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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

 
Divadlobraní nabízí levn ější vstupenky do Národního divadla 
 
Národní divadlo pořádá na začátku letošní sezony tradiční akci DIVADLOBRANÍ .  
Do 3. 9. 2014 budou mít diváci možnost zajistit si vstupenky na libovolné zářijové 
představení Národního divadla o celých 40 % levněji, než je běžné. Zvýhodněné 
vstupenky na balet, operu, činohru či Laternu magiku si mohou diváci zakoupit ve všech 
pokladnách Národního divadla. 
 
V zářijovém programu můžete na scénách Národního divadla, Státní opery, Stavovského 
divadla a Nové scény vybírat ze široké nabídky. Hrajeme např. balety Popelka, Romeo a 
Julie, Čarodějův učeň či poslední baletní premiéru minulé sezony – Valmonta.  
Z českého operního repertoáru můžete navštívit Dvořákova Jakobína a Rusalku, 
Smetanovu Prodanou nevěstu; ze světové operní klasiky nelze opomenout Verdiho La 
traviatu, Trubadúra či Aidu, Pucciniho Madam Butterfly a Tosku a samozřejmě Mozartovy 
opery Don Giovanni, Únos ze serailu ad. 
Činohra ND hraje v září mj. poslední premiéru minulé sezony Ze života hmyzu, Tylova 
Stakonického dudáka s Igorem Orozovičem v hlavní roli, Ostrovského Les s Ivou 
Janžurovou, Havlovu Zahradní slavnost s Martinem Pechlátem a Vladimírem Javorským 
a pak také komorní inscenace přenesené z Divadla Kolowrat nově uváděné na Nové 
scéně (Ohlušující pach bílé, Blackbird a Z prachu hvězd). 
 
Otevírací doba pokladen: 
Pokladna ND v provozní budově (Ostrovní 1, Praha 1) denně 10–18 hodin 
Pokladna Stavovského divadla (Železná 24, Praha 1) denně 10–18 hodin 
Pokladna Státní opery (Wilsonova 4, Praha 1)  denně 10–18 hodin 
Pokladna Nové scény (Národní 4, Praha 1)   po–pá 9–18 hodin,  
         so–ne 10–18 hodin, v hrací 
         dny do začátku představení 
 
Vstupenky v rámci Divadlobraní můžete zakoupit pouze v pokladnách Národního divadla  
na všechna představení opery, činohry, baletu a Laterny magiky; nabídka neplatí na 
představení hostujících souborů. Vstupenky není možné rezervovat; nabídka platí do 
vyprodání. 
 
Více na www.narodni-divadlo.cz 
 


