
Kruh přátel opery Národního divadla
ve spolupráci s Národním divadlem pořádají i letos (již po jedenácté!)

předvánoční představení pro postižené děti

v sobotu 3. prosince 2005 ve 14.00 hodin v Národním divadle

PPeettrr  IIlljjiičč  ČČaajjkkoovvsskkiijj

LLoouusskkááččeekk  --  VVáánnooččnníí  ppřřííbběěhh

Rádi na tomto představení přivítáme nejen děti z ústavů, ale i rodiče s handicapovanými dětmi, které
vychovávají doma.Máte-li zájem, objednávejte vstupenky v sekretariátu KPO ND, Ostrovní 1, 112 30
Praha 1, tel./fax: 224 901 390,  e-mail: kpo@narodni-divadlo.cz, úřední hodiny: středa 10.00 - 15.00.

• Jako vždy chystáme na závěr představení vánoční nadílku pro děti.

• Pro postižené děti je zařízena zvláštní služba včetně možností příjmu většího počtu vozíčkářů 
(při běžných představeních je možno takto obsadit pouze jednu přizpůsobenou přízemní lóži).

• Vydáváme zvláštní divadelní program, který se distribuuje zdarma.

• Je umožněn dřívější příchod do divadla a prodloužena přestávka, aby si všichni mohli v klidu 
prohlédnout prostory Národního divadla.

Pro děti je návštěva tohoto vánočního představení vždy velkým svátkem. Těší se do divadla, uvažují o tom,
co pěkného si do "Národního" oblečou, pro mimopražské malé návštěvníky to znamená i zájezd do Prahy.
Pokud byste nás chtěli jakoukoliv formou podpořit, abychom mohli i nadále pokračovat v této charitativní
činnosti, obraťte se, prosím, rovněž na naši kancelář.



Kruh přátel opery Národního divadla
ve spolupráci s Národním divadlem pořádají i letos (již po jedenácté!)

předvánoční představení pro postižené děti

v sobotu 3. prosince 2005 ve 14.00 hodin v Národním divadle

Petr Iljič Čajkovskij

Louskáček 
Vánoční příběh

Rádi na tomto představení přivítáme nejen děti z ústavů,
ale i rodiče s handicapovanými dětmi, které vychová-
vají doma.Máte-li zájem, objednávejte vstupenky 
v sekretariátu KPO ND, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, 
tel./fax: 224 901 390, e-mail: kpo@narodni-divadlo.cz 
úřední hodiny: středa 10.00 - 15.00.

• Jako vždy chystáme na závěr představení 

vánoční nadílku pro děti.

• Pro postižené děti je zařízena zvláštní služba 

včetně možností příjmu většího počtu vozíčkářů
(při běžných představeních je možno takto obsadit
pouze jednu přizpůsobenou přízemní lóži).

• Vydáváme zvláštní divadelní program, který 

se distribuuje zdarma.

• Je umožněn dřívější příchod do divadla a pro

dloužena přestávka, aby si všichni mohli v klidu 
prohlédnout prostory Národního divadla.

Pro děti je návštěva tohoto vánočního představení
vždy velkým svátkem. Těší se do divadla, uvažují 
o tom, co pěkného si do "Národního" oblečou, pro
mimopražské malé návštěvníky to znamená i zájezd
do Prahy.
Pokud byste nás chtěli jakoukoliv formou podpořit,
abychom mohli i nadále pokračovat v této charitativní
činnosti, obraťte se, prosím, rovněž na naši kancelář.


