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Národní divadlo v souvislosti s vánočními svátky 
připravuje dvě benefiční akce:

pečení perníčků na piazzetě Národního divadla

Ve spolupráci s organizací Dejme dětem šanci, o.p.s. pořádá první scéna v pátek 12. pro-

since charitativní pečení perníků na piazzetě u Nové scény Národního divadla. Program 

začíná v 15 hodin. Zástupci uměleckých souborů Národního divadla se aktivně zapojí do 

přípravy, pečení a zdobení vánočního cukroví. To bude na místě prodáváno za symbolickou 

cenu. Celý výtěžek bude věnován na pomoc dětem z dětských domovů. 

Těšit se můžete na: Lubu Skořepovou, Aloise Švehlíka, Janu Bouškovou, Igora Bareše  

s Antonií Talackovou a jejich dětmi, Kateřinu Winterovou, Evu Salzmannovou, Martina 

Pechláta, Kateřinu Holánovou nebo Hanu Igondu Ševčíkovou. Za nejmladší generaci dorazí: 

Igor Orozovič, Jana Pidrmanová, Radúz Mácha, Filip Kaňkovský. Svoje perníčky nazdobí  

i Nikola Márová – sólistka Baletu ND a soubor tanečníků Laterny magiky. Vystoupí Dětská 

opera Praha pod vedením sólistky Opery Národního divadla Jiřiny Markové.

Dejme Dětem šanci o.p.s. pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich 

cestě k samostatnosti a skrze své projekty se snaží jim usnadňovat úspěšné začlenění do 

společnosti po opuštění dětského domova. 

www.dejmedetemsanci.cz
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povánoční BarováNÍ speciál sandry Novákové a Filipa rajmonta 
na Nové scéně

BAROVÁNÍ – originální projekt Sandry Novákové a Filipa Rajmonta slaví úspěchy již ně-

kolik let. Unikátní pořad, během něhož hosté sedí u stolků a užívají si večer s osobnostmi  

z herecké a hudební branže, si za dobu své existence získal mnoho příznivců právě díky 

své neopakovatelné atmosféře. 

„Tento večer jsme nazvali Barování Speciál a zabývá se všemi uměleckými žánry, styly  

a směry,“ popisuje autorka úspěšného konceptu Sandra Nováková. „Kombinujeme v jednom  

večeru divadlo, operu, balet, pantomimu, akrobacii, kabaret, step, hudbu i zpěv. Filip Rajmont 

v roli moderátora provází pořad svými glosami současné politické situace a celého aktuálního 

společenského dění.“

Speciální povánoční vydání BAROVÁNÍ se na jevišti Nové scény uskuteční v pondělí  

29. prosince od 20 hodin. Vystoupí: Ondřej Ruml, Vojta Lavička & Gypsy Spirit, mim Boris 

Hybner, publicista Josef Klíma, operní sólista Zdeněk Plech, standup komedii reprezentuje 

Lukáš Vychopeň, soubor Laterny Magiky, taneční choreografie Jana Kodeta, Jiří Maryško  

a Divadlo DEMAGO, Taneční Studio Andrea a Dětská opera Praha 

celý výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné účely – tentokráte na účet na-

dačního fondu Pink Bubble – organizace zaměřující se na pomoc dětem a mladým lidem 

v boji s rakovinou. 

nadační fond Pink Bubble podporuje děti a mladé lidi, kterým život zkomplikovalo onko-

logické onemocnění. Snaží se pacientům usnadňovat jejich každodenní život s nemocí  

a pomáhá jim uskutečňovat jejich sny a tajná přání, ať už se nacházejí v období aktivní 

léčby, nebo v čase, kdy se znovu zapojují do běžných činností. 

jedním z projektů podporujících rekonvalescenci a snadnější návrat mezi vrstevníky jsou 

rekondiční a zážitkové pobyty. na nich si mohou slečny a kluci popovídat s vrstevníky, kte-

ří mají za sebou podobné zkušenosti s nemocí a často i potíže s četnými následky léčby, 

navázat nová přátelství a prolomit tak nedobrovolnou izolaci. Podle svých možností mo-

hou vyzkoušet překonat výzvy, na něž by si běžně netroufli, a obnovit či posílit tak znovu 

důvěru ve své vlastní schopnosti. 

www.pinkbubble.cz 

Kontakt pro média:

Tomáš Staněk, public relations,

tel: 224 902 126, mobil: 605 207 249, e-mail: t.stanek@narodni-divadlo.cz

Sledujte profil Činohry na sociální síti Facebook.com

www.narodni-divadlo.cz, www.cinohraND.cz
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