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TISKOVÁ ZPRÁVA 

OSTRAVA 24. května 2021 

 

V ČERVNU ODEHRAJE NDM V DIVADLECH ŠEST PŘEDSTAVENÍ, DVAKRÁT ZATANČÍ BALET ZA 

DOPROVODU HUDEBNÍKŮ Z MUZIKÁLU VENKU V CENTRU OSTRAVY 

 

V pondělí 24. května začíná Národní divadlo moravskoslezské prodávat vstupenky na šest představení tří 
inscenací ve svých divadlech. Diváci budou moci přijít na dvě novinky a jednu osvědčenou komedii: na operu 
Hubička Bedřicha Smetany, populární komedii Habaďúra a hru inspirovanou osudy slavných rodaček 
s názvem Češky krásné, Češky mé! Prodávat se bude v souladu s opatřeními 50% kapacity obou velkých 
divadel. Soubory baletu a operety/muzikálu NDM pak na začátek června připravují venkovní happening na 
březích řeky Ostravice v centru města. „Jsme rádi, že se konečně hnuly ledy a máme signály, že zájem o 
vstupenky do divadel bude. Těšíme se také na diváky venku! Ten půst byl už moc dlouhý,“ těší se na diváky 
ředitel NDM Jiří Nekvasil. 
 
Na 10. a 12. června jsou naplánovány předpremiéry obou obsazení opery Bedřicha Smetany Hubička. Nová 
Hubička vzniká v režii Jiřího Nekvasila, hudební nastudování Marek Šedivý. Operou uzavře NDM 
symbolicky sezónu: TV Noe ji odvysílá živě přenosem z Divadla Antonína Dvořáka 1. července večer. Dílo 
uvidí v červenci také diváci festivalu v Litomyšli.  
 
„Činohra NDM nabídne 11. a 16. června novinku Piotra Rowického s názvem Češky krásné, Češky mé!, 
která přibližuje 20. století skrze osudy několika slavných Češek a kterou v září vidělo publikum (před 
zákazem hrát) pouze dvakrát. Ve dnech 8. a 12. června zveme na divácký hit – stále vyprodanou komedii 
Michaela Cooneyho Habaďúra s Jiřím Sedláčkem a Vladimírem Polákem v hlavních rolích. Pojednává o 
zneužívání systému sociálních dávek, ale díky protagonistům je vlastně pokaždé trochu jiná. Od premiéry 
před 11 lety bylo vždy vyprodáno,“ přiblížil ředitel NDM Jiří Nekvasil.  
 
Soubory baletu a operety/muzikálu pak zvou v červnu širokou veřejnost na open-air performanci s názvem 
Tančící mosty. Ve dnech 4. a 5. června zatančí balet za doprovodu hudebníků z muzikálového souboru na 
trase od Hradní lávky ve Slezské Ostravě po lávku v Komenského sadech v centru Ostravy, tančit se bude 
také na plochách podél řeky Ostravice.  „Nejde o představení v pravém smyslu konané venku, ale o 
happening, kterým chceme potěšit ty, kteří přijdou do parku nebo k řece. Chceme také upozornit na historii 
mostů na trase a zdůraznit jistou symboliku – mosty spojují a dávají všem nové možnosti i naději,“ doplnil 
ředitel Nekvasil.  
 
V červnu už bude moci největší divadlo v MS kraji pozvat diváky také na další z řady koncertů agentury 
Presto do slavnostního sálu Divadla Jiřího Myrona. Muzikálový soubor pokřtí novou publikaci věnovanou 
posledním 10 letům své práce v živém vysílání Muzikál expressu v Českém rozhlase. Balet NDM bude  
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v sobotu 19. června od 15:00 účinkovat na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka. Program 
s názvem Zdenčiny a jiné variace na hudbu Leoše Janáčka bude možné vidět v oboře pod hradem 
Hukvaldy. 
 
Novou sezónu 2021/2022 s mottem RESTART2 (restart na druhou) zahájí NDM 19. srpna slavným 
muzikálem West Side Story a první premiérou bude 25. srpna drama Cyrila Gelyho Diplomacie v režii šéfa  
činohry Vojtěcha Štěpánka. Vstupenky na srpen a září budou v prodeji od 1. června. Pro období srpen až 
prosinec připravuje NDM 13 premiér. Na novinkách, které se měly původně odehrát od října 2020 do června 
2021, pracovaly všechny soubory intenzívně i v době lockdownu – v souladu s platnými nařízeními.    
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