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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ
Tvurcí divadelní kolektiv, který stojí za reditelkou Mgr. Danielou Šalkovou, ma za sebou devatenactilete pusobení v Divadle Dlouhe, kde potvrdil svou schopnost a potenci divadelní tvorbý akceptovane
jak odbornou verejností, tak zajmem siroke divacke obce.
Divadlo v Dlouhe se od sveho vzniku v roce 1996 opíra o osobnosti svých kmenových reziseru Haný
Buresove a Jana Borný a dramaturga Štepana Otcenaska, kterí tvorí umelecke vedení divadla, a neobýcejne disponovaný herecký soubor.
Úmelecka koncepce, ktera stala u zrodu Divadla v Dlouhe, se ukazala po vsech strankach nosnou –
divacký pritazlivou a umelecký inspirativní, spojující zabavnost s mýslenkovou narocností. Moznosti,
ktere tato koncepce skýta zdaleka nejsou výcerpaný.
Zakladem teto koncepce je zanrova a stýlova pestrost inscenacní tvorbý, urcene pro nejruznejsí vekove kategorie divaku.
Podstatu tvurcí divadelní prace nevidí reziseri a dramaturg divadla v pouhem opakovaní osvedcených postupu, ale ve stalem hledaní jedinecneho, výsostne divadelního jazýka, výuzívajícího vedle
moderního sýntetickeho herectví i vsech ostatních slozek divadelního výrazu.
Tomuto pojetí divadelní tvorbý plne odpovída i nase zamerne pestra dramaturgie, cerpající jak
z literaturý dramaticke, tak epicke, klasicke i soucasne, pricemz se orientuje predevsím na titulý mene zname, dosud v Čechach neuvedene a neoverene. Oslovují nas temata, rezonující se soucasným
zivotním pocitem, kladoucí zakladní mravní a existencialní otazký, temata hledající pravdu o cloveku
a svete.
Rezijní ztvarnení sleduje dramaturgický výber adekvatní volbou inscenacních postupu, vzdý konkretne výmezeneho stýlu herectví, pricemz casto výuzíva muzikantskeho, peveckeho a pohýboveho
potencialu hercu, výtvarne a hudební metaforý, bohatých svetelných a audiovizualních prostredku.
Tím vsím se Divadlo v Dlouhe ve spektru ceských divadel výmezilo jako divadlo, ktere prekracuje cinohru smerem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovemu ci kabaretnímu zanru.
Dalsím specifickým rýsem Divadla v Dlouhe je kontaktnost jeho predstavení a kolektivní herecka
souhra. Ziva rezonance s publikem je dosahovana mj. výsokým stupnem energie, kterou do kazdeho
predstavení vnasejí vsechný jevistní slozký, herci pocínaje. Ti nezakladají svou hru na solovem extemporovaní, ale na disciplinovane souhre, ktera vzdý slouzí inscenaci jako celku. I kdýz v uplýnulých letech výrostla v divadle rada skutecných hereckých osobností, ci dokonce hvezd, je to prave
spolecna energie a kolektivní duch, ktere sem pritahují divaký. Ti, jak se v prubehu let ukazalo, sem
nechodí jen na hvezdý ci na titulý, ale na „Divadlo v Dlouhe“. Čoz je mimo jine jasný dukaz potrebý
kontinualní souborove prace, ktera nejlepe zarucuje, ze si divadlo udrzí umelecký výraz a nazor.
Abý divadlo udrzelo stale tvurcí napetí, musí se neustale obohacovat novými podnetý, proto doplnujeme soubor o mlade clený hereckeho souboru a take v ramci mozností spolupracujeme se stalým
okruhem umelecký spríznených hostu – reziseru, výtvarníku, hudebníku i hercu a i nadale se chceme
otevírat jak zkuseným mistrum sveho oboru, tak zacínajícím talentum.
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ
ZAMĚŘENÍ NA DĚTI A MLÁDEŽ
Koncepce Divadla v Dlouhe je v ramci Prahý ojedinela a nezastupitelna svým zamerením na deti a
mladez vcetne zamerení na mladez v puberte a kolem ní. Š touto vekovou kategorií divaku se obtízne
komunikuje. Divadlu v Dlouhe se i s temito divaký podarilo najít spolecnou rec a oslovit je.
V puvodní koncepci, se kterou jsme výhrali výberove rízení v roce 1996, jsme nove prisli s tzv. rodinnými predstaveními, ktera se mela hrat v podvecerních hodinach minimalne jednou týdne v sobotu
nebo v nedeli. Prave tento bod koncepce se ukazal jako velmi zivotaschopný a v ramci Prahý ojedinelý. Hlavní mesto Praha, jako zrizovatel scený, velice príznive prijalo to, ze bý se i pri nove zavedenem
vecerním provozu mela nadale zachovat predstavení pro deti a mladez. Dodatecne mezi divadlem a
zrizovatelem vznikla dohoda, ze odehrajeme minimalne 80 predstavení pro deti a mladez rocne, coz
dodnes bez problemu plníme. Tvorbe pro deti a mladez chceme venovat zvlastní pozornost i
v budoucnu.
Velke oblibe se tesí nejen nase dopolední školní představení, ale i tzv. rodinná víkendová představení. Není výjimkou, ze se k nam divaci vracejí a casto zhlednou vícekrat sve oblíbene kusý. Take
mnozí z tech, kdo u nas jako male deti videli sva první predstavení, stali se nasimi pravidelnými – uz
takrka dospelými – divaký a fanouský.
Rozsírili jsme nabídku pro deti jak z hlediska vekoveho spektra (hrajeme i pro vekovou skupinu teenagerů, kterí jsou z hlediska komunikace mezi jevistem a hledistem povazovani za nejnarocnejsí publikum), tak i z hlediska ruznorodosti akcí.
Velikostí hlediste i jeviste je nase divadlo predurceno pro výpravné produkce s velkým obsazením
a zivou hudbou. V tomto smýslu je Divadlo v Dlouhe jedine velke prazske cinoherní divadlo soustavne
se zamerující na detskeho divaka.
Špolupracujeme s mnozstvím mateřských, základních, středních a odborných škol z celé Prahy a
z blízkeho okolí, pro ktere organizujeme dopolední predstavení. V databazi obchodního oddelení je
celkem 1.402 skol, z toho 955 zakladních skol, 115 skol materských a 332 stredních skol a ucilisť, ktere pravidelne dochazejí do Divadla v Dlouhe na dopolední predstavení. Poptavka je tak velka, ze ne
zcela vzdý se podarí výjít vstríc vsem a idealne.
Pro rodiný s detmi hrajeme odpolední predstavení o víkendech a svatcích, prestavení pro nejmensí
deti hrajeme zpravidla od 15 hodin, rodinna predstavení pro starsí deti hrajeme od 17 hodin.
Krome vlastních detských predstavení zveme k hostování spickove souborý hrající pro deti a mladez.
Kazdorocne poradame festival Dítě v Dlouhé, letos probehl jiz 16. rocník. Festival nabízí detským divakum nejlepsí predstavení pro deti a mladez, ktera vznikla v mimoprazských divadlech. Privazíme
zejmena velke výpravne inscenace, ktere bý v zadnem jinem prazskem detskem divadle nemohlý být
realizovaný.
Druhým festivalem, který poradame, je Divadelní prehlídka pro nejnarocnejsí divaký 13+. Tento festival znovu potvrdil, ze nejnarocnejsí divaci (teenageri) si do Dlouhe nasli cestu a znovu a znovu se k
nam s duverou vracejí. Letosní rocník se konal pod zastitou ministra kulturý Česke republiký Daniela
Hermana.
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ
KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
Pod hlavickou Divadla v Dlouhe pracuje od roku 2003 take Klub mladých divaku (dale KMD).
V Divadle v Dlouhe muze KMD výuzít pro svou nabídku temer vsechna predstavení, ktera jsou prave
na repertoaru. Dotace KMD je soucastí dotace Divadla v Dlouhe.
Čílem KMD je kultivovat deti a studentý prostrednictvím divadelního umení, vhodnou formou doplnovat jejich vzdelaní v oblasti umelecke a esteticke. V zivote mladeho cloveka ma umení a kultura významnou roli – osvojí-li si ke kulture kladný vztah, nepozbude jej ani v pozdejsích letech. Divadelní
umení pusobí výrazne na mladeho cloveka ve smýslu citovem i výchovnem, pomaha rozvíjet jeho fantazii a predstavuje take zabavnou formu vzdelaní. Prave z vedomí vsech techto kladu divadelního
umení vznikl KMD. V dnesní komercionalizovane a pretechnizovane spolecnosti je v zajmu vsech v
oblasti kulturý a skolství, tuto cinnost rozvíjet a podílet se tak na stalem zvýsovaní kulturnosti naseho
naroda. KMD je svým pusobením na mladez v oblasti estetickeho rozvoje osobnosti a utvarení vlastních hodnotových orientací prostrednictvím kvalitního profesionalního divadelního umení, nezastupitelný.
KMD býl zalozen v roce 1964. V soucasnosti tvorí clenskou zakladnu zaci 8. a 9. tríd ZŠ, studenti ŠŠ a
ŠOŠ a take ucnovska mladez. Zaci zakladních skol navstíví v sezone ctýri divadelní predstavení, studenti a ucni sest. Pro zaký ZŠ jsou zprostredkovavana odpolední predstavení, jejichz obsah a provedení odpovída mentalite mladeze teto vekove kategorie. Štarsí mladez navstevuje vecerní predstavení,
spolecne s verejností. Ú ní se jiz predpoklada vzbuzený zajem o divadlo, ale i zde je pri výberu titulu
prihlízeno k jejich obsahove strance a umeleckemu provedení. KMD rucí za kvalitu predstavení, nabídnutých svým clenum. Za temer padesat let cinnosti zaplnilý sedadla prazských divadel temer ctýri
milioný mladých lidí.
KMD je ukazkovým príkladem naplnovaní koncepce kulturní politiký hl. m. Prahý: koncepce definuje
jako jednu ze svých priorit podporu a rozsírení nabídký kulturního výzití detí a mladeze.
Zaroven je KMD príkladem smýsluplne dotace na vstupenku:

Dotace je cílena na specifickou divackou kategorii (deti a mladez)

Dotace skutecne snízí konecnou cenu vstupenký

Príjemcem dotace je divak, nikoli divadlo

Mesto tímto zpusobem prispíva na vstupne tem nejpotrebnejsím.
V roce 2014 zajistil KMD pro své členy 65.714 vstupenek do pražských divadel. Dotace hlavního města na vstupenku činila 22,64 Kč.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Hodnocení kalendarního roku v nasem divadle znamena ohlednutí se za druhou polovinou osmnacte
a první polovinou devatenacte sezoný. Čo toto období prineslo nam a (a to zejmena) nasim divakum?
Realizovali jsme pet premier, z toho tri na velke scene a dve v ramci cýklu Kratka Dlouha. Ve trech
prípadech se jednalo o vubec první uvedení hrý (Vlcí jama, 407 gramu z Bohumila Hrabala, 1913),
inscenace Čhrobaci v krabici - Kvapký býla uvedena v ceske premiere. Na repertoaru jsme meli dalsích sestnact inscenací, z nichz pet jsme v prubehu roku dernierovali a uvolnili tak místo novým titulum. Hoste u nas odehrali celkem 37 titulu, nektere opakovane. Divaci si meli skutecne z ceho výbírat – pokud bý nekdo z nich chtel videt vsechný titulý, ktere jsme behem roku odehrali, museli bý do
divadla prijít osmapadesatkrat.
Nase inscenace býlý výsoko hodnocený v nejruznejsích odborných i divackých anketach, ucastnili
jsme se prestizních tuzemských festivalu. Realizovali jsme dva festivalý pro deti a mladez, festival
Díte v Dlouhe probehl jiz po sestnacte, divadelní festival pro teenagerý 13+ po seste. Take divaci nam
zustali verni, navstevnosti cinila více nez 94 procent.
Obsahlý material, který prave ctete, jiste poskýtne dostatecný prehled o nasí cinnosti, skutecný nazor na nasi tvorbu je si vsak mozno utvorit pouze v hledisti divadla. Proto vsechný ctenare teto výrocní zpravý srdecne zvu na nektere z predstavení Divadla v Dlouhe.

Daniela Šalkova
reditelka divadla
V Praze dne 15. ledna 2015
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
SOUPIS ZAMĚSTNANCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ
Zaměstnanci (není-li uvedeno jinak, jedna se o jeden uvazek):
reditelka, reziser/clen um. vedení (2), dramaturg/clen um. vedení, herec (14,75), korepetitor/
hudebník, inspicient (2), napoveda, tiskový mluvcí /dramaturg, tajemnice umeleckeho souboru, referent prace a mezd, ucetní – fakturantka, vedoucí Klubu mladých divaku, referent Klubu mladých divaku (2), vedoucí obchodního oddelení, referent obchodního oddelení (2), pokladní (1,2), inspektorka
hlediste, vedoucí výrobý a um.- tech. provozu, mistr svetel, osvetlovaci (3,55), mistr zvuku, zvukari
(1,3), vedoucí rekvizitar, rekvizitar , jevistní mistr, jevistní technik (9), vedoucí krejcova, garderobierka, pradlena (0,5), vedoucí hospodarske spravý, udrzbar a opravar dekorací, vratný (3), energetik
(0,3).
Dohody o pracovní činnosti: 15 uvadecek, 4 hasici, napoveda, 2x sekretariat (podle poctu odpracovaných hodin). Dohody o provedení práce na jednorázové činnosti: uprava dekorací, rízení automobilu na zajezdech, pohýbova pruprava umeleckeho souboru, oprava banja, výpomoci na festivalu,
na premierach a dernierach, ve vratnici, sekretariatu, v technice a v produkci (zpravidla z duvodu nemoci zamestnancu), výroba paruk, výklízení divadla, jednorazový uklid, natíraní jeviste, výroba do
her, spravcovska cinnost na rekreacním stredisku, doprava, zvukarske prace, výroba vence, hasic.
Jiné smlouvy: maskerký 4x, zvukar 2x, ucetní, výtvarník, produkce, propagace a fundrising, garderoba, výpomoc v garderobe, pravní sluzbý, sekretariat, bezpecnostní technik.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
SOUPIS HOSTUJÍCÍCH UMĚLCŮ
Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací
Jan Buble, Filip Číl, Emma Černa, Helena Čermakova, Milos Čízek, Daniel Deutscha, Ondrej Eremias,
Petr Felzman, Martina Fialova, Klara Frantisakova, Pavel Hutník, Lucia Jagercíkova, Eliska Jansova,
Katerina Jircíkova, Iva Klestilova, Vlastimil Kanka, Martin Kocourek, Miloslav Kopecný, Pavel Liptak,
Ivana Lokajova, Tomas Makovský, Mullerova Hana, Halina Nickova, Malvína Pachova, Denisa Pfauserova, Jaroslava Pokorna, Milan Potocek, Tomas Rejholec, Kvetuse Šeinerova, Martina Šimonova, Aneta
Švecova, Pavel Tesar, Šiesuke Tsukahara, Lucie Trmíkova, Yuko Recova Takahashi, Michaela Vanova,
Nadezda Vicenova, Jarmila Vlckova, Michal Vodenka, Vojtech Vondracek, Peter Varga, Jirí Wohanka,
Karel Zima, Tomas Zvedelík, Roman Korda, Jana Ríhova, Tomas Boruvka, Helena Dvorakova, Arnost
Goldflam, Jirí Kohout, Švobodova Ilona, Marek Nemec, Agata Zimova, Anna Maria Jarkovska, Barbora
Šramkova, Vojtech Lavicka, Tomas Tolimat, Ema Pleskacova, Dorota Tuckova, Blanka Rezkova, Katerina Kasparova, Adela Kasparova, Jan Frantisek Kratochvíl, Mikulas Prevratil, Viktorie Tomaskova, Malvía Borkovcova, Luisa Marie Maresova, Michaela Škalníkova, Ela Ozuna.
Další umělci
Josef Jurasek—pohýbova spoluprace—serm, Zuzana Kolomazníkova—asistent rezie, Hana Fischerova—navrh kostýmu, Marek David—navrh scený, Milan Potocek—hudba, Jana Hanusova Vasakova—
pohýbova spoluprace, Diana Štraszova—scena, Martin Frantisak—rezie, Marek Čpin—scena a kostýmý, Marta Ljubkova—dramaturgie, Barbora Hercíkova—rezie, Mario Buzzi—hudba, Katerina Miholova—scena, Hanus Miroslav—rezie, Jaroslav Milfajt—scena, Ilona Šmejkalova—dramaturgie, Miroslav Hanus—dramatizace a text písní, Jan Vondracek—hudba, Jirí Hajek—multimedia.

Helena
Čermáková
Jaroslava
Pokorná
Marek
Němec
Lucie
Trmíková
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PREMIÉRY
ROKU2014
2013
PREMIÉRY ROKU
William Shakespeare

MNOHO POVYKU PRO NIC
Režie: Hana Burešová
Preklad: Jirí Josek
Úprava: Hana Buresova a Štepan Otcenasek
Dramaturgie: Štepan Otcenasek
Šcena: David Marek
Kostýmý: Hana Fischerova
Hudba: Milan Potocek
Premiéra 5. dubna 2014, pocet repríz 18
Hrají: Miroslav Hanus, Jan Vondracek, Tomas Turek, Marek Nemec, Jan Meduna, Jirí Wohanka, Čenek Kolias, Filip Číl, Martin Veliký, Vlastimil Zavrel, Milan Potocek, Pavel Liptak, Klara Šedlackova Oltova, Helena Dvorakova, Marie Turkova, Malvína Pachlova nebo Denisa Pfauserova a dalsí.
Z recenzí:
Prazske Divadlo v Dlouhe pripravilo zazitek ocistne radosti. Pohadali jste se doma s dospívající dcerou anebo mrzutou manzelkou? Vezmete je na Mnoho povýku pro nic. Takovou bezstarostnou atmosferu si doma ani v baru nevýrobíte.
Richard Erml, Reflex
Devizou Divadla v Dlouhe jsou spolehlive herecke výkoný a ani tato inscenace není v tomto smeru
výjimkou. Škvelý je zejmena Marek Nemec cobý navenek ironický, uvnitr citlivý a zranitelný Benedik.
… Divackým hitem se dozajista stane trojice nablblých strazníku, vedena kolosalním volem Dagobertem v neodolatelnem podaní Vlastimila Zavrela. Jeho prímocara komika, postavena na komolení cizích slov, vývazuje obcasne vaznejsí podtoný inscenace.
Jindřich Göth, Instinkt
V podaní Helený Dvorakove a Marka Nemce nese jejich príbeh jistý presah smerem k neurotickým
vztahum dnesní dobý – Dvorakova hraje svou tapající intelektualku, ktera se schovava sama pred sebou, s jasne citelným tematem a Nemec zase s u nas ne zcela obvýklou bravurou presne a po smýslu
interpretuje sve monologý vcetne one puvabne repliký, ze mý dva jsme na obýcejne namluvý moc
chýtrí, coz je v mých ocích vubec nejlepe výpointovaný moment vecera.
Michal Zahálka, Divadelní noviny
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PREMIÉRY ROKU 2014
Jarmila Glazarová / Martin Františák

ČESKÁ PREMIÉRA

VLČÍ JÁMA
Režie: Martin Františák
Výprava: Marek Čpin
Hudba: Jirí Hajek
Premiéra 9. září 2014, pocet repríz 8

Účinkují: Veronika Lazorcakova, Helena Čermakova, Jan Vondracek, Miroslav Taborský, Klara Oltova, Tomas Turek, Martin Matejka a Naďa Vicenova
Ostrý rez do ukrýteho príbehu jedne rodiný a jednoho malomesta. Na první pohled zivotý bez príbehu… Jeden dum, jeden zverolekar, jedna manzelka. Jedna rodina, do ktere prichazí schovanka. Štený
domu uzkostne drzí stropý a strachý se jim potí dlane schodisť. Ze sklepa duní ukrývana tragedie.
Z recenzí:
Reziseru Martinu Frantisakovi patrí jiste obdiv za to, ze tuto (dnes neprílis výhledavanou) knizní
predlohu dokazal pusobive scenický uchopit a zaktualizovat. Jemu a jeho spolupracovníkum se podarilo stvorit výsostne divadelní pozitek, i kdýz plný tísne a desu. Magdalena Kodedová, Kulturissimo.cz
Frantisakova inscenace k nejzajímavejsím dramatizacím ceske klasicke prozý, jez lze dnes v Praze
zhlednout. Její tema – deformovaní vztahu zpusobovane nedostatecnou empatií, malodusností a
predsudký – je ostatne stale aktualní.
Bronislav Pražan, Týdeník Rozhlas
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PREMIÉRY ROKU 2014
Bohumil Hrabal / Miroslav Hanuš

407 gramů z Bohumila Hrabala

PRVNÍ UVEDENÍ

Útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb Návrat k vyprávění!
Režie: Jan Borna a Miroslav Hanuš
Šcena, loutký a objektý: Jaroslav Milfajt
Kostýmý: Hana Fischerova
Aranzma a hudební nastudovaní: Milan Potocek
Dramaturgicka spoluprace: Ilona Šmejkalova
Premiéra 29. listopadu 2014, pocet repríz 7
Hrají: Jaroslava Pokorna, Miroslav Taborský, Miroslav Hanus, Vlastimil Zavrel, Miloslav Kopecný,
Lenka Velika, Michaela Dolezalova, Veronika Lazorcakova, Pavel Tesar, Marie Turkova, Martin Matejka, Čenek Kolias, Martin Veliký, Filip Číl a Milan Potocek.
Z recenzí:
Ocenme na obou autorech inscenace, ze se nesnazili stvorit nove variace príbehu, ve kterých neuveritelne stalo se Hrabalovým pricinením skutkem, nýbrz nechali znít jeho slova. Škrze skrýte významý,
metaforý a podobenství mají slova sílu spojovat se do velkeho platna nasí povalecne dobý.
J. P. Kříž, Novinky.cz
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PREMIÉRY ROKU 2014
Laco Kerata

CHROBÁCI V KRABICI - KVAPKY
Režie: Svetozár Sprušanský
Výprava: Diana Štrauszova
Premiera 14. kvetna 2014
Derniera 19. listopadu 2014
Pocet repríz: 5

Česká premiéra

Hrají: Magdalena Zimova, Martin Matejka, Martin Veliký a Peter Varga.
Dve trpko-smesne dramaticke miniaturý v zanru komickeho psýchotrilleru a trapne fraský.
K rezii dalsího dosud neuvedeneho slovenskeho textu, jsme pozvali rezisera Švetozara Šprusanskeho, který pusobí jako umelecký sef nitranskeho Divadla Andreja Bagara a je drzitelem radý ocenení.
Autor hrý Laco Kerata patrí mezi nejvýznamnejsí divadelní autorý na Šlovensku. Úvadení slovenských textu v podaní rodilých mluvcí získalo svuj stalý okruh divaku a prispíva k znovuobjevení povedomí o slovenske literature a dramaticke tvorbe mezi ceským publikem.
Z recenzí:
Vztahý, ať uz jejich zacatký, ci jejich konce, jsou vecným tematem knih, filmu a her a nikdý neomrzí.
Štejne jako v umení jsou to i v zivote problemý vecne a stale se opakující. Zalezí uz jen na originalite
zpracovaní, na zpusobu uchopení mýslenký. A to se Divadlu v Dlouhe povedlo výborne. Trocha vtipu (Ocenme hlavne kostýmý a lícení kapek!), trocha ironie a trocha realitý tvorí idealní kombinaci a
tudíz i skvele predstavení, ktere stojí za to videt.
Barbora
Švarcová,
Generace
21.
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PREMIÉRY ROKU 2014
Florian Illies

1913 – LÉTO JEDNOHO STOLETÍ
Scénář a režie: Barbara Herz
Výprava: Katerina Miholova
Hudba: Mario Buzzi

ČESKÁ PREMIÉRA

Premiera 14. ríjna 2014
Pocet repríz: 3

Hrají:
Jirí Wohanka, Tomas Turek, Jan Meduna, Jan Vondracek, Helena Dvorakova a Lucia Jagercíkova.
1913: rok, kdý se prudce stretava devatenacte a dvacate století. Brilantní stýlista Florian Illies napsal
knihu o klícovem okamziku kulturních dejin. Čo vse prinesl rok, kdý se pomalu schýlovalo k do te
dobý nejstrasnejsí valce, jak se protloukal zivotem mladý malír Hitler nebo zacínající navrharka Čoco
Čhanel? Dramatizace knihý a rezie se ujala Barbara Herz , mlada talentovana reziserka prevazne autorských inscenací a netradicních forem. Její inscenace se objevilý na rade mezinarodních festivalu –
v Gronningenu, Belehrade, Amsterodamu, Berlíne, Krakove nebo Šalzburgu. V Divadle v Dlouhe jsme
v ramci festivalu 13+ uvedli její inscenaci hrý Witolda Gombrowicze Švatba. Rezíruje v Divadle Husa
na provazku nebo v Mestskem divadle ve Zlíne.
Z recenzí:
Hra 1913 je o mrakodrap výs nez 1914 ve Zlate kaplicce!
Jiří P. Kříž, Právo
Prave to, ze se skrze mozaiku dialogu, písní a obrazu podarilo inscenacnímu týmu výtvorit mnohovrstevnatou a pritom velmi kompaktní atmosferu dobý, je na inscenaci 1913 cenne.
Hana Švarcová, TOPZINE
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DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA ROK 2015
LADISLAV KLÍMA - LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Rezie: Hana Buresova

NA VELKÉ SCÉNĚ

Dramaturgie: Štepan Otcenasek
Šcena: Martin Černý
Kostýmý: Jana Prekova
Hudba: Ivan Acher
Premiera: 21. 3. 2015

ROGER VITRAC - VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI
Rezie: Jan Mikulasek
Výprava: Marek Čpin
Premiera: 11. cervna 2015

NA VELKÉ SCÉNĚ

INSCENACE JANA BORNY

NA VELKÉ SCÉNĚ

Rezie: Jan Borna a Miroslav Hanus
Premiera: listopad 2015, velký sal

PRVNÍ UVEDENÍ

JÁNOŠÍK (pracovní nazev)
Šcenar a rezie: kolektiv
Predbezný termín premierý: duben 2015
Divadelní kavarna / Projekt Kratka Dlouha

HRA DAVIDA DRÁBKA
Rezie: Adam Švozil
Predbezný termín premierý: ríjen 2015
Divadelní kavarna / Projekt Kratka Dlouha

DÍTĚ V DLOUHÉ

FESTIVAL
FESTIVAL

17. rocník festivalu pro deti a jejich dospele
8. – 12. dubna 2015

FESTIVAL 13+
7. rocník festivalu pro nejnarocnejsí divaký
termín konaní: 12. – 15. listopadu 2015

FESTIVAL
14

DÁLE NA REPERTOÁRU
Ludvík Aškenazy-Jan Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL
rezie Jan Borna

PRVNÍ UVEDENÍ

premiera 26. unora 2000
pocet repríz 411
Carlo Goldoni—LHÁŘ
rezie Hana Buresova
premiera 16. dubna 2005
pocet repríz 140

Cena Alfréda Radoka za mužský herecký výkon pro Jana Vondráčka
Taťjana Lehenová-Jan Borna
MYŠKA Z BŘÍŠKA

PRVNÍ UVEDENÍ

rezie Jan Borna
premiera 21. ledna 2006
pocet repríz 117
Irena Dousková

PRVNÍ UVEDENÍ

ONĚGIN BYL RUSÁK
rezie Jan Borna
premiera 19. ledna 2008
pocet repríz 128
J. Borgeson, A. Long, D. Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
rezie Jan Borna, premiera 29. listopadu 2008

ČESKÁ PREMIÉRA

pocet repríz 195
Ladislav Stroupežnický
NAŠI FURIANTI
režie Jan Borna
premiera 15. ledna 2011
počet repríž 72
Komedie roku, cena odborné poroty,cena za nejlepší ženský
herecký výkon (K. Oltová) na Grandfestivalu smíchu
15

DÁLE NA REPERTOÁRU
Paul Claudel
ČESKÁ PREMIÉRA
POLEDNÍ
ÚDĚL
režie Hana Burešova
premiera 12. dubna 2011
počet repríž 52
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
Alexandre Dumaš št.
TŘI MUŠKETÝŘI
režie Hana Burešova
premiera 21. 4. 2012
počet repríž 43
J. Borna, I. Smejkalova, M. Hanuš a kolektiv
KABARET KAINAR—KAINAR
režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
premiera 24. 11. 2012
počet repríž 51
Alena Kaštnerova, Jan Borna
O LÍNÉ BABIČCE
režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
premiera 23. lištopadu 2013
počet repríž 35

PRVNÍ UVEDENÍ

PRVNÍ UVEDENÍ

Henrik Ibšen
EYOLFEK
režie Jan Nebešký
premiera 23. unora 2013
počet repríž 26
Mičhel de Ghelderode
SLEČNA JAIROVÁ
režie Hana Burešova
premiera 4. kvetna 2013
počet repríž 20

ČESKÁ PREMIÉRA

Počty repríz jsou uváděny k 31. 12. 2014
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DERNIÉRY ROKU 2014
Brano Holiček a kolektiv
ČEKÁNÍ
režie Brano Holiček
premiera 14. června 2013
derniera 26. dubna 2014
počet repríž 10
Inscenace, vzniklá v projektu Krátká Dlouhá, ustoupila novému titulu Chrobáci v krabici. Z provozních důvodů není
množné mít na repertoáru víc než jeden titul tohoto typu.
Dennis Kelly
ČESKÁ PREMIÉRA
LÁSKA A PENÍZE
režie Jan Mikulašek
premiera 16. lištopadu 2011
derniera 29. dubna 2014
počet repríž 29
Inscenace byla velmi dobře přijata kritikou i samotným autorem, který se účastnil premiéry. Jedná se ale o specifický titul,
určený o úzký okruh náročných diváků.
Nikolaj Vasiljevič Gogol
HRÁČI
rezie: Jan Borna a Miroslav Hanus
premiera 11. unora 2012
derniera 5. kvetna 2014
Počet repríž 35
Zajímavá interpretace klasického textu po více než dvou letech reprízování uvolnila místo novým titulům.
Terry Pratchett-Stephen Briggs—SOUDNÉ SESTRY
rezie Hana Buresova
ČESKÁ PREMIÉRA
premiera 27. dubna 2001
derniera 20. cervna 2014
pocet repríz 180
Divadlo v Dlouhé musí každoročně derniérovat v průměru tři
inscenace na velké scéně, aby se uvolnily skladovací prostory a
take termíny pro uvádění premiérových kusů. Proto jsme byli
nuceni stáhnout z repertoáru i kultovní inscenaci na motivy
oblíbené knihy Terryho Pratchetta. Na repertoáru byla 13 let.
Laco Kerata
CHROBÁCI V KRABICI - KVAPKY
Režie: Svetozár Sprušanský
Premiera 14. kvetna 2014
Derniera 19. listopadu 2014
Pocet repríz: 5
Inscenace byla derniérována po nastudování nového titulu z
cyklu Krátká Dlouhá.
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DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULŮ
Premiéry roku 2014:
MNOHO POVYKU PRO NIC—velmi dobrý kritický ohlas, výborna navstevnost, inscenace zaujala
vsechný vekove i socialní skupiný divaku. Na repertoaru zustava v teto i nasledující sezone.
VLČÍ JÁMA—originalní scenicke pojetí knizní predlohý, inscenace je zcela v souladu s umeleckou
koncepcí naseho divadla. Zustava na repertoaru i v prístím roce.
407 GRAMŮ Z BOHUMILA HRABALA—nejnovejsí titul se setkal s dobrým ohlasem jak u divaku i
kritiký, je atraktivní i pro stredoskolaký. Inscenace zustane na repertoaru i dalsích sezonach.
CHROBÁCI V KRABICI—KVAPKY—titul v ramci projektu Kratka Dlouha, v souladu s koncepcí tohoto projektu býla inscenace dernierovana v dobe premierý noveho titulu v ramci Kratke Dlouhe.
1913—nejnovejsí inscenace, ktera vznikla v ramci Kratke Dlouhe. Bude na repertoaru do jara 2015,
kdý ji výstrída dalsí inscenace Kratke Dlouhe Janosík.

Starší inscenace, které zůstávají na repertoáru:
JAK JSEM SE ZTRATIL—dlouhodobe nejoblíbenejsí rodinne predstavení. Ac je na repertoaru jiz 14
let, navstevnost je stale stoprocentní a v dobe Vanoc zdaleka nedokazeme uspokojit divacký zajem o
tento titul.
LHÁŘ—atraktivní titul, který plní funkci rodinneho predstavení, muzeme jej nasadit i dopoledne pro
skolý a je o nej zajem i v ramci zadaných firemních predstavení.
MYŠKA Z BŘÍŠKA—detske a rodinne predstavení, vhodne i pro nejmensí divaký. Zcela naplnuje nase
poslaní detskeho a rodinneho divadla. Jako takove zustava na repertoaru.
ONĚGIN BYL RUSÁK—obliba tohoto predstavení neklesa, je vhodne i pro druhý stupen zakladních
skol a pro stredoskolaký. V dramaturgicke nabídce divadla ma sve nezastupitelne místo. Zustava na
repertoaru i v dalsích sezonach.
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH—dalsí z divackých hitu, který v
roce 2015 oslaví dvoustou reprízu. Dlouhodobe výkazuje stoprocentní navstevnost. Díký malemu
obsazení a minimalisticke scene je titul vhodný i pro zajezdovou cinnost.
NAŠI FURIANTI—klasický titul, vhodný i pro stredoskolaký. Na cerven 2015 planujeme dernieru.
Duvodem je nutnost uvolnení hracích termínu a skladových prostor pro nove inscenace.
POLEDNÍ ÚDĚL—cenami ovencený titul pro narocne divaký. Profilova inscenace, ktera je týpickým
príkladem mapovaní dosud nehraných a „nehratelných“ textu. Divacký zajem je stale velký, inscenace zustava na repertoaru v teto i dalsí sezone.
TŘI MUŠKETÝŘI—rodinne predstavení nejen pro milovníký Alexandra Dumase a Beatles. Jako zastupce rodinných predstavení, ktere je mozne nasazovat i na víkendova odpoledne, zustava na repertoaru i v nasledujícím roce.
KABARET KAINAR—KAINAR—inscenace je trvale výprodana, zdaleka nedokazeme uspokojit
vsechný zajemce. Predstavení výuzíva hudebního a peveckeho potencialu nasich hercu a rozsiruje
dramaturgický zaber divadla.
O LÍNÉ BABIČCE—okamzite po premiere se toto rodinne predstavení stalo divackým hitem. Navstevují jej nejen skolý, rodice s detmi a studenti v ramci Klubu mladých divaku, ale i seniori.
EYOLFEK—velmi dobre kritikou prijata inscenace malo hraneho Ibsenova textu bude mít v lednu
2015 dernieru. Na repertoaru býla od unora 2013.
SLEČNA JAIROVÁ—take tato inscenace na jare 2015 uvolní prostor novým titulum. Narocný Ghelderoduv text jsme uvedli v ceske premiere.

Derniérované inscenace:
ČEKÁNÍ, LÁSKA A PENÍZE, HRÁČI, SOUDNÉ SESTRY, CHROBÁCI V KRABICI - KVAPKY
Informace v prehledu dernier.
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OHLASY V TISKU—RECENZE
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OHLASY V TISKU—RECENZE
Co váží „nic“ na trhu marnosti?
Bronislav Pražan, Týdeník rozhlas
Po Othelovi je komedie Mnoho povýku pro nic teprve druhou Šhakespearovou hrou, kterou se jedna
z nasich nejlepsích divadelních reziserek Hana Buresova rozhodla realizovat. Nastudovala ji ve
„svem“ Divadle v Dlouhe. Príbeh o dvou mladých parech a nastrahach, jez musejí zdolat, nez dospejí k
svatbam, v sobe skrýva jistou nastrahu take pro inscenatorý: premíru slovního humoru, kteremu se
dnes uz sotva kdo smeje. A to i kdýz je prelozen – jako v tomto prípade Jirím Joskem – opravdu dobre.
Reziserka nastestí rozsvecuje vsechný tý slovní hrícký, bonmotý a spílce tím, ze je propojuje se situacemi a buduje s jejich pomocí napetí ve vztazích postav. Príbeh take dusledne aktualizuje: jeho hrdinove prijízdejí odpocívat do Messiný nikoli z valký, ale z turnaje v petiboji. Vítezný Don Pedro (Jan
Vondracek) v nem porazil sveho intrikanskeho nevlastního bratra Dona Juana (Tomas Turek) a ten si
svou skrývanou zasť výbíjí na Pedrove oblíbenci Člaudiovi (Jan Meduna): ocerní jeho nevestu Heru
(Klara Šedlackova-Oltova) tak, ze Člaudio pri svatbe utece od oltare. To druhý par milencu si klacký
pod nohý haze sam: Člaudiuv prítel Benedik je prílis vtipný na to, abý nechaval kanonadý kritických
spílcu krasne, obrýlene intelektualký Beatrice bez odpovedi. Milují se, anebo se vzajemne trýzní, protoze se bojí prestat být „singlý“? Marek Nemec a Helena Dvorakova, kterí týto protagonistý mistrne
ztelesnují, dovadejí jejich hadký az k hranicím trpkosti.
Ostatne i sťastna rozevlatost dalsích hrdinu – podbarvovana muzicírovaním male jazzove kapelý na
jevisti – postupne horkne, jak se odkrýva jejich obmýslne jednaní. Zlomem se stava vecírek plný tance, alkoholoveho opojení a marjankoveho rause. V blescích paparazziovských kamer utkvívají vsichni
tihle VIPove v uvolnených pozach. Kazdou chvíli se mení v sochý – ve strnule objektý vanitý fair. Trh
marnosti dava nahlednout k odvracene strane jejich duse. Je plna melancholie. Ono „nic“ v nazvu komedie dostava svou existencialní vahu nesnesitelne lehkosti.
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OHLASY V TISKU—RECENZE
Pětiboj se Shakespearem
Recenze Jindřicha Götha, Instinkt 15/2014, s. 53
Laska nehnevana není milovana
Nejnovejsí zpracovaní hrý Mnoho povýku pro nic v prazskem Divadle v Dlouhe znovu dokazuje, ze
William Šhakespeare jednou provzdý definoval a dovedl k dokonalosti zanr romantických vztahových komedií.
Reziserka Hana Buresova text zasadila do prosluneneho plazoveho letoviska, místo z bitvý se hlavní
akteri vracejí z turnaje v moderním petiboji - tím jeste zduraznila skadlivou nevazanost Šhakespearový klasiký. Šledujeme príbehý dvou mileneckých paru: zatímco Člaudio a Hera k sobe zahoreli laskou cistou a uprímnou, Benedik a Beatricie se stýdí dat sve citý najevo a vzajemnou naklonnost maskují prívalem jedovatých vtipu. Kýzenemu happýendu stojí v ceste intrikan Don Juan, kteremu se jakekoliv stestí jeho blízkých protiví az k smrti, a je hotov udelat cokoliv proto, abý mezi rozdýchtene
parý vrazil klín pomluv a pochýbností. Roztací se vírivý kolotoc vroucích význaní, ale take lzí a krivých obvinení.
Devizou Divadla v Dlouhe jsou spolehlive herecke výkoný a ani tato inscenace není v tomto smeru
výjimkou. Škvelý je zejmena Marek Nemec cobý navenek ironický, uvnitr citlivý a zranitelný Benedik.
Helena Dvorakova se v roli Beatricie sice obcas nevýhne prílis teatralním gestum, ale i jí lze bez problemu uverit postavu hluboce zamilovane dívký, ktera sve rozjitrene nitro maskuje szíravým ostrovtipem. Don Pedro, který oba parý svede dohromadý, ma díký Janu Vondrackovi elektrizující
sarm, Tomas Turek sveho prozlukleho Dona Juana výbavil zachmurenou zarputilostí. Divackým hitem se dozajista stane trojice nablblých strazníku, vedena kolosalním volem Dagobertem v neodolatelnem podaní Vlastimila Zavrela. Jeho prímocara komika, postavena na komolení cizích slov, vývazuje obcasne vaznejsí podtoný inscenace.
Výsledkem je vtipný kus, ktera splnuje, co si predsevzal: pobavit a ubezpecit, ze uprímna laska dokaze prekonat vsechna protivenství. Kdýz uz ne jinde, tak alespon na jevisti.
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OHLASY V TISKU—RECENZE
Jisté množství povyku
Michal Zahálka, Divadelní noviny
Mezi ceskými „divadelníký a jejich divaký“ (receno s podtitulem tohoto listu) platí jiste nepsane
umluvý, ktere mi prijdou tak trochu podezrele. Jednou z nich je oboustranne predstíraní, ze shakespearovske komedie obsahují skutecne (samo)nosnou slovní komiku. Klidne nesouhlaste, ale mne
se vzdýcký zdalo, ze kdýz u Šhakespeara slovní hrícka prestava být ornamentem a stava se sama o
sobe sdelením, spís nez o skutecne vtipne komedialní dialogý jde o tak trochu strojenou prehlídku
duchaplností – coz pochopitelne ruznou merou umocnují i ambice jednotlivých prekladatelu. Mnoho
povýku pro nic je bezesporu puvabna, ale v tomto ohledu výslovene osemetna hra – z jejích trí pasem
je pouze linie Člaudia a Herý primarne dejova, zatímco rozsahle vstupý strazníku i (a to predevsím)
proslule hasterení Beatricie a Benedicka staví na verbalní komice. Martin Hilský v teto souvislosti píse o spríznenosti hrý s pozdejsími konverzacními komediemi období stuartovske restaurace, od
nichz zase vede linka az k Oscaru Wildeovi – jenze mezi Povýkem a Filipem je prece jen jistý rozdíl, a
ať uz Beatricie prezdíva Benedickovi Montanto (u Šhakespeara), Honimír (u Joska) nebo Benerecto
(u Hilskeho), pripada mi to prinejlepsím matne usmevne.
Prave tak se mi z výse naznacených duvodu docela dlouho jevilo premierove predstavení nove inscenace Povýku v rezii Haný Buresove v Divadle v Dlouhe. Prímorska idýlka, scenografem Davidem Markem výpravena trochu ve stýlu nostalgických obrazku z Provence, a v ní se nezavazne skadlí elegantne odena skupinka sýmpatických postav – soubor tu hraje svuj obvýklý výsoký standard a obcas se
objeví drobne pomrknutí, ze se to cele nebere nijak zvlasť vazne, ale presto je mnohomluvna (a jen
velmi decentne pokracena) expozice jaksi vlekla. Zlom nastava ve scene hostiný, v níz Buresova postavý vrhne do alkoholoveho a dokonce i marihuanoveho opojení – a ac to zprvu výpada jen jako výrabení humoru (který se tu díký výtecnemu komedialnímu herectví konecne zacína ve vetsí míre objevovat), brzý se ukaze, ze zamer je jeste o poznaní hlubsí. Čela ta idýlka se mení v nepovedený vecírek, který ukaze jiste „zlo pod Šluncem“ teto zdanlive bezstarostne spolecnosti, a který slibuje nevesele strízlivení.
Šnad abý býlo co narusovat, na pocatku Buresova naopak idýlku oproti textu jeste výhladí: muzi se
nevracejí z valký, nýbrz ze sportovního turnaje. Paradoxní ale je, ze ono tezke strízlivení inscenace
jen naznací – temne toný, jez hra nabízí po Herine verejnem zostuzení pred oltarem, jsou rýchle prýc
a vsechno truchlení a bedovaní se zahý preklopí zpet do komedialní polohý. V príbehu Člaudia a Herý
tak jde skutecne jen o trochu povýku pro nic, predevsím díký jejich predstavitelum Klare Šedlackove Oltove a Janu Medunovi je to ovsem prevazne opravdu zabavne, stejne jako postupne sblizovaní Beatricie a Benedicka, na nez je v inscenaci kladen vubec nejvetsí duraz. V podaní Helený Dvorakove a
Marka Nemce nese jejich príbeh jistý presah smerem k neurotickým vztahum dnesní dobý – Dvorakova hraje svou tapající intelektualku, ktera se schovava sama pred sebou, s jasne citelným tematem
a Nemec zase s u nas ne zcela obvýklou bravurou presne a po smýslu interpretuje sve monologý vcetne one puvabne repliký, ze mý dva jsme na obýcejne namluvý moc chýtrí, coz je v mých ocích vubec
nejlepe výpointovaný moment vecera.
Jenze krome tech povedených je v inscenaci i cela rada scen, ktere nijak zvlasť zabavne nejsou – konkretne výstupý komických strazníku pokladam za obtízne stravitelne, a to pres to, ze objektivne
vzato na nich není herecký ani rezijne nic spatneho. Šíla Haný Buresove spocíva, mýslím, mimo jine
ve schopnosti dat textu, oc si zada – coz je ale podstatne zajímavejsí v te linii její tvorbý, v níz objevuje textý nezname a zapomenute. Takto notorický znama latka bý si mozna ríkala o svebýtnejsí uchopení a (treba prave u komických strazníku) o kritictejsí ctení. Ale mozna to je jen praní zmlsaneho
recenzenta, kdo ví.
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407 gramů z Bohumila Hrabala (Divadlo v Dlouhé)
Martin Švejda: NADIVADLO, sobota 29. listopadu 2014
V podtitulu inscenace stojí „Navrat k výpravení“. A skutecne. Jediným svorníkem 407 gramu z Bohumila Hrabala je prostredí sberný. V nem defilují zname hrabalovske figurký, ktere výpravejí, výpravejí a výpravejí – nekdý treba klidne dobrých deset minut jako Jaroslava Pokorna cobý Tanecnice na
konci prve casti vecera. Neprerusovaný monolog bez jedine prídavne akce! Šebevrazednejsí tvar si
snad nelze predstavit. Inscenace se vzdava jakehokoli svebýtneho uchopení hrabalovske latký, snazí
se pouze o rehabilitaci zanru výpravení – a darí se jí to!

Praktický vsechný monologý jsou herci zahraný v presne, umerene posazene, poutave figure: od hromotluckeho Hanti Miroslava Hanuse, somnambulní Tanecnice Jaroslavý Pokorneho, kucharký „krev a
mlíko“ Michaelý Dolezalove az po treba eterickou Hedvicku Veroniký Lazorcakove. Mají sve kouzlo.
Reziser Jan Borna (dohromadý s Miroslavem Hanusem) volí svuj oblíbený zanr retro, inscenaci prostrednictvím ruzných (zvukových, scenografických a jiných) odkazu ukotvuje kdesi na pomezí padesatých a sedesatých let, to vsak není podstatne – vlastne jen s pomocí hercu (jejich monologu) se mu
darí zprítomnit poezii Hrabalových textu.
Trochu zazrak. Rozporuplnejsí inscenaci abých pohledal.
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Poryvy domácího peklíčka
Michal Zahálka, Lidové noviny 25. 9. 2014
Reziser Martin Frantisak pripravil v Divadle v Dlouhe adaptaci Vlcí jamý – nejslavnejsí prozý Jarmilý
Glazarove.
Predlohu Jarmilý Glazarove pred temer sedesati letý zpracoval reziser Jirí Weiss do jeste o poznaní
slavnejsího filmu, v nemz Jirina Šejbalova v roli Klarý, krute manipulativní mesťký chorobne zavisle
na svem o mnoho mladsím manzelovi, predvadí jeden z nejpamatnejsích výkonu urcite erý ceskeho
filmoveho herectví.
Mluvit v souvislosti s Frantisakovou inscenací o tomto filmu je zaroven nefer i nevýhnutelne. Nefer
proto, ze inscenace se ubíra výrazne jinými cestami a dramatizace z filmoveho scenare nevýchazí. Nevýhnutelne proto, ze k jiste vlastnosti výchozího textu se nejakým zpusobem staví obojí – a z toho
srovnaní vubec nejjasneji výsvíta klícova kvalita nove inscenace.
Nasvítit detail
Roman z roku 1937 není psaný konvencne realistický ve smýslu dukladneho, obsírneho popisu skutecnosti – Glazarova casto jen zkratkovite nasvítí konkretní detail ci vjem. Treba uvodní scena príjezdu dívký Janý na nadrazí, kde se poprve setkava se svými novými pestouný, je zachýcena výhradne
pomocí svetelných, zvukových a hmatových podnetu. (Konkretne receno – místo prosteho konstatovaní, ze Janu na nastupisti oslovil muz, píse Glazarova: „Z cerveneho sera prichazí nahle príjemný
muzský hlas.“) Tuto subjektivitu výpravení prenasí Weissuv film vcelku logický do prostredku, ktere
jsou filmu vlastní: kamera Vaclava Hanuse se umanute venuje detailum, výuzíva nezvýkle uhlý, ktere
dovedou banalní skutecnost zhýzdit a v kombinaci s podobne nerealistickým zvelicovaním konkretních zvuku – jako treba ve slavne scene slapaní zelí – výsponovat do nesnesitelna.
Frantisak sice pochopitelne nema k dispozici kameru ani mixazní pult, ale divadelními prostredký s
onou subjektivitou pracuje take – a nemene ucinne. Inscenace se dumýslne výhýba realisticke výstavbe jednotlivých scen, pracuje s vrstvením znaku, zvelicenými gestý, rozruzneným svícením, opakovanými ukoný a plýnulým prechodem jednotlivých casových rovin. Kdýz se Klara domaha pozornosti,
zacne po místnosti rozhazovat balícký karet – tuto scenu nechava Frantisak trvat o poznaní dele, nez
je treba k pochopení jejího významu; podstatný totiz není jen tento význam, ale i dojem nesnesitelnosti, který vývola prave její zdanlive zbýtecne dlouhe trvaní.
Podstatným spolutvurcem je autor výpravý Marek Čpin: vedle kostýmu, ktere presne balancují na
hrane historickeho kostýmu a groteskní nadsazký, je zcela urcující scenograficke pojetí domu jako
jedine, obrovite místnosti. Dekorem zadní stený i podlahý je sice zdanlive delena na tri ruzne stýlizovane prostorý (bíle výkachlíckovana kuchýn vlevo, na stredu ponekud zneklidnující malba dobove
spolecnosti v nedelních satech a vpravo takrka psýchedelický floralní motiv), tý vsak presto splývají
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do jedineho, v nemz není soukromí ani ve vane ci v posteli a v nemz nikdo nikomu neunikne. Vsude
pronikne nejenom monstrozní paní domu, ale predevsím neme výhruzný, zkoumavý pohled trojice
nenavistných sluzek, ktere strohými, lec pusobivými prostredký výtvorilý Naďa Vicenova, Marie Turkova a Klara Šedlackova-Oltova.
Hlas a gesto
V hlavní roli Klarý hostuje Helena Čermakova, prední clenka souboru Mestskeho divadla Zlín a zaroven jedna z nejlepsích herecek sve generace, ktera ma nevsední smýsl pro jistý druh neokazaleho patosu, s nímz si soucasne ceske divadelní herectví prílis neví radý – celostatní pozornost si ostatne získala predevsím v titulní roli Fibichova a Vrchlickeho melodramu Šmrt Hippodamie ve slavne inscenaci J. A. Pitínskeho. Prave tuto svou schopnost – vcetne výrazne pohýbove expresivitý – muze ve Vlcí
jame beze zbýtku uplatnit. Její Klara je nekompromisním, krutým pohledem na nesťastnou zenu pusobící nestestí, týp vudkýne, ktera si nepripustí ubýtek sil. Čermakova s Frantisakem si nic neusnadnují: v ikonicke scene, kde Klara na mestske slavnosti trpí v prílis tesnem klobouku, herecku sklopena krempa zbavuje moznosti hraní ocima, a tak vse musí uhrat hlasem a gestem. Míru fýzickeho výpetí ve scene slapaní zelí potom Čermakova zene az do hranicního furiosa. Pri tom vsem vsak zustava
v Klare cosi zivotneho a lidský srozumitelneho – a navíc je to zpocatku stale jeste krasna zena, ktera
pod vlivem ubýtku sil (i pod neustale sednoucími parukami) pred ocima zestarne a zoskliví.
Je-li filmova Vlcí jama velkým solem Šejbalove, u Frantisaka jsou kartý rozdaný o poznaní výrovnaneji – i kdýz ne tak docela. Na spolehlivem Janu Vondrackovi v roli trpícího manzela Roberta je pozoruhodný mimo jine zpusob, jakým se výporadava s Robertovým koktaním. Škutecne zakokta jen v okamzicích nejvýssího emocionalního výpetí, pri sebemensí promluve je vsak videt napetí v jeho koutcích, jako bý jej usta poslouchala jen krajne neochotne. Nova posila souboru Veronika Lazorcakova se
potom ukazala v príznivem svetle cobý schovanka Jana, ktera tu není zadnou zamlklou naivkou, nýbrz plnokrevnou mladou zenou, ktera v sobe objevuje sílu k odporu, ale i jiste temnejsí rýsý povahý.
Vývoj vzajemneho vztahu Janý a Roberta pritom Frantisak nechava jen v naznaku, leccos musí divak
sam domýslet (anebo naopak neresit) – divadelní Vlcí jama totiz nespocíva na dukladnem promotivovaní a jasne citelnem dramatickem oblouku, stojí nekde na pomezí konvencne dramatickeho tvaru a
velkeho výtvarne-smýsloveho platna, vlastne expresionistickeho obrazu onoho soukromeho peklícka
v domacnosti manzelu Rýdlových. Výsledkem je velkolepe moderní divadlo – rafinovane a divacký
narocne, ale díký intenzivnímu herectví celeho souboru s Čermakovou v cele zaroven i nesmírne
emocionalne pusobive.
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Upíří rej podle Glazarové
Jan Kerbr, Divadelní noviny, 14. říjen, 2014
Titul Vlcí jama je v povedomí starsí generace spjat predevsím s uspechem ceske (tehdý ceskoslovenske) kinematografie na benatskem festivalu 1958, take ovsem s prvním výrazným výstoupením mladicke Janý Brejchove na stríbrnem platne. Psýchologický roman Jarmilý Glazarove z roku 1937 tehdý
rezíroval Jirí Weiss.
Na jeviste Divadla v Dlouhe nýní latku ve vlastní dramatizaci privedl reziser Martin Frantisak, svým
valasským puvodem blízký lokalite, kde se Vlcí jama odehrava. Špolu s jevistním výtvarníkem Markem Čpinem predstavil publiku jakýsi fantaskne dusný interier, rozdelený výtvarnou stýlizací na
temer soumerne tretiný. Tvorí je zelenkava kuchýne s jednoduchými kachlícký, uprostred obýtna
cast, „výmalovana“ figurami hlavních postav (casti zobrazení zdobí i zidle), z pohledu divaka vpravo
pak pokoj ci pracovna s maceskovou tapetou, forbínu obsadilý vana vlevo (nikoliv prazdna) a postel
vpravo. Takova omamna stýlizace scený trochu pripomína Noru v Úherskem Hradisti tehoz tvurcího
tandemu, tam se ovsem výdarila inscenace presvedcivejsí (jiste i díký tomu, ze Ibsenovo drama skýta
výraznejsí dramatický potencial nez proza Glazarove).
Za kamen urazu inscenace povazuji prebýtek stýlizace a jednostrunne thrillerovou atmosferu. Jenom
v uvodu, kdý sirotek Jana (nova posila souboru Veronika Lazorcakova ztvarnuje postavu, kterou ve
filmu hrala Brejchova) prichazí jako schovanka do domacnosti Rýdlových, v sobe nese inscenace jeste znaký groteský, publiku napadne treba se i zasmat (zhasínaní nesfouknutelných svícek na dortu).
Pak vsak premíra fýzickeho jednaní, casto zel kontraproduktivního, k nemuz reziser prinutil predevsím predstavitelku uzurpatorske tetý Klarý (hostující hvezdu zlínskeho divadla Helenu Čermakovou), ciní z divadelní podívane ponekud bludný kruh. Rada pusobivých metafor a rezijních napadu
(zehlení kosil prímo na tele, nekonecne cukrovaní babovek) ztrací neustalými repeticemi na ucinnosti. Šcený, sugestivní v romanove predloze i ve filmu, napríklad unavne karetní martýrium s permanentním Klariným výkrikovaním Migni!, pusobí dokonce nesourode i z hlediska stýlu. Desivý svet drtiveho mikroklimatu mesťanske domacnosti, one vlcí jamý, v níz se schovanka Jana ocitla, je dokreslovan „upírími“ tanecký dvou jiz zesnulých Klariných manzelu a strasidelnou stýlizací zlotrilých sluzek (sve si tu uhraje plactive utocna Klara Šedlackova -Oltova, Marii Turkove jsem, bohuzel, nerozumel ani slovo z jejího zlobneho chrlení v narecí). Herecký Helena Čermakova a Veronika Lazorcakova
svoje schopnosti nepochýbne prokazalý, i kdýz bých jim pral vstup na jeviste Divadla v Dlouhe v jinem ukolu. Čermakove Klara pusobí jako nezivotne monstrum, neposkýtne divakovi ani zachvev soucitu (nevýlucuji, ze to tak reziser chtel).
Panských rolí se suverenne zhostili Jan Vondracek a Miroslav Taborský. První v partu Klarina manzela, celým souzitím se starsí manzelkou priduseneho a do Janý stale více zamilovaneho: jeho nejiste
vzdorovaní, uhýbava význaní i neobratne vzplanutí (spadnou pri nem s Janou do vaný s vodou) pro
me býlý v inscenaci tím jediným, co me oslovilo „pres rampu“. V jednodussí roli hodneho lekare
(mozna predobrazu manzela ve skutecnem zivotním príbehu spisovatelký Jarmilý Glazarove) pusobil
Taborský konejsive sýmpatický.
Parametrý spickoveho divadla, jakým to v Dlouhe nepochýbne je, inscenace prokazala, ale v mem výsledkovem zebrícku teto scený bude patrit na spodnejsí stupínký.
Divadlo v Dlouhé – Martin Františák podle románu Jarmily Glazarové: Vlčí jáma. Režie Martin
Františák, výprava Marek Cpin, hudba Jiří Hájek, dramaturgie Marta Ljubková a Štěpán Otčenášek. Česká premiéra 9. září 2014.
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Nemluvné služky si v působivé Vlčí jámě jen tak chroupají zelí
Tomáš Šťástka, Mladá fronta Dnes , 5.12.2014
Psýchologický príbeh Jarmilý Glazarove Vlcí jama z konce tricatých let se dockal filmoveho ztvarnení
díký Jirímu Weissovi uz v roce 1957. Motiv souzití dospívající sirotý s nevýrovnaným manzelským
parem nýní na prkna prazskeho Divadla v Dlouhe privedl reziser Martin Frantisak.
Býlo bý nefer hru srovnavat s filmovou verzí - stejne jako v ní, i zde ale dostava nejvetsí herecký prostor predstavitelka starnoucí Klarý. Filmovemu výkonu Jiriný Šejbalove se v Dlouhe výrovnala zlínska herecka Helena Čermakova. Její Klara je hýstericka diktatorka, sebevedoma vladkýne maleho
kralovství, ktera doslova schazí pred ocima, bledne a desí se rýchleho konce.
Čermakove role zdaleka prevýsuje vsechný ostatní, coz dosahuje nejen díký velkemu výkonu herecký; zjevne je to zamerem rezisera. Bohuzel proto tolik nevýzníva rozpuk vztahu mezi mladou Janou
(Veronika Lazorcakova) a Klariným mladým manzelem Robertem (Jan Vondracek), coz je pritom
hlavní pointa rodinneho dramatu.
Šilnou strankou Vlcí jamý je její scena, pomýslnou tísnivost býtu naznacuje nízký strop i chýbející
prepazení jednotlivých místností - vse se tak odehrava v tapetovane jídelne, kachlíckove kuchýni i
Janine podsvícenem pokoji zaroven. Reziser dobre pracuje s hudbou i opakujícími se sýmbolý, ať uz
je to podavaní pomerance, babovka ci padající plechacký z police.
Nezdravou atmosferu dokreslují tri sluzký, jejich zkoumave pohledý a mlcenlive chroupaní listu zelí
casto reknou vse. Štejnou roli pak plní prízraký bývalých manzelu, kterí se Klare blízící se neodvratnemu konci stale casteji zjevují.
Vlcí jama se tedý muze oprít o silný ustrední herecký výkon a pusobivou sýmboliku, k dokonalemu
zazitku je vsak hra v nekterých momentech prílis rozvlacna. Švedcí o tom napríklad scena s nepadnoucím kloboukem, ktera pritom dej hrý neposouva. Zde se divadelní verze snazí pouze zbýtecne blízit filmu.
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O vztazích dušených malodušností
Bronislav Pražan, Týdeník rozhlas
Kladem nejnovejsí inscenace Divadla v Dlouhe – dramatizace romanu Jarmilý Glazarove Vlcí Jama – je
uhranciva expresivní stýlizace. Od scenografie Marka Čpina, zdarile výuzívající motivu
z Kirchnerových a Mackeho obrazu, pres emotivní scenickou hudbu Jirího Hajka az po herecký projev
– vse smeruje k výtvarení tízive a neustale houstnoucí atmosferý. Nekdý, bohuzel, i na ukor dramatickeho spadu príbehu.
Hostující reziser a autor scenare Martin Frantisak – od letosního roku umelecký sef Narodního divadla v Brne (ctenare TR muze zajímat, ze jeho rozhlasova hra Prutrz loni zvítezila v soutezi o puvodní
rozhlasový text) – predevsím sťastne zvolil predstavitele postav.

CHÁTRÁNÍ MALOMĚSTSKÉ KRÁSKY
Do role starnoucí Klarý Rýdlove, az hýsterický lpející na svem muzi Robertovi, býla obsazena ve Zlíne
pusobící Helena Čermakova. Její fýziognomie ciní z protagonistký zprvu az klimtovskou „femme fatale“, jez ma jen malo spolecneho s dýchavicnou zivocisností, kterou Klaru ve slavnem Weissove filmovem ztvarnení romanu obdarila Jirina Šejbalova. O to zajímavejsí je pak demaskovaní teto vznosne
„damý“ jako prízemní, plkave malomestký trpící mnoha predsudký, a take proces jejího postupneho
fýzickeho a dusevního chatraní.
V kontrastu s dominantní Klarou pusobí její Robertek v podaní Jana Vondracka mekce a poddajne.
Take on se vsak vývíjí, a kdýz mu Klara pred kolegý z uradu sehraje par trapných scen, ze sveho vazalství k ní se výmaní a pripustí si pravou podobu citu, jez ho vazou ke schovance Jane. Tu
v Dlouhe predstavuje nova clenka souboru, mlada herecka Veronika Lazorcakova. Do Prahý prichazí
z Narodního divadla moravskoslezskeho v Ostrave, kde po absolvovaní JAMÚ býla tri roký v angazma. Špolu s hereckým projevem Miroslava Taborskeho, který predstavuje lidumilneho Lekare,
patrí projev Lazorcakove – zrejme v souladu s rezijním zamerem -– k nejstrízlivejsím.

EXPRESE A METAFORY
Nadnesenými gestý, výraznou mimikou a krecovitými akcemi stýlizuje Martin Frantisak tý z postav,
ktere jsou nejak charakterove ci dusevne deprivovaný. Díký tomu se mohou i vedlejsí figurý – jako
treba sluzka Martina (Klara Šedlackova-Oltova) – výrazne podílet na „dusnu“ rodinneho doupete.
Šcenicke akce jsou prosýcený metaforami, casto ironickými. Tak napríklad pri prvním príchodu Janý
do „vlcí jamý“ Rýdlových je jejich okazala pohostinnost naznacena predavaním nekolika babovek
z ruký do ruký, cukrovaním babovek a posleze tím, ze jimi Klara Janu nasilne krmí – s urputností pripomínající výkrmovaní hus siskami. Akt „cukrovaní“ se v poslední tretine inscenace opakuje: prízraký dvou predchozích Klariných neboztíku jí cukrenkami belí vlasý.
I kdýz je smýsl vetsiný podobných „ozvlastnujících“ akcí pro divaka citelný, jejich premíra stíra významove akcentý príbehu. Navíc jsou nektere z techto akcí neumerne protahovaný, coz narusuje
temporýtmus predstavení a zbýtecne je prodluzuje – hraje se nonstop dve hodiný. Pres uvedene výhradý patrí Frantisakova inscenace k nejzajímavejsím dramatizacím ceske klasicke prozý, jez lze
dnes v Praze zhlednout. Její tema – deformovaní vztahu zpusobovane nedostatecnou empatií, malodusností a predsudký – je ostatne stale aktualní.
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Martin Františák Vlčí jámu v Dlouhé kopal
Jiří P. Kříž, Právo, sobota 13. září 2014
Jako bý se reziseri, jejichz první prazskou stací je Divadlo v Dlouhe, zalekli moznosti pracovat u Vltavý a zustali daleko za povestí, ktera je predchazí treba z moravských regionu. Nejvlídnejsí, co lze o
Vlcí jame Martina Frantisaka podle romanu Jarmilý Glazarove ríct, je slovo rozpacita.
Oprasovaní kdýsi nadejne autorký, po valce ale uz jen funkcionarký s výhodným clenstvím v KŠČ, zacal v Jihoceskem divadle, kde nastudoval její Advent. Vlcí jamu natocil v roce 1957 Jirí Weiss s Jirinou
Šejbalovou v roli mestký Evý, s Janou Brejchovou stvorenou pro ulohu sirotka na rozhraní detství a
zenství, adoptovaneho manzelý Rýdlovými, a s Miroslavem Dolezalem cobý panem domu z výssí moravske spolecnosti.
Mozna kdýbý se reziser filmem inspiroval, nedopadl bý jeho prazský opus tak preexponovane –
zejmena ve výkladu nemocne a nakonec v bolesti uz zcela pomatene Evý. A take nesourode s realistickou predlohou. Respekt k ní ocenilo nekolik kritiku, proto tolik ocekavaní pred premierou Vlcí jamý.
Jenomze Helena Čermakova, kterou si Frantisak pro hlavní roli starnoucí, umanute autoritativní a
lidský nesnesitelne Evý privedl ze Zlína, býla reziserem vedena místý az ke zcela kontraproduktivní
herecke expresi. Ze ji její manzel Robert Rýdl (Jan Vondracek) nezabil uz po expozici, je zazrak.
Štejne tak malo mohla projevit herecký talent ostravska akvizice Veronika Lazorcakova, drzena pro
zmenu zbýtecne na opratích s ohledem na dozraní k samostatným rozhodnutím jít po prvních nerovných milostných vzplanutích ke starsím panum zivotem samostatne.
Frantisakova Vlcí jama zustala prehluboko za jeho Adventem.
Šluzebne a hospodýne Petronila (Marie Turkova), Martina (Klara Šedlackova -Oltova) a Karolina
(Naďa Vicenova) jsou jen stafazí, stejne jako v pokracující chorobe Klare se zjevující figurký zesnulých manzelu (Martin Matejka, Tomas Turek).
Zcela mimochodným ornamentem je vana, ve ktere se vetsina postav inscenace nekolikrat výmacha.
Nejsou to lazne ocistne, dramaticke ani eroticke, jen efektní a zbýtecne. Frantisakova Vlcí jama zustala prehluboko za jeho Adventem.
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OHLASY V TISKU—RECENZE
Dva odstíny slovensko-českého humoru
Lenka Dombrovská, Divadelní noviny
Kratka Dlouha – tedý dramaturgicka linka Divadla v Dlouhe, ktera (mimo jine) prinasí komorní inscenace uvadene v divadelní kavarne – predstavila v teto sezone jiz tretí projekt. A je to slovenský vecírek se vsím vsudý. Dve aktovký Laca Keratý (dramatika, rezisera, herce, spoluzakladatele divadla Štoka) Čhrobaci v krabici a Kvapký rezíroval Švetozar Šprusanský (v soucasnosti sefdramaturg Divadla
Andreja Bagara v Nitre), pet rolí si rozdelili ctýri herci slovenske casti souboru DvD – Magdalena Zimova, Martin Matejka, Martin Veliký a Peter Varga.
První jsou uvadený Čhrobaci v krabici – dialog starickeho (nebo alespon opravdu dlouho spolu zijícího) paru, jenz se jmenuje znacne „sýnchronizovane“ Milo a Mila. Šamozrejme vam behem chvilký v
mýsli výtanou vsemozne hrý Šamuela Becketta – tito pinoziví tvoreckove jsou totiz stejneho rodu a
radu. Hledají ve sve skatuli nove, stale vsak stejne banalní vzruchý, ktere bý jim zpríjemnilý prezívaní
„sťastných dní“. Bíla scena evokující krabici, naddimenzovaný odpadkový kos – který je zde povýsen
na pokladnici, „zombie“ nalícení pomahají hercum (Martinu Matejkovi a Magdalene Zimove) výtvorit
absurdní grotesku o kazdodenním, prízemním pachtení, z nehoz nas výlecí spanek, nebo jeste lepe
smrt.
Po prestavce prislo zdanlive odlehcení – personifikovane Kvapký. Jenze, jake mohou mít kapký starosti? Zda se jim splní zivotní meta – dostanou se do studný, nebo bude jejich putovaní ukonceno –
výsosne je nejaký hmýz? Zpocatku ano, ale nakonec stejne hledají, s jakým protejskem straví svuj jepicí zivot, nez se opet reinkarnovane objeví na teto zelenomodre planete. Mnohem zivejsí, naoko veselejsí a rozjuchanejsí aktovku o tak trochu jinem milostnem trojuhelníku si herci (Martin Matejka,
Martin Veliký a Peter Varga) uzili do sýtosti, nemalou merou k tomu jiste prispel i fakt, ze dve castecký vodý jsou zenskeho pohlaví – mlada Florka a výzilejsí Klara. Molitanove kostýmý zduraznující
„nelidskost“ techto postav (ackoli gravitace pusobí na jiste partie kapek stejne jako na lidske býtosti)
a výtríbene, iluzivní modrozelenobíle svícení výtvorilo dojem pohadkovosti, avsak ani tato bachorka
nemuze mít opravdu sťastný konec.
Ackoli se muze zdat, ze týto aktovký nejsou z naseho zivota, zivot ukazují více, nez je mile. Pod maskou humoru (mileho a rozverneho, místý vsak i hodne horkeho a brutalního) se skrýva nelítostne
pravdu pripomínající obraz.
A jeste jeden radostný zazitek tento vecer v Dlouhe prinasí. Textý nebýlý prelozený do cestiný!
Divadlo v Dlouhe – Laco Kerata: Čhrobaci v krabici, Kvapký. Rezie Švetozar Šprusanský, výtvarna
spoluprace Diana Štrauszova, hudba Peter Zagar. Premiera 14. kvetna 2014 v divadelní kavarne Divadla v Dlouhe.
Publikovano: 28. kvetna 2014
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O půlnoci se v Dlouhé připíjí na rok 1914
Jiří P. Kříž, Právo

Z malých projektů stávají se velké. Možná někdy bez vlastního přičinění.
V Krouzkove kavarne Divadla v Dlouhe výpravili na svet kabaret 1913, scenický kalendar o pocatku
moderní dobý podle premýslive a kombinacne mistrovske knízký Nemce Floriana Illiese. Jenom podtitul ma jiný: Leto jednoho století.
Kdo vsechno se v tom roce duchovní srazký devatenacteho s dvacatým stoletím mohl ve Vídni, Mnichove, Berlíne, Parízi, Benatkach, Terstu, Praze a jiných evropských mestech potkat?
Napríklad Hitler se Štalinem v Šchonbrunnu, jakkoli se ti dva ani pozdeji, tedý v roce 1939 pri uzavíraní jednoho z nejabsurdnejsích spojeneckých paktu celeho dvacateho století, osobne vubec nesetkali.
Mnohem víc je ale v Illiesove 1913 kulturních, umeleckých a vedeckých setkaní. Na scenu je v promýslenem koncentratu prenesla Barbara Herz. Nekdý prevazí nostalgie nad -ismý v hudbe, literature
a výtvarnem umení století parý, jindý výtrýsknou boure a vzdor nových avantgard.

Tři stovky stran v hodině a půl
Illies ma v one ironii a ohlednutích za mozným nemozným dva predchudce: Georga Taboriho a Arnosta Goldflama. Ti dva výchazejí z jiných korenu a historicke zkusenosti, dochazejí ale k podobným
zaverum jako Illies, pro ktereho je 1913 zacatkem nadeje, pridusene jiz v roce 1914 – a marene výtrvale az do konce divneho století.
Reziserka inscenace zhustila tri stovký stran 1913 na hodinku a pul s postavami, ktere povazovala za
urcující: Franz Josef, Freud, Trockij (Jirí Wohanka), Štalin, Šchonberg (Tomas Turek), Hitler, Louis
Armstrong, Čhaplin, Alfred Redl, Gottfried Benn (Jan Meduna), Kafka, Ferdinad d’Este (Jan Vondracek), Felice Bauerova, paní Braunova, Ta, co vsechno ví (Helena Dvorakova), Kocka, Eva Braunova,
Mona Lisa, Oswald Špengler (Lucia Jagercíkova).
Ti vsichni, az na Giocondu, v roce 1913 zili. Mona Lisa (Gioconda), slavna hrdinka portretu Leonarda
Da Vinci, se ztratila v roce 1911, ale v roce 1913 zase sťastne nasla.
Rozmer Illiesový fikce a její transformace na scenu hudebne dotvarí Mario Buzzi.
Škoro trestuhodne ale podcenili význam velkeho maleho projektu nekterí herci. Prereku a malých
výpadku pameti býlo trochu moc. O to vetsí uznaní zaslouzí Jan Vondracek. Kafku ani nasledníka nepodcenil.
Hra 1913 je o mrakodrap výs nez 1914 ve Zlate kaplicce! A o pulnoci na Šilvestra 1913 se v Dlouhe
pripíjí na krasný a sťastný rok nový. Pravda, býl jiný.
Čelkove hodnocení 75 %
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OHLASY V TISKU—PR ČLÁNKY, ŠOTY
SOUPIS PR ČLÁNKŮ
(výběr – existuje nedohledatelná řada krátkých anoncí na webech, serverech, portálech, fanzinech a dalších internetových platformách předprodejů a vyhledávačů kulturních programů a akcí a také na řadě
webových stránek, které pouze přejímají zpravodajství jiných médií)

Divadlo v Dlouhe chýsta komedii Mnoho povýku pro nic, Jirí Borovicka, ČTK
Hura do divadla ... Šhakespeare jako ze soucasnosti, Venceslava Dezortova, Prazske novinký.cz
Divadlo v Dlouhe uvede premieru hrý Mnoho povýku pro nic, lidovký.cz
Divadlo v Dlouhe uvadí premieru hrý Mnoho povýku pro nic, Blesk.cz
Divadlo v Dlouhe chýsta komedii Mnoho povýku pro nic, Blesk.cz
Divadlo v Dlouhe zacne sezonu podle Glazarove, zaradí i adaptaci romanu 1913, ihned.cz
NOČ DIVADEL V DIVADLE V DLOÚHE, nocdivadel.cz
NOVINKA DIVADLA V DLOÚHE: Vlcí jama podle Jarmilý Glazarove, Praha.eu
Divadlo v Dlouhe pripravuje adaptaci Vlcí jamý Jarmilý Glazarove, Blesk.cz
Vlcí jama Jarmilý Glazarove v cesko-moravsko-slezskem provedení, Prazske novinký
Divadlo v Dlouhe - Vlcí jama, i-divadlo.cz
Vlcí jama - Za oponou, i-divadlo.cz
V Divadle v Dlouhe mela premieru Vlcí jama - drama z malomestskeho pareniste, M. Feltlova, ČRo
Pripomíname, ze Divadlo v Dlouhe dnes uvede premieru inscenace Vlcí jama, Deník Insider
Drama o tom, co nechceme být a jsme, zahajilo sezonu v Dlouhe, eurozpravý.cz
V DLOÚHE ROZHODNE NEZVLČILI, generace21.cz
Helena Čermakova hraje v Praze, novinýzlinska.cz
Divadlo v Dlouhe uvede hru 407 gramu z Bohumila Hrabala - Týden.cz
Libenský Baron Prasil výpraví: 407 gramu z Bohumila Hrabala v Divadle v Dlouhe, kulturissimo.cz
Za oponou 407 gramu, i-divadlo.cz
Divadlo v Dlouhe pripravuje inscenaci 407 gramu Bohumila Hrabala, Blesk.cz
Divadlo v Dlouhe uvede inscenaci 407 gramu z Bohumila Hrabala, Blesk.cz
Libenský Baron Prasil výpraví: 407 gramu z Bohumila Hrabala v Divadle v Dlouhe, kulturissimo.cz
Popularní Hrabal ozije v Divadle v Dlouhe, iŠPIGL.eu
Baron Prasil se vrací, mepass.cz
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TV ŠOTY
Mnoho povýku pro nic, Údalosti v kulture, ČT
Mnoho povýku pro nic v Divadle v Dlouhe, Divadlo zije!, ČT
Mnoho povýku pro nic - Tipý Josefa Čhuchmý, ČT
Jasna rec Josefa Čhuchmý, ČT
Roman Jarmilý Glazarove na jevisti Divadla v Dlouhe, zpravodajství ČT
Veronika Lazorcakova – host Údalostí v kulture
Vlcí jama v Divadle v Dlouhe, Divadlo zije!, ČT
Divadlo v Dlouhe si vazí Hrabala na 407 gramu, zpravodajství ČT

ROZHLASOVÉ ŠOTY
Divadlo v Dlouhe: Mnoho povýku pro nic, recenze, Mozaika, ČRo
Mnoho povýku pro nic v Divadle v Dlouhe, Mozaika, ČRo
Dve nove tvare Divadla v Dlouhe se schazejí ve Vlcí jame, Marina Feltlova, ČRo
V Divadle v Dlouhe mela premieru Vlcí jama - drama z malomestskeho pareniste, M. Feltlova, ČRo
Divadlo v Dlouhe nabídne divakum 407 gramu z Bohumila Hrabala, Marina Feltlova , ČRo
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
CENY ALFRÉDA RADOKA
V teto nejvýznamnejsí ceske divadelní ankete získalo Divadlo v Dlouhe jiz tradicne radu hlasu odborne verejnosti a divadelních kritiku. Prestoze jsme letos nezískali zadne ocenení, objevili jsme se v
rade nominací:
3.—4. místo v kategorii Divadlo roku ( 2. místo mezi prazskými divadlý).
4.—5. místo v kategorii Inscenace roku pro Eyolfka. v teto kategorii se objevilý vsechný inscenace,
ktere melý v uplýnulem roce premieru na velke scene.
Druhý nejlepší ženský herecký výkon: Lucie Trmíková jako Rita Allmersová v inscenaci Eyolfek.
Hlasý získala take Magdalena Zimova za roli Blandiný ve Šlecne Jairove a Jarmila Vlckova za hlavní
roli v inscenaci O líne babicce.
Třetí místo v kategoii Scénografie roku: Jan Nebeský a Jana Preková, autoři scény k Eyolfkovi. Na
5.-10 míste se umístil Martin Černý za scenu ke Šlecne Jairove, v nominacích se objevil take Jaroslav
Milfajt za Línou babicku.
Mužský herecký výkon: v nominacích se objevil Jan Vondracek za roli Ibsenove Eýolfkovi a Miroslav
Taborský za roli Jairose ve Šlecne Jairove.
Hudba roku: v sirsí nominaci býl Vladimír Franz za hudbu k inscenaci Šlecna Jairova.

Eýolfek
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO
V 10. rocníku anketý, ktera se hodnotitelský ohlízí za uplýnulými dvanacti mesíci v divadlech v cele
Česke republice, resp. udalostmi s divadlem souvisejícími, se Divadlo v Dlouhe objevilo ve vsech kategoriích:
Nejoblíbenější divadlo: Divadlo v Dlouhé je třetí nejoblíbenější divadlo roku.
Osobnost roku: režisér Jan Borna se stal druhou nejvýznamnější divadelní osobností uplynulého roku, bodý získala take reziserka Hana Buresova.
Jiný umělecký počin roku: druhe místo pro scenografa Martina Černeho za scenu k inscenaci Šlecna Jairova.
Nejlepší inscenace roku
V bodovaní se objevilý vsechný premierý uplýnuleho roku: O líne babicce, Eýolfek i Šlecna Jairova.
Nejlepší ženský herecký výkon roku
V první desítce nejlepsích zenských hereckých výkonu jsou dve herecký Divadla v Dlouhe: Magdalena Zimova jako Blandina ve Šlecne Jairove a Lucie Trmíkova jako Rita Allmersova v inscenaci Eýolfek.
Nejlepší mužský herecký výkon roku: v první desítce je Jan Vondracek jako Alfred Allmers z inscenace Eýolfek.
Akce roku: mezi nejvýznamnejsími divadelními akcemi roku se jiz tradicne objevilý oba festivalý
Divadla v Dlouhe: festival pro teenagerý 13+ a festival pro deti Díte v Dlouhe.

REŽISÉR JAN BORNA ZÍSKAL CENU GENIA SMÍCHU
V unoru se v Pardubicích uskutecnil XIV. rocník GRAND FEŠTIVALÚ ŠMIČHÚ. Potretí v historii festivalu býla výhlasena Cena Genia smíchu, ktera je ocenením za mimoradný prínos v herectví, rezii ci
jine oblasti divadelnictví komedialního zanru v posledních letech. O drziteli teto cený, jejíz nazev je
odvozen od sochý Genia akademickeho sochare Bohumila Kafký umístene v prucelí historicke budový Východoceskeho divadla, rozhoduje Akademie Genia smíchu slozena z kritiku, divadelních publicistu, teoretiku, ale i reziseru a dramaturgu.
Jan Borna cenu získal za souvislou radu rezií skvelých inscenací a scenických kabaretu v Divadle v
Dlouhe, s prihlednutím k nejnovejsí inscenaci O líne babicce.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
INSCENACE ROKU—ANKETA DIVADELNÍCH NOVIN
V poradí jiz 21. rocníku anketý Divadelních novin o nejlepsí inscenaci roku 2013 se ucastnilo 118 prispevatelu – divadelních kritiku, autoru a kulturních osobností. Divadlo v Dlouhe se v nominacích objevilo vícekrat. Nominovaný býlý inscenace Eyolfek a O líné babičce:
Jiří Borovička, zpravodaj ČTK: Jednoznacne volím inscenaci Divadla v Dlouhe O líne babicce podle
stejnojmenne predlohý Alený Kastnerove. Kvuli rezii Jana Borný a Miroslava Hanuse, kterí výnikající
Jarmile Vlckove v titulní roli splnili veskera praní, jez si stradala do stareho skapulíre, i brilantní hudební strance v provedení sehraneho hereckeho souboru. Kvuli poezii i fantazii – ocení ji i dospelý
doprovod tech, jimz je inscenace urcena.
Jiří Bilbo Reidinger: H. Ibsen: Eýolfek, r. J. Nebeský, DvD Praha. Úhrancive rodinne trýznení… Jinak
to nejde, kdýz laska výhasne! Nezbýva nez se radostne mucit vlastní vinou. V Dlouhe hrají moderní
divadlo s blízkým pohledem na zoufalý svet nas lidí. O nelasce, o odvanutých snech/planech… Jak uz
zpíval Karel Plíhal …Kde jsou, kdepak jsou nase velkolepý planý, kde jsou, kdepak jsou – na hrbitove
zakopaný…
Bohdan Holomíček: Henrik Ibsen: Eýolfek, r. Jan Nebeský, Divadlo v Dlouhe Praha. Škutecne az na
krev…
Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů IU/DÚ: Delím svuj
hlas mezi inscenace ČEZko forever a Ibsenova Eýolfka (r. Jan Nebeský, Divadlo v Dlouhe Praha).
Petr Dvořák: Pouze jediný titul jsem výbrat nemohl, tudíz budete muset muj hlas delit: … Henrik Ibsen: Eýolfek, r. Jan Nebeský, Divadlo v Dlouhe Praha…
René Levínský: Pozoruhodných divadelních inscenací jsem v roce 2013 videl mnoho, ať uz tu O líne
babicce v Divadle v Dlouhe ci Dechovku v Baracnicke rýchte…
O líne babicce

Eýolfek
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ÚČAST NA FESTIVALECH

24. cervna jsme hostovali s inscenací
O líné babičce na jednom z nejvýznamnejsích tuzemských festivalu
MEZINARODNI FEŠTIVAL DIVADLO
EVROPŠKYČH REGIONÚ v Hradci Kralove.

Inscenace Mnoho povyku pro nic se v zarí ucastnila dalsího z nejprestiznejsích
ceských festivalu, mezinarodního festivalu Divadlo, který se kona v Plzni.
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FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ
16. rocník festivalu Díte v Dlouhe nabídl divakum nejzajímavejsí inscenace, ktere v poslední dobe
vzniklý v ceských a moravských profesionalních divadlech. Hrali jsme dopoledne pro skolý, v podvecer a vecer pro starsí deti a teenagerý a o víkendech odpoledne pro rodice a deti. Špolecným tematem vsech festivalových predstavení býlo hledaní.
O víkendech jsme pripravili tzv. „rodinna odpoledne v divadle“, v ramci kterých krome divadelních
predstavení probehlý prohlídký zakulisí a býla pripravena rada her a soutezí. Na zaver deti dostavalý
drobne darký od partneru festivalu.
Originalní výtvarnou stranku festivalu letos predstavují puvodní kresbý výtvarnice a scenografký Petrý Goldflamove Štetinove. Festivalový katalog býl zaroven podkladem pro výtvorení domacího loutkoveho divadelka.
V ramci festivalu jsme uvedli titulý:
Klaun Bruno a čarovný klíč divadla Lampion z Kladna
Ikaros kralovehradeckeho Draku
Loutky hledají talent Naivního divadla z Liberce
Vinnetou z Mestskeho divadla Kladno
O beránkovi, který spadl z nebe (Naivní divadlo Liberec).
Privítali jsme i zahranicního hosta, slovenske divadlo PIKI zahralo komorní pohadku Pes (prí)tulák.
Nase divadlo zastupovala inscenace O líné babičce (nesoutezní predstavení).
Festival tradicne udílí dve cený, proto o vítezích hlasovalý deti a rozhodovala take odborna porota.
Vítězem divácké ankety o Čenu Vojtý Šalka se stala inscenace O beránkovi, který spadl z nebe
Naivního divadla Liberec, v rezii Marie Homolove.
Cenu rady festivalu získala inscenace Vinnetou Mestskeho divadla Kladno (rezie Ondrej Pavelka).
Festival se jiz tradicne tesí velkemu zajmu detských divaku. Letos festival navštívilo 2.089 dětí,
návštěvnost činila více než 99 %.
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FESTIVAL 13 +

Vekova kategorie divaku – teenageru je divadelníký opomíjena zejmena z duvodu obtíznosti komunikace s mladezí v puberte nebo kolem ní. Divadlo v Dlouhe se jako první divadlo v Česke republice
rozhodlo nabídnout temto kritickým, ale zaroven velice vnímavým divakum vlastní festival. Jeho sestý rocník probehl od 14. do 18. ríjna. Zamer soustredit predstavení pro teenagerý do samostatne prehlídký se ukazal jako divacký atraktivní: návštěvnost činila plných 100 %.

POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY ČR DANIELA HERMANA

Divaci mohli videt napríklad nový titul ostravskeho Divadla Petra Bezruce Petrolejové lampy v rezii Martina
Frantisaka nebo inscenaci Podivný případ se psem
Mestskeho divadla Kladno v rezii Petra Štindla. Divadlo
Tramtarie z Olomouci hostovalo s inscenací Poslední
případ Sherlocka Holmese, Jihoceske divadlo z Českých
Budejovic privezlo inscenaci Gulliver´s trek. Brnenske
Divadlo Ú stolu hostovalo s inscenací Magor, kterou rezíroval Ivo Krobot. Študenti DAMÚ se predstavili v inscenaci Jako sen, kterou rezíroval talentovaný Adam Švozil. Nase divadlo v ramci festivalu premierovalo inscenaci 1913, ktera vznikla v ramci projektu Kratka Dlouha.
Festival nabídl rovnez doprovodný program – výtvarnou graffiti dílnu s firmou Štabilo a workshop
Štrediska rane pece, který ucastníkum priblízil zpusobý prace s postizenými detmi. Nechýbela ani
oblíbena tombola a kazdý divak dostal sesitek s darkovými kuponý od partneru festivalu. Festivalove
vstupne pro studentý cinilo 100 Kc.
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DALŠÍ AKCE—NOC
NOC DIVADEL
DIVADEL
Noc divadel je soucastí evropskeho projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvorivým zpusobem
v netradicní forme vzdý tretí listopadovou
sobotu jiz od roku 2008. V Česke republice
probehl první rocník Noci divadel v roce
2013. Zucastnilo se jej 80 divadel a souboru vcetne Divadla v Dlouhe.
Druhý rocník Noci divadel probehl 15. listopadu 2014. Špolecným tematem býl výhlasen Rok ceske hudbý.
Nase divadlo pripravilo pro tuto prílezitost celodenní program pro deti i dospele:

10.30 - 13.30 Hrabalovské dopoledne s obědem
Exkluzivní program zahrnoval besedu s dramaturgýní Ilonou Šmejkalovou o Bohumilu Hrabalovi a
nove pripravovane inscenaci Z Perlicek na dne, a ucast na probíhající zkousce stejne inscenace. Program býl zakoncen stýlovým obedem v hrabalovskem duchu v divadelním klubu.

15.00 Myška z bříška
Predstavení pro deti se sladkým prekvapením a prohlídkami zakulisí Kazdý divak si krome divadelního zazitku odnesl take sladke prekvapení. Po predstavení nasledovalý tri prohlídký zakulisí vedene nasimi herci.

20.00 1913
Nova inscenace cýklu Kratka Dlouha, tentokrat s necím navíc: Krome predstavení cekala divaký beseda s autorkou dramatizace a reziserkou inscenace Barbarou Herz. Partnerem vecera býlo nakladatelství Host, ktere nabídlo jak knihu Floriana Illiese 1913—Leto jednoho století za specialní cený,
tak i dalsí související titulý. Doslo i na promítaní kratkých dobových filmu.

Noc divadel navštívilo v Dlouhé celkem 536 diváků.
Návštěvnost činila 100 %.
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NOC
DALŠÍ
DIVADEL
AKCE
V nedeli 28. zarí se konal KŘEST NOVÉ BÁSNICKÉ SBÍRKY JANA BORNY
O lásce a o ničem. Basne inspirovane milostnou poezií a silne filtrovane autorovým specifickým videním sveta výdalo nakladatelství Dýbbuk s ilustracemi
Jaroslava Milfajta. Basne se sbírký O lasce a o nicem cetli Miroslav Hanus a
Miroslav Taborský, písne z Kabaretu Kainar—Kainar hrala a zpívala herecka kapela Divadla v Dlouhe. Akce se uskutecnila v ramci projektu Kratka Dlouha.
ŽIVOT NEDOCENÍŠ
Radio IVO—fenomen soucasne alternativní kulturý na jevisti Divadla v Dlouhe
Dne 25. listopadu se v Dlouhe uskutecnila ve spolupraci s Českým rozhlasem
verejna nahravka rozhlasove hrý Zivot nedocenís v rezii Johaný Švarcove. Originalní projekt prinesl posluchacum rozhlasu živě přenášenou rozhlasovou hru a divakum v hledisti možnost účastnit se tohoto nahrávání. Úcinkovali herci Divadla v Dlouhe Helena Dvorakova a
Tomas Turek a hoste Johana Švarcova, Petr Marek a Marian Mostík.
Akce vznikla v ramci Mezinarodního festivalu rozhlasove tvorbý Prix Bohemia Radio.

NOC ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH AUTORŮ
Patý rocník Noci ceských a slovenských autoru, který porada Nadacní fond Čen Alfreda Radoka a
agentura Aura-Pont, se letos 28. listopadu poprve konal take na jevisti Divadla v Dlouhe. Výrazne reziserske osobnosti predstavilý divakum inscenovana ctení finalových textu dramaticke souteze o Čenu Alfreda Radoka za rok 2013.
Formou scenických crt, divadelních „navnad“ a ochutnavek se v nastudovaní reziseru se za prispení
hercu Divadla v Dlouhe se predstavilý nejzajímavejsí textý. Šoucastí projektu býla prezentace dalsích
ocenených textu i obligatní hudební prekvapení.
52

HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Dlouhodobe spolupracujeme s divadelními souborý, hrajícími komorní pohadký pro nejmensí deti.
Týto souborý zveme k hostovaní do divadelního foýer v termínech, kdý nemuzeme z provozních duvodu nasadit vlastní predstavení. Inscenace zaroven rozsirují nasi programovou nabídku pro deti od
trí let.
KOCOUREK MODROOČKO
V listopadu hostovalo v
Dlouhe ostravske Divadlo
Loutek. Akce se konala v
ramci festivalu Ostrava v
Praze. Príhodý kocicího
kluka a jiných chlupatých
ctvernozcu v muzikalove
pohadce pro celou rodinu
rezíroval Vaclav Klemens.
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Štalý host Divadlo LOKVAR hostovalo v Dlouhe s inscenací
pro první stupen zakladních skol. Autorem i reziserem pohadký
je Arnost Goldflam.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Hostovaní v predstavením pro materske skolý a 1. stupen zakladních skol. Jedna se o dlouhodobou spolupraci. Komorní
predstavení hrajeme v divadelní kavarne, ucinkují Karel Zima a
Martin Matejka. Pohadku nastudovalo Divadlo AHA.
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA
Divadelní spolek Anima Čandida uvadel predstavení pro nejmensí dopoledne pro skolý a o víkendech pro rodiný s detmi. Š
loutkami i na zivo hrali Miroslav Taborský a Katerina Taborska.
AUCASSIN A NICOLETA
Dalsí z radý stalých hostu divadla. Predstavení na motivý stredoveke francouzske legendý je urceno druhemu stupni zakladních skol. V rezii Michaelý Homolove ucinkují Peter Varga a
Martin Veliký. Inscenaci nastudoval divadelní spolek LOKVAR.
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Úsmevne príbehý dvou kamaradu: zeleneho zabaka Kvaka a
hnedeho ropusaka Zblunka na motivý stejnojmenne detske
knízký Arnolda Lobela. Inscenaci pripravilo Divadlo pro malý.
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA—premiera v Dlouhe 20. 9. 2014
Klasický príbeh o lasce vílý k princi v jedne male kavarne, kde
se potkají on a ona. Hraje divadelní spolek LOKVAR
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Henrik Ibsen—NORA
rezie Martin Frantisak
Výprava Marek Čpin
Hudba Nikos Engonidis
V lednu jsme pozvali k hostovaní Šlovacke divadlo z Úherskeho Hradiste s nastudovaním Ibsenový Norý v rezii Martina Frantisaka, rezisera, který v Dlouhe v roce 2011 rezíroval uspesnou inscenaci Čechovových Trí sester a v letosním roce u nas nastudoval vlastní dramatizaci Vlcí jamý.

NEZEMŘELA JSEM… ZE ŽIVOTA EVY OLMEROVÉ
V sezone 2013—2014 v Dlouhe hostoval
puvodní muzikal, inspirovaný zivotem fenomenalní zpevacký Evý Olmerove. Muzikal, který býl nazkousen i reprízovan v nasem divadle, porada soukroma produkce
NaDren production.
Poslední predstavení se uskutecnilo v lednu
2014.

INSCENACE DIVADLA POD PALMOVKOU,
Poskýtli jsme prostorý divadlu, ktere prochazí rekonstrukcí po zaplavach.
Divadlo pod Palmovkou u nas uvedlo titulý:
Králova řeč
Edith a Marlene
Sex noci svatojánské
Kdyby tisíc klarinetů (v rezii clena souboru Divadla v Dlouhe Jana Vondracka)
V ríjnu u nas uvedlo Divadlo pod Palmovkou premieru sve nove inscenace Othello.
Kralova rec—Divadlo pod Palmovkou
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
ATMOSFÉRICKÉ BLUES
Koncert bluesrockove skupiný Mrakoplas Light Orchestra se
uskutecnil 3. dubna. Hudebníci Pavel Liptak a Martin Kalenda
tvorí duo vznikle jako akusticka odnoz bluesrockove formace
Mrakoplas. Toto duo výchazí z bluesových a folkových tradic a
hraje v te nejzakladnejsí podobe jen s kýtarou a zpevem.
V druhe pulce vecera se pripojil host - kýtarista a zpevak Mirek Osanec.
Behem koncertu se predstavila galerie Na krídlech, Divaci se
seznamili s principem „letající výstavý“, kdý umení doputuje
za divaký, kterí behem produkce zustavají na svých sedadlech.
Galerie pripravila výstavu Interierý Dagmar Úrbankove, behem vecera býlý prezentovaný take basne teto umelkýne ze sbírký Úvnitr a
venku.
Akce se odehrala 3. dubna v ramci projektu Kratka Dlouha.

MYSTERIA FANTAZIA
Tanecní divadlo BÚFO je pravidelným
hostem naseho divadla. Tentokrat
predstavilo obnovenou inscenaci Mysteria Bufo – Sám strašák v
poli a v druhe casti vecera nejnovejsí Fantastickou cestu - napínave
dobrodruzství takove normalní rodinký.
Predstavení se uskutecnilo 27. dubna.
JIDIŠ VE TŘECH
Herecka a zpevacka Hana Frejkova
uvedla v prubehu roku v divadelní kavarne nekolik koncertu jidis písní,
spojených s výpravením o lidských
radostech a strastech. Hana Frejkova
prizvala ke spolupraci klarinetistu Milana Potocka z Divadla v Dlouhe a
akordeonistu Šlavka Brabce. Akordeon a klarinet jsou nastroje býtostne
spjate s zidovskými písnemi a výtvarejí nezamenitelnou atmosferu.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
ČTYŘNOHÁ VRÁNA
V cervnu v Dlouhe hostoval orchestr BERG, spickove
teleso, ktere jiz víc nez deset let uvadí originalní a divacký atraktivní projektý, ktere kladou duraz predevsím na soucasnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje napríklad s filmem, tancem, divadlem nebo výtvarným umením. Na svem konte ma desítký svetových
premier a jeste mnohem více premier ceských. Š orchestrem spolupracuje herec Divadla v Dlouhe Jan Vondracek. Šoubor odehral dve predstavení.

CO JE VENKU, DO TOHO MI NIC NENÍ
Pražský divadelní festival německého jazyka uvedl v Dlouhe inscenaci berlínskeho Maxim Gorki
Theater Čo je venku, do toho mi nic není v rezii Šebastiana Nublinga.
Vecer, mlada zena sama ve svem býte, skýpe, chat, esemeský, vola matka. Ve sklepe: svazaný muz
s roubíkem… „Textova plocha“ slavne autorký, zbesila, jízlive komicka inscenace nemene slavneho
rezisera, analýza zivota dnesních mladých zen.
Predstavení se uskutecnilo 23. listopadu.
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
Polední udel—50. repríza probehla dne 6. ríjna. Inscenace mela premieru 12. dubna 2011.

50
Mala vanocní povídka. 400. repríza probehla 14. listopadu. Inscenace mela premieru 26. unora 2000.
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VÝKONOVÉ UKAZATELE—TABULKA
Merna
jednotka

Plan
2014

Škutecnost
k 31. 12.
2014

Představení na vlastní scéně celkem:
Z toho: vlastními souborý
Hostovaní - spoluporadaní
Představení na zájezdech

počet
pocet
pocet
počet

270
220
50
10

284
241
43
10

Představení hostujících souborů
(tj. pronajem divadla cizím subjektum)

počet

10

16

Návštěvníci na vlastní scéně celkem:
Z toho: vlastními souborý
spoluporadatelství / koprodukce
Doplatek hl.m.Prahy na 1 předst.na vl.scéně

počet
pocet
pocet
v Kč

74400
67000
7400
136170

81.236
75363
5873
139443

Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně
Nabídnutá místa, kapacita divadla

v Kč
počet

494
412 / 60

490
412 / 60

Návštěvnost na vlastní scéně

%

95

94

Tržebnost na vlastní scéně

%

93

91

Průměrná cena vstupenky

Kč

150

157

Počet premiér

počet

4

5

Počet derniér

počet

5

5

Úkazatel

Podrobná tabulka výkonových ukazatelů včetně komentáře k jednotlivým údajům je přílohou Zprávy o
výsledku hospodaření, která je součástí této výroční zprávy.
58

VÝKONOVÉ UKAZATELE
STRUKTURA PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ
AKCE
Celkem akcí pořádaných divadlem
Z toho:

pocet predstavení na vlastní scene vlastním souborem

pocet predstavení vlastního souboru na zajezdech

pocet predstavení hostu a v ramci spoluporadaní

pronajmý k divadelním ucelum

310
241
10
43
16

TITULY
V roce 2014 nabídlo Divadlo v Dlouhé divákům celkem titulů
Z toho:

titulu vlastním souborem

formou hostovaní nebo spoluporadaní

formou pronajmu

58
21
27
10

DIVÁCI
94 %

Procento návštěvnosti
Celkový počet diváků na domácí scéně
na představeních vlastním souborem a hosty
Z toho:




81.236
40.863
51 %
105

pocet detských a studentských divaku
podíl detských divaku v publiku
pocet predstavení pro deti a mladez

Pocet divaku na predstaveních formou pronajmu (odhad)
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6.400

NÁKLADY NA INSCENACE
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DÁRCI, MECENÁŠI, SPONZOŘI
1) Dárci

dárce

Ing. Milan Mimra

Ing. Katerina Beckova

LZ EKO PRAHA audit

Vaclav Vrana

Miroslav Šmolar

Vaclav Vrana

účel daru/dotace
Výroba scený a kostýmu:
Mnoho povýku pro nic
Výroba scený a kostýmu:
Mnoho povýku pro nic
Výroba divadelní výpravý Mnoho povýku
pro nic/Vlcí jama/ Lidska tragikomedie
Výroba divadelní výpravý:
Mnoho povýku pro nic
Výroba scený a kostýmu:
Čhrobaci v krabici - Kvapký
Výroba sochý andela:
407 gramu z Bohumila Hrabala

částka/hodnota
daru/dotace
14 000 Kc

20 000 Kc

28 000 Kc

10 000 Kc

10 000 Kc

21 780 Kc

2) Ostatní partneři
Divadlo v Dlouhe ma radu partneru, kterí poskýtují sve produktý a sluzbý za mimoradne výhodných
podmínek:
Koutný, Šalamander, Mountfield,
Švatební salon Adina, Čanea, Tonak,
Týden, Maspex Čzech, Max Factor,
Pivovar Nýmburk, Top Batterý,
Špolehnise.cz, ČPI hotels, Štabilo.

Sochu anděla do inscenace 407
Gramů z Bohumila Hrabala
sponzoroval pan Václav Vrána.
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VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ
Štejne jako v predchozích letech jsme i letos usilovali o získaní financních prostredku z nejruznejsích
zdroju. Oslovili jsme desítký potencialních partneru ze soukrome sferý a podali radu zadostí o grantý a dotace z verejných zdroju. Prehled zadostí o príspevek z verejných zdroju a skutecne obdrzených príspevku uvadíme v nasledující tabulce:

Subjekt - příjemce žádosti

účel

požadovaná částka Obdržená

částka

Ministerstvo kulturý ČR

festival Díte v Dlouhe

93 362 Kc

0 Kc

Ministerstvo kulturý ČR

festival 13+

79 011 Kc

50 000 Kc

Štatní fond kulturý ČR

festival Díte v Dlouhe

63 362 Kc

55 000 Kc

Nadace Zivot Úmelce

festival Díte v Dlouhe

50 000 Kc

20 000 Kc

Nadace Zivot Úmelce

Festival 13+

40 000 Kc

20 000 Kc

Nadace Český literarní fond

stipendium Mnoho povýku pro nic

20 000 Kc

20 000 Kc

Nadace Český literarní fond

stipendium Mnoho povýku pro nic

30 000 Kc

0 Kc

Nadace Český literarní fond

stipendium Mnoho povýku pro nic

20 000 Kc

0 Kc

Fond solidaritý EÚ

nahrada skod po povodních 2013

137 435 Kc

0 Kc

Z tabulký je zrejme, ze vícezdrojove financovaní v pravem slova smýslu praktický neexistuje—
prostredký, ktere je mozne získat z verejných zdroju, tvorí pouhý zlomek celkových nakladu divadla
(presneji tri desetiný procenta). Týto prostredký jsou navíc zpravidla poskýtovaný na mimoradne
akce (festivalý, zamestnavaní absolventu), nikoli na bezný provoz. Take prostredký ze soukromých
zdroju (darý) pokrývají necele dve desetiný procenta celkových nakladu.
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REKONSTRUKCE PALÁCE DLOUHÁ
Rekonstrukce komplexu budov, ve kterých sídlí take Divadlo v Dlouhe sice jeste není dokoncena, probíhající prace jiz ale nezasahují do divadelního provozu. Úkoncena je obnova pasaze, divadlo se muze pýsnit novou pokladnou a moderním výstavním sýstemem.
Rekonstrukce palace Dlouha získala cenu odborne porotý v soutezi Realitní projekt roku 2014, výhlasene v ramci ČZEČH REAL EŠTATE AWARDŠ.
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Zpráva o výsledku hospodaření

KOMENTÁŘ
K EKONOMICKÉ ČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

DIVADLO V DLOUHÉ
DLOUHÁ 39
PRAHA 1
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Zpráva o výsledku hospodaření
TABULKA ČÍSLO 1
ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2014 – HLAVNÍ ČINNOST
TRŽBY – VÝNOSY CELKEM
Pres puvodne planovanou ztratu výkazuje Divadlo v Dlouhe usporu neinvesticního príspevku ve výsi
58 tis. Kc. Výrovnaneho rozpoctu jsme dosahli díký výssím trzbam ze vstupneho a díký rade usporných opatrení, z nichz nektera jsou ale dlouhodobe neudrzitelna.
Tržby ze vstupného na vlastní scéně jsou nejvyšší v historii Divadla v Dlouhé. Po snízení trzeb
v letech 2010 - 2012, ktere býlo zpusobeno nizsím poctem predstavení v dusledku rekonstrukce objektu, prekrocilý trzbý roku 2014 dosavadní vrchol z roku 2013:

Trzbý ze zajezdu jsou nizsí nez v lonskem roce, neboť jsme uprednostnili hraní na vlastní scene (s výjimkou hostovaní v ramci festivalu).
Ostatní výnosý zahrnují zejmena:
- výnosý z clenských poplatku KMD (6.719 tis. Kc)
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Zpráva o výsledku hospodaření
- darý a grantý mimo grantý Ministerstva kulturý, Štatního fondu kulturý a nadace Český literarní fond – týto grantý jsou uvedený v tabulce prímo (171 tis. Kc).
- trzbý z prodeje programu a plakatu (173 tis. Kc)
- trzbý za nevýcerpane darkove poukazký, výdane v ramci kompenzací pri rekonstrukci objektu
(590 tis. Kc).

NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady
Špotreba materialu – spotreba materialu je v souladu s planem
Špotreba energie – nizsí spotreba v dusledku výmený pracovního osvetlení jeviste za uspornou verzi.
Ostatní – materialove nakladý dale zahrnují preuctovaní programu v cene porízení a aktivaci majetku, ktera se uctuje mínusem.

Služby
Opravý a udrzovaní – rozpoctovane nakladý na beznou udrzbu, býlý v kvetnu 2014 zvýsený o cast
prostredku, ktere divadlo odvedlo zrizovateli z investicního fondu. Zvýsení ve výsi 1.843 tis. Kc býlo urceno na výmenu podlahových krýtin ve vsech divackých prostorach s výjimkou salu a na výmalbý zejmena v zakulisí. Týto prace, ktere býlo nezbýtne provest po celkove rekonstrukci pasaze,
býlý provedený v letních mesících. Dalsí upravu rozpoctu jsme provedli v ríjnu, a to zvýsení o 274
tis. Kc, tedý po zvýsení neinvesticního príspevku zrizovatele. Tato castka býla plne výcerpana na
opravý elektroinstalací u stavajícího osvetlení hlediste, výmenu osvetlovacích teles nouzoveho
osvetlení a diodove pracovní osvetlení jeviste. Krome výse uvedených velkých oprav býlý provadený bezne opravý a udrzba prostor a opravý inscenací.
Čestovne – v souladu s rozpoctem
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Nakladý na reprezentaci – nakladý býlý castecne zajisťovaný sponzorský, jsou tedý kompenzovaný výnosý v doplnkove cinnosti.
Najemne a sluzbý spojene s najmem - nizsí najemne oproti schvalenemu rozpoctu je dusledkem
presunu casti nakladu do doplnkove cinnosti (podnajmý divadla dalsím subjektum).
Úklid – nizsí nakladý oproti predchozímu období - presun casti nakladu do doplnkove cinnosti a
nova levnejsí uklidova firma.
Výkoný spoju – v souladu s rozpoctem
Honorare externích umelcu – uvedený jsou pouze honorare umelcu, kterí jsou platci DPH. Ostatní
honorare externích umelcu jsou zahrnutý v ostatních osobních nakladech.
Tantiemý – v souladu s rozpoctem
Propagace – v souladu s rozpoctem, polozka zahrnuje take nakladý na propagaci formou barteru a
reciproce, kdý jsou proti nakladum uctovaný výnosý doplnkove cinnosti.
Ostatní sluzbý – ostatní sluzbý obsahují zejmena (nejvýznamnejsí polozký):
Nakladý na nakup vstupenek pro KMD 6.596 tis. Kc
Nakladý na festivalý Díte v Dlouhe a 13+ 512 tis. Kc
Zakonne revize – 315 tis. Kc
Ostatní sluzbý nematerialní povahý (zakazkova výroba dekorací, zavodní stravovaní, pocítacový servis, sluzbý pravníka, zabor komunikace, pronajem kontejneru na odvoz odpadu,
zabezpecení pozarní ochraný a dalsích dodavatelských sluzeb…)
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Osobní náklady
Mzdove nakladý - cerpaní v souladu s upraveným rozpoctem pro rok 2014. Limit mzdových prostredku býl v ríjnu 2014 navýsen o 85 tis. Kc na krýtí zakonem navýsených platových tarifu zamestnancu.
Ostatní osobní nakladý – jedna se zejmena o honorare hostujících umelcu, dale o dohodý o provedení prace a dohodý o cinnosti. Nove jsou v ostatních osobních nakladech take tantiemý do 10 tis.
Kc za mesíc, ktere se daní prímo. Čerpaní odpovída rozpoctu.
Zakonne socialní pojistení - cerpaní v souladu s upraveným rozpoctem pro rok 2014, rozpocet býl
upraven po listopadovem zvýsení tarifních platu.
Zakonne socialní nakladý FKŠP – v souladu s upraveným rozpoctem.
Ostatní – nakladý na nemocne zamestnance a zakonne pojistení zamestnancu.

Ostatní náklady
Nejvýssí polozkou ostatních nakladu je pojistení majetku proti zivelným pohromam a pojistení odpovednosti za skodý. V polozce „skodý“ je zahrnut odpis programu po dernierach.
Odpisy
Odpisový plan býl v prosinci 2014 rozhodnutím Radý zastupitelstva snízen z 3.009 na 2.183 tis. Kc.
Šnízený odpisový plan býl dodrzen, resp. skutecnost býla o 2 tis. Kc nizsí.
Drobný dlouhodobý majetek
V souladu s rozpoctem. Jedna se zejmena o porízení majetku do her – výroba divadelních výprav.

Neinvestiční příspěvek a dotace
Neinvesticní príspevek zrizovatele cinil 41.139,8 tis. Kc, v teto castce býla ale
zahrnuta take dotace Ministerstva kulturý ve výsi 50 tis. Kc. V kolonce „ostatní“ je
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uvedeno cerpaní prostredku ze Štatního fondu kulturý ČR a z Nadace Český literarní fond.
Hospodářský výsledek
Úspora neinvesticního príspevku ve výsi 58 tis. Kc..

Procento soběstačnosti
Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové činnosti 35,6 %.
PROPOČET PROCENTA SOBĚSTAČNOSTI V ROCE 2014
Nakladý v tis. Kc
Hlavní cinnost

62 213

21 181

777

1 214

Doplnkova cinnost
Celkem

Príjmý mimo dotaci HMP

62 990

22 395

Procento soběstačnosti = 35, 6 %
Procento sobestacnosti zasadním zpusobem ovlivnují nasledující okolnosti:
- 51 % nasich divaku tvorí deti a mladez
- temer ctvrtina neinvesticní dotace je pouzita na uhradu najemneho a sluzeb s ním spojeným.

TABULKA ČÍSLO 2
ROZBOR DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA ROK 2014

Výnosy, a tedý i hospodarský výsledek jsou výrazne výssí, nez plan. Duvodem je vetsí pocet pronajmu divadla a take výhodnejsí dlouhodobý pronajem divadelní kavarný a klubu.
Šoucastí výnosu jsou i trzbý za prodej reklamních tricek divadla, ČD hudbý z inscenací, knih a dalsích propagacních predmetu, souvisejících s nasimi predstaveními a výnosý z reklamý, zejmena
v ramci barterových dohod.
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Štruktura príjmu v doplnkove cinnosti za rok 2014:


výnosý z reklamý, propagace a inzerce

561 tis. Kc



výnosý z podnajmu divadelního salu

385 tis. Kc



výnosý z podnajmu ostatních prostor

196 tis. Kc

Náklady doplnkove cinnosti jsou tvorený zejmena nakladý na pronajem objektu vcetne spotrebý
elektricke e energie a sluzeb (uklid atd.).

K nakladum doplnkove cinnosti patrí take nakladý související se zajistením reklamý a propagace
sponzoru a s prodejem propagacních a dalsích predmetu: výroba reklamních tricek, nakup ČD a
knih apod.

Dalsím nakladem doplnkove cinnosti jsou mzdove nakladý a socialní a zdravotní pojistení zamestnancu, zajisťujících tuto cinnost. Jedna se o podíl mezd zamestnancu, kterí zabezpecují podnajmý a
zajisťují reklamu, propagaci a barterove sluzbý pro obchodní partnerý - sponzorý. Mzdove nakladý
býlý v roce 2014 nizsí nez v uplýnulem období, neboť zamestnankýne, ktera zajisťuje sponzoring,
cerpala materskou dovolenou a po tu dobu býla nahrazena externistou.

Ocekavana výse dane z príjmu – dan z príjmu nebudeme hradit, neboť jsme uplatnili danový odpocet za zamestnavaní osob se zdravotním postizením.

Hospodarský výsledek ciní 437 tis. Kc. Tuto castku navrhujeme pridelit do fondu odmen (349 tis.
Kc) a rezervního fondu divadla (88 tis. Kc).

Na vsechný cinnosti provozovane v ramci doplnkove cinnosti býlo výdano zivnostenske opravnení.

Jsme platci DPH z doplnkove cinnosti.
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TABULKA 5 a 9 – PLNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZA ROK 2014

Prostredký na platý býlý cerpaný do výse limitu mzdových prostredku, který býl upraven na zaklade rozpoctoveho opatrení z 24. 10. 2014 – navýsení mzdových tarifu od 1. 11. 2014.

Ostatní osobní nakladý – jedna se o honorare hostujících umelcu, dale o dohodý o provedení prace
a dohodý o cinnosti. Nove jsou v ostatních osobních nakladech take tantiemý do 10 tis. Kc za mesíc,
ktere se zdanují srazkovou daní. Čerpaní odpovída rozpoctu i predchozím obdobím.

Zakonne socialní pojistení - cerpaní v souladu s upraveným rozpoctem pro rok 2014.

Doplnkova cinnost – pocet zamestnancu a související prostredký na platý jsou nizsí nez
v uplýnulem období, neboť zamestnankýne, ktera zajisťuje sponzoring, cerpala materskou dovolenou a po tu dobu býla nahrazena externistou.

Pocet zamestnancu – nizsí nez plan z duvodu cerpaní materských dovolených a fluktuace
v umelecko-technicke slozce, zejmena v jevistní technice.

TABULKA ČÍSLO 1 ROZ – FOND ODMĚN

Fond odmen nebýl v roce 2014 cerpan.
Ze zisku doplnkove cinnosti navrhujeme prevest do fondu 80 %, tedý 349 tis. Kc.

TABULKA ČÍSLO 2 – FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Čerpaní FKŠP probehlo v souladu s vnitrními predpisý divadla a s rozpoctem FKŠP na rok 2014.
Veskere cerpaní býlo pokrýto ze zdroju roku 2014 (odvod z mezd) a ze zustatku minulých let.
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TABULKA ČÍSLO 3 – REZERVNÍ FOND

Rezervní fond býl v roce 2014 tvoren zustatkem z minulých let zvýseným o prijate darý. Darý jsou
podrobne výpsaný v tabulce. Prijate darý býlý castecne cerpaný v roce 2014, nektere budou dle darovacích smluv cerpaný v roce 2015. Nektere z daru, cerpaných v roce 2014 býlý prijatý jiz v roce
2013.
Ze zisku doplnkove cinnosti navrhujeme prevest do rezervního fondu 20%, tedý 88 tis. Kc.

TABULKA OKP/3 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Divadlo v Dlouhe cerpalo v roce 2014 investicní prostredký zrizovatele ve výsi 48 tis. Kc na porízení chladicí jednotký vzduchotechniký. Nakupý majetku z investicního fondu jsou uvedený v tabulce
císlo 4 – Investicní fond.

TABULKA ČÍSLO 4 – INVESTIČNÍ FOND

Investicní fond jsme v roce 2014 cerpali na obnovu dosluhujícího výbavení a dovýbavení po rekonstrukci a v prípade havarijních situací. Porídili jsme osvetlovací LED rampu, upgradovali osvetlovací pultý a mediaserverý, nakoupili notebook pro upravu videí a grafiký vcetne software, hardware a
software pro distribuci videa, software pro sekci zvuku, ruchovou banku pro prípravu hudbý do
inscenací, mikrofoný, audio-modulý na propojení mixazních pultu. Behem divadelních prazdnin
jsme provedli generalní rekonstrukci jevistních tahu a dokoncili znacení a osvetlení vchodu a vitrín
v interieru i v pasazi. Dale jsme porídili nový inspicientský pult a výrobník mlhý – kourostroj.

Čerpaní investicního fondu probíhalo vzdý po predbeznem schvalení Radou ZHMP.
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TABULKA ČÍSLO 5a – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Divadlo v Dlouhe neobdrzelo v roce 2014 zadne ucelove neinvesticní financní prostredký
z rozpoctu HMP.

TABULKA ČÍSLO 5b – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Divadlo v Dlouhe obdrzelo v roce 2014 ucelove neinvesticní prostredký ze statního rozpoctu, a to
50 tis. Kc od Ministerstva kulturý na realizaci festivalu 13+.

TABULKA ČÍSLO 6/ROZ – VYÚČTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY ZA ROK 2014
A TABULKA ČÍSLO 3 OZV - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Divadlo v Dlouhe cerpalo v roce 2014 investicní prostredký z rozpoctu hl. m. Prahý ve výsi 48 tis. Kc
na porízení chladicí jednotký vzduchotechniký.

TABULKA ČÍSLO 7a, 7b – PŘEHLED O FINANČNÍCH PROSTŘEDCÍCH POSKYTNUTÝCH NA PROJEKTY JPD 2 a JPD 3, OPP A EHP

Divadlo v Dlouhe neobdrzelo v roce 2014 zadne financní prostredký na týto projektý.

TABULKA ČÍSLO 8
PŘEHLED O PŘEDMĚTECH POŘÍZENÝCH NA LEASING

Divadlo v Dlouhe neporizovalo ani nevlastnilo v roce 2014 zadne predmetý na leasing.
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TABULKA ČÍSLO 4/OKP - VÝKONOVÉ UKAZATELE
V roce 2014 Divadlo v Dlouhe produkovalo nebo spoluporadalo 310 predstavení ať uz vlastním
souborem doma nebo na zajezdech, hostujícími souborý nebo formou divadelních podnajmu. Štruktura predstavení je patrna z grafu:

Pocet predstavení na vlastní scene – na vlastní scene vlastním souborem jsme odehrali 241 predstavení, coz predstavuje narust o deset predstavení oproti roku 2013.
Pocet predstavení na zajezdech – celkem jsme uskutecnili 10 zajezdu. Divadlo v Dlouhe produkuje
výpravna predstavení s velkým obsazením, jejichz hostovaní mimo vlastní scenu není rentabilní.
Hostujeme proto prevazne na festivalech.
Pocet pronajmu – poskýtli jsme take prostorý Divadlu pod Palmovkou, ktere nemuze hrat na vlastní
scene z duvodu poskození po predlonských povodních. V dalsích prípadech se jednalo o jednorazove pronajmý.
Nabídnute titulý - divaci meli v roce 2014 z ceho výbírat. Nase divadlo nabídlo divakum celkem 58
titulu, z toho 21 inscenací v nastudovaní vlastního souboru, a 37 inscenací hostu nebo v ramci spoluporadaní a pronajmu.
Navstevníci na vlastní scene – v roce 2014 navstívilo Divadlo v Dlouhe 80.897 navstevníku, coz znamena zvýsení o 2,4 % oproti predchozímu roku.
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Výnosý jsou komentovaný u tabulký císlo 1., výnosý z doplnkove cinnosti u tabulký císlo 2.

Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně
Doplatek hl. mesta Prahý je propocítan z neinvesticního príspevku zrizovatele. Šoucastí neinvesticního príspevku Divadla v Dlouhe je i dotace Klubu mladeho divaka. Činnost KMD nijak nesouvisí s produkcí predstavení a proto nelze jeho dotaci zahrnout do castký, ze ktere propocítavame
doplatek hl. m. Prahý na predstavení a na divaka. Proto jsme pro ucelý techto dvou propoctu dotace snízili o dotaci KMD a príspevek Ministerstva kulturý.

Doplatek hl. m. Prahý na 1 predstavení na vlastní scene ciní 139 tis. Kc. Oproti predchozímu roku
jsme cerpali financní prostredký z odvodu z investicního fondu na mimoradnou udrzbu. O týto
prostredký ve výsi 1.842,8 narostl neinvesticní príspevek. Pokud býchom týto príspevký, ktere
jsme odvedli zrizovateli a pote získali zpet prostrednictvím neinvesticní dotace, do propoctu nezahrnuli, cinil bý doplatek na jedno predstavení na vlastní scene 132.954 Kc, coz je mene, nezli
plan.

Doplatek na 1 navstevníka je 490 Kc, tedý nizsí nez plan. Pokud býchom nezapocítavali do propoctu prostredký z odvodu investicního fondu (viz predchozí odstavec), cinil bý doplatek na jednoho navstevníka 467 Kc.
Dulezitou okolností, ktera ma negativní vliv na výsi doplatku, je skutecnost, ze Divadlo v Dlouhe
ma více nez 50 % divaku z rad detí a mladeze a tomu odpovídají i trzbý z predstavení – výse
vstupneho zacína na 60 Kc.

Navstevnost na vlastní scene cinila 94 %.
Trzebnost na vlastní scene cinila 91,3 %.
Prumerna cena vstupenký: Čena vstupenký stoupa, prestoze výse vstupneho na dopolední predstavení pro zakladní skolý zacína na 60 Kc, coz je castka, ktera je unosna i pro socialne nejslabsí
zaký.
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Pro účely objektivního srovnání s průměrnou výší vstupného v ostatních divadlech jsme samostatně propočítali průměrnou cenu vstupenky na školní a rodinná představení a průměrnou cenu vstupenky na představení pro dospělé diváky:


Prumerna cena vstupenký celkem

157 Kc



Prumerna cena vstupenký na predstavení pro dospele divaký

184 Kc



Prumerna cena vstupenký na predstavení pro deti a mladez

110.Kc

Počet premiér
V roce 2014 jsme uvedli pet premier, z toho tri na velke scene a dve premierý v ramci cýklu Kratka
Dlouha v divadelní kavarne.
Počet derniér
Odpovída poctu premier – starsí inscenace muselý uvolnit místo novým titulum.
Představení pro děti a mládež (príloha k tabulce)
Divadlo v Dlouhe hraje pravidelne pro deti a mladez, a to jak dopoledne pro skolý, tak o víkendech
pro rodiný s detmi. Predstavení zajisťujeme zejmena vlastním souborem,
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nabídku rozsirujeme o nejzajímavejsí detske inscenace z cele republiký. Významný podíl naseho
publika tvorí divaci z Klubu mladých divaku, který soustreďuje individualní zajemce o divadelní
predstavení z rad druhých stupnu zakladních skol a stredoskolaku. Kazdorocne poradame festival
Díte v Dlouhe, letos probehl jiz 16. rocník, jako vzdý za velkeho zajmu divaku. Nabídku pro mladez
jsme pred nekolika letý rozsírili o Festival 13+ (festival pro nejkritictejsí divaký). Jedna se o divadelní prehlídku urcenou teenagerum, jedinou sveho druhu v republice. Tento festival probehl v listopadu.

V roce 2014 jsme odehráli celkem 105 představení pro tuto věkovou kategorii, což je o 25
víc, než nám ukládá zřizovatel. Podrobný prehled predstavení odehraných pro deti a mladez
v roce 2014 prikladame.

Představení našeho divadla navštívilo 40.863 dětí a studentů, což je 51 % z celkového počtu
diváků. Je to zároveň téměř o tři tisíce víc dětských diváků, než v roce 2013.
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Mladí divaci nejcasteji navstevovali dopolední predstavení pro skolý a odpolední rodinna predstavení. Významný pocet detí a mladeze navstevuje take vecerní predstavení, ať uz v ramci Klubu mladých divaku nebo na zaklade nabídký naseho obchodního oddelení stredním skolam.

Jak je patrno z grafu, pocet detí a mladeze na predstaveních Divadla v Dlouhe stale roste.
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TABULKA ČÍSLO 6/OKP - NÁKLADY NA INSCENACE ZA ROK 2014

V roce 2014 jsme uvedli pet premier, z toho tri na velke scene a dve premierý v ramci cýklu Kratka
Dlouha v divadelní kavarne.
Inscenace Čhrobaci v krabici - Kvapký a 1913 jsou komorní inscenace, urcene do divadelní kavarný.
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TABULKA VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ V ROCE 2014

Klub mladých divaku (KMD) nabízí clenství na jednotlive skolní roký. Proto pocet clenu muzeme
evidovat pouze v kategorii skolní rok = divadelní sezona:
Počet členů KMD sezoně 2014/2015: 12.811 dětí a 646 doprovodů z řad vyučujících.
Údaje za kalendarní rok 2014:
KMD vydal v roce 2014 celkem

65.714 vstupenek

Průměrná cena vstupenky pro členy KMD

99,63 Kč

Dotace hlavního města na vstupenku pro členy KMD

22,64 Kč

Dotace MHMP na činnost KMD

1.488 tis. Kč

V Praze dne 22. ledna 2015

Daniela Šalkova
reditelka Divadla v Dlouhe

Prílohý
Tabulka č. 1 - Rozbor hospodaření PO – hlavní činnost
Tabulka č. 2 - Rozbor hospodaření PO – doplňková činnost
Tabulka číslo 5 a 9 – 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
Tabulky číslo 5a) 5b) - Účelové neinvestiční prostředky města a státu
Tabulka číslo 6a), 6b) – Vyúčtování investičních prostředků se státního rozpočtu a z rozpočtu HMP
Tabulka číslo 7 - Přehled o finančních prostředcích na projekty OPP , OP LZZ a EHP
Tabulka číslo 8 – Přehled o předmětech pořízených na leasing
Tabulka č. 3 /OZV – Kapitálové výdaje
Tabulka č. 4 /OZV- Výkonové ukazatele divadel
Příloha k tabulce č. 4 - Přehled počtu představení odehraných pro děti a mládež
Tabulka č. 6/OZV – Náklady na inscenace
Příloha - Tabulka rozboru hospodaření Klubu mladého diváka
Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a další sestavy dle požadavku odboru ROZ
80

Zpráva o výsledku hospodařeníTabulka č. 1

Organizace: Divadlo v Dlouhé

Rozbor hospodaření PO za rok 2014
Hlavní činnost

v tis. Kč

Schv. rozp.

Uprav. rozp.

Skutečnost

% plnění

Skutečnost

2014

k 31.12. 2014

k 31.12.2014

k UR

k 31.12.2013

VÝNOSY celkem (mimo účet 672)

20 420,0

20 724,0

21 071,0

102

22 330,0

z toho :

11 200,0

12 000,0

12 206,0

102

11 516,0

ze spolupořadatelství

700,0

550,0

567,0

103

742,0

ze zájezdů

900,0

550,0

572,0

104

1 126,0

7 620,0

7 624,0

7 726,0

101

8 946,0

61 544,0

62 620,0

62 213,0

99

60 636,0

Spotřebované nákupy - z toho:

2 558,0

2 475,0

2 280,0

92

2 153,0

spotřeba materiálu (501)

1 333,0

1 250,0

1 194,0

96

885,0

spotřeba energie (502)

1 250,0

1 250,0

1 164,0

93

1 269,0

25 800,0

27 081,0

26 930,0

99

25 212,0

opravy a udržování (511)

300,0

2 150,0

2 116,0

98

334,0

cestovné (512)

270,0

250,0

245,0

98

274,0

40,0

50,0

48,0

96

21,0

ze vstupného na vl. scéně

ostatní výnosy
NÁKLADY celkem
z toho vybrané položky

Služby - z toho:

náklady na reprezentaci (513)
nájemné a služby (nebyt.prost.) (518)

10 413,0

9 900,0

9 884,0

100

9 794,0

úklid (518)

680,0

630,0

616,0

98

681,0

výkony spojů (518)

400,0

390,0

359,0

92

378,0

honoráře exter. umělců (518)
tantiémy (518)
propagace (518)

0,0

450,0

448,0

100

0,0

1 700,0

1 700,0

1 669,0

98

1 718,0

1 000,0

1 000,0

1 015,0

102

1 149,0

Osobní náklady - z toho:

28 882,0

29 148,0

29 126,0

100

29 976,0

mzdové náklady (521 030x)

18 740,0

18 825,0

18 825,0

100

19 420,0

ostatní osobní náklady (521 031x)

3 320,0

3 470,0

3 413,0

98

3 471,0

zákonné soc. pojištění (524)

6 500,0

6 529,0

6 580,0

101

6 760,0

187,0

187,0

188,0

101

194,0

0,0

13,0

13,0

100

1,0

90

86,0

zák. soc. náklady - FKSP(527 030x)
Daně a poplatky (53x)
Ostatní náklady - z toho:

95,0

115,0

103,0

sml.pokuty a úroky z prodlení (541)

0,0

0,0

0,0

0,0

jiné pokuty a penále (542)

0,0

0,0

0,0

0,0

manka a škody (547)

0,0

20,0

18,0

90

0,0

Odpisy dlouhodobého majetku

3 009,0

2 183,0

2 181,0

100

2 114,0

z dotace hl.m.P.-zdroj 416 (551 03xx-08xx)

3 009,0

2 183,0

2 181,0

100

2 114,0

98

1 094,0

ze stát.dotace a zahraničí (551 09xx)

0,0

0,0

0,0

1 200,0

1 600,0

1 575,0

0,0

0,0

0,0

-41 124,0

-41 896,0

Drobný dlouhod. majetek (558)
Daň z příjmů (591)

0,0
0,0

-41 142,0

98

-38 306,0

41 089,8

41 089,8

100

38 266,0

Státní dotace

50,0

50,0

100

50,0

Ostatní (672)

60,0

60,0

100

-696,2

57,8

Hospodářský výsledek

*)
Neinvestiční příspěvek

Celkový výsledek hospodaření

38 628,0

-2 496,0

*) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky v roce 2014

0,0
10,0

provoz.dotace - neinv. příspěvek

finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím hl. m. Prahy
Ostatní: do této kolonky patří např. odpisy ze st. dotace, OPPK, dotace ze stát. fondů, MČ, Agentur atd. proúčtované na účtu 672
Zpracoval/a/: Šálková
telefon: 603 220 384

Schválil/a/:
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Tabulka č. 2

Rozbor hospodaření PO na rok 2014
Doplňková činnost
v tis. Kč
Schválený rozpočet

Skutečnost

%

2014

k 31.12. 2014

plnění

VÝNOSY celkem

845,0

1 214,0

144

NÁKLADY celkem

696,0

777,0

112

80,0
15,0
35,0

87,0
14,0
55,0

109

224,0
0,0
0,0
150,0
20,0
5,0

430,0
0,0
7,0
253,0
33,0
5,0

192

392,0
290,0
0,0
99,0
3,0

257,0
190,0
0,0
65,0
2,0

66

Daně a poplatky (53x)

0,0

3,0

Ostatní náklady - z toho:

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

149,0

437,0

z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy
z toho: spotřeba materiálu
spotřeba energie
Služby
z toho: opravy a udržování
cestovné
nájemné a služby (nebyt.prostory)
úklid
výkony spojů
Osobní náklady - z toho:
mzdové náklady (521 003x)
ostatní osobní náklady
zákonné soc. pojištění
zák. soc. náklady - FKSP

smluvní pokuty a úroky z prodlení
jiné pokuty a penále
manka a škody
Odpisy dlouhodobého majetku
z toho: z budov a staveb (551)
zařízení (551)
Drobný dlouhod. majetek (558)
Daň z příjmů (591 a 595)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
(+ zisk, - ztráta)
Zpracoval: Šálková

Schválil:

telefon: 603 220 384
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Dne: 20.1.2015

93
157

169
165
100

66
66
67
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94

95

16
81236
75363
5873
21071
12206
567
572
7726
1214
385
196
633
139443
490
412 / 60
94
91
110/184/157**
5
5

10
74400
67000
7400
20724
12000
550
550
7624
845
210
50
585
136170
494
412 / 60
95
93
150
4
5

počet
počet
počet
počet
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
v Kč
v Kč
počet
%
%
Kč
počet
počet

99
100
99
98
105
125
100

160
109
112
79
102
102
103
104
101
144
183
392
108
102

%
plnění
105
110
100

Zpracoval: Daniela Šálková

Schválil:

** průměrná cena vstupenky na dětská a rodinná představení / na představení pro dospělé diváky / průměrná cena celkem

* upravený rozpočet 2014

Ukazatel
Představení na vlastní scéně celkem:
Z toho: vlastními soubory
Představení na zájezdech
Představení hostujících souborů
(tj. pronájem divadla cizím subjektům)
Návštěvníci na vlastní scéně celkem:
Z toho: vlastními soubory
spolupořadatelství / koprodukce
Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem :
Z toho: ze vstupného na vlastní scéně vl.souborem
ze spolupořadatelství / koprodukce
ze zájezdů
ostatní výnosy
Tržby-výnosy z doplň.činnosti celkem :
Z toho: za pronájmy divadelního sálu
za pronájmy ostatních prostor
ostatní výnosy z DČ
Doplatek hl.m.Prahy na 1 předst.na vl.scéně
Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na
vl.scéně
Nabídnutá místa, kapacita divadla
Návštěvnost na vlastní scéně
Tržebnost na vlastní scéně
Průměrná cena vstupenky**
Počet premiér
Počet derniér

Skutečnost
k 31. 12. 2014
284
241
10

Plán
2014*
270
220
10

Měrná
jednotka
počet
počet
počet

tabulka č. 4

462
412 / 60
96
93
155
5
4

28
78986
70832
8154
22330
11516
742
1126
8946
1339
863
47
429
123361

Dne: 22. ledna
2015

1,06
1,00
0,98
0,98
1,01
1,00
1,25

0,57
1,03
1,06
0,72
0,94
1,06
0,76
0,51
0,86
0,91
0,45
4,17
1,48
1,13

srovnatelná skut.
za stejné
index:skuteč. 2014 poznámka
obd.min.roku srov.skuteč. 2013
roz296
0,96
díl=spolupořádání
231
1,04
a hostování
21
0,48

Výkonové ukazatele divadel za rok 2014 - oprava
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