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OSLAVTE DEN SENIORŮ S NÁRODNÍM DIVADLEM 
 
Národní divadlo p řipravilo pro své diváky starší 65 let u p říležitosti Mezinárodního 
dne senior ů speciální nabídku 1+1 vstupenka zdarma. Tuto možno st lze využít 1. 10. 
2013 v pokladnách Národního divadla a vztahuje se n a všechna říjnová p ředstavení. 
 
Na programu jsou mimo jiné operní inscenace Dvořákova Jakobína či Rusalky, Verdiho 
Rigoletta nebo Mozartovy Figarovy svatby. Dále činoherní představení Strýček Váňa, Pán 
z Prasečkova či Radúz a Mahulena; baletní inscenace Labutí jezero, Amerikana III  
a Čarodějův učeň anebo představení Laterny magiky Legendy magické Prahy, Kouzelný 
cirkus či Casanova. 
Pokud nemají zájemci možnost zajít v uvedený den do některé z pokladen Národního 
divadla osobně, mohou si vstupenky závazně objednat v obchodním oddělení. Nabídka  
na Den seniorů platí do vyprodání. 
 
V úterý 1. října pořádá Národní divadlo v 17:00 bezplatnou besedu a autogramiádu 
herečky LUBY SKOŘEPOVÉ, která v minulém týdnu oslavila neuvěřitelné devadesáté 
narozeniny. Ve foyeru na 1. galerii historické budovy ND bude přístupná výstava fotografií 
mapující její bohatý divadelní život.  
 
Národní divadlo nezapomíná na seniory ani v průběhu divadelní sezony. V rámci 
předplatného nabízí vždy zvláštní, výhodné abonentní skupiny právě pro ně, a to 
především v odpoledních termínech. Předplatné se prodává vždy na jaře na celou sezonu 
a na podzim na půl sezony. 
 
Další pravidelnou nabídkou pro diváky starší 65 let jsou vybraná představení každý měsíc, 
na která mohou senioři zakoupit vstupenky za jednotnou cenu 100 Kč. Přehled 
představení je pravidelně uveřejňován na webových stránkách a v časopise ND. 
 
Senioři se rovněž mohou stát členy Klubu přátel Činohry. Kromě pravidelné výrazné slevy 
na vybrané inscenace se mohou účastnit dopoledních veřejných generálních zkoušek, 
prohlídek zákulisí a besed s inscenátory.  
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