VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2015

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Divadla zpravidla bilancují po sezonach, financní prostredky ale divadlu plynou v ramci kalendarního roku. Tato vyrocní zprava za uplynuly rok je tedy ohlednutím za druhou polovinou devatenacte a
první polovinou dvacate sezony.
V roce 2015 jsme realizovali sest premier, z toho tri na velke scene a tri v ramci cyklu Kratka Dlouha.
Ve trech prípadech se jednalo o vubec první uvedení hry (S usmevy idiotu, Janosík a Vykricene domy). Na repertoaru jsme meli dalsích ctrnact inscenací, z nichz sest jsme v prubehu roku dernierovali a uvolnili tak místo novym titulum. Hostující soubory u nas odehraly celkem 32 titulu, nektere opakovane. Divaci si meli skutecne z ceho vybírat – pokud by nekdo z nich chtel navstívit vsechna predstavení a dalsí akce, ktere jsme behem roku pripravili, museli by do divadla prijít sedmapadesatkrat.
Divaci nam zustali verni, navstevnosti cinila více nez 94 procent.
Zprava, kterou prave ctete, jiste poskytne dostatecny prehled o nasí cinnosti, skutecny nazor na nasi
tvorbu je si vsak mozno utvorit pouze v hledisti divadla. Proto vsechny ctenare teto vyrocní zpravy
srdecne zvu na nektere z predstavení Divadla v Dlouhe.

Daniela Salkova
reditelka divadla
V Praze dne 15. ledna 2016
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ
Tvurcí divadelní kolektiv, ktery stojí za reditelkou Mgr. Danielou Salkovou, ma za sebou devatenactilete pusobení v Divadle Dlouhe, kde potvrdil svou schopnost a potenci divadelní tvorby akceptovane jak odbornou verejností, tak zajmem siroke divacke obce.
Divadlo v Dlouhe se od sveho vzniku v roce 1996 opíra o osobnosti svych kmenovych reziseru Hany Buresove a Jana Borny a dramaturga Stepana Otcenaska, kterí tvorí umelecke vedení divadla, a
neobycejne disponovany herecky soubor.
Umelecka koncepce, ktera stala u zrodu Divadla v Dlouhe, se ukazala po vsech strankach nosnou –
divacky pritazlivou a umelecky inspirativní, spojující zabavnost s myslenkovou narocností. Moznosti, ktere tato koncepce skyta zdaleka nejsou vycerpany.
Zakladem teto koncepce je zanrova a stylova pestrost inscenacní tvorby, urcene pro nejruznejsí
vekove kategorie divaku.
Podstatu tvurcí divadelní prace nevidí reziseri a dramaturg divadla v pouhem opakovaní osvedcenych postupu, ale ve stalem hledaní jedinecneho, vysostne divadelního jazyka, vyuzívajícího vedle
moderního syntetickeho herectví i vsech ostatních slozek divadelního vyrazu.
Tomuto pojetí divadelní tvorby plne odpovída i nase zamerne pestra dramaturgie, cerpající jak
z literatury dramaticke, tak epicke, klasicke i soucasne, pricemz se orientuje predevsím na tituly
mene zname, dosud v Čechach neuvedene a neoverene. Oslovují nas temata, rezonující se soucasnym zivotním pocitem, kladoucí zakladní mravní a existencialní otazky, temata hledající pravdu o
cloveku a svete.
Rezijní ztvarnení sleduje dramaturgicky vyber adekvatní volbou inscenacních postupu, vzdy konkretne vymezeneho stylu herectví, pricemz casto vyuzíva muzikantskeho, peveckeho a pohyboveho potencialu hercu, vytvarne a hudební metafory, bohatych svetelnych a audiovizualních prostredku. Tím vsím se Divadlo v Dlouhe ve spektru ceskych divadel vymezilo jako divadlo, ktere prekracuje cinohru smerem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovemu ci kabaretnímu zanru.
Dalsím specifickym rysem Divadla v Dlouhe je kontaktnost jeho predstavení a kolektivní herecka
souhra. Ziva rezonance s publikem je dosahovana mj. vysokym stupnem energie, kterou do kazdeho predstavení vnasejí vsechny jevistní slozky, herci pocínaje. Ti nezakladají svou hru na solovem
extemporovaní, ale na disciplinovane souhre, ktera vzdy slouzí inscenaci jako celku. I kdyz v uplynulych letech vyrostla v divadle rada skutecnych hereckych osobností, ci dokonce hvezd, je to prave spolecna energie a kolektivní duch, ktere sem pritahují divaky. Ti, jak se v prubehu let ukazalo,
sem nechodí jen na hvezdy ci na tituly, ale na „Divadlo v Dlouhe“. Čoz je mimo jine jasny dukaz potreby kontinualní souborove prace, ktera nejlepe zarucuje, ze si divadlo udrzí umelecky vyraz a nazor.
Aby divadlo udrzelo stale tvurcí napetí, musí se neustale obohacovat novymi podnety, proto doplnujeme soubor o mlade cleny hereckeho souboru a take v ramci mozností spolupracujeme se stalym okruhem umelecky spríznenych hostu – reziseru, vytvarníku, hudebníku i hercu a i nadale se
chceme otevírat jak zkusenym 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 Prahy ojedinela a nezastupitelna svym zamerením na deti a
mladez vcetne zamerení na mladez v puberte a kolem ní. S touto vekovou kategorií divaku se obtízne komunikuje. Divadlu v Dlouhe se i s temito divaky podarilo najít spolecnou rec a oslovit je.
V puvodní koncepci, se kterou jsme vyhrali vyberove rízení v roce 1996, jsme nove prisli s tzv. rodinnymi predstaveními, ktera se mela hrat v podvecerních hodinach minimalne jednou tydne
v sobotu nebo v nedeli. Prave tento bod koncepce se ukazal jako velmi zivotaschopny a v ramci Prahy ojedinely. Hlavní mesto Praha, jako zrizovatel sceny, velice príznive prijalo to, ze by 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 vyjimkou, ze se k nam divaci vracejí a casto zhlednou vícekrat sve oblíbene kusy. Take
mnozí z tech, kdo u nas jako male deti videli sva první predstavení, stali se nasimi pravidelnymi –
uz takrka dospelymi – divaky a fanousky.
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 smyslu je Divadlo v Dlouhe jedine velke prazske cinoherní divadlo
soustavne se zamerující na detskeho divaka.
Spolupracujeme 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
více nez 1.500 skol. Zaci techto skol pravidelne dochazejí do Divadla v Dlouhe na dopolední predstavení. Poptavka je tak velka, ze ne zcela vzdy se podarí vyjít vstríc vsem a idealne.
Pro rodiny s detmi hrajeme odpolední predstavení o víkendech a svatcích, prestavení pro nejmensí
deti hrajeme zpravidla od 15 hodin, novinkou jsou víkendova predstavení od 11 hodin, o ktera je
velky zajem. Rodinna predstavení pro starsí deti hrajeme od 17 hodin.
Krome vlastních detskych predstavení zveme k hostování spickove soubory hrající pro deti a mladez.
Kazdorocne poradame festival Dítě v Dlouhé, letos probehl jiz 17. rocník. Festival nabízí detskym
divakum nejlepsí predstavení pro deti a mladez, ktera vznikla v mimoprazskych divadlech. Privazíme zejmena velke vypravne inscenace, ktere by v zadnem jinem prazskem detskem divadle nemohly
byt realizovany. Nad festivalem prijala zastitu primatorka hl. m. Prahy Adriana Krnacova.
Druhym festivalem, ktery poradame, je Divadelní prehlídka pro nejnarocnejsí divaky 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 kultury Česke republiky
Daniela Hermana.
4

KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ
KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
Pod hlavickou Divadla v Dlouhe pracuje od roku 2003 take Klub mladych divaku (dale KMD).
V Divadle v Dlouhe muze KMD vyuzít 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 studenty prostrednictvím divadelního umení, vhodnou formou doplnovat jejich vzdelaní v oblasti umelecke a esteticke. Divadelní umení pusobí vyrazne na mladeho cloveka ve smyslu citovem i vychovnem, pomaha rozvíjet jeho fantazii a predstavuje take zabavnou formu vzdelaní. Prave z vedomí vsech techto kladu divadelního umení vznikl KMD. KMD je svym pusobením na mladez v oblasti estetickeho rozvoje osobnosti a utvarení vlastních hodnotovych orientací
prostrednictvím kvalitního profesionalního divadelního umení, nezastupitelny.
KMD byl zalozen v roce 1964. V soucasnosti tvorí clenskou zakladnu zaci 8. a 9. tríd ZS, studenti SS a
SOS a take ucnovska mladez. Pro zaky ZS jsou zprostredkovavana odpolední predstavení, jejichz obsah a provedení odpovída mentalite mladeze teto vekove kategorie. Starsí mladez navstevuje vecerní
predstavení, spolecne s verejností. KMD rucí za kvalitu predstavení, nabídnutych svym clenum. Za
temer padesat let cinnosti zaplnily sedadla prazskych divadel
temer ctyri miliony mladych lidí.
KMD je ukazkovym príkladem naplnovaní koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy: koncepce definuje
jako jednu ze svych priorit podporu a rozsírení nabídky kulturního vyzití detí a mladeze. Zaroven je
KMD príkladem smysluplne dotace na vstupenku, cílene na specifickou divackou kategorii (deti a
mladez). Dotace skutecne snízí konecnou cenu vstupenky a jejím príjemcem je divak, nikoli divadlo.

50.
sezona
KMD

V roce 2015 zajistil KMD pro své členy 66.498 vstupenek do pražských divadel. Dotace hlavního města na vstupenku činila 25,72 Kč.
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UMĚLECKÉ VEDENÍ DIVADLA
PhDr. Štěpán Otčenášek
Dramaturg, člen uměleckého
vedení, statutární zástupce
ředitelky.
Jako divadelní dramaturg
pripravil více nez ctyricet
inscenací. Vedle rady divadelních uprav se autorsky
podílí na scenarích k inscenacím (nejnoveji Oblomov v
Divadle v Dlouhe).

Hana Burešová
Režisérka, členka uměleckého
vedení Divadla v Dlouhé.
Dosud nastudovala 67 divadelních inscenací a 5 rozhlasovych adaptací divadelních
her. Trikrat získala Čenu
Alfreda Radoka za nejlepsí
inscenaci roku (Don Juan a
Faust - 1993, Smrt Pavla I. 2008, Polední udel - 2012).
Jan Borna
Režisér a člen uměleckého vedení Divadla v Dlouhé
Za umelecky rozvoj divadla
pro deti a mladez získal Čenu
Českeho strediska ASSITEJ a
na rok se stal Kralem detskeho divadla (2002).
Za celozivotní umelecke zasluhy v oblasti divadla dostal
Čenu ministerstva kultury ČR
(2008).
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UMĚLECKÝ SOUBOR
HERCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI

MIROSLAV HANUŠ

ČENĚK KOLIÁŠ

KLÁRA SEDLÁČKOVÁ-OLTOVÁ

HELENA DVOŘÁKOVÁ

IVANA LOKAJOVÁ

MAGDALÉNA ZIMOVÁ

JAN MEDUNA

MILAN POTOČEK

MICHAELA DOLEŽALOVÁ

MARTIN VELIKÝ

MARTIN MATEJKA

JAROSLAVA POKORNÁ
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UMĚLECKÝ SOUBOR
HERCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI

ILONA SVOBODOVÁ

MIROSLAV TÁBORSKÝ

PAVEL TESAŘ

TOMÁŠ TUREK

MARIE TURKOVÁ

PETER VARGA

LENKA VELIKÁ

NAĎA VICENOVÁ

VERONIKA LAZORČÁKOVÁ

JAN VONDRÁČEK

JIŘÍ WOHANKA

VLASTIMIL ZAVŘEL
8

HOSTUJÍCÍ UMĚLCI
Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací
Jan Buble, Filip Číl, Emma Černa , Helena Čermakova, Milos Čízek, Daniel Deutscha, Ondrej Eremias,
Petr Felcman, Martina Fialova, Klara Frantisakova, Lucia Jagercíkova, Katerina Jircíkova, Iva Klestilova, Vlastimil Kanka, Martin Kocourek, Miloslav Kopecny, Zuzana Kolomazníkova, Pavel Liptak, Tomas
Makovsky, Mullerova Hana, Halina Nicova, Malvína Pachlova, Denisa Pfauserova, Tomas Rejholec,
Kvetuse Seinerova, Martina Simonova, Aneta Matejkova, Siesuke Tsukahara, Lucie Trmíkova, Yuko
Recova Takahashi, Michaela Vanova, Jarmila Vlckova, Michal Vodenka, Vojtech Vondracek, Karel Zima, Tomas Zvedelík, Jana Ríhova, Arnost Goldflam, Jirí Kohout, Marek Nemec, Agata Zimova, Anna
Maria Jarkovska, Barbora Sramkova, Vojtech Lavicka, Tomas Tolimat, Ema Pleskacova, Dorota Tuckova , Blanka Rezkova , Katerina Kasparova , Adela Kasparova, Jan Frantisek Kratochvíl, Mikulas Prevratil, Viktorie Tomaskova, Malvína Borkovcova, Luisa Marie Maresova, Michaela Skalníkova, Ella
Ozuna, Čahova Marketa, Hajny Filip, Robert Miklus, Miyuki Kayaba, Mrazkova Marina.

Další umělci
Jan Mikulasek, Miroslav Hanus, Kristyna Kosova, Adam Svozil, Jan Nebesky —rezie, Zuzana Kolomazníkova—asistent rezie, Hana Fischerova, Jana Prekova —navrh kostymu, Martin Černy, Jaroslav Milfajt—navrh sceny, Milan Potocek—hudba, Jana Hanusova Vasakova—pohybova spoluprace, Marek
Čpin, Petr Vítek—scenicka vyprava, Filip Wiesner—svetelna rezie, Ivan Acher—hudba, Ilona Smejkalova—dramaturgie, Miroslav Hanus—dramatizace, Stepan Otcenasek—uprava textu, Karolína Placha, Tereza Tydlitatova, Magdalena Kvasnickova, Alzbeta Berankova—ilustrace, animace, Norbert
Drziak—dotacky, Josef Zumr, Roman Čísar—prednasky, text do programu. Zdenek Troup—poezie.

Filip Cíl
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ZAMĚSTNANCI—PŘEPOČTENÉ ÚVAZKY PODLE JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK:
sekce reditelky

3

umelecka slozka

26

Umelecko-technicka slozka

26,05

ekonomicke oddelení

2

Klub mladych divaku

3

obchodní oddelení

5,75

marketing

2

hospodarska sprava
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CELKEM

74,8

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE:
Dohody o pracovní činnosti: uvadecky, hasici, napoveda, sekretariat, pevecka pruprava
Dohody o provedení práce na jednorázové činnosti: uprava dekorací, rízení automobilu na zajezdech, pohybova pruprava umeleckeho souboru, oprava hud. nastroje, vypomoci na festivalu, premierach a dernierach, ve vratnici, sekretariatu, v technice, maskerne a v produkci (zpravidla z duvodu
nemoci zamestnancu), vyroba paruk, vyklízení divadla, jednorazovy uklid, natíraní jeviste, vyroba do
her, spravcovska cinnost na rekreacním stredisku, doprava, zvukarske prace, vyroba vence, hasic.,
sití kostymu, texty do rocenky, propagacní akce, doprava.
Jiné smlouvy: maskerky, zvukari, ucetní, vytvarník, produkce, propagace a fundrising, garderoba,
vypomoc v garderobe, pravní sluzby, sekretariat, bezpecnostní technik.
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PREMIÉRY
ROKU2015
2013
PREMIÉRY ROKU
Ladislav Klíma

LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Režie Hana Burešová
Uprava Hana Buresova a Stepan Otcenasek
Dramaturgie Stepan Otcenasek
Scena Martin Černy / Kostymy Jana Prekova / Hudba Ivan Acher
Premiéra 21. března 2015, pocet repríz 15
Hrají: Miroslav Taborsky, Martin Matejka, Miroslav Hanus, Jan Vondracek, Tomas Turek, Marek Nemec, Vlastimil Zavrel, Jan Meduna, Veronika Lazorcakova, Magdalena Zimova a dalsí.
Groteskní filozoficke drama, ve kterem se pet spoluzaku setkava na oslave maturity, pote po triceti a
znovu po petadvaceti letech, je satiricko-ironickym podobenstvím o ztroskotaní velkolepych mladickych snu v prízemní sedi zivota. Pres vsechen horce groteskní a osvobodivy smích, ktery nade vsím
burací, je Lidska tragikomedie i hrou az jímave vypovídající o krehkosti cloveka a jeho udelu.
Z recenzí:
Dokonalý je tvar inscenace H. Burešové. Od stylovosti každé postavy - ženské tvoří Veronika Lazorčáková a Magdalena Zimová - všechny v ironizujících kostýmech Jany Prekové - až po příkladné spojení divadelní akce s projekcí... Stalo se takřka nešvarem mladých režisérů doplňovat divadlo filmem. Neumětelsky, hloupě. Musela přijít Hana Burešová, aby jim ukázala, že takové spojení možné je. Nevím, jestli také
ona je Odjinud, ale její příklad je poučný. A Lidská tragikomedie se od premiéry o prvním jarním dnu
řadí k jejím inscenacím nejlepším.
J. P. Kríz, Pravo
Tvůrci z Dlouhé vystihli ve svěžím temporytmu inscenace groteskní oscilaci mezi mystikou a ironií, zásadními existenciálními otázkami i jejich léčivým zlehčením. Jsem přesvědčen, že jde o divadelní událost
přinejmenším sezóny.
Jan Kerbr, UNI
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PREMIÉRY ROKU 2015
Roger Vitrac

VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI
Režie a výběr hudby Jan Mikulášek
Dramaturgie Stepan Otcenasek
Vyprava Marek Čpin / Svetelny design Filip Wiesner
Premiéra 11. června 2015, pocet repríz 10
Účinkují: Veronika Lazorcakova, Jan Meduna, Robert Miklus, Tomas Turek, Helena Dvorakova, Klara
Oltova, Marie Turkova, Magdalena Zimova a Zuzana Kolomazníkova.
Surrealisticka parodie spolecenskych konvencí. Viktor je nadprumerne inteligentní a nadprumerne
vysoke díte. Vyrusta ale ve velmi prumerne rodine. Pri oslave jeho devatych narozenin se sebehne
rada absurdních udalostí, ktere jasne ukazou prolhany a falesny svet dospelych.
Z recenzí:
Jevištní dění vnucuje režisér publiku v rychlých střizích, v nichž šokující nápad střídá okamžitě další nápad. Zdá se, že Mikuláškova invence je bezedná a některé z těch „šoků“ jsou opravdu velice originální.
Jan Kolar, Divadelní noviny
Viktor aneb Dítka u moci je inscenace připomínající dlouhý dekadentní večírek, kde neustále hrozí, že se
jeho účastníci povraždí navzájem. Výrazná expresivita může být pro diváka po nějaké době trochu unavující, hyperbolizované komické prvky ale zase nesnadno uchopitelný Vitracův text zpřístupní běžnému
publiku.
Lukas Dubsky, i-divadlo
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PREMIÉRY ROKU 2015
Jan Vodňanský / Petr Skoumal / Jan Borna

PRVNÍ UVEDENÍ

S ÚSMĚVY IDIOTŮ
Režie Jan Borna a Miroslav Hanuš
Scena a kresby Jaroslav Milfajt / Kostymy Hana Fischerova
Hudební nastudovaní Milan Potocek
Dramaturgicka spoluprace Ilona Smejkalova
Premiéra 19. listopadu 2015, pocet repríz 7

Ucinkují: Miroslav Hanus, Lenka Velika, Michaela Dolezalova, Veronika Lazorcakova, Pavel Tesar, Čenek Kolias, Martin Veliky, Filip Číl, Jan Meduna, Tomas Turek, Pavel Liptak, Tomas Makovsky a Milan
Potocek.
Kabaret tentokrat více literarní, jehoz kostru tvorí písnicky dvojice Vodnansky — Skoumal a masohorko-vtipne basne rezisera Jana Borny. To vse ve scene a s kresbami vytvarníka Jaroslava Milfajta.
Z recenzí:
Po úspěšném Kabaretu Kainar, jímž v Dlouhé vzdali hold písňové a textařské tvorbě Josefa Kainara, je
S úsměvy idiotů další trefou do černého.

Jindrich Goth, Tyden

Bylo to poetické, bylo to laskavé, vonělo to životem a mělo to ne zanedbatelnou formu.
Hana Gregrova, i-divadlo
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PREMIÉRY ROKU 2015
Martin Matejka a Martin Veliký

JÁNOŠÍK
Režie: kolektiv
Vyprava: kolektiv
Premiera 18. dubna 2015
Derniera 19. ríjna 2015
Pocet repríz: 6

PRVNÍ UVEDENÍ

Hrají: Martin Matejka, Martin Veliky, Peter Varga, Marina Mrazkova a Oliver Hajny.
Píse sa rok 1688. Na lazoch u Janosíkov, v horach, severozapadne od Terchovej sa narodí Juraj Janosík. Človek, ktory bude este starocia po svojom narodení vyvolavať veľke emocie a otazky.
Bude milovany aj vysmievany, adorovany aj ponizovany. Budu sa podľa neho volať ulice, sportove
kluby, jaskyne aj folklorne festivaly. Jeho podobizen bude na zastavach, odznakoch, tanieroch aj penzionoch… Stane sa slovenskym „Narodnym hrdinom“.
Slovenska sekcia Divadla v Dlouhe pozyva na putovanie za Janosíkom. Za clovekom, ktoremu muselo
staciť 25 rokov zivota, aby sa stal hrdinom - Narodnym hrdinom. Lebo tento maly slovensky narod
ho uz tak veľmi potreboval…
Z recenzí:
Na Jánošíka se klidně vydejte se staršími dětmi, bude jim humorem blízký. Představení obsahuje zábavnou loutkohru, které vévodí parodie na šlechtu a zbojnické avantýry.
Dana Benesova-Trckova, ČT 24
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PREMIÉRY ROKU 2015
Hana Burešová / Štěpán Otčenášek

PŘÍPAD RADOK
Scénická reportáž o životě a díle Alfréda Radoka
Režie: Hana Burešová
Reprízy 15. a 16. ríjna 2015
Pocet repríz: 2
Hrají: Miroslav Hanus, Veronika Lazorcakova, Jan Meduna , Milan Potocek a z audiozaznamu Miroslav Taborsky.
Umelecka i zivotní pouť spolutvurce Laterny magiky a jednoho z nejvyznamnejsích evropskych divadelních a filmovych reziseru 20. století Alfreda Radoka byla poznamenana vynucenymi odchody
z rasovych a pozdeji politickych duvodu. Presto zanechal ve svete divadla nesmazatelnou stopu. Multimedialní porad Prípad Radok vznikl ke 100. vyrocí narození tohoto umelce a byl poprve uveden
v prosinci 2014 v divadle Archa. Na scenari Hany Buresove a Stepana Otcenaska se podílel teatrolog
Honza Petruzela, projekce pripravil lightmaster Filip Wiesner.
Porad jsme uvedli v obnovene premiere pod hlavickou Divadla v Dlouhe na zajezdech v brnenskem
Studiu Marta a ve Valasskem Mezirící, rodisti Alfreda Radoka.
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PREMIÉRY ROKU 2015
David Drábek

VYKŘIČENÉ DOMY

Režie Adam Svozil a Kristýna Kosová
Vyprava: Petr Vítek
Premiera 20. ríjna 2015
Pocet repríz: 6

PRVNÍ UVEDENÍ

Hrají:
Jirí Wohanka, Jan Vondracek, Helena Dvorakova, Klara Oltova a Tomas Boruvka
Soucasny text (vieux) enfanta terrible ceske dramatiky Davida Drabka lící príbeh vyhasle televizní
hvezdy Andrey a dlouhodobe nezamestnaneho padesatníka Jirího, ktery je prijat na místo její hospodyne. Puvodne rozhlasova hra pro vypravece, dve postavy a hromadu mluvících predmetu pojednava o tezkosti nalezení pochopení a utociste v samote oprseleho satelitu, pricemz zrucne balancuje na
hranici dojemnosti a kyce.
Z recenzí:
Pozornost na sebe strhávají Vypravěč v suverénním podání Jana Vondráčka (pracuje s všemožnými konferenciérskými a hereckými klišé) i "mluvící předměty", které jsou "ztělesňovány" dvojicí rozhlasových
techniků (inscenace je pojata jako nahrávání rozhlasové hry v rozhlasovém studiu) v podání Kláry Sedláčkové-Oltové a Jiřího Wohanky. Proč ne. Do popředí pak z Drábkovy hry vystupuje to "nadreálné", fantazijní.
Martin Svejda, Lidove noviny
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Ludvík Aškenazy-Jan Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL
rezie Jan Borna
PRVNÍ UVEDENÍ
premiera 26. unora 2000
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
pocet repríz 436
Carlo Goldoni—LHÁŘ
rezie Hana Buresova
premiera 16. dubna 2005
pocet repríz 148
Cena Alfréda Radoka za mužský herecký výkon pro Jana Vondráčka
Taťjana Lehenová-Jan Borna
MYŠKA Z BŘÍŠKA
rezie Jan Borna
premiera 21. ledna 2006
pocet repríz 132
Irena Dousková
ONĚGIN BYL RUSÁK
rezie Jan Borna
premiera 19. ledna 2008
pocet repríz 138

PRVNÍ UVEDENÍ
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

PRVNÍ UVEDENÍ

J. Borgeson, A. Long, D. Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
rezie Jan Borna, premiera 29. listopadu 2008
pocet repríz 216

ČESKÁ PREMIÉRA

Paul Claudel
POLEDNÍ ÚDĚL
režie Hana Burešova
premiera 12. dubna 2011
počet repríž 59

ČESKÁ PREMIÉRA

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
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DÁLE NA REPERTOÁRU
J. Borna, I. Smejkalova, M. Hanuš a kolektiv
KABARET KAINAR—KAINAR
režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
premiera 24. 11. 2012
počet repríž 70
PRVNÍ UVEDENÍ

Alena Kaštnerova, Jan Borna
O LÍNÉ BABIČCE
režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
premiera 23. lištopadu 2013
počet repríž 59

PRVNÍ UVEDENÍ

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
William Shakešpeare
MNOHO POVYKU PRO NIC
Režie: Hana Burešova
Premiera 5. dubna 2014
počet repríž 33

Jarmila Glažarova / Martin Františak
VLČÍ JÁMA
PRVNÍ UVEDENÍ
Režie: Martin Františak
Premiera 9. žarí 2014
počet repríž 17

Bohumil Hrabal / Mirošlav Hanuš
407 gramů z Bohumila Hrabala
Režie: Jan Borna a Mirošlav Hanuš
Premiera 29. lištopadu 2014
počet repríž 24

PRVNÍ UVEDENÍ

Počty repríz jsou uváděny k 31. 12. 2015
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DERNIÉRY ROKU 2015
Henrik Ibšen
EYOLFEK
Režie Jan Nebešký
Premiera 23. unora 2013, derniera 16. ledna 2015
Počet repríž 27
Mičhel de Ghelderode
ČESKÁ
SLEČNA JAIROVÁ
Režie Hana Burešova
Premiera 4. kvetna 2013, derniera 9. brežna 2015
Počet repríž 23

PREMIÉRA

Ladišlav Stroupežničký
NAŠI FURIANTI
Režie Jan Borna
Premiera 15. ledna 2011, derniera 25. června 2015
Počet repríž 78
Komedie roku, cena odborné poroty,cena za nejlepší ženský herecký
výkon (K. Oltová) na Grandfestivalu smíchu

Florian Illieš
1913 – LÉTO JEDNOHO STOLETÍ
Sčenar a režie: Barbara Herž
Premiera 14. ríjna 2014
Derniera 19. kvetna 2015
Počet repríž: 6
Martin Matejka a Martin Veliký
JÁNOŠÍK
Režie: kolektiv
Premiera 18. dubna 2015
Derniera 19. ríjna 2015
Počet repríž: 6
Alexandre Dumaš št.
TŘI MUŠKETÝŘI
Režie Hana Burešova
Premiera 21. 4. 2012,
Derniera 31. 12. 2015
Počet repríž 60

PRVNÍ UVEDENÍ

PRVNÍ UVEDENÍ
RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ
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DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULŮ
JAK JSEM SE ZTRATIL—dlouhodobe nejoblíbenejsí rodinne predstavení. Ac je na repertoaru jiz 15
let, navstevnost je stale stoprocentní a v dobe Vanoc zdaleka nedokazeme uspokojit divacky zajem o
tento titul.
LHÁŘ—atraktivní titul, ktery plní funkci rodinneho predstavení, muzeme jej nasadit i dopoledne pro
skoly a je o nej zajem i v ramci zadanych firemních predstavení.
MYŠKA Z BŘÍŠKA—detske a rodinne predstavení, vhodne i pro nejmensí divaky. Zcela naplnuje nase
poslaní detskeho a rodinneho divadla. Jako takove zustava na repertoaru.
ONĚGIN BYL RUSÁK—obliba tohoto predstavení neklesa, je vhodne i pro druhy stupen zakladních
skol a pro stredoskolaky. V dramaturgicke nabídce divadla ma sve nezastupitelne místo. Zustava na
repertoaru i v dalsích sezonach.
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH—dalsí z divackych hitu, ktery v
roce 2015 oslaví dvoustou reprízu. Dlouhodobe vykazuje stoprocentní navstevnost. Díky malemu
obsazení a minimalisticke scene je titul vhodny i pro zajezdovou cinnost.
POLEDNÍ ÚDĚL—cenami ovenceny titul pro narocne divaky. Profilova inscenace, ktera je typickym
príkladem mapovaní dosud nehranych a „nehratelnych“ textu. Divacky zajem je stale velky, inscenace zustava na repertoaru v teto i dalsí sezone.
KABARET KAINAR—KAINAR—inscenace je trvale vyprodana, zdaleka nedokazeme uspokojit
vsechny zajemce. Predstavení vyuzíva hudebního a peveckeho potencialu nasich hercu a rozsiruje
dramaturgicky zaber divadla.
O LÍNÉ BABIČCE—okamzite po premiere se toto rodinne predstavení stalo divackym hitem. Navstevují jej nejen skoly, rodice s detmi a studenti v ramci Klubu mladych divaku, ale i seniori.
MNOHO POVYKU PRO NIC—klasicka komedie Williama Shakespeara je oblíbena mezi individualními navstevníky i jako titul, vhodny pro hromadne firemní akce. Do nabídky jej zaradil take Klub mladych divaku.
VLČÍ JÁMA—netradicní zpracovaní klasickeho textu je urceno predevsím pro narocnejsí divaky. V
kvetnu planujeme dernieru.
407 GRAMŮ Z BOHUMILA HRABALA—kolaz z textu oblíbeneho autora je jedním z nejnavstevovanejsích titulu Divadla v Dlouhe. Na repertoaru zustane po celou sezonu. Z duvodu atypicke sceny není inscenace vhodna pro zajezdova uvedení.
LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE—prestoze se jedna o narocny titul, ma inscenace stabilní divackou zakladnu a pocítame s jejím reprízovaním i v nasledujícím roce.
VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI—inscenace textu surrealistickeho autora Rogera Vitraca rozsiruje
dramaturgickou nabídku divadla o velmi malo hrany titul ve vyrazne expresivním nastudovaní.
S ÚSMĚVY IDIOTŮ—nejnovejsí inscenace naseho divadla se setkala s velmi dobrym odbornym hodnocením i zajmem verejnosti. Inscenace tezí z vyrazne muzikalnosti vsech clenu umeleckeho souboru
divadla, a ac je urcena pro velky sal, radí se po bok uspesnych kabaretu, uvadenych v divadelní kavarne.
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DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA ROK 2016
IVAN ALEXANDROVIČ GONČAROV—OBLOMOV
Dramatizace Hana Buresova, Stepan Otcenasek

NA VELKÉ SCÉNĚ

Rezie Hana Buresova
Scena Martin Černy / Kostymy Katerina Stefkova
Premiera: brezen 2016

HENRIK IBSEN—HEDA GABLEROVÁ

NA VELKÉ SCÉNĚ

Rezie: Jan Nebesky
Premiera: kveten 2016

INSCENACE JANA BORNY

NA VELKÉ SCÉNĚ

Rezie: Jan Borna a Miroslav Hanus
Premiera: listopad 2016

VILIAM KLIMÁČEK—Deň, keď zomrel Gagarin
Rezie: „Slovenska sekce Divadla v Dlouhe“
Predbezny termín premiery: duben 2016
Divadelní kavarna / Projekt Kratka Dlouha

KOMORNÍ INSCENACE V REŽII ALŽBĚTY
BURIANOVÉ
V ramci projektu Kratka Dlouha se predstaví studentka DAMU obor cinoherní
rezie a dramaturgie Alzbeta Burianova. Inscenace bude uvedena v divadelní
kavarne. Predbezny termín premiery: ríjen 2016

DÍTĚ V DLOUHÉ

FESTIVAL

18. rocník festivalu pro deti a jejich dospele
1.—5. cervna 2016

VÝROČÍ 20 LET DIVADLA V DLOUHÉ
Specialní program pripraveny pri prílezitosti oslav dvacateho vyrocí zalození Divadla v Dlouhe
termín konaní: listopad 2016
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FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ
17. rocník festivalu Díte v Dlouhe nabídl divakum nejzajímavejsí inscenace, ktere v poslední dobe
vznikly v ceskych a moravskych profesionalních divadlech. Hrali jsme dopoledne pro skoly, v podvecer a vecer pro starsí deti a teenagery a o víkendech odpoledne pro rodice a deti. Jednotícím tematem
letosních festivalovych titulu bylo rebelství.
O víkendech jsme pripravili tzv. „rodinna odpoledne v divadle“, v ramci kterych krome divadelních
predstavení probehly prohlídky zakulisí a byla pripravena rada her, workshopu a soutezí. Partnerem
festivalu byla take Narodní galerie. Na zaver deti dostavaly drobne darky od partneru festivalu. Originalní vytvarnou stranku festivalu letos predstavují puvodní kresby vytvarnice Alzbety Berankove .
Festival se konal pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové.
V rámci festivalu jsme uvedli tituly:
Ronja, dcera loupezníka (Činoherak Ustí nad Labem)
Dalskabaty, hrísna ves (Jihoceske divadlo, Česke Budejovice)
Ondras a Juras (Divadlo Polarka, Brno)
Beatles aneb Zluta ponorka (Divadlo Radost, Brno)
Vrazda na Nilu (Mestske divadlo Kladno)
Labyrint sveta (Vítezslav Marcík)
Pohadky ovcí babicky (Divadlo Alfa, Plzen)
Tretí gong aneb Loutky hrají divadlo (Naivní divadlo Liberec)
Festival tradicne udílí dve ceny, proto o vítezích hlasovaly deti a rozhodovala take odborna porota.
Vítězem divácké ankety o Čenu Vojty Salka se stala inscenace Pohádky ovčí babičky z plzeňského
divadla Alfa.
Cena rady festivalu nebyla letos udelena.
Festival se jiz tradicne tesí velkemu zajmu detskych
divaku.
Letos festival navstívilo 3.069 diváků.
Navstevnost cinila 96 %.
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FESTIVAL 13 +

POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY ČR DANIELA HERMANA
Vekova kategorie divaku – teenageru je divadelníky 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 kritickym, ale zaroven velice vnímavym divakum vlastní festival. Jeho sedmy rocník probehl od 20. do 24. ríjna. Zamer soustredit predstavení pro teenagery do samostatne
prehlídky se ukazal jako divacky atraktivní: festival navstívilo 2065 divaku, navstevnost cinila 90 %.
Festival jsme zahajovali premierou inscenace Vykřičené domy, kterou v ramci projektu Kratka
Dlouha nastudovali cerství absolventi DAMU Adam Svozil a Kristyna Kosova.
Divaci mohli videt napríklad novy titul divadla Činoherak Ustí Kopanec nebo inscenaci Marie Antoinetta Mestskeho divadla Kladno v rezii Daniela Spinara. Slovacke divadlo z Uherskeho Hradiste privezlo inscenaci Deník Anne Frankové v rezii Zoji Mikotove, divadlo DRAK z Hradce Kralove uvedlo
príbeh o dobytí jizního polu Amundsen kontra Scott, Studio Palmoffka hostovalo s divadelním
ztvarnením oblíbeneho internetoveho blogu 1000 věcí, co mě serou a Narodní divadlo Brno—
Reduta hostovalo s inscenací Duchovní smrt v Benátkách.

Festival nabídl bohaty doprovodny program (viz dalsí stranka).
Díky podpore zrizovatele a grantum Ministerstva kultury a Nadace Zivot umelce jsme mohli udrzet
festivalove vstupne pro studenty na pouhych 100 Kc.
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FESTIVAL 13 +

Doprovodný program festivalu letos nabídl besedy s tvůrci a výtvarné workshopy:
Po predstavení usteckeho Činoheraku Kopanec nasledovala velmi zajímava debata o predstavení i
jeho sirsích souvislostech za ucasti rezisera Michala Skocovskeho a reditele spolecnosti ARA ART Davida Tisera.
Po predstavení brnenske Reduty Duchovní smrt v Benatkach pak probehla beseda s tvurci inscenace
dramatikem S.d.Čh., reziserkou Barbarou Herz a dramaturgyní Ilonou Smejkalovou, nejen o inscenaci
samotne, ale i o dramaticke soutezi Alfreda Radoka a uvadení novych dramatickych textu obecne.
V patek a v sobotu odpoledne se konaly workshopy kresleneho komiksu a fotokomiksu (pixilace),
jejichz vystupy byly posleze zverejneny na facebooku divadla. Workshop kresleneho komiksu vedla
autorka vytvarne stranky letosního festivalu Karolína Placha, workshop pixilace (fotokomiks) pripravila ilustratorka lonskeho rocníku festivalu Díte v Dlouhe Alzbeta Berankova. Karolína Placha byla navíc autorkou sedmidílneho divadelního komiksu, ktery jsme postupne zverejnovali rovnez na
facebooku.
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DALŠÍ AKCE—NOC
NOC DIVADEL
S IBSENEM
V ramci projektu Kratka Dlouha pripravilo nase divadlo na sobotu 25. dubna ibsenovskou kolaz u prílezitosti vydaní ceskeho prekladu dramatikova
zivotopisu Henrik Ibsen. Človek a maska v nakladatelství Karolinum.
Program vznikl ve spolupraci s obcanskym sdruzením Skandinavsky dum.
Knihu predstavil osobne autor zivotopisu Ivo de Figueiredo a prekladatelka
Karolína Stehlíkova. Vedle rozhovoru s autorem zaznely i uryvky z knihy
nejen v cestine, ale tez v norstine.

Zaznely take scenicke dialogy Jana Vondracka a Lucie Trmíkove z jiz dernierovanych inscenace Ibsenovych her v rezii Jana Nebeskeho – Divoka kachna a Eyolfek.
Pro divaky byla pripravena i soutez o publikaci a prodej aktualní ibsenovske literatury za specialní
ceny.

Na fotografii zleva:
Herecka Lucie Trmíkova
Ivo de Figueiredo,
autor Ibsenova zivotopisu
prekladatelka Karolína Stehlíkova
herec Jan Vondracek
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DALŠÍ AKCE—NOC
NOC DIVADEL
DIVADEL
Noc divadel je soucastí evropskeho projektu European Theatre
Night, ktery prezentuje divadlo tvorivym zpusobem
v netradicní forme vzdy tretí listopadovou sobotu jiz od roku
2008. V Česke republice probehl první rocník Noci divadel v roce 2013. Tretí rocník Noci divadel se konal v sobotu 21. listopadu 2015. Nase divadlo pripravilo pro tuto prílezitost celodenní program pro deti i dospele:
11.00 O líné babičce
Rodinne predstavení tentokrat obohatilo male sladke prekvapení pro detske divaky
19.00 Večer s textappealem
Exkluzivní program pro velmi omezeny pocet dospelych divaku. Otevrena herecka korepetice, beseda s tvurci a stylove retro-obcerstvení v mlecnem baru Divadla v Dlouhe.
21.00 S úsměvy idiotů
Druha repríza noveho kabaretu v rezii Jana Borny a Miroslava Hanuse. Jednotne vstupne 190 Kc.
17.00 – 21.00 Happy Hours v Dlouhé
Jedinecna sleva na vstupenky na jakekoliv vecerní predstavení Divadla v Dlouhe ve velkem sale.
Noc divadel navštívilo v Dlouhé celkem 823 diváků.
Návštěvnost činila 100 %.
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DALŠÍ AKCE—50.NOC
výročí
DIVADEL
Klubu mladých diváků
Klub mladych divaku oslavil v sezone 2014/2015 50. vyrocí od sveho vzniku. Pri teto prílezitosti poradal KMD radu akcí s cílem zvysit povedomí o fungovaní KMD a upozornit na jeho kontinualní historii.
Byly organizovany divadelní workshopy na tema „Jak pracovat se studenty po navsteve divadelního
predstavení“, diskuse s tvurci, prohlídky divadla v Divadle v Dlouhe. Vznikla take publikace o historii
KMD.
Oslavy vyvrcholily 7. dubna divadelním vecerem pro vyucující a partnery KMD.

Beseda vyucujících s
reziserem inscenace
407 gramu z Bohumila Hrabala.

50.
sezona
KMD
Workshop na tema
Jak pracovat se studenty po navsteve
divadelního predstavení—pri prílezitosti
navstevy inscenace
Vlcí jama—zkusebna
Divadla v Dlouhe.
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DALŠÍ AKCE—50.NOC
výročí
DIVADEL
Klubu mladých diváků
KONKRÉTNÍ AKCE, POŘÁDANÉ PŘI PŘÍLEŽITOSTI JUBILEA
Divadelní workshopy k inscenacím Divadla v Dlouhé
Čílem workshopu byl rozvoj ucitele, jakozto zprostredkovatele divadelního umení studentum. Vyucujícím bylo umozneno poznat divadlo více zblízka, nez je doprano beznemu divakovi. Ukazali jsme,
co stojí za vznikem divadelní inscenace, popsali jsme jednotlive divadelní slozky, ktere spolupracují
na jejím vzniku, a ktere se podílejí na kazde repríze. Druhym cílem bylo lepsí pochopení a uchopení
dramatickeho textu. Ucitele meli moznost setkat se s herci ci dramaturgy prímo v divadelním prostredí. Navstívili divadelní zakulisí a získali zkusenosti na zaklade vlastního prozitku, ktery mohli
predat svym studentum. V prubehu sezony se uskutecnily ctyri workshopy k dane inscenaci Divadla
v Dlouhe. Tyto workshopy se odehravaly vzdy pred konaním navstíveneho predstavení, po skoncení
predstavení nasledovala beseda s tvurci. Tematicke workshopy vedla Linda Silarova.
DRAMATIZACE KNIŽNÍ PŘEDLOHY
Workshop se konal 13. ledna a souvisel s návštěvou představení Vlčí jáma. Besedy se účastnila dramaturgyně Marta Ljubková, herci Helena Čermáková, Jan Vondráček a Veronika Lazorčáková, autor hudby Jiří
Hájek a scénograf Marek Cpin.
INSCENOVÁNÍ NEDRAMATICKÉHO TEXTU
Dne 2. února v souvislosti s představením 407 gramů z Bohumila Hrabala. Besedy se účastnil režisér Miroslav Hanuš a herci Veronika Lazorčáková a Filip Cíl. Prohlídky zákulisí vedli herci Martin Matejka a Michaela Doležalová.
COMEDIA DELL´ARTE
Dne 22. dubna při příležitosti uvedení inscenace Goldoniho Lháře. Besedu vedli režisérka Hana Burešová a
dramaturg Štěpán Otčenášek, dále se účastnil scénograf David Marek a herec Jan Vondráček. Zákulisím
prováděli herci Martin Matejka a Michaela Doležalová.
MODERNÍ ZPRACOVÁNÍ KLASICKÉHO TEXTU A
PRÁCE S HERCEM
6. května – představení Mnoho povyku pro nic. Besedu vedli
režisérka Hana Burešová a dramaturg Štěpán Otčenášek,
dále se účastnili herci Helena Dvořáková a Marek Němec a autor
hudby Milan Potoček.
Zákulisím prováděli herci Čeněk Koliáš a Michaela Doležalová.
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50.
sezona
KMD

DALŠÍ AKCE—50.NOC
výročí
DIVADEL
Klubu mladých diváků
KONKRÉTNÍ AKCE, POŘÁDANÉ PŘI PŘÍLEŽITOSTI JUBILEA
Divadelní večer pro vyučující a partnery KMD
Termín akce: 7. dubna 2015 (Zahajení festivalu Díte v Dlouhe)
Program vecera: pred predstavením se konal workshop pro ucitele, nasledovalo divadelní predstavení O líne babicce a po predstavení zazpíval hostující sbor Českeho rozhlasu. Vecer byl zakoncen malym obcerstvením, spojenym s zivou diskusí vsech zucastnenych. Kazdy ucastník teto akce obdrzel
publikaci k 50. vyrocí KMD.

50.
sezona
KMD
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DALŠÍ AKCE—50.NOC
výročí
DIVADEL
Klubu mladých diváků
KONKRÉTNÍ AKCE, POŘÁDANÉ PŘI PŘÍLEŽITOSTI JUBILEA
Vydání publikace k 50. výročí KMD
Vzhledem k faktu, ze veskere materialy odpluly v Divadle Pod Palmovkou s povodnemi v roce 2004,
rozhodli jsme se získat informace o fungovaní KMD z jinych zdroju. Oslovili jsme studenty divadelní
vedy i byvale zamestnance KMD, kolegy z jinych divadel i vyucující, kterí pamatují zacatky KMD a dali
jsme dohromady mozaiku od jeho vzniku az po dnesní fungovaní.
Publikace slouzí zaroven jako zakladní prírucka pro vyucující pri orientaci v divadelní terminologii,
obsahuje zakladní informace o vzniku divadelního predstavení a take kapitolu o divadelní etikete.
Proto ma publikace univerzalní platnost a bude vyuzívana i v dalsích letech.
Publikace byla vydana v nakladu 1.000 ks.

50.
sezona
KMD
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO
V 11. rocníku ankety, ktera se hodnotitelsky ohlízí za uplynulymi dvanacti mesíci v divadlech v cele
Česke republice, se Divadlo v Dlouhe objevilo v mnoha kategoriích:
Divadlo v Dlouhé je DRUHÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIVADLO ROKU (po Mestskem divadle Brno, Dlouha je tedy nejoblíbenejsí prazske divadlo)
DRUHÝ NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: HELENA ČERMÁKOVÁ jako Klára Rýdlová
ve Vlčí jámě . V sirsích nominacích jsou take Helena Dvorakova za roli Beatrice v Mnoho povyku pro
nic a Jaroslava Pokorna jako Tanecnice v inscenaci 407 gramu z Bohumila Hrabala.
V širších nominacích na nejlepší mužský herecký výkon roku se objevili Marek Nemec za roli
Benedika v Mnoho povyku pro nic a Jan Vondracek jako Robert Rydl ve Vlcí jame.
Osobnost roku: v sirsích nominacích získali hlasy reziser Jan Borna, reziserka Hana Buresova a reditelka Daniela Salkova.
Jiný umělecký počin roku: na patem míste se umístil scenograf Jaroslaf Milfajt za scenu k inscenaci
407 gramu z Bohumila Hrabala.
Nejlepší inscenace roku: v bodovaní se objevily inscenace Mnoho povyku pro nic a 407 gramu z Bohumila Hrabala.
Akce roku: mezi nejvyznamnejsími divadelními akcemi roku se jiz tradicne objevily oba festivaly
Divadla v Dlouhe: festival pro teenagery 13+ a festival pro deti Díte v Dlouhe.

Helena Čermakova a Veronika Lazorcakova - Vlcí 31jama

ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
CENY DIVADELNÍ KRITIKY ROKU 2014
Divadlo v Dlouhe nezískalo v roce 2014 zadnou z cen, objevili jsme se vsak v sirsích nominacích ve
vetsine kategorií. Hlasy kritiku získala inscenace Mnoho povyku pro nic, v první desítce v kategorii
zensky herecky vykon se objevila Helena Čermakova za roli Klary Rydlove ve Vlcí jame, hlasy získala
take Helena Dvorakova za roli Beatrice v inscenaci Mnoho povyku pro nic. Za roli Benedika v teto inscenaci získal hlasy take Marek Nemec za muzsky herecky vykon. V sirsích nominacích jsme se objevili take v kategorii Divadlo roku. V kategorii nejlepsí scenografie dostali hlasy Marek Čpin za vypravu k Vlcí jame a Jaroslav Milfajt za scenu k inscenaci 407 gramu z Bohumila Hrabala.

MAREK CPIN OSOBNOSTÍ MĚSÍCE
Scenograf a kostymní vytvarník Marek Čpin se stal osobností mesíce cervna kulturního ctrnactideníku Divadelní noviny, a to za kostymní a scenickou vypravu k inscenaci Viktor aneb Dítka u moci (a
Doktor Zivago v Divadle Na zabradlí).
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ÚČAST NA FESTIVALECH / DALŠÍ AKCE
V lednu jsme hostovali s inscenací Mnoho povyku pro nic na 15.
rocníku Grand festivalu smíchu v
Pardubicích.

Inscenace O líné babičce nas
reprezentovala na festivalu progresivního divadla Divadelní svet
Brno.
Festival se konal 17—21. ríjna.

Inscenace Případ Radok, ktera vznikla v ramci projektu Kratka
Dlouha, byla jedním z hlavních hostu na 51. mezinarodním festivalu poezie, ktery se konal 15.—17. ríjna ve Vlasskem Mezirící.
Valasske Mezirící bylo utocistem Alfreda Radoka po jeho nucenem uteku pred gestapem z Prahy. Tento vyznamny divadelní
reziser zde zalozil divadelní soubor Mlada scena.
V zarí 2015 realizoval Česky rozhlas rozhlasovou nahravku inscenace Kabaret Kainar—Kainar. Inscenace bude uvedena ve
vysílaní Českeho rozhlasu v premiere a dvou reprízach.
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Dlouhodobe spolupracujeme s divadelními soubory, hrajícími pohadky pro nejmensí deti. Tyto soubory zveme k hostovaní do divadelního foyer v termínech, kdy nemuzeme z provozních duvodu nasadit vlastní predstavení. Inscenace zaroven rozsirují nasi programovou nabídku pro deti od trí let.
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Staly host Divadlo LOKVAR hostuje v Dlouhe s inscenací pro první stupen zakladních skol. Autorem
i reziserem pohadky je Arnost Goldflam.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Predstavení pro materske skoly a 1. stupen zakladních skol. Komorní predstavení pravidelne 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 skoly a o víkendech
pro rodiny s detmi. S loutkami i na zivo hrali Miroslav Taborsky a Katerina Taborska.
AUCASSIN A NICOLETA
Predstavení na motivy stredoveke francouzske legendy je urceno druhemu stupni zakladních skol. V
rezii Michaely Homolove ucinkují Peter Varga a Martin Veliky. Divadelní spolek LOKVAR.
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Usmevne príbehy dvou kamaradu: zeleneho zabaka Kvaka a hnedeho ropusaka Zblunka na motivy
stejnojmenne detske knízky Arnolda Lobela. Inscenaci pripravilo Divadlo pro maly.
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA—premiera v Dlouhe 20. 9. 2014
Klasicky príbeh o lasce víly k princi v jedne male kavarne, kde se potkají on a ona. Hraje divadelní
spolek LOKVAR.
ZLATOVLÁSKY
Staly host divadla, divadelní spolek LokVar, uvedl v prosinci v Dlouhe premieru dvou loutkovych pohadek o Zlatovlasce pro deti od trí let a celou rodinu.
ČESKÝ HONZA—premiera v Divadle v Dlouhe 24. 3. 2013
Novy text o Honzovi napsal Vít Petrina. Jeho Honza není hloupy, ale spís hodny, tedy neroz-hodny.
Hraje divadelní spolek LOKVAR.
DESET ČERNOUŠKŮ—
premiera v Divadle v
Dlouhe 29. 11. 2015
Loutkova
detektivka
pro nejmensí autorky
Ivy Perinove v rezii Michaely Homolove v podaní souboru LOKVAR
mela premieru v nasem
divadle, kde bude take
pravidelne reprízovana.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
MRTVÉ DUŠE
Městské divadlo Brno
Režie Hana Burešová
Termín hostovaní: 8. ledna 2015
Groteskní Gogolovu komedii v Brne
rezírovala nase kmenova reziserka
clenka umeleckeho vedení Hana Buresova, v hlavní roli divaci videli Michala Isteníka, Petra Stepana, Viktora
Skalu a dalsí.
Prazstí divaci tak meli moznost videt
jednu z nejlepe hodnocenych inscenací lonskeho roku a drzitele Čeny Thalie za muzsky herecky vykon Michala Isteníka.
JIDIŠ VE TŘECH
Herecka a zpevacka Hana Frejkova
uvedla v prubehu roku v divadelní
kavarne nekolik koncertu jidis písní,
spojenych s vypravením o lidskych
radostech a strastech. Hana Frejkova
prizvala ke spolupraci klarinetistu
Milana Potocka z Divadla v Dlouhe ,
akordeonistu Slavka Brabce a zpevacku Mariannu Boreckou.

INSCENACE DIVADLA POD PALMOVKOU
V prvním pololetí jsme poskytovali
prostory Divadlu pod Palmovkou,
ktere prochazí rekonstrukcí po zaplavach.
Divadlo pod Palmovkou u nas uvedlo
tituly:
Tramvaj do stanice Touha
Sex noci svatojánské
Othello
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
ČERNÁ LABUŤ
Národní divadlo Brno / Reduta
Režie Braňo Holiček
Hostování 1. června 2015
Hra na motivy bestselleru americkeho akademika a investicního poradce Nassima Taleba analyzuje fenomen „cernych labutí“, tj.
nepredvídanych jevu a udalostí s vyznamnym dopadem na zivot jedince nebo cele
spolecnosti. Zaroven je plna zabavnych historek a provokativních uvah, jejichz spolecnym tematem je nahoda.
O STATEK ZVÍŘAT A LETNÍ SBĚR
Taneční divadlo BUFO
Hostování 20. června a 6. prosince 2015
Soubor ma za sebou ucinkovaní na mnoha
festivalech. Za dobu sve existence vytvoril
více nez deset celovecerních premier. Mnohe z nich (Zemedelcuv rok, Ze zivota obtízneho hmyzu, Mysteria Bufo, Nemelem, nemelem, Ma slast nebo Fantasticka cesta)
byly v premiere uvedeny prave v Divadle v
Dlouhe.
MUJERES
Compañía Danza Flamenca Virginia Delgado
1. listopadu 2015
Mujeres je tanecní predstavení profesionalní flamencove skupiny
Čompanía Danza Flamenca pod vedením Virginie Delgado
(Madrid/ES). Je to seskupení sedmi zen ruznych narodností, ale
stejne vasne, kterou je flamenco - unikatní druh fascinujícího
umení.
V tomto tanecním projektu je pomocí flamencoveho tance poukazovano na podstatu zeny, její sílu, krehkost, krasu, smyslnost a
moudrost. Obsahuje tanecní uryvky tradicních stylu flamenca,
jako je Alegrías, Martinete a Jaleos, ale v programu nechybí napríklad ani klasicke Ravelovo Bolero.
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
TŘI MUŠKETÝŘI—50. repríza probehla v lednu 2015. Inscenace mela premieru v roce 2012

50
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH—na repertoaru od roku 2008

200
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
O LÍNÉ BABIČCE—50. repríza oblíbeneho detskeho predstavení probehla v kvetnu 2015. Inscenace
mela premieru v roce 2013.

50

Nase divadlo ma na repertoaru radu inscenací s dlouhou dobou provozovaní a vysokym poctem repríz:
Nejdele je na repertoaru inscenace Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, ktera mela premieru 26. unora 2000 a do konce roku 2015 ma na svem kone 436 repríz.
Inscenace Lhář je na repertoaru od 16. dubna 2005 a dosahla jiz 148 repríz. Za deset let se v epizodních a mensích rolích vystrídala rada hercu, hlavní role zustavají beze zmen.
Inscenace pro deti Myška z bříška mela premieru 21. ledna 2006. je tedy na repertoaru temer deset
let., odehrali jsme jiz 133 repríz.
Ke stalicím patrí take Oněgin byl Rusák s premierou 19. ledna 2008 a 139 odehranymi predstaveními.
Z tehoz roku je take Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách (premiera 29. listopadu 2008, 219 repríz).
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA—inscenace měla premiéru 26. února 2000

15 let na repertoáru
LHÁŘ—premiéra se konala 16. dubna 2005

10 let na repertoáru
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KLUB PATRONŮ DIVADLA V DLOUHÉ
Sloganem „Pojďte do toho s nami. Zadním vchodem“ zahajil se zacatkem 20. sezony cinnost Klub patronu Divadla v Dlouhe. Čílem klubu je oslovit drobne a strední individualní darce z oblasti nasich
divaku a fanousku a podnítit jejich zajem o dlouhodobou podporu divadla. Kategorie patronu (Elev,
Bard, Doyen) jsou dany vysí financního daru.
Patronum nabízíme moznost ucastnit se aktivneji divadelního dení, ať uz formou navstevy zkousky
nove inscenace, besed s tvurci, prohlídek zakulisí nebo osobního servisu pri nakupu vstupenek.
Klub patronů se setkal s velkým zájmem ze strany dárců, ke konci roku, tedy po čtyřech měsících existence, má již 38 členů, kteří divadlo podpořili celkovou částkou 232 tis. Kč. Získané
finanční prostředky použije divadlo výhradně na realizaci nových inscenací.
Od zarí probehlo jiz nekolik akcí pro patrony, ať uz to bylo uvodní setkaní s reditelkou a umeleckym
vedením divadla nebo navsteva zkousky, spojena s besedou s tvurci a ucinkujícími (pri prílezitosti
prípravy inscenace S usmevy idiotu). Beseda byla zakoncena stylovym obcerstvením v divadelním
klubu. Dalsí chystanou akcí je komentovana prohlídka zakulisí,
behem ktere patroni navstíví take krejcovnu a dalsí divadelní
dílny, budou mít moznost nahlednout do fundusu, do propadla i
provaziste nebo do osvetlovací a zvukove kabiny.
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STRUKTURA PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ A TITULŮ
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

pronajmy k divadelním ucelum

310
233
13
83
9

TITULY
V roce 2015 nabídlo Divadlo v Dlouhé divákům celkem titulů
Z toho:

repertoarovych titulu vlastním souborem

formou hostovaní nebo spoluporadaní

formou pronajmu

jine (workshopy, dílny a dalsí projekty)

57
20
22
9
6

DIVÁCI
Procento návštěvnosti

97 %

Počet diváků na domácí scéně na představeních vlast. souborem a hosty
Z toho:




pocet detskych a studentskych divaku
podíl detskych divaku v publiku
pocet predstavení pro deti a mladez

80.699
41.108
51%
144

Počet diváků na představeních formou pronájmu (odhad)
Počet diváků na zájezdech (odhad)
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3.600
5.200

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ
Stejne jako v predchozích letech jsme i letos usilovali o získaní financních prostredku z nejruznejsích
zdroju. Oslovili jsme desítky potencialních partneru ze soukrome sfery a podali radu zadostí o granty a dotace z verejnych zdroju. Prehled zadostí o príspevek z verejnych zdroju a skutecne obdrzenych príspevku uvadíme v nasledující tabulce:

Subjekt - příjemce žádosti

účel

požadovaná částka

Obdržená částka

Ministerstvo kultury ČR

Festival Díte v Dlouhe

82.967 Kc

20.000 Kc

Ministerstvo kultury ČR

Festival 13+

85.422 Kc

50 000 Kc

Statní fond kultury ČR

Festival 13+

65.422 Kc

55 000 Kc

Nadace Zivot umelce

Festival Díte v Dlouhe

50 000 Kc

30 000 Kc

Nadace Zivot umelce

Festival 13+

50 000 Kc

25 000 Kc

Nadace Zivot umelce

Vyrocí 50 let KMD

20.000 Kc

11.000 Kc

Ministerstvo kultury ČR

Vyrocí 50 let KMD

49.158 Kc

0 Kc

Individualní darci

Realizace novych inscenací

231.615 Kc*

Z tabulky je zrejme, ze vícezdrojove financovaní v pravem slova smyslu prakticky neexistuje—
prostredky, ktere je mozne získat z verejnych zdroju, tvorí pouhy zlomek celkovych nakladu divadla .
Tyto prostredky jsou navíc zpravidla poskytovany na mimoradne akce (premiery, festivaly) nikoli na
bezny provoz.
* Financní prostredky od individualních darcu jsou vazany na sezonu, nikoli na kalendarní rok, cast
jich tedy bude cerpana az v první polovine roku 2016.
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OPRAVY A ÚPRAVY PROSTOR DIVADLA
Také v roce 2015 jsme věnovali pozornost zlepšování prostředí pro diváky a dalšímu vybavení hracích prostor a zázemí divadla.
Behem divadelních prazdnin jsme v divackych prostorach vymenili kobercove krytiny, nove povrchy
umoznují vymenu dílcích castí kobercu, coz zlevní a zrychlí opravy poskozenych castí.
Porídili jsme take nove calounene zidle do druheho hracího prostoru—kavarny. Zidle jsou pro divaky
podstatne pohodlnejsí a jsou stohovatelne.
Upravami proslo take jeviste—nefunkcní bobinetovy tah jsme nahradili elektrickym tahem, porídili
jsme novy baletizol na jeviste a vyrobili variabilní jeviste, ktere umoznuje promeny tvaru a velikosti
jeviste dle pozadavku inscenatoru.
Pro sekci zvuku jsme porídili nove prenosne stage piano, novy zvukovy modul pro nahravaní a upravu hudby, osvetlovaci získali novy software pro videoprojekce. Dovybavili jsme dílnu jevistní techniky, takze budeme moci drobne opravy dekorací provadet prímo v divadle. Nove pracovní osvetlení
jeviste snízí spotrebu energie.
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

KOMENTÁŘ
K EKONOMICKÉ ČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

DIVADLO V DLOUHE
DLOUHA 39
PRAHA 1
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
PROCENTO SOBĚSTAČNOSTI
Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové činnosti 34,5 %.
PROPOČET PROCENTA SOBĚSTAČNOSTI V ROCE 2015
Náklady v tis. Kč
Příjmy mimo dotaci HMP
Hlavní činnost
63486
21214
Doplňková činnost
891
987
Celkem
64377
22201
Procento soběstačnosti = 34, 5 %
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 spojenym.
TABULKA ČÍSLO 1
ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2015 – HLAVNÍ ČINNOST

Pres puvodne planovanou ztratu vykazuje Divadlo v Dlouhe usporu neinvesticního príspevku ve vysi
30 tis. Kc. Vyrovnaneho rozpoctu jsme dosahli díky vyssím trzbam ze vstupneho pri spoluporadaní a
ze zajezdu a díky rade uspornych opatrení, ktera jsou ale dlouhodobe neudrzitelna.
TRŽBY – VÝNOSY CELKEM
Trzby ze vstupneho na vlastní scene odpovídají rozpoctu, prekroceny byly trzby ze spoluporadaní vetsí pocet akcí oproti planu. Ze stejneho duvodu byly vyssí take trzby ze zajezdu.
Ostatní vynosy zahrnují zejmena:
vynosy z clenskych poplatku KMD (6.762 tis. Kc)
trzby z prodeje programu a plakatu (170 tis. Kc)
trzby za nevycerpane darkove poukazky po lhute uplatnení (565 tis. Kc)
Dalsími vynosy jsou trzby za televizní prenosy, preuctovaní dopravy na zajezdy, trzby za postovne,
uroky z provozního uctu apod.
NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady
Spotreba materialu – spotreba materialu je v souladu s upravenym rozpoctem. Oproti predchozímu
roku doslo k navysení materialu v operativní evidenci, jehoz nakupy jsme v predchozím roce docasne
pozastavili z duvodu nedostatku financních prostredku.
Spotreba energie – nizsí spotreba v dusledku nizsích cen energií v roce 2015. Ve spotrebe energie se
projevila take lonska vymena pracovního osvetlení jeviste za uspornejsí variantu.
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
Ostatní – materialove naklady dale zahrnují naklady na prodane zbozí v cene porízení a aktivaci
majetku, ktera se uctuje mínusem.
Služby
Opravy a udrzovaní – rozpoctovane naklady na beznou udrzbu, byly v kvetnu navyseny o 76 tis.
z investicního fondu a o 1.396 tis. Kc z fondu financního vyporadaní. Obe castky byly urceny na vymenu kobercu v hledisti a byly vycerpany. V listopadu 2015 byl rozpocet navysen o financní prostredky od zrizovatele na mimoradne opravy a udrzbu. Zvysení ve vysi 831 tis. Kc bylo urceno na
vymenu praktikablu, zidlí, doplnení chybejícího vybavení, vymenu nevyhovujícího osvetlení, vymenu PVČ v zakulisí a dovybavení dílny. Tato castka byla plne vycerpana. Krome vyse uvedenych velkych oprav byly provadeny bezne opravy a udrzba prostor a opravy inscenací.
Čestovne – v souladu s upravenym rozpoctem.
Naklady na reprezentaci – v souladu s rozpoctem.
Najemne a sluzby spojene s najmem - nizsí najemne oproti schvalenemu rozpoctu je zpusobeno
vyrovnaním zaloh na sluzby spojene s najmem v roce 2011. V roce 2011 byly zalohy placeny v plne
vysi, cerpaní bylo ale z duvodu rekonstrukce objektu jen dílcí. Preplatek se podarilo vyuctovat a získat zpet az v roce 2015.
Uklid – nizsí naklady oproti predchozímu období - presun casti nakladu do doplnkove cinnosti a
nova levnejsí uklidova firma.
Vykony spoju – naklady na postovne sice trvale klesají, rostou ale naklady na internet a telefony.
Čelkove cerpaní odpovída upravenemu rozpoctu.
Honorare externích umelcu – uvedeny jsou pouze honorare umelcu, kterí jsou platci DPH. Ostatní
honorare externích umelcu jsou zahrnuty v ostatních osobních nakladech.
Tantiemy – nizsí naklady na tantiemy s predchozím obdobím jsou dany vyhodnejsími licencními
smlouvami na nove inscenace.
Propagace – v souladu s upravenym rozpoctem. Polozka zahrnuje take naklady na propagaci formou barteru a reciproce, kdy jsou proti nakladum uctovany vynosy doplnkove cinnosti.
Ostatní sluzby – ostatní sluzby obsahují zejmena (nejvyznamnejsí polozky):


Naklady na nakup vstupenek pro KMD 6.662 tis. Kc



Naklady na festivaly Díte v Dlouhe a 13+ 692 tis. Kc



Zakonne revize – 331 tis. Kc

Ostatní sluzby nematerialní povahy (zakazkova vyroba dekorací, zavodní stravovaní, pocítacovy
servis, sluzby pravníka, zabor komunikace, pronajem kontejneru na odvoz odpadu, zabezpecení
pozarní ochrany a dalsích dodavatelskych sluzeb).

46

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
Osobní náklady
Mzdove naklady - cerpaní v souladu s upravenym rozpoctem pro rok 2015. Limit mzdovych prostredku a neinvesticní príspevek byl v cervenci 2015 navysen o 447 tis. Kc na dofinancovaní mezd.
V prosinci byl limit dale zvysen za ucelem krytí zakonem navysenych platovych tarifu zamestnancu, a to o 65,5 tis. Kc. Rozpoctovane mzdove naklady byly cerpany v plne vysi.
Ostatní osobní naklady – jedna se zejmena o honorare hostujících umelcu, dale o dohody o provedení prace a dohody o cinnosti. Honorare vykazují trvaly narust tak, jak se vyvíjí ceny na umeleckem trhu. Narust nakladu na dohody o cinnosti kopíruje lonske zakonne zvysení minimalní hodinove mzdy.
Zakonne socialní pojistení - cerpaní v souladu s upravenym rozpoctem pro rok 2015, rozpocet byl
upraven po cervencovem navysení mezd a prosincovem zvysení tarifních platu.
Zakonne socialní naklady FKSP – v souladu s upravenym rozpoctem.
Ostatní – naklady na nemocne zamestnance a zakonne pojistení zamestnancu.
Daně a poplatky
Navysení oproti predchozímu roku je zpusobeno uctovaním zaboru komunikace do teto polozky,
zatímco v predchozích letech byly zabory uctovany do ostatních nakladu.
Ostatní náklady
Nejvyssí polozkou ostatních nakladu je pojistení majetku proti zivelnym pohromam a pojistení odpovednosti za skody. V roce 2015 jsme pojistku rozsírili o dalsí rizika, proto doslo k mírnemu navysení castky. V polozce „skody“ je zahrnut odpis programu po dernierach. Pokuty a penale – jedna se o pokutu zivnostenskeho uradu za neoznacení pokladny jmenem statutarního zastupce.
Odpisy
Odpisovy plan byl v prosinci 2015 rozhodnutím Rady zastupitelstva snízen z 3.009 na 2.397 tis.
Kc. Snízeny odpisovy plan byl dodrzen.
Drobný dlouhodobý majetek
Uspory jsme dosahli díky nizsím nakladum na vyrobu divadelních vyprav. Zejmena divadelní vypravy inscenací S usmevy idiotu a Lidska tragikomedie mely velmi nízke vyrobní naklady.
Neinvestiční příspěvek a dotace
Neinvesticní príspevek zrizovatele cinil 42.371,8 tis. Kc, v teto castce byla ale zahrnuta take dotace
Ministerstva kultury ve vysi 70 tis. Kc. Bez teto dotace ciní neinvesticní príspevek 42.301,8 tis. Kc.
Ve statní dotaci je dale zahrnuta dotace ve vysi 55 tis. Kc ze Statního fondu kultury na festival 13+.
V kolonce „ostatní“ je
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uvedena dotace Nadace Zivot umelce na oba festivaly a na vyrocí 50 let KMD a cerpaní grantu Českeho literarního fondu na stipendia pro zacínající umelce.
Hospodářský výsledek
Uspora neinvesticního príspevku ve vysi 30 tis. Kc.
TABULKA ČÍSLO 2
ROZBOR DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA ROK 2015
Čelkovy objem doplnkove cinnosti je nizsí, nez jsme planovali. Duvodu je nekolik: navratem zamestnankyne zajisťující sponzoring, z materske dovolene se zvysily mzdove naklady, snízily se vynosy z reklamy, propagace a inzerce (obecny odklon inzerentu od tistene propagace se netyka jen
naseho divadla), nizsí byly take vynosy z pronajmu divadelního salu (ukoncení rekonstrukce Divadla pod Palmovkou).
Soucastí vynosu jsou i trzby za prodej reklamních tricek divadla, ČD hudby z inscenací, knih a dalsích propagacních predmetu, souvisejících s nasimi predstaveními a vynosy z reklamy, zejmena
v ramci barterovych dohod.
Struktura příjmů v doplnkove cinnosti za rok 2015:


vynosy z reklamy, propagace a inzerce

448 tis. Kc



vynosy z podnajmu divadelního salu

200 tis. Kc

vynosy z podnajmu ostatních prostor

300 tis. Kc



Náklady doplnkove cinnosti jsou tvoreny zejmena naklady na pronajem objektu vcetne spotreby
elektricke e energie a sluzeb (uklid atd.). K nakladum doplnkove cinnosti patrí take naklady související se zajistením reklamy a propagace sponzoru a s prodejem propagacních a dalsích predmetu:
vyroba reklamních tricek, nakup ČD a knih apod. Dalsím nakladem doplnkove cinnosti jsou mzdove
naklady a socialní a zdravotní pojistení zamestnancu, zajisťujících tuto cinnost. Jedna se o podíl
mezd zamestnancu, kterí zabezpecují podnajmy a zajisťují reklamu, propagaci a barterove sluzby
pro obchodní partnery - sponzory.
Ocekavana vyse dane z príjmu – dan z príjmu nebudeme hradit, neboť jsme uplatnili danovy odpocet za zamestnavaní osob se zdravotním postizením.
Hospodarsky vysledek ciní 96 tis. Kc. Tuto castku navrhujeme pridelit do rezervního fondu divadla.
Na vsechny cinnosti provozovane v ramci doplnkove cinnosti bylo vydano zivnostenske opravnení.
Jsme platci DPH z doplnkove cinnosti.
TABULKA 5 a 9
PLNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZA ROK 2015
Prostredky na platy byly cerpany do vyse limitu mzdovych prostredku, ktery byl upraven na zaklade rozpoctoveho opatrení z 23. 7. 2015 (dofinancovaní mezd) a z 2. 12. 2015 (navysení mzdovych
tarifu od 1. 11. 2015).
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Ostatní osobní naklady – jedna se o honorare hostujících umelcu, dale o dohody o provedení prace
a dohody o cinnosti. Naklady na honorare hostujících umelcu stale rostou, v neposlední rade take
proto, ze se umelci stavají platci DPH.
Zakonne socialní pojistení - cerpaní v souladu s upravenym rozpoctem pro rok 2015.
Pocet zamestnancu – nizsí nez plan z duvodu cerpaní materskych dovolenych a fluktuace
v umelecko-technicke slozce, zejmena v jevistní technice.
TABULKA ČÍSLO 1 ROZ – FOND ODMĚN
Fond odmen nebyl v roce 2015 cerpan.
TABULKA ČÍSLO 2 – FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
Čerpaní FKSP probehlo v souladu s vnitrními predpisy divadla a s rozpoctem FKSP na rok 2015.
Veskere cerpaní bylo pokryto ze zdroju roku 2015 (odvod z mezd) a ze zustatku minulych let.
TABULKA ČÍSLO 3 – REZERVNÍ FOND
Rezervní fond byl v roce 2015 tvoren zustatkem z minulych let zvysenym o prijate dary. Dary jsou
podrobne vypsany v tabulce. Pocet darcu vyrazne vzrostl pote, co zahajil cinnost Klub patronu. Prijate dary byly castecne cerpany v roce 2015, nektere budou dle darovacích smluv cerpany v roce
2016 (dary na porízení divadelních vyprav sezone 2015/2016). Nektere z daru, cerpanych v roce
2015 byly prijaty jiz v roce 2014.
Zisk doplnkove cinnosti navrhujeme prevest do rezervního fondu v plne vysi, tedy 96 tis. Kc.
TABULKA ČÍSLO 4 – INVESTIČNÍ FOND
Investicní fond jsme v roce 2015 cerpali na obnovu dosluhujícího vybavení ve vysi 564 tis. Kc. Porídili jsme variabilní jeviste, hardware pro vytvarníka, stage piano s príslusenstvím, zprovoznili bobinetovy tah a zakoupili baletizol na jeviste. Častku 76 tis. Kc z investicního fondu jsme prevedli do
neinvesticního príspevku - o tuto castku jsme zvysili rozpocet v sekci opravy a udrzovaní. Častku
jsme pouzili na nastriky portalu.
Čerpaní investicního fondu probíhalo vzdy po predbeznem schvalení Radou ZHMP.

TABULKA ČÍSLO 5a – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY
Divadlo v Dlouhe neobdrzelo v roce 2015 zadne ucelove neinvesticní financní prostredky
z rozpoctu HMP.
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TABULKA ČÍSLO 5b – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Divadlo v Dlouhe obdrzelo v roce 2015 ucelove neinvesticní prostredky ze statního rozpoctu takto:


20 tis. Kc od Ministerstva kultury na realizaci festivalu Díte v Dlouhe



50 tis. Kc od Ministerstva kultury na realizaci festivalu 13+



55 tis. Kc od Statního fondu kultury ČR na realizaci festivalu 13+. Tato polozka není uvedena
v tabulce, protoze nebyla vyplacena prostrednictvím zrizovatele, ale prímo divadlu.

TABULKA ČÍSLO – PŘEHLED O FINANČNÍCH PROSTŘEDCÍCH POSKYTNUTÝCH NA PROJEKTY
OPP, OP LZZ A EHP
Divadlo v Dlouhe neobdrzelo v roce 2015 zadne financní prostredky na tyto projekty.

TABULKA ČÍSLO 8 - PŘEHLED O PŘEDMĚTECH POŘÍZENÝCH NA LEASING
Divadlo v Dlouhe neporizovalo ani nevlastnilo v roce 2015 zadne predmety na leasing.
TABULKA ČÍSLO 3 OZV - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Divadlo v Dlouhe cerpalo v roce 2015 investicní prostredky z rozpoctu hl. m. Prahy na tri investicní
akce: porízení filtracní jednotky do zakulisí, nakup software pro osvetlovací sekci a porízení zvukoveho modulu pro nahravaní a upravy hudby.
Nakupy majetku z investicního fondu jsou uvedeny v tabulce císlo 4 – Investicní fond.
TABULKA ČÍSLO 4/OZV - VÝKONOVÉ UKAZATELE
V roce 2015 Divadlo v Dlouhe produkovalo nebo spoluporadalo 338 predstavení ať uz vlastním
souborem doma nebo na zajezdech, hostujícími soubory nebo formou divadelních podnajmu.
Struktura predstavení je patrna z grafu:
Struktura představení v roce 2015
13 9

vlastním souborem
83

hosté
zájezdy
233

50

pronájmy
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Pocet predstavení na vlastní scene – na vlastní scene vlastním souborem jsme odehrali 233 predstavení. Vysoce jsme prekrocili pocet hostujících souboru. Oproti planovanym 40 predstavením se
jich uskutecnilo 83. Jednalo se zejmena o pohadky pro nejmensí divaky v divadelní kavarne.
Pocet predstavení na zajezdech – celkem jsme uskutecnili 13 zajezdu, coz je více, nez plan i nez skutecnost lonskeho roku.
Pocet pronajmu – v souladu s planem. Skutecnost je nizsí, nez v lonskem roce, kdy jsme pravidelne
poskytovali prostory Divadlu pod Palmovkou, ktere bylo v rekonstrukci.
Nabídnute tituly - divaci meli v roce 2015 z ceho vybírat. Nase divadlo nabídlo divakum celkem 57
ruznych akcí, z toho 20 inscenací v nastudovaní vlastního souboru, a 37 inscenací hostu nebo
v ramci spoluporadaní a pronajmu, workshopu a dalsích akcí.
Navstevníci na vlastní scene – v roce 2015 navstívilo Divadlo v Dlouhe 80.699 navstevníku, z toho
88% divaku prislo na predstavení domacího souboru.

9762

Z toho: vlastními soubory počet
70937
spolupořadatelství / koprodukce počet

Vynosy jsou komentovany u tabulky císlo 1., vynosy z doplnkove cinnosti u tabulky císlo 2.
Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně
Doplatek hl. mesta Prahy je propocítan z neinvesticního príspevku zrizovatele. Soucastí neinvesticního príspevku Divadla v Dlouhe je i dotace Klubu mladych divaku. Činnost KMD nijak nesouvisí
s produkcí predstavení a proto nelze jeho dotaci zahrnout do castky, ze ktere propocítavame doplatek hl. m. Prahy na predstavení a na divaka. Proto jsme pro ucely techto dvou propoctu dotaci snízili o dotaci KMD a príspevky Ministerstva kultury a Statního fondu kultury, ktere byly poskytovany
prostrednictvím zrizovatele, doslo tedy ke zvysení neinvesticní dotace.
Doplatek hl. m. Prahy na 1 predstavení na vlastní scene ciní 124 tis. Kc. Oproti predchozímu roku se
jedna o vyznamne snízení doplatku. Duvodem je zejmena vyssí pocet odehranych predstavení.
Doplatek na 1 navstevníka je 485 Kc, opet se tedy jedna o snízení oproti lonskemu roku.
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Dulezitou okolností, ktera ma negativní vliv na vysi doplatku, je skutecnost, ze Divadlo v Dlouhe ma
51 % divaku z rad detí a mladeze a tomu odpovídají i trzby z predstavení – vyse vstupneho zacína
na 60 Kc.
Návštěvnost na vlastní scéně cinila 97 %, doslo tedy ke zvysení navstevnosti oproti predchozímu
roku.
Tržebnost na vlastní scéně cinila 90 %.
Průměrná cena vstupenky: Čena vstupenky je shodna s prumernou cenou predchozího roku.
Počet premiér
V roce 2015 jsme uvedli sest premier, z toho tri na velke scene a tri premiery v ramci cyklu Kratka
Dlouha, z toho dve na domací scene - v divadelní kavarne a jeden titul (Prípad Radok) byl uveden
pouze na zajezdech.
Počet derniér
Odpovída poctu premier – starsí inscenace musely uvolnit místo novym titulum.
Představení pro děti a mládež (príloha k tabulce)
Divadlo v Dlouhe hraje pravidelne pro deti a mladez, a to jak dopoledne pro skoly, tak o víkendech
pro rodiny s detmi. Predstavení zajisťujeme zejmena vlastním souborem, nabídku rozsirujeme o
nejzajímavejsí detske inscenace z cele republiky. Vyznamny podíl naseho publika tvorí divaci z Klubu mladych divaku, ktery soustreďuje individualní zajemce o divadelní predstavení z rad druhych
stupnu zakladních skol a stredoskolaku. Kazdorocne poradame festival Díte v Dlouhe, letos probehl
jiz 17. rocník, jako vzdy za velkeho zajmu divaku. Nabídku pro mladez jsme pred nekolika lety rozsírili o Festival 13+ (festival pro nejkritictejsí divaky). Jedna se o divadelní prehlídku urcenou teenagerum, jedinou sveho druhu v republice. Tento festival probehl v listopadu.
V roce 2015 jsme odehráli celkem 144 představení pro tuto věkovou kategorii, což je o 39
víc, než v loňském roce. Narust byl zejmena u malych pohadek v divadelní kavarne, ktere nasazujeme v termínech, kdy není mozne hrat vlastním souborem na velke scene. Podrobny prehled predstavení odehranych pro deti a mladez v roce 2015 prikladame.
Představení našeho divadla navštívilo 41.108 dětí a studentů, což je 51 % z celkového počtu
diváků.
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Mladí divaci nejcasteji navstevovali dopolední predstavení pro skoly a odpolední rodinna predstavení. Vyznamny pocet detí a mladeze navstevuje take vecerní predstavení, ať uz v ramci Klubu mladych divaku nebo na zaklade nabídky naseho obchodního oddelení stredním skolam.

TABULKA ČÍSLO 6/OKP - NÁKLADY NA INSCENACE ZA ROK 2015
V roce 2015 jsme uvedli sest premier, z toho tri na velke scene a tri premiery v ramci cyklu Kratka
Dlouha.
TABULKA VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ V ROCE 2015
Klub mladych divaku (KMD) nabízí clenství na jednotlive skolní roky. Proto pocet clenu muzeme
evidovat pouze v kategorii skolní rok = divadelní sezona:
Počet členů KMD sezoně 2015/2016: 13.213 dětí a 673 doprovodů z řad vyučujících.
Udaje za kalendarní rok 2015:
KMD vydal v roce 2015 celkem 66.498 vstupenek.
Průměrná cena vstupenky pro členy KMD

100,19 Kč

Dotace hlavního města na vstupenku pro členy KMD
Dotace MHMP na činnost KMD

25,72 Kč
1.710 tis. Kč

V Praze dne 22. ledna 2015
Daniela Salkova
reditelka Divadla v Dlouhe
53

Zpráva o výsledku hospodaření
Prílohy
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
Tabulka číslo 5 - Účelové neinvestiční prostředky města
Tabulka číslo 6 - Účelové neinvestiční prostředky státu
Tabulka číslo 7 - Přehled o finančních prostředcích na projekty OPP, OP LZZ a EHP
Tabulka číslo 8 – Přehled o předmětech pořízených na leasing
Tabulka 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 mladých diváků
Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a další sestavy dle požadavku odboru ROZ
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Vypracoval: Průšková, Kulhavá, Růžičková
Dne: 19.1.2016

DIVADLO:
Divadlo v Dlouhé
TITUL:
Úsměvy idiotů
Vykřičené domy
Viktor aneb dítka u moci
Jánošík
Lidská tragikomedie
407 gramů z Bohumila Hrabala
1913
Vlčí jáma
Mnoho povyku pro nic
O líné babičce
Slečna Jairová
Eyolfek
Kabaret Kainar - Kainar
Tři mušketýři
Polední úděl
Naši furianti
Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
Oněgin byl Rusák
Myška z bříška
Lhář
Jak jsem se ztratil
CELKEM
957 598,12

685 780,00

Pořizovací náklady
věcné
inscenátoři
164 506,90
284 250,00
10 430,00
20 000,00
495 460,85
221 700,00
0,00
3 330,00
287 200,37
156 500,00

Schválil:

Náklady na inscenaci k 31.12.2015

hosté
60 000,00
13 975,00
61 000,00
17 500,00
57 374,00
182 300,00
9 450,00
54 750,00
201 400,00
259 300,00
27 600,00
5 400,00
182 775,00
234 600,00
25 300,00
78 000,00
0,00
199 770,00
61 100,00
90 840,00
245 790,00
2 068 224,00

Autorské honoráře
tantiémy (%)
13,00
6,00
16,00
0,00
4,50
11,00
4,00
11,50
11,00
14,50
16,00
8,00
2456/předs.
cca 15,2
13,00
7,00
15,00
14,00
14,50
10,00
16,00
205,00
tantiémy (tis.Kč)
32,00
3,00
22,00
0,00
30,00
113,00
1,00
31,00
102,00
143,00
18,00
4,00
47,00
123,00
22,00
29,00
260,00
163,00
74,00
61,00
288,00
1 566,00

Náklady celkem
(tis.Kč)
541,00 Kč
47,00 Kč
800,00 Kč
21,00 Kč
531,00 Kč
295,00 Kč
10,00 Kč
86,00 Kč
303,00 Kč
402,00 Kč
46,00 Kč
9,00 Kč
230,00 Kč
358,00 Kč
47,00 Kč
107,00 Kč
260,00 Kč
363,00 Kč
135,00 Kč
152,00 Kč
534,00 Kč
5 277,00

Tabulka č. 6 / OKP

Zpráva o výsledku hospodaření

Zpráva o výsledku hospodaření

Náklady a výnosy KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ v roce 2015
Organizace:
Divadlo v Dlouhé
KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

Skutečnost
rok
2015

VÝNOSY celkem
z toho: členské poplatky

6762
6762
.

NÁKLADY CELKEM

8472

Spotřebované nákupy
z toho:spotřební materiál
spotřeba energie

95
35
60

Služby
z toho:opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
nájemné a služby (u nebyt.pr)
úklid
výkony spojů
propagace
nákupy vstupenek

7038
0
2
1
120
13
116
49
6662

Osobní náklady
z toho: mzdové náklady
ostatní osobní náklady
zákonné soc.pojištění
zákon.soc.náklady(FKSP)

1308
968
2
329
9

Daně a poplatky

0

Ostatní náklady

0

Odpisy dlouhodobého majetku

21

Drobný dlouhodobý majetek

0

Daň z příjmu / Správní poplatky

10

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
DOTACE
ÚSPORA - PŘEKROČENÍ

-1710
1710
0

Počet zaměstnanců

3

Vypracoval: Daniela Šálková

14. února
20. ledna
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