VÝROČNÍ ZPRÁVA
DIVADLA V DLOUHÉ
ZA ROK 2019

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
OD VELKÉ OPERETY K DIVADLU V DLOUHÉ—90 LET DIVADELNÍ ČINNOSTI V DLOUHÉ TŘÍDĚ
4. prosince 2019 uplynulo přesně 90 let od chvíle, kdy se v Dlouhé třídě č. 39 začalo hrát divadlo. V
novém moderním paláci, který na rohu ulic Hradební a Dlouhé nechal postavit velkoobchodník Ottomar Sušický, zahájila provoz Velká opereta divadelního podnikatele Bedřicha Jeřábka. Nové divadlo
bylo otevřeno 4. prosince 1929 americkou operetou Píseň pouště od Sigmunda Romberga na text Otto
Harbacha a Oscara Hammersteina, kterou dirigoval Oskar Nedbal.
Divadlo má velmi zajímavou historii, v budově se odehrálo několik zásadních proměn druhů divadla a
žánrů. Dovolte mi stručnou rekapitulaci.
Velká opereta byla první pražské divadlo věnované výhradně operetnímu žánru. Příznivý vývoj tohoto
divadelního podniku byl násilně ukončen k 1. září roku 1944, kdy byla uzavřena všechna divadla na
území velkoněmecké říše a protektorátu. Při divadelní reorganizaci po květnu 1945, která cíleně likvidovala komerční, zvláště operetní podniky, nebyla Velká opereta již obnovena. V květnu 1945 prostor
získalo Národní divadlo pro nově vzniklé Studio Národního divadla, které tu působilo jednu sezonu.
Další dvě sezony měla v Dlouhé 39 svou domovskou scénu Činohra 5. května. V roce 1949 zde začalo
působit Městské divadlo pro mládež, v roce 1953 přejmenované na Divadlo Jiřího Wolkra. Jeho zřizovatelem se stalo hlavní město Praha. V roce 1991 divadlo změnilo název na Divadlo na Starém Městě.
V roce 1995 byl odvolán stávající ředitel a bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele. Z deseti uchazečů
byla vybrána koncepce, kterou jsem připravila se spoluautory Hanou Burešovou, Štěpánem Otčenáškem a Janem Bornou. Ti také tvořili od 1. července 1996 umělecké vedení nového divadla. Po smrti
Jana Borny v lednu 2017 se členy uměleckého vedení stali režiséři Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský
(duo SKUTR).
Ač byl tento rok v pořadí již dvacátý čtvrtý, přesto má svá „poprvé“. Celý rok probíhal projekt
„Dlouhá cesta ke svobodě“. Impulsem k jeho vzniku se stala významná výročí – loňská „osmičková“ a
zejména třicet let od listopadu 1989. Hlavním tématem je dlouhá a nikdy nekončící cesta ke svobodě,
k suverenitě, důstojnosti. Naše další „poprvé“ jsou méně důležitá, ale udělala radost jak nám, tak divákům: vůbec poprvé jsme vydali kalendář a vyprodukovali limitovanou kolekci oblečení, kterou navrhla herečka Magdalena Zimová.
O naší umělecké činnosti se dozvíte více v této výroční zprávě.
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ
Tvůrčí divadelní kolektiv, který stojí za ředitelkou Danielou Šálkovou, má za sebou více než dvaadvacetileté působení v Divadle Dlouhé, kde potvrdil svou schopnost a potenci divadelní tvorby akceptované jak odbornou veřejností, tak zájmem široké divácké obce.
V roce 2016 proběhlo výběrové řízení, na základě kterého byla stávající ředitelka potvrzena ve funkci
na dalších šest let. Budeme tedy pokračovat v rozvíjení umělecké koncepce, která stála v roce 1996 u
zrodu Divadla v Dlouhé. Tato koncepce se ukázala po všech stránkách nosnou – divácky přitažlivou a
umělecky inspirativní, spojující zábavnost s myšlenkovou náročností. Možnosti, které skýtá zdaleka
nejsou vyčerpány. Základem této koncepce je žánrová a stylová pestrost inscenační tvorby, určené
pro nejrůznější věkové kategorie diváků.
Divadlo v Dlouhé ve spektru českých divadel vymezilo jako divadlo, které překračuje činohru směrem
k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru. Dalším specifickým rysem Divadla
v Dlouhé je kontaktnost jeho představení a kolektivní herecká souhra. Herci nezakládají svou hru na
sólovém extemporování, ale na disciplinované souhře, která vždy slouží inscenaci jako celku. I když v
uplynulých letech vyrostla v divadle řada skutečných hereckých osobností, či dokonce hvězd, je to
právě společná energie a kolektivní duch, které sem přitahují diváky. Ti, jak se v průběhu let ukázalo,
sem nechodí jen na hvězdy či na tituly, ale na „Divadlo v Dlouhé“. Aby divadlo udrželo stálé tvůrčí
napětí, musí se neustále obohacovat novými podněty, proto doplňujeme soubor o mladé členy hereckého souboru a spolupracujeme s okruhem umělecky spřízněných hostů – režisérů, výtvarníků, hudebníků i herců. Prostor poskytujeme také začínajícím talentům.
Koncepce Divadla v Dlouhé je v rámci Prahy ojedinělá a nezastupitelná svým zaměřením na děti a
mládež včetně zaměření na mládež v pubertě a kolem ní. S touto věkovou kategorií diváků se obtížně
komunikuje. Divadlu v Dlouhé se i s těmito diváky podařilo najít společnou řeč a oslovit je. Velikostí
hlediště i jeviště je naše divadlo předurčeno pro výpravné produkce s velkým obsazením a živou hudbou. V tomto smyslu je Divadlo v Dlouhé jediné velké pražské činoherní divadlo soustavně se zaměřující na dětského diváka. Spolupracujeme s množstvím mateřských, základních, středních a odborných
škol z celé Prahy a z blízkého okolí, pro které organizujeme dopolední představení. Pro rodiny s dětmi
hrajeme o víkendech a svátcích. Pod hlavičkou našeho divadla funguje také Klub mladých diváků.
KMD je svým působením na mládež v oblasti estetického rozvoje osobnosti a utváření vlastních hodnotových orientací prostřednictvím kvalitního profesionálního divadelního umění, nezastupitelný.
Každoročně pořádáme festival Dítě v Dlouhé. Festival nabízí dětským divákům nejlepší představení
pro děti a mládež, která vznikla v mimopražských divadlech. Druhým festivalem, který pořádáme, je
Divadelní přehlídka pro nejnáročnější diváky 13+. Tento festival znovu potvrdil, že nejnáročnější diváci (teenageři) si do Dlouhé našli cestu a znovu a znovu se k nám s důvěrou vracejí.
Hlavním pilířem naší koncepce jsou inscenace na velké scéně. Kromě této ústřední činnosti realizujeme dramaturgickou linii Krátká Dlouhá a nově linii ST[ ART]. Jedná se o komorní představení v kavárně s nižším počtem repríz. Cílem je objevit dosud nehrané texty a dát příležitost mladým tvůrcům –
absolventům či studentům divadelních škol.
Součástí naší činnosti je také export a import divadelní tvorby: přestože je jádrem naší činnosti vlastní tvorba, cíleně a systematicky se snažíme představovat pražským divákům to nejlepší
z mimopražské divadelní tvorby. Pražskou divadelní scénu reprezentujeme na nejvýznamnějších tuzemských festivalech a hostujeme i v zahraničí.

3

UMĚLECKÉ VEDENÍ
PhDr. Štěpán Otčenášek / dramaturg, člen uměleckého vedení / zástupce ředitelky
Jako divadelní dramaturg spolupracuje již třicet let se svou ženou, režisérkou Hanou Burešovou, s níž
společně připravil více než čtyřicet inscenací. Vedle řady divadelních úprav se autorsky podílel na scénářích k řadě inscenací. V 80. letech pracoval jako odborný pracovník v Divadelním ústavu a v Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV. Od roku 1990 byl dvacet let redaktorem (2005-09 šéfredaktor)
teatrologického čtvrtletníku Divadelní revue. V letech 1992–95 působil jako dramaturg v Divadle Labyrint. Od roku 1996 je dramaturgem a uměleckým vedoucím Divadla v Dlouhé. Pedagogicky působil na
DAMU.
Hana Burešová / režisérka, členka uměleckého vedení
Dosud nastudovala 70 divadelních inscenací a 5 rozhlasových adaptací divadelních her. Čtyřikrát získala Cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku (Don Juan a Faust - 1993, Smrt Pavla I. - 2008,
Polední úděl - 2012, Lucerna 2017).
Pro režijní tvorbu Hany Burešové je příznačná široká žánrová a stylová pestrost. Její divadelně invenční režie se vyznačují velkým citem pro styl, schopností sdělit obsah hry nezaměnitelnou formou, jež
přísně vychází z poetiky předlohy. Od roku 1996 je uměleckou vedoucí Divadla v Dlouhé. Učí na Divadelní fakultě pražské AMU. Pohostinsky pracovala i v dalších divadlech (Národní divadlo, Divadlo na
Vinohradech, Divadlo Na zábradlí, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Ungelt, Viola, Divadlo
Dubrovník, Městské divadlo Brno). Absolvovala činoherní režii na pražské DAMU.
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (SKUTR) / režiséři, členové uměleckého vedení
Režijní tandem SKUTR tvoří režiséři Martin Kukučka. Inscenace SKUTRu se představily na mnoha
prestižních festivalech v Evropě a Asii. Např. na festivalu Fringe ve skotském Edinburghu absolvovala
jejich inscenace Plačky 22 repríz a byla nominována na Total Theatre Award. Autorské inscenace SKUTRu kombinují tanec, pohyb, akrobacii, loutky, projekce, lightdesign, text a zvuk a daly by se jedním
slovem označit za multižánrové či cross-over.
Kromě volné autorské tvorby se Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský také věnují režii opery, tanečních
inscenací, činohry, cirkusu a dalších divadelních žánrů na předních českých scénách a v zahraničí. Za
svou tvorbu získali mnoho cen, z nichž jsou nejvýznamnější Grand Prix na Mezinárodním festivalu
studentského divadla FIST v Bělehradě 2007 a Cena diváků tamtéž 2007 a 2008, Cena Divadelních
novin 2015 za nejlepší taneční inscenaci roku (Walls and Handbags), Cena Evalda Schorma a Cena
Josefa Hlávky. Třikrát po sobě byli nominováni na talent roku Ceny Alfréda Radoka a v roce 2010 za
inscenaci La Putyka na inscenaci roku Ceny Alfréda Radoka. V roce 2015 byli nominováni na Cenu Divadelních novin ve 4 kategoriích – činohra, alternativní divadlo, hudební divadlo, taneční divadlo.
V roce 2016 pak v kategorii činohra a hudební divadlo.
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UMĚLECKÝ SOUBOR—HERCI

Michalea Doležalová

Pavel Neškudla

Eva Hacurová

Tomáš Turek

Lenka Veliká

Milan Potoček

Jan Meduna

Klára Sedláčková Oltová

Marie Turková
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UMĚLECKÝ SOUBOR—HERCI

Marie Poulová

Čeněk Koliáš

Martin Veliký

Miroslav Zavičár

Jan Vondráček

Magdalena Zimová

Ondřej Rychlý

Martin Matejka
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HERCI—STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Helena Dvořáková

Miroslav Hanuš

Ivana Lokajová

Marek Němec

Pavel Tesař

Miroslav Táborský

Jaroslava Pokorná

Peter Varga

Jiří Wohanka

Vlastimil Zavřel
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HOSTUJÍCÍ UMĚLCI
Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací:
Samuel Budiman, Jaroslav Brabec, Jan Buble, Filip Cíl, Pavel Conk, Daniel Deutscha, Ondřej Eremiáš,
Petr Felcman, Meda Folprechtová, Martina Fialová, Klára Františáková, Jacques Sebastian, Tomáš
Jech,, Kateřina Jirčíková, Kameníková Anna, Kapal Ondřej, Martin Kocourek, Miloslav Kopečný , Zuzana
Kolomazníková, Veronika Lazorčáková, Pavel Lipták, Tomáš Makovský ,Lorenc Josef , Malý Václav, Halina Ničová, Mazák Jan, Meduna Jaromír, Novák Rostislav, Pernetová Lucie, Igor Orozovič, Tomáš
Rejholec, Martina Kocourková, Rychlý Ondřej, Říha Martin, Sklenář Jan, Jarmila Vlčkova , Vojtěch Vondráček, Arnošt Goldflam, Mikuláš Převrátil, Viktorie Tomášková, Turek Tomáš, Racek Kryštof, Tomášek František, Michal Isteník, Julie Součková, František Souček, Meduna Jaromír, Tichá-Špalková Petra, Borůvka Tomáš , Drda Adam, Dvorský Petr, Formánek Jaroslav, Folprechtová Meda , Pokorná Terezie.
Další umělci (jedná se o režiséry, choreografy, scénické a kostýmní výtvarníky, dramaturgy, a
další tvůrce):
Acher Ivan, Altmanová Jana, Hanuš Miroslav, Janoušek Pavel, Kopecký Jakub, Pacek Martin, Preková
Jana, Šrámek Vratislav, Štěpánek Jan, Krofta Jakub, Fischerová Hana, Wiesner Filip, Marek David,
Marková Karola, Potoček Milan, Veliký Martin, Zimová Magdalena, Matejka Martin, Sychra Petr, Milfajt
Jaroslav, Rybáková Simona, Kolomazníková Zuzana, Vondráček Jan, Maria Wojtyszko.

Režisér Jakub Krota a autorka hry Maria Wojtyszko (inscenace Nebe—peklo)
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Jedná se o pracovníky, zaměstnané formou dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce
a na základě dalších smluv.
Dohody o pracovní činnosti:
Uvaděčky, hasiči, nápověda, sekretariát, pokladní/ předprodej vstupenek
Dohody o provedení práce na jednorázové činnosti:
Řízení automobilu na zájezdech, pohybová průprava uměleckého souboru, výpomoci na festivalu,
premiérách a derniérách, výpomoc ve vrátnici, maskérně a při představení, výroba paruk, jednorázový úklid, správcovská činnost a zásobování na rekreačním středisku, výpomoc na veletrzích.
Jiné smlouvy:
Maskérky, zvukaři, účetní, výtvarník, garderoba, právní služby, sekretariát, bezpečnostní technik,
revizní technik, elektroúdržba.
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PREMIÉRY ROKU 2019
Jan Otčenášek

ROMEO, JULIE A TMA
Dramatizace Hana Burešová a Štěpán Otčenášek
Režie Hana Burešová
Dramaturgie Štěpán Otčenášek
Scéna David Marek / Kostýmy Hana Fischerová
Hudba Ivan Acher / Pohybová spolupráce Martin Pacek
Účinkují: Marie Poulová, Pavel Neškudla, Jan Meduna, Miroslav Hanuš, Eva Hacurová, Tomáš Turek,
Marie Turková, Martin Matejka, Michaela Doležalová, Čeněk Koliáš a další.
Tragický příběh lásky studenta a židovské dívky v temné atmosféře Prahy za heydrichiády. Divadelní zpracování stejnojmenné slavné novely.
Z recenzí:
Inscenace se v úvodních scénách jeví jako tradicionalistická a edukativní, ale po deseti patnácti minutách se počáteční dojem rozplývá, a přiznávám, že doteď přesně nevím, díky čemu se tak stane. Nejspíš zásluhou tahu příběhu a tématu. Postupně vysvítá, proč Dlouhá zařadila Romea, Julii a tmu na
repertoár právě nyní. Jako nepřímý apel k současné situaci, kdy jsou vypouštěni džinové připomínající
démony, kteří v minulém století už jednou usilovali o nadvládu. Paleta občanských postojů se vyjevuje
pod tlakem, který vyděluje a pronásleduje určitou skupinu lidí a staví jednoho člověka proti druhému.
Ale i v čase zvrhlého nálepkování, cejchování a kolektivních vin si lze udržet lidskost. .. Edukativní rozměr inscenaci zůstává, ale prvotní obezřetnost vůči této rovině se díky celkovému ztvárnění transformuje v pozitivum: inscenace má svůj étos a mohla by oslovit i mladou generaci, středokoškoláky například.
Josef Chuchma, Artzóna
Burešová s Otčenáškem … dokázali vytvořit vrstevnaté dílo, které je nabité emocemi. Celý příběh je
převyprávěn zcela bez patosu, přesto dojemně.
Lukáš Dubský, i-divadlo.cz
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PREMIÉRY ROKU 2019
ČESKÁ PREMIÉRA

Maria Wojtyszko

NEBE—PEKLO

RODINNÁ INSCENACE

Překlad a režie Jakub Krofta
Scéna Jan Štěpánek
Kostýmy Jana Preková
Hudba Vratislav Šrámek

Účinkují: Eva Hacurová, Pavel Neškudla, Magdalena Zimová, Ondřej Rychlý, Lenka Veliká, Rostislav
Novák st., Klára Sedláčková-Oltová, Michaela Doležalová, Pavel Tesař, Martin Matejka, Martin Veliký,
Tomáš Turek a Čeněk Koliáš.
Nebe - peklo je hrou o lásce a překážkách, které je třeba překonat, abychom mohli žít naplno. Je to
zároveň příběh, který oslavuje ženy, jejich sílu a schopnost postavit se životu a osudu čelem.
Z recenzí:
Z jeviště čiší kolektivní radost ze hry. Představení trvá hodinu a půl bez přestávky, a publikum
bez rozdílu věku a pohlaví celou dobu udrží pozornost.
Kateřina Jírová, i-divadlo.cz

Divácké ohlasy:
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PREMIÉRY ROKU 2019
William Shakespeare

SONETY
Režie SKUTR
Scéna Jakub Kopecký / Kostýmy Simona Rybáková / Hudba Petr Kaláb a Ondřej Rychlý
Premiéra 23. listopadu 2019
Hrají: Eva Hacurová, Marie Poulová, Pavel Neškudla, Magdalena Zimová, Ondřej Rychlý, Jan Sklenář,
Jan Meduna, Tomáš Turek, Miroslav Zavičár a Marie Turková.
Láska, smyslnost, stárnutí těla, rozklad, nevěra, žert, slovní hříčka, paradoxy života, čistá krása, nesmrtelnost, milostný trojúhelník, milostný cit k muži i ke stárnoucí ženě; William Shakespeare uchopil
upadající sonetovou formu po svém a vtiskl jí věčné a autentické pocity, které prožíváme dodnes, pokud jsme někdy alespoň trochu někoho milovali. Obsah Shakespearových sonetů je skutečným zrcadlem člověka v jeho kráse i slabosti.
Z recenzí:
od roku 1963, kdy pro činohru Divadla Na zábradlí Radim Vašinka sestavil a Jan Grossman zrežíroval
„scénický grenobl“ Vyšinutá hrdlička, jsem neviděl inscenaci, jež by s takovou naléhavou náročností
svou jevištní fabulací intelektuálně povzbuzovala imaginaci. A neobvyklostí své reálnosti překonávala
běžná klišé tzv. „divadla poezie“.
Jan Císař, Lidové noviny

Fascinující svět, který se zrodil v hlavě geniálního básníka, na scéně Divadla v Dlouhé ožívá v záblescích, jež jako by se vynořovaly v atriu paměti lidstva i v budoáru osobních vzpomínek.
Jana Soprová, Divadelní noviny
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PREMIÉRY ROKU 2019
Arnošt Goldflam, Viliam Klimáček, Anton Medowits

Nad Tatrou sa blýska (obrázky zo
slovenskej histórie)
Režie KOLEKTIV
Premiéra 11. května 2019

ČESKÁ PREMIÉRA

Účinkují: Martin Matejka, Peter Varga, Martin Veliký, Magdalena Zimová
Mohol by Hitler s predstaviteľmi Slovenského štátu licitovať o cenu za každého deportovaného žida?
Mohol by sa Mečiar vo chvíľach neistoty prechádzať v mystickom „Lese mŕtvych“ a hľadať pomoc u
zosnulých „veľkých“ Slovákov?
Mohol by byť národný zlatý poklad Matice slovenskej z roku 1993, na ktorý babičky odovzdávali rodinné zlato, rozkradnutý?
23 rokov nie spolu. 23 rokov vlastný piesok, vlastné bahno.
3 generácie. 3 dramatici. 3 pohľady. 1 Slovensko.
Z recenzí:
Svěží a především humorný pohled na moderní slovenské dějiny. Četné historické i kulturní narážky
(žasnu, jak dokázali propojit poklad Matice Slovenskej, Buda Spencera, Terence Hilla a Kotlebu). V poslední části, kde exceluje M. Zimová coby Vladimír Mečiar, pak inscenace přechází do vážnějších tónů,
zachovává si však svůj švih a hlavně z dialogu Mečiara (M. Zimová) a Tisa (P. Varga) až mrazí. V Dlouhé to zkrátka umějí, a to v češtině i slovenštině. :)
Gimli35, i-divadlo.cz
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DLOUHÁ CESTA KE SVOBODĚ—PROJEKT
Impulsem k dlouhodobému projektu Dlouhá cesta ke svobodě se stala významná výročí – loňská
„osmičková“ a zejména třicet let od listopadu 1989. Hlavním tématem je dlouhá a nikdy nekončící cesta ke svobodě, k suverenitě, důstojnosti. A nejde jen o svobodu politickou, ale také o svobodu vyjádření, svobodu vnitřního světa člověka. O nekonečnou cestu, kterou absolvujeme jako společnost i jako
jednotlivci, tady a teď.
Sedmnáctý listopad patří mezi nejvýznamnější data české historie. Po třiceti letech od poklidného převratu, který do dějin vstoupil pod názvem Sametová revoluce, jsme chtěli připomenout události, které
převratu předcházely a zamyslet se nad tím, co nám nová epocha přinesla a přináší, i nad aktuálními
problémy dneška. V rámci projektu jsme zvali k hostování zajímavé mimopražské soubory, zorganizovali komponované večery s hudbou, čtením a diskusemi filosofů a politologů a nabídli lektorské úvody
a besedy k souvisejícím inscenacím na repertoáru.
Projekt probíhal po celý rok 2019, prologem byla premiéra inscenace Dopisy Olze, která měla premiéru 17. listopadu 2018. Následovala inscenace Romeo, Julie a tma a projekt z cyklu Krátká Dlouhá Nad
Tatrou sa blýska (obrázky ze Slovenské historie).

Připravili jsme také jednorázové komorní večery na aktuální témata, doprovázené hudbou a otevřené
diskusi všech zúčastněných. Tématy večerů bylo Proč nám chybí Václav Havel aKrize demokracie.

Dialog z inscenace Élektra, který zazněl v jednom
z komponovaných večerů Dlouhá cesta ke svobodě.
Účinkovaly Eva Hacurová a Marie Poulová
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DLOUHÁ CESTA KE SVOBODĚ—DISKUSNÍ POŘADY
V roce 2019 se uskutečnily celkem dva diskusní pořady v rámci projektu Dlouhá cesta ke svobodě.
DLOUHÁ CESTA KE SVOBODĚ I. — PROČ NÁM CHYBÍ VÁCLAV HAVEL
První komorní debatní večer s živou hudbou a zajímavými hosty se v divadelní kavárně uskutečnil ve
středu 6. února. Politicky-filozofická diskuse odrážející se od osobnosti Václava Havla k dnešním aktuálním společensko-kulturním tématům byla prokládána úryvky textů Václava Havla a písněmi. Mezi
hosty moderátorky večera režisérky Terezy Nvotové byli na jedné straně mladí herci Ondřej Rychlý a
Tereza Voříšková, na straně druhé pak jeden z hlavních „mužů Listopadu“ Mons. Václav Malý.
DLOUHÁ CESTA KE SVOBODĚ II. — LISTOPAD 1989, „NECHUMELISMUS“ A DNEŠNÍ KRIZE DEMOKRACIE
Listopad 1989 představoval radikální dějinný předěl: od totality k demokracii, od bezpráví k právnímu
státu, od pobytu v sovětském impériu k suverenitě, od nesvobody ke svobodě. Během uplynulých třiceti let jsme ale ztratili značnou část svobod, které tehdy většině národa „spadly do klína“, jiné jsou
vážně ohroženy - žijeme sice ještě pořád v demokracii, ale ta „polistopadová“ už to není. A co víc –
většina společnosti to není ochotna vidět. Proč k tomu došlo? A proč navzdory všem nepřehlédnutelným varovným příznakům vážných potíží u nás namísto kritické reflexe v minulých letech převážil jev,
který politolog Bohumil Doležal trefně označil jako „nechumelismus“: ať se děje cokoli, hlavně si nepřipouštějme, že jsme v krizi.
Večerem provázel Adam Drda a šéfredaktorka Revolver Revue Terezie Pokorná. Diskuse se zúčastnili i
další zástupci aredakce Revolver Revue, spisovatel a publicista Jaroslav Formánek a Karel Strachota,
vedoucí vzdělávacích projektů o.p.s. Člověk v tísni. Herečky Divadla v Dlouhé Eva Hacurová a Marie
Poulová přednesly dialogy ze Sofoklovy Élektry v režii Hany Burešové.
Karel Strachota (Člověk v tísni), Jaroslav Formánek (spisovatel a publicista), Terezie Pokorná
(šéfredaktorka Revolver Revue) a Adam Drda (novinář a dokumentarista) v druhém diskusním pořadu
z cyklu Dlouhá cesta ke svobodě.
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Projekt stART—PROSTOR PRO MLADÉ TVŮRCE
V rámci projektu stART představujeme tvorbu mladých začínajících umělců (režisérů,
autorů, scénografů, hudebníků i dalších umělců). Linie nezahrnuje jen dramatickou
tvorbu, ale také koncerty, výstavy, workshopy a další programy či umělecké aktivity.
Kromě vlastních inscenací a projektů zveme k hostování zajímavé mladé umělce, jejichž tvorba je nám blízká.
Logo stART najdete také u akcí, vhodných pro cílovou skupinu návštěvníků na prahu
dospělosti. V rámci tohoto projektu se systematicky věnujeme komunikaci se skupinou
mladých diváků. Právě v tomto věku se formují názory a určuje budoucí vývoj osobnosti a na toto formování může mít umění nemalý vliv.
Garantem tohoto projektu je režijní duo SKUTR.
V minulých letech dostali v Dlouhé prostor například režiséři/čerství absolventi DAMU
Adam Svozil, Kristýna Kočí, Adéla Burianová, Linda Dušková nebo Kasha Jandáčková.
Tito režiséři si sebou přivedli spolupracovníky—autory hudby, výtvarníky, dramaturgy,
animátory i herce z řad nejmladší umělecké generace. V letošním roce jsme režii inscenace Konec stříbrného věku svěřili mladému režisérovi Adamu Skalovi.

Inscenace Konec stříbrného věku v režii Adama Skaly—zkoušky a příprava inscenace probíhaly v prosinci 2019.
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FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ
21. ročník festivalu pro děti a jejich dospělé se konal 15. – 20. dubna 2019 v Divadle v Dlouhé
Festival letos nabídl představení sedmi mimopražských divadelních souborů a koncert vážné
hudby pro rodiče s malými dětmi. Na dvanáct festivalových akcí si koupilo vstupenku 2 935 převážně malých a mladých diváků, od batolat přes školáky až ke studentům středních škol. Někteří přišli dopoledne se školou, jiní odpoledne s Klubem mladých diváků, další večer či o víkendu
s rodiči a prarodiči.
Hlavním tématem letošního ročníku festivalu Dítě v Dlouhé bylo hledání identity a vlastního místa na
světě, ba i na onom světě. Hlavní hrdinové většiny festivalových inscenací se potýkali s otázkami, kým
jsou a kam patří, jaké je jejich postavení či životní úkol a také s tím, jak se vyrovnat s dočasností své
pozemské pouti.
Autorem ilustrací v katalogu i dalších materiálech letošního ročníku festivalu byl Jaroslav Milfajt, scénograf, kostýmní výtvarník a ilustrátor, který dlouhá léta spolupracoval s režisérem Janem Bornou.
Navrhl výpravu pro většinu Bornových inscenací v Dlouhé a také ilustroval pět sbírek jeho básní.
V letošním roce se Jaroslav Milfajt stal nositelem Ceny ASSITEJ za dlouhodobý přínos ke scénografii
divadla pro děti.
Festival nabídl také bohatý doprovodný program, který zahrnoval prohlídky zákulisí, dílny, divadelní
jarmark a další aktivity.

PROGRAM FESTIVALU
Dopolední představení pro školy
16.
17.
20.

čtvrtek 10.00
pátek 10.00
pondělí 10.00

Pohádka o Liazce / Naivní divadlo Liberec
Vango / Divadlo rozmanitostí, Most
Nebe – peklo / Divadlo v Dlouhé

Večerní představení pro větší děti a dospělé
15.
16.
17.

středa 19.00
čtvrtek 19.00
pátek 19.00

Babička / Městské divadlo Kladno
Tajemný hrad v Karpatech / Divadlo Alfa, Plzeň
Čarodějův učeň / Činoherní studio, Ústí nad Labem

Víkendový program pro celou rodinu
18.
18.
19.
19.

sobota
sobota
neděle
neděle

9.30+11.00
Filharmoniště /Dechové kvarteto Gaudioso – koncert
15.00 Broučci / Divadlo Lampion, Kladno
10.00 František z kaštanu, Anežka ze slunečnic / Divadlo Polárka, Brno
17.00 Nebe – peklo / Divadlo v Dlouhé
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FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ
FESTIVALOVÉ CENY
21. ročník soutěžní divadelní přehlídky Dítě v Dlouhé vyhlásil v neděli 19. května vítěze obou festivalových cen. Program sice trval až do pondělí 20. května, ale závěrečná představení hostitelského Divadla
v Dlouhé Nebe – peklo byla uváděna už mimo soutěž.
Cena diváků, udělovaná na základě hlasování po každém představení, se od letošního ročníku nově
jmenuje Cena Dítko a jako první ji získalo Naivní divadlo Liberec za inscenaci Pohádka o Liazce
v režii Martina Tichého. Vedle divácké ceny uděluje festival také novou cenu odbornou, pojmenovanou
po zakladateli Divadla v Dlouhé Janu Bornovi. První Cenu Jana Borny získalo na základě rozhodnutí
poroty brněnské Divadlo Polárka za inscenaci František z kaštanu, Anežka ze slunečnic v režii Jana
Cimra.
Festivalovou porotu tvořili zástupci Divadla v Dlouhé, Klubu mladých diváků, divadelní kritička a publicistka Nicola Škvarová a dramaturg, režisér a pedagog Luděk Horký, který rozhodnutí poroty odůvodnil: „Cena Dítko změnila svůj kabátek a přejmenovala se na Cenu Jana Borny. Neztratila přitom nic ze
svého smyslu, tedy ocenit inscenaci, která byla v kontextu festivalového programu výjimečnou a která
zprostředkovala svým divákům autentický divadelní zážitek. Za takovou označila letošní odborná porota inscenaci Divadla Polárka František z kaštanu, Anežka ze Slunečnic. Divadelní adaptace lyrického
pohádkového příběhu básníka Radka Malého dobře vystihuje křehkost předlohy a dále ji rozvíjí v situacích a vztazích rázovitých postaviček. Inscenátoři originálně pracují s prostupováním prostor jeviště a
hlediště, zprostředkovávají dětem sevřený zážitek, založený na komplexním smyslovém vnímání divadelní poezie. Inscenace vyniká osobitým a vkusným výtvarným stylem a smyslem pro přirozenou interakci s dětským publikem.“
Festival nabídnul bohatý doprovodný program: divadelní jarmark, prohlídky zákulisí a další aktivity pro děti, rodiče i vyučující
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FESTIVAL 13+
10. ročník festivalu pro mladé publikum 13+ se konal ve dnech 6. — 11. února 2019.
Program zahrnoval devět představení, která vidělo 2 423 převážně mladých diváků, návštěvnost
přesáhla 90%. Většinu představení přivezla mimopražská profesionální divadla – z Plzně přijelo Divadlo Alfa (Alfa farma), z Mostu Městské divadlo (Homevideo) i Divadlo rozmanitostí (Bez keců a bez autorit), z Ústí nad Labem Činoherní studio (451 stupňů Fahrenheita), z Brna Divadlo Polárka (Vnitřní
nepřítel) a z Ostravy Divadlo Petra Bezruče (#nejsemrasista_ale).
Zahájení a závěr festivalu připadly hostitelskému Divadlu v Dlouhé, které uvedlo novou adaptaci novely Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma a také jednorázový divadelně komponovaný debatní večer Dlouhá cesta ke svobodě I na téma Proč nám chybí Václav Havel?
Po všech dopoledních představeních pro školy následovaly diskuse s tvůrci a účinkujícími a po představení Vnitřní nepřítel workshop.
Celý festival sledovali a recenzovali studenti Divadelní vědy FF UK Divědové na svém blogu a budou
se mu věnovat také souhrnně v pořadu Českého rozhlasu Vltava Divadlo: Reflexe!
Témata festivalových inscenací byla letos dosti temná, vyprávějící o křehkosti a nesamozřejmosti
svobody a demokracie, svůdnosti manipulace a také o všudypřítomných rizicích současného života
v kyberprostoru. To vše ve zpracování čitelném a sdělném pro mladé publikum od třinácti let výše, ať
už byl námět ryze současný, jako u většiny titulů, anebo se vztahoval k nedávné minulosti (Alfa farma)
či naopak dystopické budoucnosti (451 stupňů Fahrenheita).
Festival 13+ pořádá Divadlo v Dlouhé za přispění svého zřizovatele hl. m. Prahy a s podporou Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury. Všechna festivalová představení se zaměřují na publikum
v teenagerovském věku, což je v domácí divadelně-festivalové nabídce zcela výjimečné. Výjimečné je i
festivalové vstupné pro studenty 100 Kč. Hraje se dopoledne pro školy, v podvečer a večer pro veřejnost a Klub mladých diváků.

PROGRAM FESTIVALU
Dopolední představení pro školy:
Středa 6. 2. 10:00 Divadlo Alfa, Plzeň - Alfa farma, režie Tomsa Legierski
Čtvrtek 7. 2. 10:00 Městské divadlo v Mostě - Homevideo, režie Adam Doležal
Pátek 8. 2. 10:00 Divadlo rozmanitostí, Most - Bez keců a bez autorit, režie Jiří Ondra
Pondělí 11. 2. 10:00 Divadlo v Dlouhé - Romeo, Julie a tma, režie Hana Burešová

Večerní a víkendová představení:
Středa 6. 2. 19:00 Divadlo v Dlouhé - Dlouhá cesta ke svobodě I
Čtvrtek 7. 2. 19:00 Činoherní studio Ústí nad Labem - 451 stupňů Fahrenheita, režie Adam Svozil a
Kristýna Kosová
Pátek 8. 2. 19:00 Divadlo Polárka, Brno - Vnitřní nepřítel, režie Filip Nuckolls
Sobota 9. 2. 19:00 Divadlo Petra Bezruče, Ostrava - #nejsemrasista_ale, režie Braňo Holiček
Neděle 10. 2. 17:00 Divadlo v Dlouhé - Romeo, Julie a tma, režie Hana Burešová
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HRAJEME PRO ŠKOLY
Divadlo v Dlouhé je jediné velké pražské činoherní divadlo soustavně se zaměřující na dětského diváka.
Velikostí hlediště i jeviště je naše divadlo předurčeno pro výpravné produkce s velkým obsazením a
živou hudbou.
Spolupracujeme s množstvím
mateřských,
základních,
středních a odborných škol
z celé Prahy a z blízkého okolí,
pro které organizujeme dopolední představení. V naší databázi je téměř 1.500 kontaktů
na učitele základních škol ( z
toho cca 850 pedagogů z pražských škol), téměř 300 kontaktů na učitele gymnázií a 100
kontaktů na učitele dalších
středních škol.
V roce 2019 navštívilo dopolední školní představení celkem
19.446 diváků z mateřských,
základních i středních škol a
učilišť.
Nejmladším divákům nabízíme tři představení z vlastní produkce (Jak jsem se ztratil, O líné babičce a
Nebe—peklo) a celou řadu představení hostujících souborů. Pro starší diváky jsou určena představení
festivalů Dítě v Dlouhé a 13+. Představení pro školy jsou stále vyprodaná a je velmi obtížné uspokojit
všechny zájemce.
Ceny vstupenek pro předškoláky začínají na 90 korunách, pedagogický doprovod má vstup zdarma.
Vycházíme tak vstříc i dětem ze sociálně slabších rodin, pro které je návštěva běžné komerční produkce nedostupná.

Prohlídka zákulisí v rámci
festivalu Dítě v
20

DALŠÍ AKCE
PREMIÉRA DOKUMENTU JAN BORNA ANEB DOKRESLENÍ JANKA
V neděli 27. ledna jsme uvedli premiéru dokumentárního filmu Jan Borna aneb Dokreslení Janka o
spoluzakladateli Divadla v Dlouhé Janu Bornovi (25. 8. 1960 - 16. 1. 2017).
Projekce se zúčastnili autoři dokumentu Radovan Táborský, Karolína Volfová a Patricie Malínská. Večerem vás jako moderátor provázel Miroslav Táborský. Zazněly také elektronické balady písničkářky a
herečky Dany Markové, jež vycházejí z básnické sbírky Jana Borny O lásce a o ničem.
Dokument se stal Událostí měsíce v únorovém čísle Divadelních novin.

VIDEODERNIÉRA INSCENACE POLEDNÍ ÚDĚL
Inscenaci Polední úděl jsme naposledy zahráli v prosinci 2017. Poté jsme inscenaci z důvodu dlouhodobé nemoci v souboru stáhli z repertoáru. V lednu 2019 již bylo zřejmé, že inscenaci již není možné
znovu nasadit, a proto jsme se rozhodli rozloučit se s ní netradičním způsobem.
Inscenace, oceněná řadou cen včetně titulu „inscenace roku“ měla řadu fanoušků, kteří ji navštěvovali
opakovaně. Zejména těm, ale i tvůrcům, jsme chtěli umožnit se s inscenací rozloučit. Hlediště Divadla
v Dlouhé se na jeden den proměnilo v kinosál a několik stovek diváků shlédlo videozáznam Poledního
údělu.
Videoderniéry se účastnili i všichni účinkující, kteří spolu s režisérkou a dalším tvůrci před projekcí
krátce promluvili o vzniku inscenace i zkušenostech z jejího reprízování.
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DALŠÍ AKCE
ANGLICKÉ TITULKY NA PŘEDSTAVENÍ DOPISY OLZE
V březnu 2019 jsme poprvé v historii Divadla v Dlouhé uvedli představení s anglickými titulky. Pro tento účel jsme vybrali představení režijního dua SKUTR Dopisy Olze. Tento titul nyní uvádíme s anglickými titulky pravidelně.
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DALŠÍ AKCE
VÝSTAVA SHAKESPEAROVÝCH ORIGINÁLŮ
Od 1. do 8. května měli naši diváci ojedinělou možnost prohlédnout si originály dvou původních listů
s úryvky her Williama Shakespeara Othello a Mnoho povyku pro nic.
Oba listy pocházejí z limitované edice Shakespeare 200, která vznikla v roce 2016 k 400. výročí úmrtí
Williama Shakespeara (+ 23. dubna 1616) a zahrnuje dvě stě původních listů vyjmutých z tzv. nedokonalého Druhého folia, vydaného v roce 1632. Nyní jsou v majetku soukromého českého sběratele, který
je na omezenou dobu zapůjčil k vystavení v našem divadle.
Každý úryvek si diváci mohli přečíst v alžbětinském originále, moderní anglické verzi a v českém překladu Jiřího Joska a E. A. Saudka.
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SETKÁNÍ S TVŮRCI
V loňském roce jsme zahájili nový program lektorských úvodů k inscenacím a besed s tvůrci a inscenátory. O lektorské úvody a setkání s tvůrci je velký zájem.
V letošním roce proběhly besedy a lektorské úvody k řadě inscenací. Účastnili se nejen režiséři a dramaturgové, ale i účinkující.
Přehled setkání s tvůrci v roce 2019:
9. 1.
11. 2.
27. 2.
5. 3.
29. 4.
25. 11.

Sen v červeném domě
Romeo, Julie a tma—beseda s tvůrci pro školy
Romeo, Julie a tma
407 gramů z Bohumila Hrabala
Racek
Sonety

Setkání s tvůrci plánujeme v budoucnu realizovat před každou první reprízou nové inscenace a dále
příležitostně pro školy nebo členy Klubu patronů. Pro členy Klubu patronů připravujeme navíc také
setkání se zástupci různých divadelních profesí, jako jsou scénografové, kostýmní výtvarníci, vedoucí
výroby, vedoucí krejčovny atd. Příležitost setkat se s nejrůznějšími divadelními profesemi mají také
návštěvníci festivalů, pro které připravujeme prohlídky zákulisí, během kterých hovoří o své práci také
rekvizitáři, garderobiérky, osvětlovači nebo zvukaři.

Foto:
Na listopadovém setkání s tvůrci naší nejnovější inscenace Sonety jsme přivítali vzácného hosta: překladatele Martina Hilského. Ve zcela zaplněné kavárně hovořil o svém vztahu k Shakespearovým Sonetům v moderátorem diskuse režisérem Lukášem Trpišovským. O postřehy ze zkoušení se s diváky podělili herci Eva Hacurová a nový člen souboru Miroslav Zavičár.
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SVĚTOVÝ DEN DIVADLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Světový den divadla pro děti a mládež se každoročně slaví 20. března. Při této příležitosti se konala
Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 2019, jejímž pořadatelem bylo České středisko ASSITEJ. Přehlídka inspirativních představení pro děti a mládež se konala již po devatenácté.
Naše divadlo se přehlídky zúčastnilo představením O líné babičce dne 22. března. Na tomto představení byla scénografovi této inscenace Jaroslavu Milfajtovi předána cena ASSITEJ 2019 za dlouhodobý
hravý a mimořádně nápaditý přístup ke scénografii v divadle pro děti. V jeho podání bývá výtvarné
řešení divadelní inscenace nejen funkční z hlediska režijní koncepce, ale vždy silně inspirativní a zábavné pro dětské diváky. Nepodceňuje dětskou fantazii, nepodléhá popisnosti a rozvíjí alegorický potenciál jevištních výprav.
Dalšími pořadateli přehlídky byli Sdružení pro tvořivou dramatiku, PRO ASSITEJ, KD Mlejn, Divadlo
v Dlouhé, Divadlo v Celetné a Divadlo Disk.
Divadlo v Dlouhé připravilo k výročí Světového dne divadla pro děti a mládež také mimořádnou nabídku vstupenek na první reprízu nejnovější inscenaci Nebe—peklo za zvýhodněné ceny.
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Ludvík Aškenazy,J.Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL
režie Jan Borna
premiéra 26. února 2000
počet repríz 542
J. Borgeson, A. Long, D. Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
režie Jan Borna
premiéra 29. 11. 2008
počet repríz 283
J. Borna, I. Smejkalová, M. Hanuš a kolektiv
KABARET KAINAR—KAINAR
režie Jan Borna a Miroslav Hanuš
premiéra 24. 11. 2012
počet repríz 132
Alena Kastnerová, Jan Borna
O LÍNÉ BABIČCE
režie Jan Borna a Miroslav Hanuš
premiéra 23. listopadu 2013
počet repríz 150
William Shakespeare
MNOHO POVYKU PRO NIC
Režie Hana Burešová
Premiéra 5. dubna 2014
počet repríz 77
Ladislav Klíma
LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Režie Hana Burešová
Premiéra 21. 3. 2015
Počet repríz 57
Ivan Alexandrovič Gončarov
OBLOMOV
Režie Hana Burešová
Premiéra 16. března 2016
Počet repríz 46

Alois Jirásek
LUCERNA
Režie Hana Burešová
Premiéra 17. března 2017
Počet repríz 50
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Anton Pavlovič Čechov
RACEK
Režie SKUTR
Premiéra 25. května 2017
Počet repríz 28
Sue Townsendová
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A
3/4
Režie Miroslav Hanuš
Premiéra 8. listopadu 2017
Počet repríz 63
Sofoklés
ÉLEKTRA
Režie a překlad Hana Burešová
Premiéra 22. března 2018
Počet repríz 32
Skutr a kol.
SEN V ČERVENÉM DOMĚ
Režie SKUTR
Předpremiéra 8. 6.2018
Počet repríz 17
Václav Havel
DOPISY OLZE
Dramatizace a režie SKUTR
Premiéra 17. listopadu 2018
Počet repríz 25
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DERNIÉRY ROKU 2019
Paul Claudel
POLEDNÍ ÚDĚL
režie Hana Burešová
premiéra 12. dubna 2011
Derniéra 26. 1. 2019
Počet repríz 69

Cena Alfréda Radoka za inscenaci roku, ženský herecký výkon (Helena Dvořáková) a
scénografii. Inscenace roku 2011 v anketě
Divadelních novin. Cena Thalie pro Helenu
Dvořákovou. První uvedení.

Roger Vitrac
VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI
Režie Jan Mikulášek
Premiéra 11. 6. 2015
Derniéra 2. 3. 2019
Počet repríz 25

Cena Grenouille festivalu Sněz tu žábu.

Bertolt Brecht
HOVORY NA ÚTĚKU
Režie Jan Borna a Miroslav Hanuš
Premiéra 3. prosince 2016
Derniéra 19. 3. 2019
Počet repríz 37
Roland Schimmelpfenning
ČTYŘI SVĚTOVÉ STRANY
Režie a dramaturgie: Kasha Jandáčková
Premiéra 15. září 2018
Derniéra 27. dubna 2019, Počet repríz 8
Bohumil Hrabal / Miroslav Hanuš
407 GRAMŮ Z BOHUMILA HRABALA
Režie Jan Borna a Miroslav Hanuš
Premiéra 29. listopadu 2014
Derniéra 8. listopadu 2019
počet repríz 68
Arnošt Goldflam, Viliam Klimáček, Anton Medowits
NAD TATROU SA BLÝSKA (obrázky zo slovenskej histórie)
Režie KOLEKTIV
Premiéra 11. května 2019, derniéra 8. prosince 2019
počet repríz 6
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DRAMATURGICKÝ VÝHLED 2020
Michael Frayn
BEZ ROUCHA
Úprava a režie: Hana Burešová
Úprava a dramaturgie: Štěpán Otčenášek
Premiéra v březnu 2020
Komedie z divadelního prostředí o tom, jak je někdy složité a mnohdy nemožné odehrát představení
tak, jak bylo nazkoušeno a jak rozdílný je svět pohledem „zepředu“ (před oponou) a pohledem
„zezadu“ (v zákulisí).
Gertuda Von Le Fort
VYTRŽENÍ PANNY Z BARBY
Režie: Jan Nebeský
Světová premiéra v červnu 2020
Dramatizace Lucie Trmíková
Dramatizace literárního zpracování neblahé události, která stihla magdeburgský klášter u sv. Anežky
za času náboženského rozkolu. K hloubce a síle myšlenky druží se v tomto mistrovském dílku G. von le
Fort vynikající umění vyprávěčské.
INSCENACE HANY BUREŠOVÉ
Režie: Hana Burešová
Dramaturgie: Štěpán Otčenášek
Premiéra v listopadu 2020
Jasutaka Cucui
KONEC STŘÍBRNÉHO VĚKU
Režie: Adam Skala
Premiéra v lednu 2020
Krátká Dlouhá / Start
V rámci projektu st[ART] dáváme prostor začínajícím režisérům a čerstvým absolventům DAMU. Režisér Adam Skala si vybral dramatizaci románu japonského autora Jasutaka Cucui Konec stříbrného věku. Je to sžíravá satira plná černého humoru, reagující na problém stárnoucí populace.

SCÉNICKÉ ČTENÍ SLOVENSKÉHO TEXTU
Režie: kolektiv
Předběžný termín premiéry: červen 2020
Krátká Dlouhá
Scénická čtení slovenských textů v podání rodilých mluvčí získala svůj stálý okruh diváků a přispívají
k znovuobjevení povědomí o slovenské literatuře a dramatické tvorbě mezi českým publikem. Poslední
premiérou z této dramaturgické linie je scénické čtení Nad Tatrou sa blýska, které mělo premiéru
v květnu 2019.

FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ 22. ročník / 20. – 24. května 2020
FESTIVAL 13+ 11. ročník / 15. – 18. ledna 2020
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
Velká výroční anketa portálu i-divadlo.cz o nejlepší divadelní inscenace, nejoblíbenější divadlo, nejlepší herecké výkony a jiné počiny (též o propadáky...)
ROK 2018 /15. ročník/
Výroční komunitní anketa se hodnotitelsky ohlíží za uplynulým rokem v divadlech v celé České republice, resp. událostmi s divadlem souvisejícími. Sledované období prosinec 2017 - listopad 2018. Anketa
je rozdělena na divácké a redakční hlasování.
Divácké hlasování
Nejoblíbenější divadlo roku 2018: 1. místo DIVADLO V DLOUHÉ
Nejlepší ženský herecký výkon roku 2018: 1. místo Eva Hacurová – Élektra
Nejlepší inscenace roku 2018: 4. místo – Élektra, 13. místo Dopisy Olze, bodovala i třetí velká premiéra Sen v červeném domě.

Redakční volba
V kategorii Jiný umělecký počin: hudba nebo texty písní zvítězil Aleš Březina za hudbu k inscenaci Élektra. Nominováni byli i Štěpán Otčenášek & Hana Burešová za úpravu textu k inscenaci Élektra, Jakub Kopecký za scénu k inscenaci Sen v červeném domě a Martin Černý za scénu k inscenaci Élektra
Na inscenaci roku byla nominována také Élektra v režii Hany Burešové
V kategorii Ženský herecký výkon se do nejužší nominace dostala Eva Hacurová za hlavní roli v inscenaci Élektra. V širší nominaci byla také Petra Špalková za roli Klytaiméstry v téže inscenaci.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
CENY DIVADELNÍ KRITIKY
V anketě, navazující na tradici Cen Alfréda Radoka, získalo naše divadlo řadu nominací:

HUDBA ROKU
2. místo: Aleš Březina za hudbu k inscenaci Élektra
Podstatnou měrou přispívá k třeskuté a za chvíli za ztišené symfonii inscenace (M. Zdeňková)
9.—14. místo: Jan Vondráček za hudbu k inscenaci Sen v červeném domě
Nominován byl také Petr Kaláb za hudbu k inscenaci Dopisy Olze (režie SKUTR)
TALENT ROKU
4.—5. místo: Eva Hacurová (držitelka tohoto ocenění z předchozího roku)
DIVADLO ROKU
4.—5. místo
Stále se zvyšující inscenační úroveň divadla, zejména po nástupu režijního tandemu SKUTR (J. Grulich)
Předpovědi truchlé části divadelních glosátorů o vyčerpanosti a vyčpělosti se vůbec nenaplnily. Impulsem k ozdravění, připustíme-li, že ho bylo zapotřebí, je příchod tvůrčího tandemu Trpišovský-Kukučka
(J. P. Kříž)
ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU
6.—7. místo: Eva Hacurová za hlavní roli v inscenaci Élektra
Mladá herečka je tvrdohlavou mladou dívkou, která hluboce prožívá veškeré své city až do krajnosti,
ale má zároveň kvality antické heroiny. (J. Soprová)
9.—12. místo: Petra Špalková za roli Klytaiméstry v inscenaci Élektra
NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU
9.—10. místo: Sofoklés Élektra, režie Hana Burešová
Způsob, jakým komplexně uchopila režisérka téma, nadčasově a přitom až nepříjemně současně bez
jediné tzv. aktualizace a bez pašování vlastní geniality do příběhu nemá v přístupu k antice i tzv. klasice u nás obdoby. (V. Just)
Nenápadně feministický výklad, kde se ukazuje, jak obtížné je pro ženu vládnout, vzepřít se i brnit. V
poměrech, zatížených zločinem, jsou všichni tak či onak šílení. (A. Zemančíková)
POPRVÉ UVEDENÁ ČESKÁ HRA
9.—16. místo: Václav Havel—Dopisy Olze, režie SKUTR
SCÉNOGRAFIE ROKU
Nominováni byli i Martin Černý za scénu k inscenaci Élektra a Jakub Kopecký za scénu k inscenaci Sen
v červeném domě
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
MARIE POULOVÁ BYLA NOMINOVÁNA NA CENY THÁLIE
Do širší nominace 26. ročníku Cen Thálie byla vybrána i Marie Poulová za mimořádný výkon v
inscenaci Romeo, Julie a tma. Jde o významné ocenění umělecké práce této mladé herečky.
Ceny Thálie pořádá Herecká asociace, která je od svého založení nezávislou profesní a odborovou organizací výkonných divadelních umělců s působností na území České republiky.
26. ročník Cen Thálie si klade za cíl prezentovat, popularizovat a odměňovat divadelní umělce za mimořádné jevištní výkony a současně s tím zvyšovat společenskou prestiž českého divadla.

Pavel Neškudla a Marie Poulová v inscenaci Romeo, Julie a Tma režisérky Hany Burešové
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
Režisérka Hana Burešová získala Cenu Genia smíchu
Režisérka Hana Burešová získala Cenu Genia smíchu na 19. ročníku GRAND Festivalu smíchu
v Pardubicích, a to za „mnohaletou dramaturgicko-režijní péči o čistotu komediálního žánru
a nacházení adekvátního jevištního života nejrůznějších textů“. Předání ceny proběhlo v rámci slavnostního galavečera v pondělí 28. ledna, kdy však Hana Burešová měla první generální zkoušku připravované inscenace Romeo, Julie a tma. Sochu akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře za ni
proto přebral průvodce večerem (a autor jeho scénáře) Miroslav Hanuš.

Dokument Dokreslete Janka, který měl premiéru v
našem divadle, se stal „událostí měsíce“ Divadelních
novin
Dokument, který režíroval mladý režisér Radovan Táborský, vznikl ve spolupráci s Divadlem v Dlouhé.
Dokumentem provázel herec našeho divadla Miroslav Táborský a vystupovala v něm řada herců i dalších členů našeho divadla. Natáčelo se převážně v Divadle v Dlouhé, byly použity i archivní záběry z
inscenací, které režíroval jeden ze zakladatelů Divadla v Dlouhé, dlouholetý kmenový režisér a umělecký šéf Jan Borna. Dokument byl uveden při příležitosti druhého výročí úmrtí Jana Borny.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
CENA ASSITEJ 2019 PRO JAROSLAVA MILFAJTA
Výbor Českého střediska ASSITEJ udělil Cenu ASSITEJ 2019 Jaroslavu Milfajtovi za dlouhodobý hravý a
mimořádně nápaditý přístup ke scénografii v divadle pro děti. V jeho podání bývá výtvarné řešení divadelní inscenace nejen funkční z hlediska režijní koncepce, ale vždy silně inspirativní a zábavné pro
dětské diváky. Nepodceňuje dětskou fantazii, nepodléhá popisnosti a rozvíjí alegorický potenciál jevištních výprav. Cena ASSITEJ byla Jaroslavu Milfajtovi předána v pátek 22.3.2019 v Divadle v Dlouhé před
začátkem inscenace O líné babičce, jejíž výpravu vytvořil. Jaroslav Milfajt je autorem divadelní výpravy
k řadě inscenací Divadla v Dlouhé.
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DIVÁCKÉ OHLASY
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OCENĚNÍ PRO SONETY
Dramatizace shakespearových Sonetů v režii Skutru získala v recenzi portálu Kulturio.cz nejvyšší možné ocenění ve všech hodnocených kategoriích.
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ÚČAST NA FESTIVALECH
DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2019 / BRNO / KVĚTEN 2019
Divadelní svět Brno patří k největším a nejprestižnějším divadelním festivalům ve střední Evropě. Těží
jak z výhodné polohy města Brna, ležícího mezi Bratislavou a Vídní, tak z unikátní celoroční spolupráce
a zázemí brněnských divadelních scén – Národního divadla Brno, Divadla Husa na provázku, HaDivadla, Městského divadla Brno, Divadla Polárka a Divadelního studia Marta. Díky tomu se druhé největší
město České republiky každoročně stává místem setkání předních divadelních souborů a fanoušků
progresivního divadla z celého světa. Jeho téma zní: EVROPSKÝ SEN. Festivalu jsme se účastnili s
inscenací Hany Burešové Élektra.
DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ / HRADEC KRÁLOVÉ / ČERVEN 2019
Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové prokázal za uplynulých dvacet ročníků svůj nesporný smysl. Oslava divadla, v pravidelném termínu posledních deseti dnů sezony (21. –
30. června), je jejím každoročním vyvrcholením. Během deseti festivalových dnů se pravidelně odehraje kolem 220 představení na dvaceti scénách, kterými pořadatelé disponují. Festivalová dramaturgie
všech spolupořadatelů má za hlavní kritérium kvalitu nabízených představení. Nedílnou součástí mezinárodních festivalů v Hradci Králové jsou doprovodné akce – umělecké dílny, koncerty, výstavy, profesní setkání divadelníků, debaty a besedy, setkání s legendami českého divadla.
Jednoho z nejvýznamnějších tuzemských festivalů jsme se účastnili hned s dvěma inscenacemi,
které zahajovaly a zakončovaly festival: Dopisy Olze v režii SKUTRu a Romeo, Julie a tma v režii
Hany Burešové.
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO / PLZEŇ / ZÁŘÍ 2019
Mezinárodní festival Divadlo, který se každoročně v září koná v Plzni, má za cíl konfrontovat českou
profesionální divadelní tvorbu se špičkovými inscenacemi zahraničními především evropskými se
zvláštním důrazem na prostor Visegrádský, a přiblížit tak české divadelní i laické veřejnosti moderní
divadelní trendy jakož i u nás neobvyklé divadelní styly a inscenační postupy evropského a světového
divadla, a přispět tím k naší integraci do evropských struktur. Dalším z cílů je představit především
mimořádné a pozoruhodné inscenace zahraniční a dále výběr českých inscenací, a to v široké škále
tematické, stylové i žánrové (činohra, hudební, taneční, loutkové i pouliční divadlo). Na nejvýznamnější tuzemský divadelní festival jsme byli pozváni s inscenací Dopisy Olze v režii SKUTRu.
FESTIVAL ASTORKA 2019 / BRATISLAVA, SLOVENSKO / ŘÍJEN 2019
XV. ročník mezinárodního FESTIVALU ASTORKA 2019 přinesl umělecké zobrazení současnosti i minulosti postsocialistických zemí a zamýšlel se nad lidským konáním v době totality a po jejím pádu a nad
směrováním našich společností v nové demokracii od roku 1989. Na festival jsme byli pozváni s inscenací Dopisy Olze režijního dua SKUTR.
FESTIVAL VÍKEND ATRAKTÍVNEHO DIVADLA / ZVOLEN, SLOVENSKO / LISTOPAD 2019
Víkend atraktivního divadla je dnes již mezinárodní divadelní festival, spojený s dalšími formami alternativního umění. Byl založen 17. 11. 1989. Orientuje se zejména na netradiční formy divadla a nabízí
to nejzajímavější, co během sezóny vznikne zejména na české a slovenské divadelní scéně a v okolních
státech. Součástí akce jsou kromě divadla i koncerty, výstavy, diskuse, film, happeningy, performance
a workshopy. Diskusní fóra otevírají aktuální společenská témata, které tematicky často navazují na
hlavní divadelní a hudební program. Také na tomto festivalu jsme hostovali s inscenací režijního
tandemu SKUTR Dopisy Olze.
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HOSTOVÁNÍ—ZÁJEZDY
V roce 2019 jsme realizovali 16 zájezdů, z toho dva zahraniční.
Přehled zájezdů podle titulů:
Jak jsem se ztratil


Děčín—leden a prosinec

Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4


Třinec



Ostrava



Kladno



Jablonec nad Nisou



Nový Jičín



Prostějov



Trutnov

Élektra


Brno

Dopisy Olze


Hradec Králové—červen a listopad



Plzeň



Bratislava (Slovenská republika)



Zvolen (Slovenská republika)

Romeo, Julie a tma


Hradec Králové
Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Dlouhodobě spolupracujeme s divadelními soubory, hrajícími pohádky pro nejmenší děti. Tyto
soubory zveme k hostování do divadelního foyer v termínech, kdy nemůžeme z provozních důvodů nasadit vlastní představení. Inscenace zároveň rozšiřují naši programovou nabídku pro
děti od tří let. Mnohé z inscenací měly premiéru právě v Divadle v Dlouhé, kde se i nejčastěji
reprízují.
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Autorem i režisérem inscenace je Arnošt Goldflam, hraje stálý host soubor LokVar. Velmi úspěšná inscenace se dočkala pokračování Tatínek není k zahození 002.
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ 002
Premiéra 27. května 2018 v Divadle v Dlouhé
Stálý host Divadlo LokVar nastudoval pokračování úspěšné knihy Tatínek není k zahození 002. Inscenace je určena pro první stupeň základních škol. Režisérem i autorem předlohy je Arnošt Goldflam.
SNĚHURKA
V režii Michaely Homolové vznikla netradiční loutková pohádka na klasické téma. Kdo je krásnější?
Královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? A jsou trpaslíci pořádkumilovní? Myslíte si, že znáte tuto
pohádku opravdu dobře? Kdo uvidí - pochopí. Pro děti od tří let. Host—divadelní spolek LokVar.
KRVAVÝ ROMÁN
Inscenace na motivy románu Josefa Váchala měla premiéru v lednu 2019 v Divadle v Dlouhé. Je určena druhému stupni základních škol, středoškolákům i dospělým divákům. Scénář a režie LokVar, režijní spolupráce Michaela Homolová, scéna a loutky Bára Hubená.
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Klasický příběh o lásce víly k princi v jedné malé kavárně, kde se potkají on a ona. Jevištěm se stává
celé prostředí kavárny, ale především velké akvárium, kde se odehrávají magické podmořské scény.
Hraje divadelní spolek LokVar.
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Úsměvné příběhy dvou kamarádů: zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka na motivy
stejnojmenné dětské knížky Arnolda Lobela. Inscenaci připravilo Divadlo pro malý.
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Představení je určeno dětem od tří let, ale nenudí se na něm ani dospělí. Diváci v něm mohou vidět
stylově netradiční loutky a být svědky pohádkových kouzel, která k tomuto příběhu neodmyslitelně
patří. V průběhu zazní několik veselých, živě zpívaných písní doprovázených harmonikou. Celá pohádka je založena na přímé spolupráci dětí s hlavními hrdiny. Dlouhý, Široký a Bystrozraký tvoří jakousi
možnou paralelu mezi pohádkovými bytostmi a porůznu postiženými lidmi. Ukazujeme dětem, že bychom se neměli posmívat někomu „jinému, odlišnému“ a že každý člověk má svou cenu. Účinkují
Magdalena Zimová a Martin Matejka (divadlo AHA).
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA
Divadelní spolek Anima Candida uváděl představení pro nejmenší dopoledne pro školy a o víkendech
pro rodiny s dětmi. Čapkovo "povídání" je podtrženo řadou vizuálních nápadů realizovaných různými
druhy loutek, které jsou vytvořeny v duchu ilustrací J. Čapka. V představení se poznají děti, které se
nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře, nechtějí snídat a podobně. Ale dozvědí se také, jak by to s nimi
mohlo dopadnout. Autor však nevychovává se vztyčeným ukazovákem, ale s humorem a laskavým
pohlazením. S loutkami i na živo hráli Miroslav Táborský a Kateřina Táborská.
AUCASSIN A NICOLETA
Loutková rytířská komedie na motivy prastaré francouzské legendy. V režii Michaely Homolové účinkují Peter Varga a Martin Veliký. Divadelní spolek Lokvar.
ČESKÝ HONZA
Režie Michaela Homolová Scéna a loutky Barbora Hubená Hudba Milan Potoček
Hra Vítka Peřiny na motivy pohádek o českém Honzovi nastudoval Divadelní spolek Lokvar. Loutková
pohádka pro děti od tří let, která začíná na peci a končí královskou svatbou. Povede se Honzovi rozhoupat a vyzrát na čerty, draka a loupežníka? A vybrat si tu správnou nevěstu? No jo, hodně otázek a
pomoci mohou i dětští diváci.
JAK JENÍČKA A MAŘENKU NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY
Jeníček a Mařenka už jsou spíše Jenda a Marie, ale jejich jména způsobují, že se jim do života stále
pletou pohádky. Divadelní spolek Anima Candida—Miroslav Táborský a Kateřina Táborská.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Luboš Balák—ZKURVENÝ HAVLISTI (divadlo Komediograf)
Divadlo Komediograf uvádělo pravidelně jedenkrát měsíčně inscenaci o třech mužích, kteří rozumí
všemu. Premiéra se uskutečnila v roce 2018 v Divadle v Dlouhé.
V inscenaci režiséra Luboše Baláka účinkovali Miroslav Hanuš, Dalibor Gondík, Tomáš Měcháček.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij—BRATŘI KARAMAZOVI (Klicperovo divadlo, Hradec Králové)
Klicperovo divadlo Hradec Králové hostovalo v březnu v Dlouhé s inscenací režijního dua SKUTR Bratři
Karamazovi. Inscenací jsme chtěli představit našim divákům další tvorbu členů uměleckého vedení
Divadla v Dlouhé—režijního dua SKUTR.
Inscenaci připravil SKUTR se svými stálými spolupracovníky, scénografem Jakube Kopeckým, kostýmní
výtvarnicí Simonou Rybákovou a autorem hudby Petrem Kalábem.
Účinkovali Jiří Zapletal, Jan Sklenář, Miroslav Zavičár, Sebastian Jacques, Jakub Tvrdík, Anna Fialová,
Ondřej Malý a další
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Petr Abraham - RASPUTIN (Východočeské divadlo, Pardubice)
Příběh ambiciózního muže, jenž
toužil po slávě a uznání, chtěl
ovládnout svůj osud, ten se
však obrátil proti němu. Hru
nastudovalo ve světové premiéře Východočeské divadlo Pardubice a v Dlouhé s inscenací
hostovalo 1. prosince 2019.
Režie Petr Novotný, v hlavní
roli Ladislav Špiner.

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov - KOMÚNA (Divadlo Astorka Korzo 90, Bratislava)
Inscenaci v režii Juraje Nvoty
jsme v Dlouhé uvedli 7. prosince.
Autobiografický příběh dospívání slavného dánského filmového režiséra Thomase Vinterberga v komuně jeho rodičů.
K nejznámějším filmům blízkého spolupracovníka Larse von
Triera patří Rodinná oslava, Hon či filmová verze Komuny.

Mrakoplaš Light Orchestra
Koncert skupiny Mrakoplaš
Light Orchestra, ve které účinkuje i hudebník Divadla v Dlouhé Pavel Lipták. Tentokrát vystoupila skupina s hosty Ondřejem Konrádem a Milanem
Potočkem.
Koncert se konal 15. prosince
v divadelní kavárně.

42

HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
JIDIŠ VE TŘECH
Jidiš ve třech je hudební uskupení v čele s herečkou zpěvačkou a autorkou knihy Divný kořeny Hanou
Frejkovou. Tento projekt vznikl v roce 2009, kdy Hana Frejková přizvala ke spolupráci klarinetistu Milana Potočka a akordeonistu Slávka Brabce. S potřebou oživení zpěvních partů stále častěji hostuje Marianna Borecká, dcera Hany Frejkové. Koncert reprízujeme již několik let vždy několikrát za sezonu.

Josef Váchal
KRVAVÝ ROMÁN
Divadelní spolek LokVar
V lednu měla v Dlouhé premiéru inscenace na motivy knihy Josefa Váchala Krvavý román. V knize složil
Váchal hold lidovému čtení 19. století - krvavému románu, zvanému „krvák“. Tohoto brakového žánru
byl Váchal velkým znalcem a obdivovatelem. Inscenaci jsme v Dlouhé pravidelně reprízovali jak večer
pro dospělé diváky, tak odpoledne pro Klub mladých diváků.
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90 LET DIVADLA V DLOUHÉ TŘÍDĚ
4. prosince 2019 uplynulo přesně 90 let od chvíle, kdy se v Dlouhé třídě č. 39 začalo hrát divadlo. V novém moderním paláci, který na rohu ulic Hradební a Dlouhé nechal postavit velkoobchodník Ottomar Sušický, zahájila provoz Velká opereta divadelního podnikatele Bedřicha Jeřábka. Nové divadlo bylo otevřeno 4. prosince 1929 americkou operetou Píseň pouště od Sigmunda
Romberga na text Otto Harbacha a Oscara Hammersteina, kterou dirigoval Oskar Nedbal.
Nové divadlo s názvem Velká opereta bylo otevřeno 4. prosince 1929. Bylo to první pražské divadlo
věnované výhradně operetnímu žánru. Příznivý vývoj tohoto divadelního podniku byl násilně ukončen k
1. září roku 1944, kdy byla uzavřena všechna divadla na území velkoněmecké říše a protektorátu. Při
divadelní reorganizaci po květnu 1945, která cíleně likvidovala komerční, zvláště operetní podniky,
nebyla Velká opereta již obnovena. V květnu 1945 prostor získalo Národní divadlo pro nově vzniklé Studio Národního divadla, které tu působilo jednu sezonu. Další dvě sezony měla v Dlouhé 39 svou
domovskou scénu Činohra 5. května.
V roce 1949 zde začalo působit Městské divadlo pro mládež, v roce 1953 přejmenované na Divadlo
Jiřího Wolkra. Jeho zřizovatelem se stalo hlavní město Praha. V roce 1991 divadlo změnilo název
na Divadlo na Starém Městě.
V roce 1995 bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele. Překladatelkou vítězné koncepce byla Daniela
Šálková, která se od 1. července 1996 stala ředitelkou nově vzniklého Divadla v Dlouhé. Spoluautory
projektu byli Hana Burešová, Štěpán Otčenášek a Jan Borna, kteří vytvořili
umělecké
vedení nového divadla. Po smrti Jana Borny v lednu 2017 se členy uměleckého vedení stali režiséři Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (duo
SKUTR).

90 let
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
V květnu oslavila 50. reprízu inscenace Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4. Inscenaci
hrajeme před stále vyprodaným sálem od listopadu 2017.

50
V prosinci jsme slavili další kulatou reprízu. Padesátého uvedení se dočkala inscenace Lucerna v
režii Hany Burešové. Lucerna získala titul Inscenace roku v Cenách divadelní kritiky v roce 2018 a těší
se i velkému zájmu diváků.

50
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
Už 150. reprízu oslavila inscenace pro děti O líné babičce. Inscenace je na repertoáru od roku 2013 a
hrajeme ji jak dopoledne pro školy, tak o víkendech pro rodiče s dětmi.

150
Kromě výše uvedené Líné babičky máme na repertoáru několik inscenací, jejichž počet repríz překročil stovku:
Ludvík Aškenazy,J.Borna
JAK JSEM SE ZTRATIL
premiéra 26. února 2000
počet repríz 542
J. Borgeson, A. Long, D. Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
režie Jan Borna
premiéra 29. 11. 2008
počet repríz 283
J. Borna, I. Smejkalová, M. Hanuš a kolektiv
KABARET KAINAR—KAINAR
režie Jan Borna a Miroslav Hanuš
premiéra 24. 11. 2012
počet repríz 132
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KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
Klub mladých diváků (dále KMD) byl založen v roce 1964, letos tedy slaví 55 let nepřetržitého fungování. Klub oslavil výročí řadou akcí, které vyvrcholí na jaře 2020 v Národním divadle na představení Kytice v režii SKUTRu. Pod hlavičkou našeho divadla pracuje KMD od roku 2003.
V současnosti tvoří členskou základnu žáci 8. a 9. tříd ZŠ, studenti SŠ a SOŠ a také učňovská mládež.
Pro žáky ZŠ jsou zprostředkovávána odpolední představení, jejichž obsah a provedení odpovídá mentalitě mládeže této věkové kategorie. Starší mládež navštěvuje večerní představení, společně s veřejností. KMD ručí za kvalitu představení, nabídnutých svým členům. Za více než padesát let činnosti zaplnily sedadla pražských divadel čtyři miliony mladých lidí.
Cílem KMD je kultivovat děti a studenty prostřednictvím divadelního umění, vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické. Divadelní umění působí výrazně na mladého člověka
ve smyslu citovém i výchovném, pomáhá rozvíjet jeho fantazii a představuje také zábavnou formu
vzdělání. Právě z vědomí všech těchto kladů divadelního umění vznikl KMD. KMD je svým působením
na mládež v oblasti estetického rozvoje osobnosti a utváření vlastních hodnotových orientací prostřednictvím kvalitního profesionálního divadelního umění, nezastupitelný. V Divadle v Dlouhé může KMD
využít pro svou nabídku téměř všechna představení, která jsou právě na repertoáru. Dotace KMD je
součástí dotace Divadla v Dlouhé.
KMD je ukázkovým příkladem naplňování koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy. Zároveň je KMD příkladem smysluplné dotace, cílené na specifickou diváckou kategorii (děti a mládež). Díky dotaci mohou navštěvovat divadlo i děti ze sociálně slabších rodin. Město tímto způsobem přispívá na vstupné
těm nejpotřebnějším.
V sezoně 2018/2019 má klub celkem 14.707 členů, z toho 13.975 dětí a 732 doprovodů z řad vyučujících.
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KMD NA KONFERENCI YOUTH ENGAGED CULTURE
V listopadu 2019 proběhla v srbské Subotici mezinárodní konference Youth Engaged Culture. Na této
konferenci představila činnost Klub mladých diváků jeho šéfka MgA Barbora Mitošinková.
Konference se zúčastnilo 44 zástupců z třinácti evropských zemí (Francie, Česká republika, Maďarsko,
Řecko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Nizozemí, Portugalska, Německa, Finska, Litvy, Srbska). Konference byla součástí většího networkingového projektu European Youth Engagement Network. Smyslem
projektu je přispění k informovanosti občanů o základních hodnotách EU, vytvoření platformy pro solidaritu a aktivní účast v kreativních aktivitách. Projekt sledoval cíl rozvinout divadelní komunitu
s ohledem na zájem mladých lidí o politické a společenské dění. Jeho smyslem byla také podpora společenské debaty mezi mladými lidmi a vytvoření udržitelné sítě kontaktů mezi zapojenými zástupci
z různých měst. Důležitou součástí byla výměna zkušeností v oblasti uměleckých metod, kulturní a
mezikulturní výměna znalostí a praktik pro zapojení mladých lidí.
Pořadatel vytipoval KMD jako dobrý příklad praxe a potenciálního partnera pro budoucí spolupráci. Účastníci konference ocenili činnost KMD jako příklad dobré praxe volnočasové aktivity pro mládež.

Vedoucí KMD Barbora Mitošinková na mezinárodní konferenci v Subotici
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DIVADELNÍ KROUŽEK PAMĚTI NÁRODA
Divadelní kroužky Paměti národa jsou projektem edukativně-kreativního charakteru pro děti a mládež
ve věku 10–18 let. Prostřednictvím společných setkání se účastníci seznámí s příběhy a historickými
událostmi 20. století a vcítí se do různých pohledů, okolností a postojů lidí, kteří prožili dramatické
chvíle druhé světové války a komunismu. Na pozadí konkrétního příběhu účastníci porozumí historickému kontextu 20. století a seznámí se s podstatou totalitních režimů. Mladým lidem nabízí možnost
reagovat na otázky nedávné minulosti.
Skupinky dětí ve věku 10 - 18 let se scházejí s lektorkami 1x týdně na hodinu a půl ve vybraných pražských divadlech. Prostor jim poskytlo také naše divadlo.
Účastníci pod vedením lektora sbírají materiál pro zpracování konkrétního příběhu. Mohou využít sbírku Paměť národa, dokumentární cykly Příběhy 20. století, dostupné archivní materiály a mohou využít
i pohled odborníků. Nasbíraný materiál děti zpracují způsobem montáže a sepíší základní scénář. Společně pak vyberou vhodný prostor k realizaci představení (např. oživí zapomenuté místo, divadelní sál
či sály jiného typu), uzpůsobí scénu, vyrobí rekvizity a kostýmy, využijí jevištní hudbu, světla, audio či
video projekce.
Dramatický text na závěr inscenují a prezentují užší veřejnosti. Děti se tedy během kroužku naučí i
základům herectví, seznámí se s divadelním prostředím, naučí se vnímat partnera a reagovat na něj,
uplatnit kultivovaný mluvený a pohybový projev, správné držení těla, dostanou základy hlasové hygieny, rozvíjí skupinovou citlivost, pracují se zvukem a přijímají odpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci výsledku. To vše v bezpečném prostoru vzájemné důvěry a porozumění.
Divadelní kroužek Paměti národa se schází každé pondělí ve zkušebně Divadla v Dlouhé.
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KLUB PATRONŮ
Pojďte do toho s námi. Zadním vchodem“
Pod tímto sloganem působí v Divadle v Dlouhé již několik let Klub patronů. Členy klubu jsou zpravidla
individuální dárci, kteří vzešli z okruhu našich diváků a fanoušků.
Patronům nabízíme například setkání s tvůrci (režiséry, scénografy, kostýmními vývarníky, dramaturgy), výlety za divadlem, možnost přispívat do Bulletinu Klubu patronů, možnost shlédnutí představení
ze zákulisí, účast na zkouškách, klubové večery v Divadelní kavárně nebo setkání při příležitosti slavnostního zahájení sezony. Patroni dostávají pozvánky na mimořádné akce, mají exkluzivní informační
servis a přednostní informace o programu a předprodeji. O aktivní účast na divadelním dění je velký
zájem a počet členů klubu stále roste. V roce 2019 jsme otevřeli Klub patronů také pro firmy a umožnili stát se členem klubu také on-line. Členství v Klubu patronů je nyní možné pořídit také jako zážitkový program.
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PŘEDSTAVENÍ A DIVÁCI
AKCE
Celkem akcí pořádaných divadlem
Z toho:
počet představení na vlastní scéně vlastním souborem
počet představení vlastního souboru na zájezdech
počet představení hostů a v rámci spolupořádání
pronájmy k divadelním účelům
TITULY
Celkový počet nabídnutých titulů
Z toho:
titulů vlastním souborem
formou hostování nebo spolupořádání
formou pronájmu

335
228
16
90
1

62
28
33
1

DIVÁCI
Procento návštěvnosti
Celkový počet diváků na domácí scéně
na představeních vlastním souborem a hosty
Z toho:
počet dětských a studentských diváků
podíl dětských diváků v publiku
počet představení pro děti a mládež

92 %
81.058
40.292
50%
143

Počet diváků na představeních formou pronájmu (odhad)
Počet diváků na zájezdech (odhad)
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300
6.400

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ
Stejne jako v předchozích letech jsme i letos usilovali o získaní financních přostředku z
nejřuznejsích zdřoju.
Přehled zadostí o příspevek z veřejných zdřoju a skutecne obdřzených příspevku uvadíme v nasledující tabulce:

Subjekt

Účel

Obdržená částka

Ministeřstvo kultuřý ČR

festival Díte v Dlouhe

55 000 Kc

Ministeřstvo kultuřý ČR

Festival 13+

55 000 Kc

Statní fond kultuřý ČR

Festival 13+

50 000 Kc

Realizace nových inscenací a festivalu

689 601 Kc

Individualní dařci

Křome výse uvedených institucí jsme oslovili desítký potencialních pařtneřu ze soukřome sfeřý .
Z tabulký je zřejme, ze vícezdřojove financovaní v přavem slova smýslu přaktický neexistuje—přostředký, kteře je mozne získat z veřejných zdřoju, tvoří pouhý zlomek celkových nakladu divadla.
Týto přostředký jsou navíc zpřavidla poskýtovaný na mimořadne akce (přemieřý, festivalý) nikoli na bezný přovoz.
Prostředky, získané z jiných zdrojů než je dotace zřizovatele a vlastní tržby, pokrývají 1,12 procenta celkových nákladů.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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HOSPODAŘENÍ—KOMENTÁŘ
PROCENTO SOBĚSTAČNOSTI
Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové činnosti 34 %, tedy o sedm desetin procenta více, než v předchozím roce.
PROPOČET PROCENTA SOBĚSTAČNOSTI V ROCE 2019
Náklady v tis. Kč

Příjmy mimo dotaci HMP

Hlavní činnost

75703,2

25375,6

Doplňková činnost

471

511

76174,2

25886,6

Celkem

Procento soběstačnosti = 34 %

Příjmy mimo dotaci HMP jsou tvořeny zejména vlastními tržbami, ostatními granty a dary a příspěvky
Klubu mladých diváků.
Procento soběstačnosti zásadním způsobem ovlivňují následující okolnosti:
50 % našich diváků tvoří děti a mládež, cena vstupenek je tedy nižší
téměř čtvrtina neinvestiční dotace je použita na úhradu nájemného a služeb s ním spojeným.
Míra soběstačnosti je ale závislá zejména na aktuálním počtu inscenací pro děti a mládež na repertoáru, není tedy relevantní výpovědí o hospodaření divadla.
TABULKA ČÍSLO 1
ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2019 – HLAVNÍ ČINNOST
Hospodářský výsledek 2.219,4 tis. Kč je tvořen následujícími položkami:
- 2.000.000 Kč tvoří finanční prostředky, účelově poskytnuté zřizovatelem v prosinci 2019 (schváleno
18. 12. 2019) na nákup volně stojících židlí do hlediště. Jedná se o zakázkovou výrobu, která byla
v průběhu prosince 2019 objednána a zahájena a k jejímu dokončení dojde v průběhu roku 2020. Žádáme proto o převod těchto účelových prostředků do neinvestičního příspěvku roku 2020.
- 200.000 Kč, poskytnutých zřizovatelem v průběhu roku 2019 na nákup vstupenek na zadané představení v Národním divadle při příležitosti oslav 55. výročí Klubu mladých diváků. Vstupenky byly nakoupeny v roce 2019, představení bude ale realizováno na jaře roku 2020 a proto budou tyto prostředky
proúčtovány až v kalendářním roce 2020. Žádáme proto o převedení těchto prostředků do neinvestičního příspěvku roku 2020.
- 19,4 tis. Kč je skutečná úspora neinvestičního příspěvku po odečtení výše uvedených prostředků..
Přes původně plánovanou ztrátu vykazuje Divadlo v Dlouhé úsporu neinvestičního příspěvku ve výši
19,4 tis. Kč. Vyrovnaného rozpočtu jsme dosáhli díky vyšším tržbám, ale zejména díky neplánovanému příjmu v podobě přeplatku na službách spojených s nájmem za předchozí čtyři roky.
TRŽBY – VÝNOSY CELKEM
Tržby z představení na domácí scéně v roce 2019 byly nejvyšší za celou historii Divadla
v Dlouhé.
Nárůst tržeb z představení je patrný z grafu vývoje tržeb od roku 2004:
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Ostatní výnosy zahrnují zejména:
výnosy z členských poplatků KMD (7.654 tis. Kč)
dary (690 tis. Kč)
tržby z prodeje programů a plakátů (143 tis. Kč)
tržby za nevyčerpané dárkové poukázky po lhůtě uplatnění (355 tis. Kč)
ostatní výnosy (198 tis. Kč) jsou tvořeny zejména smluvní úhradou ušlého zisku za nedodržení
termínu předání díla v září 2019.
Dalšími výnosy jsou přeúčtování dopravy na zájezdy, tržby za poštovné, provize ze spolupořádání a
úroky z provozního účtu.
NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady
Spotřeba materiálu – spotřeba materiálu je v souladu s upraveným rozpočtem.
Spotřeba energie – je v souladu s upraveným rozpočtem.
Ostatní – materiálové náklady dále zahrnují náklady na prodané zboží v ceně pořízení a aktivaci majetku, která se účtuje mínusem. Obě položky jsou v souladu s rozpočtem.
Služby
Opravy a udržování – čerpání odpovídá upravenému rozpočtu. Prováděli jsme pouze běžnou údržbu a
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opravy. Byly provedeny tyto větší údržbové práce: opravy zájezdových aparatur a hudebních nástrojů,
malířské a lakýrnické práce v diváckých prostorách, opravy vykrytí jeviště, údržba a čištění filtrů klimatizace, opravy invalidní plošiny, výměna kobercových krytin v kabinách osvětlovačů a zvukařů a
řada dalších drobných běžných oprav.
Cestovné – v souladu s upraveným rozpočtem. Náklady jsou vyšší oproti loňskému roku z důvodu dvou
zahraničních zájezdů.
Náklady na reprezentaci – v souladu s upraveným rozpočtem. Zhruba 50% výdajů na reprezentaci je
financováno formou reciproce, jsou tedy kompenzovány ve výnosech doplňkové činnosti.
Nájemné a služby spojené s nájmem - výrazně nižší náklady na nájemné jsou dány skutečností, že
nám bylo po mnoha urgencích doručeno vyúčtování služeb spojených s nájmem za období 2015 –
2018. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vysoké přeplatky, je částka nájemného o tyto přeplatky snížena. Získané finanční prostředky jsme využili pro krytí navýšeného limitu mezd a na obnovu vybavení a
dovybavení zejména umělecko-technické sekce (na tuto obnovu není v běžném rozpočtu dostatek finančních prostředků).
Úklid – v souladu s upraveným rozpočtem.
Výkony spojů – v souladu s rozpočtem.
Honoráře externích umělců – honoráře herců, plátců DPH zaznamenávají trvalý nárůst. Vzhledem
k malému počtu herců v pracovním poměru jsou pro nás smluvní vztahy formou hostování nezbytností.
Tantiémy – zvýšení z důvodu vyšších tržeb z představení oproti předchozímu roku.
Propagace – v souladu s upraveným rozpočtem. Položka zahrnuje také náklady na propagaci formou
barterů a reciproce, kdy jsou proti nákladům účtovány výnosy doplňkové činnosti.
Ostatní služby – ostatní služby obsahují zejména (nejvýznamnější položky):
Náklady na nákup vstupenek pro KMD 7.555 tis. Kč
Náklady na festival Dítě v Dlouhé 424 tis. Kč
Náklady na festival 13+ 268 tis. Kč
Zákonné revize – 309 tis. Kč
Ostatní služby nemateriální povahy (zakázková výroba dekorací, závodní stravování, počítačový
servis, služby právníka, zábory komunikace, pronájem kontejnerů na odvoz odpadu, náklady
na výrobu inscenací, zabezpečení požární ochrany a další dodavatelské služby).
Osobní náklady
Mzdové náklady - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2019. Rozpočet byl v průběhu
roku dvakrát upraven – jednou z důvodu zákonného navýšení mezd (kryto zvýšeným neinvestičním
příspěvkem) a podruhé jsme žádali o zvýšení limitu mzdových prostředků, které nebylo kryto zřizovatelem. Navýšení jsme pokryli z vratky za služby spojené s nájmem za uplynulé čtyři roky. Rozpočtované mzdové náklady byly čerpány v plné výši.
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Ostatní osobní náklady – jedná se zejména o honoráře hostujících umělců, dále o dohody o provedení
práce a dohody o činnosti. Upravený rozpočet byl dodržen.
Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2019.
Zákonné sociální náklady FKSP – v souladu s upraveným rozpočtem.
Ostatní – náklady na nemocné zaměstnance, stravenky a zákonné pojištění zaměstnanců.
Daně a poplatky
Jedná se zejména o zábory komunikace pro parkování nákladních vozidel při hostování a zájezdové
činnosti.
Ostatní náklady
Nejvyšší položkou je poplatek za neplnění počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením ve výši
103 tis. Kč.
Další nejvyšší položkou ostatních nákladů je pojištění majetku proti živelným pohromám a pojištění
odpovědnosti za škody (84 tis. Kč).
Pokuty a penále: jedná se o pokutu za nesražené pojištění zaměstnankyně na dohodu o provedení práce, která překročila limit příjmu.
Odpisy
Schválený odpisový plán činil 3.300 tis. Kč. Tato částka byla v březnu na naši žádost navýšena o 149
tis. Kč. O navýšení jsme žádali z důvodu poskytnutých kapitálových výdajů na realizaci přechodu na
nové zvukové frekvence a dalších kapitálových výdajů v průběhu roku 2019. Odpisový plán byl dodržen.
Drobný dlouhodobý majetek
Drobný dlouhodobý majetek zahrnuje náklady na výrobu divadelních výprav a pořízení dalšího majetku. V roce 2019 se jednalo zejména o dovybavení zvuku, související s přechodem na nové zvukové
frekvence. Dále jsme pořizovali transportní vozíky na převoz dekorací, switche pro optickou sít osvětlovačů, reproboxy, transportní bedny na kostýmy a zvukové vybavení, vybavení jevištní techniky, pořídili jsme mobilní klimatizace, koberec na jeviště a dovybavili jsme administrativu výpočetní technikou.
Vyšší nákupy byly kryty z přeplatku služeb, spojených s nájmem za předchozí čtyři roky.
Neinvestiční příspěvek a dotace
Neinvestiční příspěvek zřizovatele činil po úpravách (leden – mzdy a odvody, říjen – výročí KMD, prosinec židle a optické kabely) 52.547 tis. Kč. Dále jsme obdrželi prostřednictvím zřizovatele dva granty od
Ministerstva kultury ve výši 110 tis. Kč a grant Státního fondu kultury ve výši 50 tis. Kč.
Hospodářský výsledek
Divadlo v Dlouhé vykazuje úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 2.219,4 tis. Kč.
Úspora se skládá z následujících položek:
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2.000 tis. Kč tvoří finanční prostředky, účelově poskytnuté zřizovatelem v prosinci 2019
(schváleno 18. 12. 2019) na nákup volně stojících židlí do hlediště. Jedná se o zakázkovou výrobu, která byla v průběhu prosince 2019 objednána a zahájena a k jejímu dokončení dojde v průběhu roku
2020. Žádáme proto o převod těchto účelových prostředků do neinvestičního příspěvku roku
2020.
- 200 tis. Kč jsou prostředky, poskytnuté zřizovatelem v průběhu roku 2019 na nákup vstupenek na
zadané představení v Národním divadle při příležitosti 55. výročí Klubu mladých diváků. Vstupenky
byly nakoupeny v roce 2019, představení bude ale realizováno na jaře roku 2020 a proto budou tyto
prostředky proúčtovány až v kalendářním roce 2020. Žádáme proto o převedení těchto prostředků
do neinvestičního příspěvku roku 2020.
- skutečná úspora neinvestičního příspěvku po odečtení výše uvedených prostředků činí 19,4
tis. Kč.
Přes původně plánovanou ztrátu vykazuje Divadlo v Dlouhé úsporu neinvestičního příspěvku ve výši
19,4 tis. Kč. Vyrovnaného rozpočtu jsme dosáhli díky vyšším tržbám, ale zejména díky přeplatku na
službách, spojených s nájmem za předchozí 4 roky. Úsporu navrhujeme převést do rezervního fondu.
TABULKA ČÍSLO 2
ROZBOR DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA ROK 2019
Objem výnosů i nákladů doplňkové činnosti byl nižší, než plán, ale celkový zisk je oproti plánu mírně
vyšší.
Výnosy: součástí výnosů jsou i tržby za prodej reklamních oděvů, CD s hudbou z inscenací, knih a dalších propagačních předmětů, souvisejících s našimi představeními a výnosy z reklamy, zejména
v rámci barterových dohod.
Struktura příjmů v doplňkové činnosti za rok 2019:



výnosy z reklamy, propagace a inzerce



výnosy z podnájmů divadelního sálu



výnosy z podnájmů ostatních prostor

177 tis. Kč
10 tis. Kč
207 tis. Kč

zápůjčky majetku

1 tis. Kč

Náklady doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména náklady na pronájem objektu včetně spotřeby elektrické energie a služeb (úklid atd.). K nákladům doplňkové činnosti patří také náklady související se
zajištěním reklamy a propagace sponzorů a s prodejem propagačních a dalších předmětů: výroba reklamních triček, nákup CD a knih apod. Dalším nákladem doplňkové činnosti jsou mzdové náklady a
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, zajišťujících tuto činnost. Jedná se o podíl mezd zaměstnanců, kteří zabezpečují podnájmy a zajišťují reklamu, propagaci a barterové služby pro obchodní
partnery - sponzory. Také mzdové náklady byly nižší než plán z důvodu nižšího objemu doplňkové činnosti.
Očekávaná výše daně z příjmů – daň z příjmů nebudeme hradit, neboť jsme nepřekročili odečitatelný
limit pro neziskové organizace.

58

HOSPODAŘENÍ—KOMENTÁŘ
Hospodářský výsledek činí 40 tis. Kč. Tuto částku navrhujeme přidělit takto:
- 30 tis. Kč do fondu odměn
- zbytek do rezervního fondu divadla.
Na všechny činnosti provozované v rámci doplňkové činnosti bylo vydáno živnostenské oprávnění.
Jsme plátci DPH z doplňkové činnosti.
TABULKA 2, 5 a 9
PLNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZA ROK 2019
Prostředky na platy byly čerpány do výše limitu mzdových prostředků, který byl upraven na základě
usnesení Rady zastupitelstva z ledna a října 2019.
Ostatní osobní náklady – jedná se o honoráře hostujících umělců, dále o dohody o provedení práce a
dohody o činnosti.
Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2019.
Počet zaměstnanců – nižší než plán z důvodu čerpání mateřských dovolených a fluktuace v uměleckotechnické složce, zejména v jevištní technice a sekci zvuku.
Doplňková činnost – celkově nižší objem doplňkové činnosti v roce 2019 se odrazil i v nižších mzdách
oproti předchozímu roku.
Pozn.: Ve sloupci „Rok 2019“ jsme vždy uvedli upravený rozpočet pro rok 2019.

TABULKA ČÍSLO 1 ROZ – FOND ODMĚN
Fond odměn nebyl v roce 2019 čerpán.
Navrhujeme navýšení fondu odměn o část zisku z doplňkové činnosti ve výši 30 tis. Kč.

TABULKA ČÍSLO 2 – FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
Čerpání FKSP proběhlo v souladu s vnitřními předpisy divadla a s rozpočtem FKSP na rok 2019. Veškeré čerpání bylo pokryto ze zdrojů roku 2019 (odvod z mezd) a ze zůstatku minulých let.

TABULKA ČÍSLO 3 – REZERVNÍ FOND
Rezervní fond byl v roce 2019 tvořen zůstatkem z minulých let zvýšeným o přijaté dary. Dary jsou podrobně vypsány v tabulce. Přijaté dary byly částečně čerpány v roce 2019, některé budou dle darovacích smluv čerpány v roce 2020 (dary na pořízení divadelních výprav sezoně 2019/2020). Některé
z darů, čerpaných v roce 2019 byly přijaty již v roce 2018.
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Navrhujeme navýšení rezervního fondu o část zisku doplňkové činnosti ve výši 9.614,59 Kč.
TABULKA ČÍSLO 4 – INVESTIČNÍ FOND
Investiční fond jsme v roce 2019 čerpali po předběžném schválení Radou ZHMP takto:
pořízení LED reflektorů
pořízení reflektorů Robin
pořízení bezdrátových mikrofonů a bezdrátového systému přenosu
pořízení plošiny na transport dekorací
modernizace provaziště
pořízení zvukového vybavení na zájezdy
TABULKA ČÍSLO 5a a 5b – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU
HL. M. PRAHY
Divadlo v Dlouhé obdrželo v roce 2019 tyto účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu HMP:

- Pořízení nových židlí do hlediště

2.000 tis. Kč

- Dobudování optické páteřní sítě pro sekci osvětlovací

150 tis. Kč

Účelové neinvestiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy byly poskytnuty usnesení Rady z 18. 12. 2019.
Zatímco páteřní síť se podařilo do konce roku realizovat, čerpání prostředků na pořízení nových židlí
bylo zahájeno, ale protože se jedná o zakázkovou výrobu, budou dokončeny až v roce 2020. Žádáme
proto o převedení nevyčerpaných prostředků ve výši 2.000 tis. Kč do neinvestičního příspěvku roku
2020.

TABULKA ČÍSLO 6 – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Divadlo v Dlouhé obdrželo v roce 2019 účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu takto:
55 tis. Kč od Ministerstva kultury na realizaci festivalu Dítě v Dlouhé
55 tis. Kč od Ministerstva kultury na realizaci festivalu 13+
50 tis. Kč ze Státního fondu kultury na festival 13+
Veškeré účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši.
TABULKA ČÍSLO 7 – PŘEHLED O FINANČNÍCH PROSTŘEDCÍCH POSKYTNUTÝCH NA PROJEKTY OPP,
OP LZZ A EHP
Divadlo v Dlouhé neobdrželo v roce 2019 žádné finanční prostředky na tyto projekty.
TABULKA ČÍSLO 8
PŘEHLED O PŘEDMĚTECH POŘÍZENÝCH NA LEASING
Divadlo v Dlouhé nepořizovalo ani nevlastnilo v roce 2019 žádné předměty na leasing.
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TABULKA ČÍSLO 3 OZV - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Divadlo v Dlouhé čerpalo v roce 2019 investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na následující investiční akce:
Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2018, převedené do roku 2019:
Pořízení plošiny na transport dekorací

760 tis. Kč

Investiční prostředky od zřizovatele, poskytnuté v roce 2019:
Pořízení LED osvětlení

700 tis. Kč

Pořízení bezdrátových mikrofonů

240 tis. Kč

Pořízení reflektorů Robin

500 tis. Kč

Nákup stageboxu

190 tis. Kč

Pořízení bezdrátového zvukového systému

2.800 tis. Kč

TABULKA ČÍSLO 4/OZV - VÝKONOVÉ UKAZATELE
Plán výkonových ukazatelů jsme překročili jak v počtu odehraných představení, tak v počtu diváků na
domácích představeních i na představeních hostů. V roce 2019 Divadlo v Dlouhé produkovalo nebo
spolupořádalo 335 představení a dalších akcí ať už vlastním souborem doma (228) nebo na zájezdech
(16), hostujícími soubory (90) nebo formou divadelních podnájmů (1).
Počet představení na vlastní scéně – na vlastní scéně vlastním souborem jsme odehráli 228 představení. Formou hostování se uskutečnilo 90 představení.
Počet představení na zájezdech – celkem jsme uskutečnili 16 zájezdů, z toho dva zahraniční.
Počet pronájmů – počet pronájmů omezujeme ve prospěch vlastních představení a představení hostů,
proto se uskutečnil pouze jeden pronájem.
Nabídnuté tituly - diváci měli v roce 2019 z čeho vybírat. Naše divadlo nabídlo divákům celkem 62 titulů, z toho 28 titulů v nastudování vlastního souboru (o 5 víc, než v loňském roce), a 33 inscenací
hostů nebo v rámci spolupořádání a dalších akcí a jeden titul v rámci pronájmu.
Návštěvníci na vlastní scéně – v roce 2019 navštívilo Divadlo v Dlouhé 81.058 návštěvníků, což je o
2.247 více, než vloni.
Výnosy z hlavní činnosti jsou komentovány u tabulky číslo 1., výnosy z doplňkové činnosti u tabulky
číslo 2.

Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně
Doplatek hl. města Prahy je propočítán z neinvestičního příspěvku zřizovatele. Součástí neinvestičního
příspěvku Divadla v Dlouhé je i dotace Klubu mladých diváků. Činnost KMD nijak nesouvisí s produkcí
představení a proto nelze jeho dotaci zahrnout do částky, ze které propočítáváme doplatek hl. m. Pra61
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hy na představení a na diváka. Proto jsme pro účely těchto dvou propočtů dotaci snížili o dotaci KMD a
příspěvky Ministerstva kultury, které byly poskytovány prostřednictvím zřizovatele.
Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně činí 159 tis. Kč.
Doplatek na 1 návštěvníka je 625 Kč.
Důležitou okolností, která má negativní vliv na výši doplatků, je skutečnost, že Divadlo v Dlouhé má 50
% diváků z řad dětí a mládeže a tomu odpovídají i tržby z představení – výše vstupného začíná na 60
Kč.
Návštěvnost na vlastní scéně činila 92 %.

Tržebnost na vlastní scéně činila 83 %.

Průměrná cena vstupenky: Cena vstupenky v roce 2019 činila shodně s předchozím rokem 179 Kč.

Počet premiér
V roce 2019 jsme uvedli čtyři premiéry, z toho tři na velké scéně a jednu premiéru v rámci cyklu Krátká Dlouhá. Druhou inscenaci z cyklu Krátká Dlouhá jsme v roce 2019 rozezkoušeli, premiéru má ale na
začátku roku 2020. Dále jsme uvedli dva jednorázové projekty z cyklu Dlouhá cesta ke svobodě.

Počet derniér
V roce 2019 jsme derniérovali šest inscenací.
Představení pro děti a mládež (příloha k tabulce výkonových ukazatelů)
Divadlo v Dlouhé hraje pravidelně pro děti a mládež, a to jak dopoledne pro školy, tak o víkendech pro
rodiny s dětmi. Představení zajišťujeme zejména vlastním souborem, nabídku rozšiřujeme o nejzajímavější dětské inscenace z celé republiky.
Významný podíl našeho publika tvoří diváci z Klubu mladých diváků, který soustřeďuje individuální
zájemce o divadelní představení z řad druhých stupňů základních škol a středoškoláků.
Každoročně pořádáme festival Dítě v Dlouhé, letos proběhl již 21. ročník, jako vždy za velkého zájmu
diváků. Nabídku pro mládež jsme před několika lety rozšířili o Festival 13+ (festival pro nejkritičtější
diváky, 11. ročník). Jedná se o divadelní přehlídku určenou teenagerům, jedinou svého druhu v republice.
V roce 2019 jsme odehráli celkem 143 představení pro věkovou kategorii dětí a mládeže, což je
o 16 víc, než v předchozím roce. Podrobný přehled představení odehraných pro děti a mládež v roce
2019 přikládáme v tabulce.
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Představení našeho divadla navštívilo 40.292 dětí a studentů, což je o 5.917 víc, než
v předchozím roce.
Děti tvořily rovných 50 % z celkového počtu diváků.
Mladí diváci nejčastěji navštěvovali dopolední představení pro školy a odpolední rodinná představení.
Významný počet dětí a mládeže navštěvuje také večerní představení, ať už v rámci Klubu mladých diváků nebo na základě nabídky našeho obchodního oddělení středním školám.
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TABULKA ČÍSLO 6/OKP - NÁKLADY NA INSCENACE ZA ROK 2019
V roce 2019 jsme uvedli čtyři premiéry, z toho tři na velké scéně a jednu premiéru v rámci cyklu Krátká Dlouhá. Premiéry z cyklu Krátká Dlouhá mají výrazně nižší pořizovací náklady a omezený počet
repríz.

TABULKA VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ
KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ V ROCE 2019
Klub mladých diváků (KMD) nabízí členství na jednotlivé školní roky. Proto počet členů můžeme evidovat pouze v kategorii školní rok = divadelní sezona:
Počet členů KMD sezoně 2019/2019: 13.975 dětí a 732 doprovodů z řad vyučujících.
Údaje za kalendářní rok 2019:
KMD vydal v roce 2019 celkem

74.287 vstupenek,

což je o 4.812 vstupenek víc, než v roce 2018
Průměrná cena vstupenky pro členy KMD

101,70 Kč

Dotace hlavního města na vstupenku

25,85 Kč

Dotace MHMP na činnost KMD

1.920 tis. Kč

V Praze dne 23. ledna 2020
Daniela Šálková
ředitelka Divadla v Dlouhé

Přílohy
Tabulka č. 1/ROZ a 1/KUC - Rozbor hospodaření PO – hlavní činnost
Tabulka č. 2/KUC a 4/ROZ - Rozbor hospodaření PO – doplňková činnost
Tabulka číslo 5/KUC a 2/ROZ – Plnění počtu pracovníků a prostředků na platy
Tabulka číslo 1 – Fond odměn
Tabulka číslo 2 – FKSP
Tabulka číslo 3 – Rezervní fond
Tabulka číslo 4 – Investiční fond
Tabulka číslo 5 - Účelové neinvestiční prostředky města
Tabulka číslo 6 - Účelové neinvestiční prostředky státu
Tabulka číslo 7- Přehled o finančních prostředcích na projekty OPP, OP LZZ a EHP
Tabulka číslo 8 – Přehled o předmětech pořízených na leasing
Tabulka číslo 9 – Plnění počtu pracovníků a prostředků na platy
Tabulky č. 3 /KUC – Kapitálové výdaje
Tabulka č. 4 /KUC- Výkonové ukazatele divadel
Příloha k tabulce č. 4 - Přehled počtu představení odehraných pro děti a mládež
Tabulka č. 6/KUC – Náklady na inscenace
Příloha - Tabulka rozboru hospodaření Klubu mladých diváků
Rozklad konečného zůstatku vybraných účtů
Příloha - Zpráva o umělecké činnosti v roce 2019
Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a další sestavy dle požadavku odboru ROZ
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