sle-
vu 20 %. Vstupenky lze zakoupit 
online na webu či na všech 
pokladnách Národního divadla.



Národní divadlo rozezněly Zvony a Oedipus rex 
Opera Národního divadla uvedla 
pod taktovkou proslulého ame-
rického dirigenta Johna Fioreho, 
který je pražskému publiku dobře 
známý z řady dřívějších spolupra-
cí s Národním divadlem (Prsten 
Nibelungův, Evžen Oněgin, Parsifal, 
Pád Arkuna a další), mimořádný 
koncert věnovaný dvěma představi-
telům ruské hudební emigrace 20. 
století. Diváci si mohli vyslechnout 

Rachmaninovovu chorální symfonii 
Zvony a Stravinského operu-orato-
rium Oedipus rex (Král Oidipus). Z re-
akcí kritiky na koncert citujeme: 

„Dirigent John Fiore volil bezpečná 
(někdy až moc) tempa, orchestr mu 
šel veskrze „na ruku“, a to nejen 
po stránce rytmické, ale i po té 
dynamické. Díky tomu byly sborové 
vstupy, které se zpěváky připravil 

sbormistr Lukáš Kozubík, srozumi-
telné. Smíšený sbor předvedl pří-
jemnou barvu zvuku, ale i rytmickou 
přesnost. Krásně zněla i pianissima, 
byla konkrétní, znělá, a to i v tzv. 
brumendu, tedy bocca chiusa.“

(Zvony – Josef Zedník, KlasikaPlus)

„Mluvené pasáže Vypravěče 
se ujala v českém jazyce naše 

mezzosopranistka Dagmar 
Pecková, a to skvěle! Její hlas 
a přednes naplnil celý prostor 
Národního divadla s patřičným, ale 
nepřehnaným patosem. Navíc, svůj 
text pojala barevně, odhodlaně 
a bylo jí skvěle rozumět. Umělecké 
cítění a zkušenosti z pódia se 
nezapřely!“

(Oedipus rex – Josef Zedník, KlasikaPlus)

Mozartovy narozeniny 2023
Konec ledna je ve Stavovském 
divadle neodlučitelně spjatý 
s Mozartovými narozeninami. 
Tento rok byla na programu 
legendární předehra k Donu 
Giovannimu, Koncert pro klavír 

a orchestr č. 24 c moll a Symfonie 
č. 38 D dur „Pražská“. Orchestr 
Národního divadla řídil rakouský 
dirigent Christoph Koncz a kla-
vírního partu se ujal renomovaný 
americký klavírista, skladatel 
a muzikolog Robert Levin, který 
se na dílo W. A. Mozarta dlouho-
době specializuje. Kritika oce-
nila především výkon Orchestru 
Národního divadla:

„Sólový part hrál Levin technicky 
přesně s citem pro melodičnost, 
rovněž chmurný ráz koncertu 
vystihl přesvědčivě. (…) Absolu-
torium si za svůj výkon zaslouží 
Orchestr Národního divadla – jeho 

členové jsou technicky brilant-
ní, naprosto přesní; ve všech 
nástrojových skupinách dokázali 
i v tom nejrychlejším tempu zahrát 
kultivovaně všechny noty. Letošní 
Mozartovy narozeniny, výlučně in-
strumentální, jsou skvělou vizitkou 
pro orchestr.“ 

(Gabriela Špalková, OperaPlus)

 >
Alžběta Poláčková, John Fiore, Sbor 

a Orchestr Národního divadla
Foto: J. Hromádko

 >

John Fiore a Orchestr Národního divadla
Foto: J. Hromádko

 >

Robert Levin 
a Orchestr Národního divadla
Foto: Z. Sokol

 >

Christoph Koncz 
a Orchestr Národního divadla
Foto: Z. Sokol
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Opera nás baví

18. března 2023

Postavy české 
historie v opeře
Do operních příběhů se dostala 
řada nejrůznějších osobností 
českých dějin, král Vladislav 
Jagellonský, ale i Václav Havel. 
Víte, kdo další?

22. dubna 2023

S operou kolem 
světa
V prvních stoletích po svém vzni-
ku byla opera doménou italských 
libretistů a skladatelů, ale přede-
vším v 19. století začaly vznikat 
národní školy, které odrážely 
tradice nebo společenskou situaci 
jednotlivých národů.

20. května 2023

Kouzelnice 
Armida
Příběh a libreto jsou základem 
každé opery. Některé příběhy byly 
zpracovány mnohokrát různými 
libretisty a skladateli. Jednou 
z nejčastěji užitých předloh je 
renesanční epos Osvobozený 
Jeruzalém. Příběhy putujících, bo-
jujících i milujících rytířů, kterým 
se do cesty postavila krásná kou-
zelnice Armida, zaujaly skladatele 
od 16. století do současnosti.

17. června 2023

Verismus 
Když spisovatele a skladate-
le omrzely bájné, historické 
a pohádkové příběhy, začali se 
věnovat vyprávění o dramatických 
životech svých současníků. Jejich 
opery nás zavedou například mezi 
sedláky na Sicílii nebo komedian-
ty kočující italským venkovem.

Délka pořadu: 90 minut
Stavovské divadlo
Vhodné pro publikum od 4 let.

Společně s moderátorkou 
pořadu JIŘINOU MARKOVOU-
-KRYSTLÍKOVOU, emeritní sólist-
kou Opery Národního divadla, 
poodkryjí hudební a divadelní 
taje opery. Jednotlivé pořady jsou 
věnovány konkrétnímu operní-
mu tématu či skladateli a době, 

ve které žil. Děti se interaktivní 
formou dozví mnoho zajímavostí 
z operního světa, poslechnou 
si známé operní árie v podání 
našich sólistů a hostů, seznámí 
se s jednotlivými divadelními 
profesemi a objeví kouzlo opery 
jako hudebního žánru.

 >
Aleš Hendrych jako Zuniga v Carmen

Foto: H. Smejkalová

Emeritní sólista Opery Národní-
ho divadla Aleš Hendrych slaví 
13. března sedmdesáté narozeniny. 

Rodák z Jičína absolvoval studium 
zpěvu na pražské konzervatoři, 
během něhož se mj. představil 
jako Indián ve školním nastudování 
prvního znění Smetanovy Prodané 
nevěsty uvedeném v Tylově divadle 
(Stavovské divadlo). Dále se zdoko-
naloval na pěveckých seminářích 
ve Výmaru, Bayreuthu a Sofii. 
První divadelní angažmá získal 
v roce 1980 v Divadle J. K. Tyla 
v Plzni, kde působil do roku 1992. 
V červnu 1985 třikrát vystoupil 
jako Doktor Bartolo v Lazebníku 
sevillském na jevišti Smetanova 
divadla (dnešní Státní opery). 
V roce 1992 se stal sólistou nově 
zřízené Státní opery Praha, kde 

debutoval jako Don Estoban v Zem-
linského Infantčiných narozeninách 
(Trpaslík). S Operou Národního 
divadla spolupracuje od roku 
1991, kdy nastudoval Masetta 
v nové inscenaci Mozartova Dona 
Giovanniho uvedené u příležitosti 
znovuotevření Stavovského divadla 
po generální rekonstrukci. V roce 
1995 se zúčastnil s operou Národ-
ního divadla zájezdu do Japonska 
a v září téhož roku přijal v operním 
souboru Národního divadla angaž-
má, ve kterém setrval do 13. břez-
na 2016. Ovšem i nadále v našich 
představeních účinkuje.

Svůj technicky dobře vedený, 
vyrovnaný, měkký hlas uplatnil 
v rolích, jako jsou Verdiho Sparafu-
cile (Rigoletto), Zachariáš (Nabuc-
co), Banco (Macbeth), Mozartův 

Leporello a Komtur (Don Giovanni), 
Figaro, Hrabě Almaviva a Antonio 
(Figarova svatba), Papageno (Kou-
zelná flétna), Dvořákův Purkrabí 
Filip (Jakobín), Vodník a Hajný 
(Rusalka), Čert Marbuel (Čert 
a Káča), Smetanův Mumlal (Dvě 
vdovy), Bonifác a Mistr zednický 
(Tajemství), Kecal a Mícha (Prodaná 
nevěsta), Janáčkův Revírník a Ha-
rašta (Příhody lišky Bystroušky), 
Kapulet (Romeo a Julie), Pucciniho 
titulní Gianni Schicchi, Angelotti 
a Kostelník (Tosca), Jupiter (Castor 
a Pollux), Zuniga (Carmen), Baron 
Douphol (Traviata), Abimélech 
(Samson a Dalila) ad.

bb

 
Do dalších let přejeme pevné 
zdraví a mnoho radosti!

Pěvec Aleš Hendrych 70

 >

Kresba J. Votruba
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Jak vzniká opera? Co je libreto? Co musí umět dirigent? 
Jak často cvičí houslista? Odpovědi na tyto a mnoho 
dalších otázek najdete spolu s vašimi dětmi ve Stavov-
ském divadle během sobotních představení pro děti. 



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

Škoda Vision 7S
Nová studie sedmimístného elektrického SUV

Škoda Auto – partner Národního divadla 

Připravte se na repertoár
blízké budoucnosti



Činohra
Umělečtí ředitelé Činohry: 

MARTIN KUKUČKA 
LUKÁŠ TRPIŠOVSKÝ 

 ×
Radúz Mácha a Pavlína Štorková 
Foto: M. Špelda

Stefan Zweig

Netrpělivost 
srdce 
Už jen třikrát si poručík Anton Hofmiller 
vydláždí cestu do pekel dobrými úmysly. 
Přeci mu neřeknete ne… 

Dramatizace a režie: Daniela Špinar
Hrají: Radúz Mácha, Pavlína Štorková, 
Vladimír Javorský, Jana Stryková, 
Vladislav Beneš, Taťjana Medvecká, 
Filip Rajmont, Jiří Štěpnička, 
Jindřiška Dudziaková a další

Uvádíme
23., 24. a naposledy 
30. března 2022
ve Stavovském divadle



Překlad: Petr Borkovec a Matyáš Havrda 
Režie: Jan Frič

Dramaturgie: Nina Jacques
Scéna: Dragan Stojčevski

Kostýmy: Marek Cpin 
Hudba: Jakub Kudláč

Světelný design: Přemysl Janda, 
Jiří Podubský

Zvukový design: Pavel Hořák
Projekce: Kateřina Blahutová

Hrají: Petr Vančura, Miloslav König j. h., 
Saša Rašilov, David Prachař, 

Jana Pidrmanová, Jindřiška Dudziaková, 
Veronika Lazorčáková, Pavlína Štorková, 

Kateřina Císařová j. h. a Bert & Friends 

Uvádíme 
1., 14., 15. 

a 16. března 2023
ve Stavovském divadle

V polovině února měly ve Stavovském divadle premiéru Eurípidovy 
Bakchantky. Režisér Jan Frič tragédii pojímá jako vizuálně opulentní 
scénický koncert, při němž zaznívají extatické dionýské zpěvy za do-
provodu hudební skupiny Bert & Friends a operního sboru. Co ho 
na Bakchantkách fascinuje? A proč se rozhodl je na jeviště přivést 
jako psychedelický večírek? 

Zpráva o tom, jak kdesi 
za humny probíhá největší 

večírek všech dob.

Bakchantky
Eurípidés

Dionýsův kult je fascinující – je nový, zničující, 
přináší tříštivý chaos, aby se mohla celá společnost 
anebo vědomí člověka přeskládat v novou struk-
turu. Zároveň je prastarý, nese s sebou nějakou 
prapůvodní podstatu. V tom je v jádru paradoxní 
a nehmatatelný. 

Fascinující je výchozí situace velkého tajemství, 
příběh zasvěcení. To, co obnáší, se nedá popsat 
slovy ani zobrazit. Uctívání Dionýsa se děje formou 
divadla. To je pro divadelní inscenaci vcelku 
výhodná poloha. V současném světě je tahle 
potřeba vydat se jinému způsobu fungování klíčová 
a nutná. Zároveň víme o hrozivé síle takových 
proměn. Tento paradox se ve hře pojmenovává jako 
mírnost, obyčejnost. Nebezpečí extrémů na jedné 
nebo druhé straně. Dionýsos svým způsobem 
v Thébách způsobí občanskou válku i válku 
náboženskou. Na jedné straně vládce, který musí 
udržet chod společnosti, na straně druhé ženy 
posedlé staronovým kultem. Dionýsos otevírá síly 
potlačené, nevědomé, temné, které nelze zkrotit, ale 
také není dobré se jim poddat. Je potřeba se s nimi 
naučit nakládat. Třeba formou divadla.

Překlad vznikl přímo pro naši inscenaci a jeho autory 
jsou špičkový filolog a jeden z nejlepších současných 
básníků. Jazyk je to tedy velice živý a hmatatelný. 
Líbí se mi, jak Petr Borkovec antické sbory převádí 
do moderního jazyka, do svých metafor. Být u vzniku 
takového překladu je výhodné, lze jej konzultovat, 
ladit vzhledem k inscenaci, dotýkat se jej. Přímo 
v rámci inscenace vzniká nové české literární dílo. 
Krásná sbírka. Těším se na její otištění v programu.

Zvolili jsme formu scénického koncertu jako odraz 
Dionýsova kultu. Na jevišti vedle sebe stojí existující 
kapela Bert & Friends, naše herečky a herci a ještě 
mnohačetný pěvecký sbor. Mělo by se tam ode-
hrávat něco krásného. Krásného a tajemného. Ani 
v původním textu hry není definováno ono tajem-
ství, po kterém všichni v Thébách pátrají. To, co se 
vlastně ve skutečnosti děje za městem, v Kithaironu. 
Dostáváme o tom jen zprávy a ty jsou fascinující, 
děsivé a krásné zároveň. Touha vstoupit „za“ by měla 
pohánět větší část inscenace. Proto máme vprostřed 
scény také neprůhlednou, ale prostupnou bariéru 
zářivých barev.

Jan Frič

1  Jana Pidrmanová 
a David Prachař

2  Miloslav König 
a Bert & Friends

3  Petr Vančura 
a Miloslav König

4  Jindřiška Dudziaková, 
Veronika Lazorčáková 
a pěvecký sbor

5  Saša Rašilov 
a David Prachař

Foto: P. Borecký
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Režie: Martin Františák
Dramaturgie: Jana Slouková

Scéna a kostýmy: Eva Jiřikovská
Světelný design: Martin Špetlík

Hudba: Matěj Kroupa
Pohybová spolupráce: Tomáš Rychetský

Hrají: David Matásek, Martina Preissová, 
Šimon Krupa, František Němec, 

Ondřej Pavelka, Taťjana Medvecká, 
Radúz Mácha, Igor Orozovič, 

Magdaléna Borová, Filip Kaňkovský, 
Lucie Polišenská, Vladislav Beneš, 

Matyáš Řezníček, Pavla Beretová, 
Eliška Friedrichová j. h., Marek Daniel j. h., 

Marie Poulová j. h., Csongor Kassai j. h., 
Ondřej Malý j. h. a další

Předpremiéra 
1. března 2023

Premiéry 
2. a 3. března 2023 
v Národním divadle

Dále uvádíme 
17., 19., 20., 21. 

a 22. března 2023

Stroupežnického bezchybně zkomponované realistické drama je výzvou 
pro každou generaci divadelních tvůrců a jeho inscenační historie je jen 
na jevištích Národního divadla skutečně rozsáhlá. Od premiéry v květnu 1887 
se v rolích rázovitých obyvatel Honic objevilo úctyhodné množství herců 
a hereček. Téměř dvacet let od předchozího uvedení se tento věhlasný titul 
vrací na činoherní repertoár, tentokrát v režii Martina Františáka. A ačkoliv 
mají Naši furianti řadu výrazných a všeobecně známých momentů, které 
mnozí diváci očekávají, je každé inscenační pojetí své a jedinečné. Na co se 
tedy můžete těšit do Národního divadla? Jak o nejnovější inscenaci uvažují 
herci Martina Preissová a Radúz Mácha nebo režisér Martin Františák?

Naši furianti
Stroupežnického galerie lidských charakterů 

Ladislav Stroupežnický

Naši furianti jsou významný titul, který k sobě 
poutá hodně pozornosti – probouzí to ve vás 
respekt?

Martina Preissová: Je to složitější. Cítím respekt 
k Našim furiantům i ke všem, kdo se snažili tuto 
hru na jevišti ND inscenovat. Na druhé straně však 
souhlasím s tím, že interpretace vychází z tvůrců, 
a přirozeně tedy vznikají Furianti, kteří vycházejí 
z nás. A o tom, že je to hra, která odráží současnost, 
není pochyb v žádné epoše. Je nadčasová.
Radúz Mácha: Každou novou premiéru v Národním 
divadle prožívám s velkým respektem. Navíc titul 
Naši furianti asi někdy alespoň zaslechl i ten nej-
větší divadelní laik, učí se na základní škole, mnozí 
znají dřívější úspěšná zpracování režisérů Macháč-
ka či Pitínského. Ale na tohle všechno se snažím 
nemyslet, prostě jako vždy vydávám veškerou svou 
energii a sílu, aby to byla premiéra úspěšná, a další 
reprízy inscenace jsem hrál pak s radostí.

Protagonisté Našich furiantů existují sice ve ves-
nickém společenství, které je tomu našemu 
dnešnímu dost vzdálené, ale tato hra je považová-
na za nadčasovou právě díky vyobrazení lidských 
charakterů. Jak blízké či vzdálené jsou vám posta-
vy, které představujete?

Martina Preissová: Lidé a jejich charaktery a pří-
běhy jsou stejné jak na venkově, tak ve městě. 
Stroupežnický zasadil děj na venkov. Koncentruje 
tak postavy na menším prostoru, jsou víc vidět 
a navíc venkov je ve svých projevech někdy mno-
hem ostřejší a syrovější než město. Postavy tohoto 
typu znám, jsou stále živoucí a stále mezi námi žijí 
i ve 21. století.
Radúz Mácha: Myslím, že ta hra je napsána skvost-
ně a témata lidské malosti, nevzdělanosti, pokry-
tectví, zatvrzelosti, ale naopak i pravdy, lásky a cti 
budou v našem malém českém rybníčku aktuální 
vždycky. Valentin Bláha, kterého hraju, je mi blízký 
svou zarputilou touhou po obhajobě svého místa 
ve světě a společnosti.

Jak se vám pracuje s režisérem Martinem 
Františákem?

Martina Preissová: S Martinem jsme vrstevníci. Potká-
vali jsme se na JAMU v Brně a vyrůstali na stejném ná-
zvosloví a ve stejné líhni. Ovlivnily nás stejné osobnos-
ti, jako Arnošt Goldflam, Peter Scherhaufer, Jiří Plešák 
a další. Myslím, že jeho jazyku rozumím, i když jsme se 
na čas profesně vzdálili a ve formaci režisér-herečka 
jsme se setkali vlastně po letech poprvé. Předtím jsem 
měla možnost hrát také v Karle, kterou napsal. 
Radúz Mácha: Jsme oba z Valašska, já z Rožnova 
a Francin z Valmezu, ale před zkoušením insce-
nace jsme se osobně neznali. Myslím, že se snaží 
k Furiantům přistupovat po svém, ne nijak příliš 
moderně, s respektem k autorovi. Ve vesnických po-
stavách skrze nás hledá a buduje pevnost a přímost, 
která k chlapům patřila a patří, ale ve velkoměstech 
a s moderní dobou se z nás pomalu vytratila.  Ale ono 
je to vlastně při dnešním stylu divadla hrozně těžké 
si „jen“ stoupnout a od podlahy to „vypálit“ bez zby-
tečných pohybů navíc. Ale když se to umí a povede, 
má to obrovskou sílu.
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1  Radúz Mácha
2  Martina Preissová
3  Martina Preissová, David Matásek, 

Pavla Beretová a Igor Orozovič
Foto: M. Špelda
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Mí – 
Naši – 
furianti,
furianti, to je galerie našich cha-
rakterů. Takový národopis v krajině 
českých rybníků s hnízdícími ptáč-
ky. Ale zároveň jde o niterný text 
naplněný reálně živou, aktuální 
ironií sousedských vztahů, tvrdostí 
až krutostí furiantství, ale i silou 
člověka a jeho krajiny. Důležitým 
motivem je pro nás touha po do-
mově a přiznání zasloužené lidské 
důstojnosti. Je to hra o narovnání 
myšlení a volání po smyslu kréda 
„jít na čest“. O tom, jak důležitá 
je ona čest a domov, jak důležité 
je být mezi svými, a stát se tak, 
srdcem a právem, jedním z Našich. 
Jaké je to být Doma a být Furiant.

Martin Františák
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1  Marek Daniel, David Matásek, 
Matyáš Řezníček a Filip Kaňkovský

2  František Němec
3  Martina Preissová, David Matásek, 

Ondřej Pavelka a Taťjana Medvecká 
Foto: M. Špelda
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Exkluzivně v kinech

22. března v kině Aero

Produkce

★ ★ ★ ★ ★
Pětihvězdičková senzace 

Sunday Times

One Man Show 
Rudyho Linky 
„Lidé, kteří inspirují, to je motor, 
který dává životní energii a odvahu 
jít za svými sny,“ říká jazzový ky-
tarista a světoobčan Rudy Linka, 
jenž se za svůj život sám stal in-
spirujícím člověkem. V roce 2020 
oslavil svoje 60. jubileum 
a v nakladatelství Euro-
media při té příležitosti 
vydal autobiografickou 
knihu Na cestě domů… 
vždycky, která se za pou-
hé dva měsíce stala 
bestsellerem. 

Během One Man Show, 
jež vychází z této knížky, 
sám provede diváky 
svým světem s lehkostí 
a humorem jemu vlast-
ními a seznámí je s lidmi, 
kteří ho inspirovali a jistě 
inspirují také obecenstvo.

Uvádíme
14. března 2023 ve 20.00
na Nové scéně

Petra Tejnorová, Nina Jacques, 
Jan Tošovský a kolektiv

Stavovské národu!
Úspěšný projekt 

se pro jeden večer vrací 
do Stavovského divadla

Režie: Petra Tejnorová
Dramaturgie: Nina Jacques

Výprava: Antonín Šilar
Hudba a zvukový design: Jan Čtvrtník, 

Vratislav Šrámek
Světelný design: Přemysl Janda

Technická spolupráce: Erik Bartoš
Střih: Petra Maceridu

Kamera: Marek Bartoš, Dominik Žižka
Hrají: Petr Vančura, Philipp Schenker j. h., 

Markéta Richterová j. h.,
Milan Ducháček j. h., Ines Koeltzsch j. h., 

Marcela Kolibová j. h., 
Vratislav Šrámek j. h., Jan Tošovský j. h. 

a Nina Jacques 

Uvádíme
22. března 2023 v 19.00

ve Stavovském divadle 

Že se předmětem nacionálních 
vášní stane jedna z divadel-
ních budov, by bylo kdekoli 
na světě překvapením. Jen ne 
v zemi, kde dlouho žili společ-
ně Češi a Němci a kde divadlo 
bylo zásadní politickou arénou. 
Neslavná a málo známá událost, 
kdy rozvášněný dav v listopadu 
1920 obsadil Stavovské divadlo 
a vyhnal odsud jeho německé 
nájemce, se stala východiskem 
pro divadelní výzkum Petry 
Tejnorové a jejího inscenačního 
týmu. Projekt Stavovské národu! 
vznikl v koprodukci s Pražským 
divadelním festivalem němec-
kého jazyka a byl zamýšlen jako 
jednorázový. Vzhledem k vřelým 
ohlasům se však Činohra roz-
hodla pro několik málo dalších 
uvedení. Nezmeškejte tedy 
„vynikající počin Národního divadla 
a PDFNJ, připravovaný a realizo-
vaný s divácky vstřícnou citlivostí, 
s vhledem i nadhledem.“ (Vladimír 
Hulec, Divadelní noviny)
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Gratulace „od divadla“
Milá Ilo,

sedím a lámu si hlavu, jak Ti popřát, protože jsi 
to většinou Ty, kdo někomu píše velmi originální 
přání a kdo vůbec myslí na všechna životní jubilea 
ostatních u nás v souboru. A touto rozvitou větou 
se vlastně dopředu omlouvám, že nebudu tak 
originální ani zručný v mém přání k Tvému život-
nímu jubileu. Ale minimálně budu i s Martinem, 
který mi tu stojí za zády a nahlíží do monitoru, 
upřímný. A to se snad taky počítá!

Naše „chození spolu“ – divadelní spolupráce – 
začalo kdysi v Divadle Archa, kde jsi nás za Diva-
dlo Petra Bezruče vyzvala ke spolupráci. A od té 
doby vím, že Ti nechybí odvaha. A taky humor. 
V divadelním bytě Bezručů byla totiž sprcha 
s komplikovaným ovládáním. A Ty jsi s humorem 
sobě vlastním vyhlásila soutěž, za jak dlouho 
s Martinem objevíme, jak v té sprše spustit vodu. 
Pitínskému před námi to prý trvalo tři dny. A my 
se bavili přesně takovými věcmi během pochmur-
ného mlhavého listopadu v daleké Ostravě (Be-
zruči i Ostraváci mi prominou). Tím chci nenásilně 
poukázat na Tvou velikou empatii a nezištnou 
psychickou pomoc, když je potřeba. A tak se na-
příklad vrháš do organizování ubytování pro bě-
loruskou spisovatelku, která prchá z kyjevského 
exilu přes Varšavu do Prahy s nočním útočištěm 
u Tvé rodiny v Černé. A myslíš na herce, aby si 
každý opravdu zahrál. A při výběrech titulů myslíš 
na režiséry a společenskou situaci a na diváky, 
i na ty přespolní. A na naši skvělou paní uklízečku, 
aby si od starostí o rodinu na Ukrajině odpočinula 
třeba návštěvou divadla. A tak bych mohl pokra-
čovat a pokračovat. Kromě zápalu pro člověka 
Ti nechybí ani zápal pro divadlo, což lze vyde-
dukovat z výčtu Tvých trvalých nebo dočasných 
bydlišť. Protože který jiný blázen by se tolikrát 
stěhoval na nejroztodivnější místa naší republiky 
kvůli něčemu tak pomíjivému, čím divadlo je. Totiž 
pomíjivým snem. A já bych si moc přál, abys spolu 
s námi všemi od divadla snila dál a dál se s námi 
dělila o to, co se Ti zdálo.

Za všechny „od divadla“ díky a mnoho sil a diva-
delního zdaru!

Lukáš a přes rameno Martin

Drahá Darino,

jak jsi mi jednou napsala: „Narodila jsem se na Me-
zinárodní den divadla a svátek mi určili rodiče sami 
na 12. 8. (Darina totiž nebyla dlouho v kalendáři).“ 
A to se pak není čemu divit, že jsi nakonec tady! 
To dá rozum, že to ani jinak nešlo, že jo…

A taky je celkem srozumitelné, že jedno z mno-
ha Tvých umění je hasit požáry! Ty naše požáry 
mysli, když místo písmen v hlavě hoří plamen 
nevědomosti nebo se rozestře hustá tma ničeho. 
A když tak mysl tápe ve tmě, ozve se hlas, který 
zmatené smysly vrátí zpět na cestu jistoty. A my 
ten hlas následujeme jako hvězdu na temném 
nebi, neboť jméno Dara znamená v khmerštině 
hvězda! A zas je tu další potvrzení toho, proč jsi 
tu na správné adrese. Ty jsi prostě pro nás takový 
dar, Darino!

A nejen Ty jsi na správné adrese tady, ale taky 
je správná adresa u Tebe doma. A to třeba 
ve chvílích, kdy úplně samozřejmě poskytneš 
svůj soukromý prostor komukoli, kdo potřebuje 
tu miliardu písmenek nasoukat do mozkových 
buněk a nebýt na to sám. Samozřejmě s nezbyt-
nými bublinkami a nakonec i s večeří s celou tvojí 
báječnou rodinou a psem a hlukem a smíchem 
a veškerou péčí, která je Ti tak vlastní. 

A tak moje milá přeju Ti, ať jsi pořád přesně tako-
vá rozesmátá, barevná, nepřehlédnutelná, hlasitá, 
srdečná a bytostně svá, jak to umíš jen Ty! 

Karel s Tebou a zlý pryč (to jen mezi námi dvěma)!

Pusu Alena

NÁMĚSTÍČKO

Dát termín premiéry Bakchantek 
právě na Tučný čtvrtek, tedy na den 
nespoutané radosti, obžerství i tvr-
dě vyžadovaného alkoholismu – to 
je skutečný majstrštyk! Celá Čino-
hra, a zejména tým inscenace tímto 
děkují tajemnici Kateřině Knollové 
za tak prozíravý přístup k plánování 
všech premiér.

+++

Herci Matyáš Řezníček a Saša 
Rašilov získali nominace na cenu 
Český lev! A to ve dvou kate-
goriích – Matyáš za hlavní roli 
Petra ve filmu Hranice lásky, Saša 
za vedlejší postavu Štěpána Plačka 
ve filmu Arvéd. Moc gratuluje-
me a držíme palce na vyhlášení 
4. března! 

+++

Zkouška Našich furiantů se 7. února 
odehrávala přímo za asistence 
policie! Návštěva ozbrojených mužů 
s kolty proklatě nízko u pasu i ne-
bezpečně vyhlížejícími služebními 
psy vzbudila samozřejmě mezi 
herci i v zákulisí mnohé otázky. 
Ztratil režisér inscenační klíč? 
Hledala policie ostatky Macháčkovy 
koncepce? Či snad proboha někdo 
udal celý tvůrčí tým, že vraždí klasi-
ka Stroupežnického? Odpověď byla 
nakonec mnohem prozaičtější – 
anonym nahlásil v divadle bombu. 
Nejen kluci „z protidivadelního“ tak 
zjistili, že se v historické budově 
pod vedením Martina Františáka 
odehrává vskutku bombastické 
zkoušení!

+++

Petr Vančura je bůh! Minimálně 
tedy v inscenaci Bakchantky, kde 
ztvárňuje Dionýsa. Na generálkové 
besedě se proto objevil dotaz, zda 
v jeho postavě tvůrci neakcen-
tovali i podobenství s Kristem. 
Petr se ale divákům svěřil, že 
se od podobného výkladu snaží 
všemožně oprostit. Zatím se mu 
to prý příliš nedaří, pokaždé když 
vyjde ve svém božském kostýmu 
(rozuměj – ve slipech s jahůdkou) 
na jeviště, minimálně jeden divák 
zašeptá „Ježišikriste!“.

V průběhu března oslaví dvě naše 
činoherní kolegyně významná ži-
votní jubilea. Dramaturgyni ILONĚ 
SMEJKALOVÉ přeje Lukáš Trpišov-
ský s Martinem Kukučkou, nápověd-
ce DARINĚ KORANDOVÉ zase přání 
napsala jí za mnohé vděčná Alena 
Štréblová.
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Laterna 
magika
Umělecký šéf souboru: 

RADIM VIZVÁRY

 ×
Členové souboru Laterna magika
Foto: S. Gherciu

Cube 
Nová média a dynamická choreografie 
v tanečním projektu mladých tvůrců.

Výtvarná kompozice vychází z motivu 
kostky – „cube“ – ve všech možných 
variantách, které nás obklopují.

Uvádíme 
8. a 9. února
a 1., 2., 28. a 29. března 2023 
na Nové scéně



Top 10 Robot Radius aneb 
Co jste možná nevěděli

1) Po 50 letech se díky této inscenaci vrátila Later-
na magika na světovou výstavu EXPO.

2) V roli Robota vystupuje umělecký vedoucí Later-
ny magiky Radim Vizváry, který v této inscenaci 
reprezentuje současnou pantomimu.

3) Divák se stane svědkem využití technologie moti-
on capture v reálném čase, kdy performer přímo 
před zraky obecenstva ovlivňuje dění na plátně. 
Tato technologie je hojně využívána v prostředí 
filmové a herní produkce, nikoliv té divadelní.

4) V České republice je to jediná inscenace, které 
využívá technologii motion capture v reálném 
čase.

5) Radim Vizváry má na těle 17 senzorů, které 
vysílají signál do počítače a ten pohyby převádí 
na plátno.

6) Hudbu k inscenaci složil světově známý hudebník 
Michal Pavlíček, který ji v každém představení 
sám živě hraje.

7) Během inscenace přepíná Michal Pavlíček nohou 
digitální switcher, kterým ovládá 20 digitálních 
kytarových efektů, skrze které vytváří sound 
design hudby.

8) Radima Vizváryho můžete během představení 
spatřit na jevišti v jeden moment více než sto 
osmdesát krát.

9) V únoru byla uvedena 26. repríza této inscenace. 

10) Do konce divadelní sezony odehrajeme už pouze 
7 představení.

Dita Táborová

Uvádíme
1., 2., 28. a 29. března

a 3. a 4. května 2023
na Nové scéně

 >
Radim Vizváry

Foto: V. Brtnický
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BatoLaterna slaví batolecí narozeniny! 
Historicky první inscenace pro batolata 
v Národním divadle v březnu oslavuje rok 
od své premiéry, stává se tedy oficiálně sama 
batoletem. 

BatoLaterna se rychle zařadila mezi divácky 
velmi oblíbené tituly. Svědčí o tom především 
obrovský zájem a okamžitě vyprodané vstu-
penky na půl roku dopředu. A to byla navýšena 
kapacita i počet repríz! Dosud se jich odehrálo 
sedmdesát, z toho dvě na festivalu v Drážďa-
nech, kde byla BatoLaterna ozdobou Interna-
tional Mime Festival Dresden 2022. A hned 
v dubnu ji čekají čtyři uvedení v Norsku, kam 
byla vybrána do reprezentativní kulturní série 
„Meet Prague“.   

Autorský projekt pro tři interprety – konkrétně 
pro baletku, tanečníka a akrobata – tématicky 
pracuje s cyklickým časem, s rokem i dnem, 
se střídáním čtyř ročních období a denních fází 
znázorněných rituály. Vychází z každodenních 
činností, které rozvíjejí fantazii. Komunikuje 
pohybovými akcemi, konkrétně klasickým 
tancem a akrobacií, a využívá běžně dostup-
né, ale i originální objekty, všechny shodně 
odvozené od zcela všedních věcí. Na inscenaci 
jsme se ptali režisérky a choreografky Hany 
Strejčkové.

Jak se zrodil fenomén BatoLaterna?
Nabídka vytvořit divadelní inscenaci na Novou 
scénu s cílem zaujmout miminka a batolata 
přišla od Radima Vizváryho. A pak díky podpo-
ře Mecenášského klubu ND, naprosté svobodě 
od vedení Laterny magiky a za spolupráce 
s vnímavým týmem vznikla BatoLaterna. 

V čem je tedy BatoLaterna svá, originální, 
specifická? 
BatoLaterna je divadlo. Využívá psychických 
i fyzických podnětů, nabízí komplexní zapojení 
všech smyslů, a tím posiluje první kontakty 
s divadlem a obecně s uměním. Vybízí k soci-
ální interakci, zkušenosti na základě doteku, 
podporuje jemnou i hrubou motoriku, průpravu 
koordinace a rozlišovací schopnosti. Malý 
divák se učí nápodobou, trénuje postřeh, hledá 
podobnosti. Pečlivým pozorováním projevuje 
snahu o porozumění, u starších děti se formuje 
narativní přemýšlení. 

Jakou roli zde hraje rodič kromě „dozoru“ 
nebo diváka? 
Rodič je zde ideálně citlivým průvodcem pro 
své dítě s ohledem na jeho potřeby a s re-
spektem k ostatním a vůči uměleckému dílu. 
Tím myslím, že dokáže vycítit, jak si dítě zvyká 
na nový prostor, na okolní publikum a na vše, 
co se odehrává před ním a okolo něj. Sa-
mozřejmě, BatoLaterna je mnohovrstevnaté 
divadlo s propustnými hranicemi a postupně 
se mění v hernu, ale primárně vstupuje rodič 
s dítětem na představení do Národního divadla. 

Scénografii na první pohled tvoří ohromné 
i malinké objekty. Byly takové kontrasty 
záměrem? 
Ano, jde záměrně o mnoho protikladů, aby 
dětskému vnímání neuniklo jedno ani druhé. 
Například, dlouhá a objemná „noha či loď“, na níž 
rostou „stromy“, nebo také „lízátka a balónky“ 
svádí ke zdolávání a přelézání. Noha je jen jedna, 
zato tvarově různorodých káč se v představení 
roztočí okolo dvaceti. Také je jen jeden „meloun“, 
ale z něj se na plochu vysype okolo stovky ba-
lónků. Nejdelší na scéně, ač se tak může na první 
pohled zdát, není „noha“, ale rafinovaně srolova-

né provázky uvnitř „dortu či stromu“. Tanečníci je 
dokážou natáhnout až do délky čtyř metrů, aby 
pod nimi mohli s dětmi podlézat a vytvářet z nich 
cestičky a vlnky. Patrně nejtěžším objektem, se 
kterým se na scéně manipuluje, je „donut alias 
kobliha nebo píchlá pneumatika“, neboť je celý 
vycpaný molitanem, aby byl měkoučký a pří-
jemný k poležení. Zato kačenky z mikroplyše 
jsou váhově přesně pro batole. 

–

A co jste patrně o týmu BatoLaterny ještě 
nevěděli?
Hana Strejčková vedle toho, že je profesio-
nální umělkyní, je jednou z celkem dvaceti 
osobností a odborníků, kteří získali historic-
ky první a dosud jediné ocenění laktačních 
poradkyň a dlouholetých podporovatelů kojení 
v ČR. Cenu zastřešuje Laktační liga ČR, Baby 
Friendly Initiave ČR, WHO/UNICEF a předávala 
se v roce 2018 u příležitosti 20. výročí založení 
Laktační ligy v České republice.

Akrobat Matěj Petrák se ve volných chvílích vě-
nuje bojovým sportům, poprvé držel miminko 
a batole právě během zkoušení BatoLaterny. 
Tanečník David Stránský si moc užívá otcovství 
se třemi syny. Ten nejmladší si BatoLaternu 
zamiloval. 
Pavlíně Červíčkové, dlouholeté pedagožce tan-
ce, přinesla BatoLaterna možnost využít a apli-
kovat originální metodické principy a postupy 
v průběhu vlastní praxe s předškolními dětmi.

Hana Strejčková a Dita Táborová

 >

David Stránský, Pavlína Červíčková, 
Matěj Petrák

Foto: A. Šolcová
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LATERNA MAGIKA > ROZHOVOR

Rodič je zde ideálně 
citlivým průvodcem 

pro své dítě s ohledem 
na jeho potřeby 

a s respektem k ostatním 
a vůči uměleckému dílu.
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Mozartovy 
narozeniny 2023 

Již tradičně se k 27. lednu pojí 
koncert k oslavě narozenin 
hudebního velikána uváděný 
kde jinde než ve Stavovském 
divadle. Tentokrát zazněla 
předehra k Donu Giovannimu, 
Koncert pro klavír a orchestr 
č. 24 c moll a Symfonie č. 38 
D dur „Pražská“.  Na klavír 
hrál americký pianista Robert 
Levin, Orchestr Národního 
divadla vedl rakouský  
dirigent Christoph Koncz.

1  Na klavír zn. Bernstein hrál Robert 
Levin

2  Robert Levin děkuje publiku 
za aplaus

3  Umělecký ředitel Opery ND a SO  
Per Boye Hansen o přestávce 
s kostýmní výtvarnicí Juliou Berndt 
s režisérkou Jetske Mijnsen, které 
pro Státní operu v současné době 
připravují operní inscenaci Šaty 
dělají člověka

4  Orchestr Národního divadla vedl 
Christoph Koncz

5  Oslava poté probíhala přímo 
na scéně Stavovského divadla

6  Rozměrný a lákavý dort
7  Generální ředitel ND prof. MgA. Jan 

Burian, Robert Levin a Per Boye 
Hansen přihlížejí dirigentu 
Christophu Konczovi, který 
taktovku pro tuto chvíli vyměnil 
za dortový nůž

8  Mecenáška Jitka Pantůčková 
s partnerem

9  Dita a Karel Pacourkovi, mecenáši 
Národního divadla

1

7

4

3

2

5 6

KALEIDOSKOP



 INZERCE

Návštěva jubilantky 
Heleny Tattermuschové

Emeritní operní pěvkyně 
Helena Tattermuschová 
oslavila v únoru své 
významné jubileum. Bylo 
jí věnováno představení 
Lazebníka sevillského.

10  Paní Helenu Tattermuschovou 
přivítal hudební ředitel Opery ND 
Robert Jindra

11  S dramaturgem opery Benem 
Blachutem

12  Pěvkyni doprovodila její dlouholetá 
sousedka Lenka Střížovská

8 9

10 12

11
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KRONIKA

Naděžda Gajerová * 95. výročí Josef Gruss * 115. výročí

Zdeněk Košler * 95. výročíLuděk Munzar * 90. výročí

Jana Hlaváčová * 85. narozeniny

Blahopřejeme
JANA HLAVÁČOVÁ 
(26. 3. 1938), členka Činohry Národního 
divadla v letech 1965–1990. Manželka 
herce Luďka Munzara (viz níže). Jako 
jedna z nejvýraznějších českých hereček 
dokázala ve svých rolích obsáhnout snad 
všechny charaktery ženských postav. Její 
tvář s výraznýma očima, krásný altový 
hlas a osobní přitažlivost je nezaměnitel-
ná. Spolupracovala s televizí, rozhlasem 
i filmem. Pedagogicky působila na DAMU. 
Obdržela Cenu Thálie 2012 za celoživotní 
mistrovství. Z rolí: Beatrice (Mnoho povyku 
pro nic), Markytka (Naši furianti), Magdale-
na Marie (Vévodkyně valdštejnských vojsk). 
Na snímku jako Hippodamie, Námluvy 
Pelopovy, 1974.
Paní Janě Hlaváčové gratulujeme a pře-
jeme hodně zdraví a co nejvíce radosti!
 

Vzpomínáme
LUDĚK MUNZAR 
(20. 3. 1933 – 26. 1. 2019), členem Činohry 
ND v l. 1957–1990. Manžel Jany Hlaváčové. 
Byl činný ve filmu, televizi i dabingu. Obdr-
žel Hlavní cenu F. Filipovského v dabingu 
v sezoně 1995/1996 a Cenu Herecké aso-
ciace za celoživotní mistrovství v dabingu 
a Cenu Thálie 2011 za celoživotní činoherní 
mistrovství. Z rolí: Jirka (Srpnová neděle), 
titulní Král Jindřich V. či Arturo Ui, Valentin 
Bláha (Naši furianti), Rejtar (Vévodkyně 
valdštejnských vojsk). Na snímku jako 
Jindřich, Konec masopustu, 1964.

ZDENĚK KOŠLER
(25. 3. 1928 – 2. 7. 1995), přední český 
dirigent. Byl mj. šéfdirigentem Komische 
Oper v Berlíně, Slovenského národního 
divadla, dirigentem České filharmonie. 
V letech 1980–1985 šéfem Opery ND 
a později (1989–1991) šéfdirigentem ND. 
Dirigoval koncerty i operní představení 
v četných evropských zemích, v USA 
a zejména v Japonsku. Je podepsán pod 
řadou vynikajících nahrávek vážné hudby.

JOSEF GRUSS 
(9. 3. 1908 – 12. 4. 1971), člen Činohry ND 
od r. 1933 až do své smrti. Věnoval se též 
psaní rozhlasových her, filmových scénářů, 
písňových textů a humoristických povídek. 
V paměti také zůstává jako jeden z herců 
ve „filmech pro pamětníky“. Z rolí v ND: 
Pantaleon Vocilka (Strakonický dudák), 
Jago (Othello), Lumek (Ze života hmyzu). 
Na snímku jako Valere, Tartuffe, 1944.

NADĚŽDA GAJEROVÁ
(11. 3. 1928 – 8. 1. 2017), členka Činohry ND 
v l. 1959–1987. Byla činná i literárně, psa-
la pod dívčím jménem Naďa Mauerová. 
V roce 1997 získala hereckou cenu Senior 
Prix. Z rolí: Checca (Poprask na laguně), 
Kordelie (Král Lear), Ilona (Kočičí hra). 
Na snímku jako Marianna, Tartuffe, 1965.
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ND juniorům, březen 2023
Národní divadlo jde vstříc i mladým milovníkům divadla

Studentům a mladým divákům do 26 let nabízíme vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND.* Kromě stálých slev 
mohou studenti a mladí diváci do 26 let uplatnit rovněž naši speciální nabídku na vybraná představení v březnu 2023:

Vstupenky za zvýhodněnou cenu 
na uvedená představení výše si mů-
žete zakoupit pouze v pokladnách ND. 
Po předložení dokladu lze slevu uplatnit 
na 1 vstupenku na každé představení 
v nabídce. 

Potřebujete poradit? 
Jsme tu pro vás každý den: 
10–18 hodin, 
tel.: + 420 224 901 448, 
info@narodni-divadlo.cz

*  Národní divadlo a Stavovské 
divadlo – I. a II. galerie 

  Nová scéna – místa na pravém a le-
vém kraji hlediště, respektive do celé-
ho hlediště pro představení hraná při 
redukovaném hledišti (činohra)

  Státní opera – II. balkon řada 4–7 a II. 
balkon boky

Stálé slevy 50 % pro juniory na vyhra-
zená místa v hledištích je možné využít 
po celou dobu předprodeje. Speciální 

měsíční nabídky jsou vyhlašovány 
k 25. dni předcházejícího měsíce. 

**  Více informací a podmínky slevy nalez-
nete na webu ND.

Při vstupu do sálu můžete být požádání 
o doklad nároku na slevu.

Slevy se nevztahují na pronájmy a před-
stavení hostujících souborů.

OPERA

Šaty dělají člověka
3., 9. a 18. března 2023 v 19.00
Státní opera
přízemí + lóže, I. pořadí lóže  
à 300 Kč

Rigoletto
4. a 26. března 2023 v 19.00 
Státní opera
přízemí + lóže, I. pořadí lóže 
à 350 Kč

Lazebník sevillský
5. a 15. března 2023 v 19.00 
Národní divadlo
přízemí á 350 Kč, I. balkon à 300 Kč, 
II. balkon à 250 Kč

Rusalka
16. března 2023 v 19.00 
Státní opera
přízemí + lóže, I. pořadí lóže  
à 350 Kč

Macbeth
25. a 31. března 2023 v 19.00 
Státní opera
přízemí + lóže, I. pořadí lóže 
à 350 Kč

LATERNA MAGIKA 

Robot Radius 
1., 2., 28. a 29. března 2023 
ve 20.00 
Nová scéna
střed a vnitřní boky hlediště 
à 200 Kč

Cube
22. a 23. března 2023 ve 20.00
Nová scéna
střed a vnitřní boky hlediště 
à 200 Kč

ČINOHRA

Bakchantky
14. a 15. března 2023 v 19.00 
Stavovské divadlo
přízemí, lóže zvýšené přízemí 
+ lóže I. balkon à 150 Kč
 
Netrpělivost srdce 
23. a 30. března 2023 v 19.00 
Stavovské divadlo
přízemí, lóže zvýšené přízemí 
+ lóže I. balkon à 150 Kč

 >

Rusalka 
(Kateřina Kněžíková a Kateřina Jalovcová)

Foto: Z. Sokol

OBCHODNÍ ODBOR
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PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2023

1. St/Wed

Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ND+ 
(veřejná generální zkouška / dress rehearsal)

11.00

Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ENG 
(předpremiéra / preview)

19.00

2. Čt/Thu
Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ND+ ENG 
(1. premiéra / 1st premiere)

ČP 19.00

3. Pá/Fri
Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ENG 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

4. So/Sat nehraje se / no performance

5. Ne/Sun

Matiné k 199. výročí narození Bedřicha Smetany / A Matinée 
marking the 199th Anniversary of Bedřich Smetana’s Birth

XVII 11.00

Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) 19.00

6. Po/Mon nehraje se / no performance

7. Út/Tue nehraje se / no performance

8. St/Wed nehraje se / no performance

9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri Turandot 19.00

11. So/Sat Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

12. Ne/Sun Carmen VŘ 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Turandot 19.00

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

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ENG XXV 19.00

18. So/Sat Turandot 19.00

19. Ne/Sun Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ENG XV, XXII 17.00

20. Po/Mon Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ENG Č1 19.00

21. Út/Tue Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ND+ ENG SEN4 19.00

22. St/Wed Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ENG 19.00

23. Čt/Thu Popelka / Cinderella (1. premiéra / 1st premiere) ND+ BP 19.00

24. Pá/Fri Popelka / Cinderella (2. premiéra / 2nd premiere) ND+ 19.00

25. So/Sat Turandot 19.00

26. Ne/Sun Popelka / Cinderella 
14.00

B2 18.00

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

28. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

29. St/Wed Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

30. Čt/Thu Popelka / Cinderella B1 19.00

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

1. St/Wed nehraje se / no performance

2. Čt/Thu Rusalka 19.00

3. Pá/Fri Šaty dělají člověka / Kleider machen Leute ND+ O2 19.00

4. So/Sat Rigoletto 19.00

5. Ne/Sun Rusalka ROD5, XVI 17.00

6. Po/Mon pronájem / reserved

7. Út/Tue pronájem / reserved

8. St/Wed Rusalka 19.00

9. Čt/Thu Šaty dělají člověka / Kleider machen Leute O1 19.00

10. Pá/Fri nehraje se / no performance

11. So/Sat G. Donizetti: Lucia di Lammermoor 19.00

12. Ne/Sun nehraje se / no performance

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Rusalka 19.00

17. Pá/Fri Aida 19.00

18. So/Sat Šaty dělají člověka / Kleider machen Leute 19.00

19. Ne/Sun Rusalka ROD2 17.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed nehraje se / no performance

23. Čt/Thu La traviata 19.00

24. Pá/Fri Aida 19.00

25. So/Sat Macbeth 19.00

26. Ne/Sun Rigoletto 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue nehraje se / no performance

29. St/Wed La traviata II 19.00

30. Čt/Thu Aida 19.00

31. Pá/Fri Macbeth 19.00

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

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

DE
Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

Německé titulky v Činohře
German-friendly Dramas

CZ Činohra v angličtině s českými titulky
Drama in English with Czech surtitles
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Březen / March 2023

1. St/Wed Bakchantky / The Bacchae ENG DV1 19.00

2. Čt/Thu Leonce & Lena 19.00

3. Pá/Fri Don Giovanni XX 19.00

4. So/Sat Leonce & Lena
XII, XXX 14.00

19.00

5. Ne/Sun nehraje se / no performance

6. Po/Mon King Lear (Prague Shakespeare Company) CZ 19.00

7. Út/Tue nehraje se / no performance

8. St/Wed nehraje se / no performance

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

10. Pá/Fri nehraje se / no performance

11. So/Sat nehraje se / no performance

12. Ne/Sun nehraje se / no performance

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Bakchantky / The Bacchae ENG XXI 19.00

15. St/Wed Bakchantky / The Bacchae ENG ČS 19.00

16. Čt/Thu Bakchantky / The Bacchae ENG Č2 19.00

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

18. So/Sat
Opera nás baví: Postavy české historie v opeře / Opera is Fun! XIII 11.00

Modrý pták / The Blue Bird 17.00

19. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

20. Po/Mon Čechomor zpívá pro Mathildu / Mathilda Foundation 19.00

21. Út/Tue Julius Caesar (Prague Shakespeare Company) CZ 19.00

22. St/Wed Stavovské národu! / The Estates Theatre to the Nation! DE 19.00

23. Čt/Thu Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG XXIV 19.00

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

25. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird ENG 15.00

26. Ne/Sun Audience u královny / The Audience 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue nehraje se / no performance

29. St/Wed Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) XXIII 19.00

30. Čt/Thu Netrpělivost srdce / Beware of Pity (derniéra / last time) ND+ 19.00

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

1. St/Wed Robot Radius / Robot Radius 20.00

2. Čt/Thu Robot Radius / Robot Radius 20.00

3. Pá/Fri nehraje se / no performance

4. So/Sat BatoLaterna / BabyLaterna

10.00

14.00

16.00

5. Ne/Sun BatoLaterna / BabyLaterna

10.00

14.00

16.00

6. Po/Mon BatoLaterna / BabyLaterna

10.00

14.00

16.00

7. Út/Tue nehraje se / no performance

8. St/Wed Poe
10.00

20.00

9. Čt/Thu Poe
10.00

20.00

10. Pá/Fri nehraje se / no performance

11. So/Sat Zázrak (s)tvoření / Paper Story ND+ 17.00

12. Ne/Sun Zázrak (s)tvoření / Paper Story ND+ 15.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Rudy Linka: One Man Show 20.00

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Krajina těla / Land of Body 20.00

17. Pá/Fri Krajina těla / Land of Body ND+ 20.00

18. So/Sat Krajina těla / Land of Body 20.00

19. Ne/Sun nehraje se / no performance

20. Po/Mon Sternenhoch 20.00

21. Út/Tue Sternenhoch 20.00

22. St/Wed Cube 20.00

23. Čt/Thu Cube 20.00

24. Pá/Fri Návštěva / The Visit 20.00

25. So/Sat
Perníková chaloupka 
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

14.00

16.00

26. Ne/Sun nehraje se / no performance

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Robot Radius / Robot Radius 20.00

29. St/Wed
Robot Radius / Robot Radius ND+ 10.00

Robot Radius / Robot Radius 20.00

30. Čt/Thu Návštěva / The Visit 20.00

31. Pá/Fri Krajina těla / Land of Body XIX 20.00

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 
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1. So/Sat Rigoletto 19.00

2. Ne/Sun Aida ROD4, XXVII 17.00

3. Po/Mon nehraje se / no performance

4. Út/Tue nehraje se / no performance

5. St/Wed Marná opatrnost (La Fille mal gardée) VI 19.00

6. Čt/Thu Ples v hotelu Savoy / Ball im Savoy 19.00

7. Pá/Fri Marná opatrnost (La Fille mal gardée) ND+ 19.00

8. So/Sat Marná opatrnost (La Fille mal gardée)
14.00

19.00

9. Ne/Sun La traviata 19.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed Ples v hotelu Savoy / Ball im Savoy ND+ O2 19.00

13. Čt/Thu Forsythe / Clug / McGregor XVIII 19.00

14. Pá/Fri Bludný Holanďan (Der fliegende Holländer) O1 19.00

15. So/Sat Forsythe / Clug / McGregor 
14.00

XXVI 19.00

16. Ne/Sun nehraje se / no performance

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue Forsythe / Clug / McGregor DV2, I 19.00

19. St/Wed La traviata X 19.00

20. Čt/Thu Ples v hotelu Savoy / Ball im Savoy III 19.00

21. Pá/Fri Rusalka V 19.00

22. So/Sat Bludný Holanďan (Der fliegende Holländer) 19.00

23. Ne/Sun Forsythe / Clug / McGregor EX1 19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri Rusalka 19.00

29. So/Sat Ples v hotelu Savoy / Ball im Savoy 19.00

30. Ne/Sun Bludný Holanďan (Der fliegende Holländer) 19.00

1. So/Sat Popelka / Cinderella 
14.00

ROV 19.00

2. Ne/Sun nehraje se / no performance

3. Po/Mon nehraje se / no performance

4. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

5. St/Wed Kráska a zvíře / The Beauty and the Beast 19.00

6. Čt/Thu Kráska a zvíře / The Beauty and the Beast ENG 19.00

7. Pá/Fri Rusalka 19.00

8. So/Sat Kráska a zvíře / The Beauty and the Beast 17.00

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

Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) 19.00

10. Po/Mon Carmen 19.00

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed Kráska a zvíře / The Beauty and the Beast 19.00

13. Čt/Thu Kráska a zvíře / The Beauty and the Beast 19.00

14. Pá/Fri Turandot 19.00

15. So/Sat Carmen 19.00

16. Ne/Sun Čert a Káča / The Devil and Kate XI, XV 14.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue nehraje se / no performance

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

20. Čt/Thu Hordubal ENG 19.00

21. Pá/Fri Hordubal ENG 19.00

22. So/Sat Hordubal ENG 19.00

23. Ne/Sun Hordubal ENG SEN3, XXII 17.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance 19.00

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed Turandot 19.00

27. Čt/Thu Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) 19.00

28. Pá/Fri Carmen 19.00

29. So/Sat Turandot 19.00

30. Ne/Sun Hordubal ENG 19.00

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

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

DE
Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

Německé titulky v Činohře
German-friendly Dramas

CZ Činohra v angličtině s českými titulky
Drama in English with Czech surtitles

PROGRAM > DUBEN / APRIL 2023
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1. So/Sat Krajina těla / Land of Body 20.00

2. Ne/Sun Zázrak (s)tvoření / Paper Story ND+ ROD1 15.00

3. Po/Mon nehraje se / no performance

4. Út/Tue nehraje se / no performance

5. St/Wed Otec hlídá dceru / The Father Watches Over the Daughter 20.00

6. Čt/Thu Otec hlídá dceru / The Father Watches Over the Daughter 20.00

7. Pá/Fri nehraje se / no performance

8. So/Sat nehraje se / no performance

9. Ne/Sun nehraje se / no performance

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed nehraje se / no performance

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri nehraje se / no performance

15. So/Sat nehraje se / no performance

16. Ne/Sun nehraje se / no performance

17. Po/Mon Magnesia Litera (zadáno) 20.15

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed Zázrak (s)tvoření / Paper Story ND+ 10.00

20. Čt/Thu Zázrak (s)tvoření / Paper Story ND+ 10.00

21. Pá/Fri BatoLaterna / BabyLaterna
14.00

16.00

22. So/Sat BatoLaterna / BabyLaterna

10.00

14.00

16.00

23. Ne/Sun BatoLaterna / BabyLaterna
10.00

14.00

24. Po/Mon Otec hlídá dceru / The Father Watches Over the Daughter 20.00

25. Út/Tue Otec hlídá dceru / The Father Watches Over the Daughter 20.00

26. St/Wed Poe 20.00

27. Čt/Thu Poe SEN4 20.00

28. Pá/Fri Poe 20.00

29. So/Sat Miniopery / Minioperas (Dětská opera Praha / Children Opera Prague) 14.00

30. Ne/Sun nehraje se / no performance

1. So/Sat Mnoho povyku pro nic / Much Ado About Nothing 19.00

2. Ne/Sun Mnoho povyku pro nic / Much Ado About Nothing ROD3 17.00

3. Po/Mon Mnoho povyku pro nic / Much Ado About Nothing 19.00

4. Út/Tue nehraje se / no performance

5. St/Wed nehraje se / no performance

6. Čt/Thu Così fan tutte 19.00

7. Pá/Fri Mnoho povyku pro nic / Much Ado About Nothing 19.00

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

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

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed Così fan tutte VŘ 19.00

13. Čt/Thu Vassa Železnovová / Vassa Zheleznova ND+ ENG IV 19.00

14. Pá/Fri Vassa Železnovová / Vassa Zheleznova EX3 19.00

15. So/Sat Vassa Železnovová / Vassa Zheleznova 19.00

16. Ne/Sun Audience u královny / The Audience XXVIII 19.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed nehraje se / no performance

20. Čt/Thu nehraje se / no performance

21. Pá/Fri nehraje se / no performance

22. So/Sat
Opera nás baví: S operou kolem světa / Opera is Fun! XIV 11.00

Don Giovanni 19.00

23. Ne/Sun Così fan tutte SEN2 17.00

24. Po/Mon Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein ENG 19.00

25. Út/Tue Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein (derniéra / last time) 19.00

28. Pá/Fri nehraje se / no performance

29. So/Sat nehraje se / no performance

30. Ne/Sun nehraje se / no performance

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Duben / April 2023
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Základní slevy na vstupenky
• sleva 30 % pro předplatitele České filharmonie 
• 50 % pro děti do 15 let a seniory nad 65 let na 

všechna místa v sále na představení Činohry, Bale-
tu a Laterny magiky (na představení ve speciálním 
režimu: Audience u královny, Kytice, Labutí jezero 
platí sleva jen na vyhrazená sedadla*) a na vybrané 
opery: Čert a Káča, Jakobín, Její pastorkyňa, Jeníček 
a Mařenka, Švanda dudák

• 50 % pro děti do 15 let a seniory nad 65 let na 
operní představení na vyhrazená místa v sálech**

• 50 % pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P na všechna 
místa v sálech

• 50 % na vyhrazená místa v hledišti na všechna 
představení pro studenty a juniory do 26 let* 

• speciální sleva na vybraná představení každý 
měsíc pro juniory do 26 let

• studentům uměleckých a uměnovědných oborů 
nabízíme speciální vstupné 50 Kč

* Národní a Stavovské divadlo 
I. a II. galerie 
Státní opera 
II. balkon, řada 4–7 a II. balkon boky 
Nová scéna 
boky, (v případě činoherních představení celý sál)

** Státní opera
přízemí řada 14–18, II. balkon řada 4–7 a II. balkon 
boky 
Národní divadlo
přízemí řada 11–13, II. balkon, I. a II. galerie 
Stavovské divadlo
přízemí řada 12–16, I. a II. galerie 
Nová scéna
všechna místa v sále

Program věrného diváka
Staňte se naším věrným divákem!

Výhody:
• snadná registrace (online i v pokladnách)
• možnost zakoupit až 5 vstupenek na 1 představení
• přehledný účet s automatickým započtením vašich 

nákupů
• slevové kupony při dosažení vyšších úrovní členství
• možnost dostávat informace o mimořádných 

nabídkách newsletterem jen pro členy věrnostního 
programu

• věrných diváků se díky slevám nedotkne zvyšování 
cen vstupného

• neomezená platnost členství 
• 1. představení – sleva 5 % 

2. – 3. představení – sleva 10 % 
4. – 5. představení – sleva 15 % 
6. – 7. představení – sleva 20 % 
8. – 9. představení – sleva 25 % 
od 10. představení sleva 30 %

Moje předplatné
Zakupte si najednou vstupenky na tři a více předsta-
vení, získáte tak slevu 10 %. Slevu uplatníte při nákupu 
v pokladně i online na našich webových stránkách. 
Slevy se nesčítají, nelze je uplatnit na představení ve 
zvláštním režimu prodeje a na hostující představení. 
Potřebujete-li poradit, kontaktujte nás:
predplatne@narodni-divadlo.cz,  
224 901 487 (po–pá 10.00–18.00).

Dárkové poukázky
Udělejte radost svým blízkým voucherem na diva-
delní zážitek! Naše dárkové poukázky mají platnost 
365 dní od data zakoupení a nabízíme je v hodno-
tách: 300 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 1500 Kč. Uplatnit je 
můžete v pokladnách nebo na stránkách divadla 
www.narodni-divadlo.cz.

Vstupenky až na začátek příští 
sezony jsou již v prodeji
Od 1. března si můžete zakoupit vstupenky na před-
stavení konaná začátkem příští sezony. V posledních 
srpnových dnech vám budeme hrát novinky reper-
toáru, např. Naše furianty, opery Komedianti/Sedlák 
kavalír, ale i stálice, jakými je oblíbená La traviata 
nebo Carmen. 
Vstupenky zakoupíte online na webových stránkách 
www.narodni-divadlo.cz nebo v některé z pokladen:
•  Hlavní pokladna na Nové scéně, Národní 4, Praha 1 

(po–pá 9–18, so–ne 10–18)
•  Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1, (po–ne 10–18)
•  Státní opera, Legerova 75, Praha 1, (po–ne 10–18)
Večerní pokladny ve foyerech Národního a Stavov-
ského divadla a Státní opery otevíráme 45 minut 
před představením.

OBCHODNÍ INFORMACE
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BUDOVY ND JSOU UPRAVENY 
PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO 
THE NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS IS MODIFIED 
TO ENABLE BARRIER-FREE 
ACCESS!

SVÝM ZEVNĚJŠKEM, 
OBLEČENÍM A CHOVÁNÍM 
RESPEKTUJE DIVÁK 
V HLEDIŠTI A PŘILEHLÝCH 
PROSTORÁCH DIVADLA 
ZVYKLOSTI OČEKÁVANÉ PŘI 
NÁVŠTĚVĚ DIVADELNÍHO 
PŘEDSTAVENÍ.
WITH HIS/HER APPEARANCE, 
ATTIRE AND BEHAVIOUR 
IN THE AUDITORIUM AND 
ADJACENT PREMISES OF 
THE THEATRE THE VISITOR 
RESPECTS THE CONVENTIONS 
EXPECTED WHEN ATTENDING 
A THEATRE PERFORMANCE.

Nenakupujte vstupenky od neautorizovaných prodejců!
Národní divadlo doporučuje divákům nakupovat vstupen-
ky výhradně přes pokladny, oficiální web divadla nebo 
autorizované prodejce. V posledních dnech se vyskytlo 
několik falešných vstupenek od náhodných prodávají-
cích na internetu. S neplatnou vstupenkou nemůže být 
návštěva divadla umožněna. Národní divadlo nenese 

za vstupenky zakoupené u neautorizovaných prodejců 
žádnou odpovědnost.

V případě podezření na falešné vstupenky a spekula-
tivní prodejce nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: 
info@narodni-divadlo.cz
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Letos v březnu si připomínáme 110. výročí 
narození významné české tanečnice, 
první světové Julie 

Zory Šemberové
(13. 3. 1913 – 9. 10. 2012)

Základy klasického tance získala v Brně 
u J. Hladíka a T. Pavlovské, poté se zdokonalovala 
např. u O. Preobraženské a Mme B. d’Alessandri-
-Valdine v Paříži, studovala v taneční škole 
v Hellerau-Laxenburgu u Vídně a v roce 1941 
u T. Gzovské v Berlíně. V Paříži též absolvovala 
kurzy pantomimy u M. Marceaua. Členkou Baletu 
Národního divadla byla v letech 1943–1959. 
Působila též jako choreografka operních insce-
nací a pedagožka. Ovlivnila řadu osobností, 
např. P. Šmoka, L. Fialku, J. Kyliána, V. Harapese. 
Od r. 1959 byla choreografkou Laterny magiky. 
Po odchodu do emigrace (1968) učila v Kambodži 
a poté trvale v Austrálii na Flanders University 
v Adelaide. Za roli Viktorky (Vostřák: Viktorka) 
získala 1. cenu v Divadelní žatvě 1950. V roce 
1993 byla jmenována čestnou členkou Národní-
ho divadla. Obdržela Cenu Thálie za celoživotní 
mistrovství 1998.

Zora Šemberová (Romeo a Julie, 1938)
Foto soukromý archiv


