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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

 

Na jař e 2016 vyhla sil na s  zř izovatel, tedy Hlavní  me sto Přaha, konkuřz na ř editele Divadla v Dlouhe . 

Jedna  se o standařdní  postup, vy be řova  ř í zení  vypisuje na posty ř editelu  te ch př í spe vkovy ch ořgani-

zací , kteř í  jsou ve funkci de le nez  s est let.  

Spolu s ume lecky m vedení m divadla jsme sta li př ed řozhodnutí m, zda se do vy be řove ho ř í zení  př i-

hla sit.  Rozhodli jsme se konkuřzu u c astnit, neboť se domníváme, že možnosti umělecké koncepce, kte-

rá stála u zrodu Divadla v Dlouhé, zdaleka nejsou vyčerpány.  

Aktualizovali jsme původní koncepci a umělecký tým rozšířili o uměleckou radu, jejímiž členy jsou kromě 

stávajícího dramaturga a režisérů také Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, tedy o generaci mladší režijní 

tandem Skutr.  

Odborná komise koncepci doporučila a pražští radní mne na podzim potvrdili ve funkci.  

Máme tedy před sebou dalších šest let, a doufáme, že přesvědčíme zřizovatele i veřejnost, že potvrzení dů-

věry současnému týmu Divadla v Dlouhé bylo správné rozhodnutí. 

V Přaze dne 20. ledna 2017 

 

 

 

                      Daniela S a lkova  

                ř editelka divadla 
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ 

 
Tvu řc í  divadelní  kolektiv, kteřy  stojí  za ř editelkou Danielou S a lkovou, ma  za sebou dvacetilete  pu so-
bení  v Divadle Dlouhe , kde potvřdil svou schopnost a potenci divadelní  tvořby akceptovane  jak od-
bořnou veř ejností , tak za jmem  s iřoke  diva cke  obce.   
 
V letos ní m řoce přobe hlo vy be řove  ř í zení , na za klade  kteře ho byla sta vají cí  ř editelka potvřzena ve 
funkci na dals í ch s est let. Budeme tedy pokřac ovat v řozví jení  ume lecke  koncepce, kteřa  sta la v řoce 
1996 u zřodu Divadla v Dlouhe . Tato koncepce se uka zala po vs ech střa nka ch nosnou – diva cky př i-
taz livou a ume lecky inspiřativní , spojují cí  za bavnost s mys lenkovou na řoc ností . Moz nosti, kteře  sky ta  
zdaleka nejsou vyc eřpa ny. Za kladem te to koncepce je z a nřova  a stylova  pestřost inscenac ní  tvořby, 
uřc ene  přo nejřu zne js í  ve kove  kategořie diva ku .  
 
Divadlo v Dlouhe  ve spektřu c esky ch divadel vymezilo jako divadlo, kteře  př ekřac uje c inohřu sme -
řem k alteřnativní mu, hudební mu, loutkove mu c i kabařetní mu z a nřu.  Dals í m specificky m řysem Di-
vadla v Dlouhe  je kontaktnost jeho př edstavení  a kolektivní  heřecka  souhřa. Heřci nezakla dají  svou 
hřu na so love m extempořova ní , ale na disciplinovane  souhř e, kteřa  vz dy slouz í  inscenaci jako celku. I 
kdyz  v uplynuly ch letech vyřostla v divadle ř ada skutec ny ch heřecky ch osobností , c i dokonce hve zd,  
je to přa ve  spolec na  eneřgie a kolektivní  duch, kteře  sem př itahují  diva ky. Ti, jak se v přu be hu let 
uka zalo, sem nechodí  jen na hve zdy c i na tituly, ale na  „Divadlo v Dlouhe “.  Aby divadlo udřz elo sta le  
tvu řc í  nape tí , musí  se neusta le obohacovat novy mi podne ty, přoto dopln ujeme souboř o mlade  c leny 
heřecke ho soubořu a spolupřacujeme s okřuhem ume lecky spř í zne ny ch hostu  – řez ise řu , vy tvařní ku , 
hudební ku  i heřcu . Přostoř poskytujeme take  zac í nají cí m talentu m. 
 
Koncepce Divadla v Dlouhe  je v řa mci Přahy ojedine la  a nezastupitelna  svy m zame ř ení m na de ti a 
mla dez  vc etne  zame ř ení  na mla dez  v pubeřte  a kolem ní . S touto ve kovou kategořií  diva ku  se obtí z ne  
komunikuje. Divadlu v Dlouhe  se i s te mito diva ky podař ilo nají t spolec nou ř ec  a oslovit je.  Velikostí  
hledis te  i jevis te  je nas e divadlo př eduřc eno přo vy přavne  přodukce s velky m obsazení m a z ivou 
hudbou. V tomto smyslu je Divadlo v Dlouhe  jedine  velke  přaz ske  c inoheřní  divadlo soustavne  se za-
me ř ují cí  na de tske ho diva ka. Spolupřacujeme s mnoz ství m mateř sky ch,  za kladní ch, stř ední ch a od-
bořny ch s kol z cele  Přahy a z blí zke ho okolí , přo kteře  ořganizujeme dopolední  př edstavení . Přo řodi-
ny s de tmi hřajeme o ví kendech a sva tcí ch.  Pod hlavic kou nas eho divadla funguje take  Klub mlady ch 
diva ku . KMD je svy m pu sobení m na mla dez  v oblasti esteticke ho řozvoje osobnosti a utva ř ení  vlast-
ní ch hodnotovy ch ořientací  přostř ednictví m kvalitní ho přofesiona lní ho divadelní ho ume ní , nezastu-
pitelny .  
 
Kaz dořoc ne  poř a da me festival Dí te  v Dlouhe . Festival nabí zí  de tsky m diva ku m nejleps í  př edstavení  
přo de ti a mla dez , kteřa  vznikla v mimopřaz sky ch divadlech.  Dřuhy m festivalem, kteřy  poř a da me, je 
Divadelní  př ehlí dka přo nejna řoc ne js í  diva ky 13+.  Tento festival znovu potvřdil, z e nejna řoc ne js í  di-
va ci (teenageř i) si do Dlouhe  nas li cestu a znovu a znovu se k na m s du ve řou vřacejí .  
 
Hlavní m pilí ř em nas í  koncepce jsou inscenace na velke  sce ne . Křome  te to u stř ední  c innosti řealizuje-
me dřamatuřgickou linii Křa tka  Dlouha . Jedna  se o komořní  př edstavení  v kava řne  s niz s í m poc tem 
řepří z. Cí lem je objevit dosud nehřane  texty a da t př í lez itost mlady m tvu řcu m – absolventu m c i stu-
dentu m divadelní ch s kol.  
 
Souc a stí  nas í  c innosti je take  expořt a impořt divadelní  tvořby: př estoz e je ja dřem nas í  c innosti vlast-
ní  tvořba, cí lene  a systematicky se snaz í me př edstavovat přaz sky m diva ku m to nejleps í  
z mimopřaz ske  divadelní  tvořby.  Přaz skou divadelní  sce nu řepřezentujeme na nejvy znamne js í ch 
tuzemsky ch festivalech. 
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UMĚLECKÉ VEDENÍ DIVADLA 

PhDr. Štěpán Otčenášek 
Dramaturg, člen uměleckého 
vedení, statutární zástupce 
ředitelky. 
 
Jako divadelní  dřamatuřg 
př ipřavil ví ce nez  c tyř icet 
inscenací . Vedle ř ady diva-
delní ch u přav se autořsky 
podí lel na sce na ř í ch k insce-
nací m (nejnove ji Oblomov v 
Divadle v Dlouhe ). 
 
 
 
 
 
Hana Burešová 
Režisérka, členka uměleckého 
vedení Divadla v Dlouhé. 
 
Dosud nastudovala 67 diva-
delní ch inscenací  a 5 řozhla-
sovy ch adaptací  divadelní ch 
heř. Tř ikřa t zí skala Cenu 
Alfře da Radoka za nejleps í  
inscenaci řoku (Don Juan a 
Faust - 1993, Smřt Pavla I. - 
2008, Polední  u de l - 2012).   
 
 
Jan Borna 
Režisér a člen uměleckého ve-
dení Divadla v Dlouhé 
 
Za ume lecky  řozvoj divadla 
přo de ti a mla dez  zí skal Cenu 
C eske ho stř ediska ASSITEJ a 
na řok se stal Křa lem de tske -
ho divadla (2002).  
Za celoz ivotní  ume lecke  za -
sluhy v oblasti divadla dostal 
Cenu ministeřstva kultuřy C R 
(2008). 
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UMĚLECKÝ SOUBOR 
HERCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

ČENĚK KOLIÁŠ MIROSLAV HANUŠ 

MICHAELA DOLEŽALOVÁ 

KLÁRA SEDLÁČKOVÁ-OLTOVÁ 

IVANA LOKAJOVÁ MAGDALÉNA ZIMOVÁ 

MILAN POTOČEK JAN MEDUNA 

MARTIN MATEJKA 

MARTIN VELIKÝ JAROSLAVA POKORNÁ 

HELENA DVOŘÁKOVÁ 



6 

 

 

UMĚLECKÝ SOUBOR 
HERCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

EVA HACUROVÁ MIROSLAV TÁBORSKÝ 

TOMÁŠ TUREK PAVEL TESAŘ 

MARIE TURKOVÁ PETER VARGA 

LENKA VELIKÁ NAĎA VICENOVÁ 

VERONIKA LAZORČÁKOVÁ JAN VONDRÁČEK 

JIŘÍ WOHANKA VLASTIMIL ZAVŘEL 
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HOSTUJÍCÍ UMĚLCI 

Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací 

Jan Buble, Filip Cí l, Helena C eřma kova , Milos  C í z ek, Daniel Deutscha, Ondř ej Eřemia s , Petř Felcman, 
Mařtina Fialova , Kla řa Fřantis a kova, Kateř ina Jiřc í kova, Iva Klestilova , Vlastimil Kan ka, Mařtin Ko-
couřek, Miloslav Kopec ny  , Zuzana Kolomazní kova , Pavel Lipta k, Ivana Lokajova  , Toma s   Makovsky , 
Hana Mu lleřova , Halina Nic ova  , Malví na Pachlova , Denisa Pfauseřova , Jařoslava Pokořna , Milan Po-
toc ek, Toma s   Rejholec, Kve tus e Seineřova , Mařtina Simonova , Aneta Matejkova , Pavel Tesař ,  Siesu-
ke Tsukahařa, Lucie Třmí kova  , Yuko Rec ova  Takahashi, Nade z da Vicenova , Jařmila Vlc kova , Michal 
Vodenka, Vojte ch Vondřa c ek, Peteř Vařga, Jiř í  Wohanka, Kařel Zima, Ařnos t Goldflam, Jiř í  Kohout, 
Svobodova  Ilona, Mařek Ne mec, Kateř ina Kas pařova , Jan Fřantis ek Křatochví l, Mikula s  Př evřa til, Vik-
tořie Toma s kova , Michaela Skalní kova , Miklus  Robeřt, Miyuki Kayaba, Ta bořsky  Miřoslav, Mucha Da-
liboř, Bořu vka Toma s , Tobia s ova  Sofie, Budiman Samuel, Racek  Křys tof, Toma s ek Fřantis ek, Břabec 
Jařoslav, Volhejnova   Alz be ta, Istení k Michal, Pola c ek Toma s , Bajeřova  Veřonika, Souc kova  Julie, Sou-
c ek Fřantis ek. 
 
 

Další umělci 

Jedna  se o řez ise řy, chořeogřafy, sce nicke  a kosty mní  vy tvařní ky, dřamatuřgy, a dals í  tvu řce. 
 
Jan Nebesky , Hanus ova  Jana, Hanus  Miřoslav, Překova  Jana, Pacek Mařtin, Fischeřova  Hana, C eřny  
Mařtin, Mikula s ek Jan, Fřantis a k Mařtin, Hubena  Bařbořa, S mí dova  Lenka, Beřnovsky -Spuřny  Voj-
te ch, Jabu řkova  Lenka, Buřianova  Alz be ta, Kos ťa k David, Tobia s ova  Sofie, Stehlí kova  Kařolí na, 
S tefkova  Kateř ina, Milfajt Jařoslav, Vondřa c ek Jan, Wiesneř Filip, Ade la Las tovkova  Stodolova , Kateř i-
na S avlí kova . 
 
 
 
 
Účinkující, režiséři a další tvůrci inscenace Hovory na útěku při děkovačce po premiéře. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

ZAMĚSTNANCI—PŘEPOČTENÉ ÚVAZKY PODLE JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK: 

sekce ř editelky                       3 

ume lecka  sloz ka                  26 

Ume lecko-technicka  sloz ka                  26,05 

ekonomicke  odde lení                    2 

Klub mlady ch diva ku                       3 

obchodní  odde lení                       5,75 

mařketing                        2 

hospoda ř ska  spřa va                      7 

CELKEM                        74, 

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE: 

Dohody o pracovní činnosti: uvade c ky, hasic i, na pove da, sekřetařia t, pe vecka  přu přava, pokladní . 

ř í zení  automobilu na za jezdech, pohybova  přu přava ume lecke ho soubořu, , vy pomoci na festivalu, 

přemie řa ch a deřnie řa ch, ve vřa tnici, sekřetařia tu,  maske řne , př i př edstavení   a v přodukci 

(zpřavidla z du vodu nemoci zame stnancu ), vy řoba pařuk, vyklí zení  divadla, jednořa zovy  u klid, natí -

řa ní  jevis te , spřa vcovska  c innost na řekřeac ní m stř edisku, texty do řoc enky, přopagac ní  akce, dopřa-

va. 

Jine  smlouvy: maske řky, zvukař i, u c etní , vy tvařní k, přodukce, gařdeřoba, přa vní  sluz by, sekřetařia t, 

bezpec nostní  technik, řevizní  technik, elektřou dřz ba. 
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PREMIÉRY ROKU 2013 

Ivan Alexandrovič Gončarov 

OBLOMOV 

Režie Hana Burešová 
Dřamatizace Hana Buřes ova  a S te pa n Otc ena s ek 
Dřamatuřgie S te pa n Otc ena s ek 
Sce na Mařtin C eřny  / Kosty my Kateř ina S tefkova  / Hudba Jan Vondřa c ek / Light design Filip Wiesneř 
 
Premiéra 16. března 2016, poc et řepří z 17 
 
Hrají:  Michal Istení k, Jan Vondřa c ek, Toma s  Tuřek, Jan Meduna, Veřonika Lazořc a kova , Eva Hacuřo-
va  a dals í . 
 

 
Z recenzí: 

Převládajícím dojmem, jaký si z tříhodinové inscenace v Dlouhé odnášíte, je ten, že jste viděli výsledek 
poctivé divadelní metody, nefalšovaného uměleckého hledání a upřímného zaujetí tématem, bez po-
stranních kalkulů. Snad by se něco takového ani nemuselo zdůrazňovat, kdyby nešlo o devízu, která se v 
pražském divadelním dění stává stále větší vzácností.                                          

 Sas a Hřboticky , Aktua lne .cz 
 
Oblomova považuji za mistrovský opus. Po dlouhé době živé, soudobé, nejednoznačné, metaforické diva-
dlo s jasným výkladem (i ta nejednoznačnost je součástí výkladu). Oblomov v Dlouhé je pro mne i živý 
důkaz toho, že tandem Burešová / Otčenášek umí vyhmátnout z takřka nehratelné, málo dramatické, 
byť čítankově známé předlohy živé, mnohovrstevné, teď a tady rezonující téma.         

Vladimí ř Just, NADIVADLO 

PREMIÉRY ROKU 2016 
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Henrik Ibsen 

HEDA GABLEROVÁ 

Režie Jan Nebeský 
Dřamatuřgie S te pa n Otc ena s ek 
Vy přava Jana Překova  a Jan Nebesky  / Sve telny  design Filip Wiesneř 

Premiéra 21. května 2016, poc et řepří z 11 

Účinkují: Jan Vondřa c ek, Lucie Třmí kova , Jařoslava Pokořna , Kla řa Oltova , Mařie Tuřkova , Miřoslav 
Hanus  a Robeřt Miklus . 
 

Heda Gableřova  je tř etí  dřama Henřika Ibsena, kteře  u na s př ipřavil řez ise ř Jan Nebesky . Stejne  jako 
v př edcha zejí cí  Divoke  kachne  a Eyolfkovi vys el z př ekladu Fřantis ka Fřo hlicha a na inscenaci spolu-
přacoval se sce nogřafkou Janou Překovou, kteřa  navřhla kosty my a spolec ne  s řez ise řem take  sce nu. 
Titulní  řoli hřaje Lucie Třmí kova  a její ho manz ela Jan Vondřa c ek, kteř í  tak potř etí  vytvoř ili u stř ední  
manz elsky  pa ř.   
 
Z recenzí: 
 
Nebeský postavy obnažuje v duchu Bondyho citátu a nepotřebuje k tomu víc než svou obvyklou metodu 
fyzického zhmotňování duševních stavů a tím i poukazování na obrovské rozpory mezi vyřčeným a mí-
něným, což často vyznívá groteskně-komicky. Tedy kromě ukázněně přesných, skvělých hereckých výko-
nů.                           

 Esteř Z antovska , Hospoda ř ske  noviny 

PREMIÉRY ROKU 2016 
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Bertolt Brecht 

HOVORY NA ÚTĚKU 
Režie Jan Borna a Miroslav Hanuš 
Sce na Jařoslav Milfajt / Kosty my Hana Fischeřova  
Dřamatuřgie Kateř ina S avlí kova  
Hudba Tigeř Lillies 
Hudební  nastudova ní  Milan Potoc ek 
Premiéra 3. prosince 2016, poc et řepří z 5 

U c inkují : Miřoslav Hanus , Miloslav Kopec ny , Eva Hacuřova , Magdalena Zimova , Veřonika Lazořc a ko-
va , Mařtin Matejka a Jan Meduna.  Hudební ci: Milan Potoc ek, Jan Buble, S. Břabec a Toma s  Makovsky . 
 
Dva ne mec tí  emigřanti v na dřaz ní  hospode  v Helsinka ch přobeřou ve svy ch řozpřava ch te me ř  vs ech-
no od va lky a hřdinství  př es Hegla a humoř az  po la sku k bliz ní mu sve mu. Dopřovodí  je kapela ve sty-
lu meziva lec ne ho ne mecke ho kabařetu. Diva ci s heřci sdí lí  stejny  přostoř na jevis ti Divadla v Dlouhe . 
 
Z recenzí: 
 Přemie řa Hovořu  na u te ku od Beřtolta Břechta zasa hla vs echny př í tomne . Inscenace Jana Bořny a 
Miřoslava Hanus e př enese diva ky do dřa z dive  dekadentní ho salonu c tyř ica ty ch let, poskytne jim in-
telektua lní  azyl a zahřne je c eřny m humořem dřsny ch songu  londy nske ho třia Tigeř Lillies.  

Dana Benes ova -Třc kova , C T24 

 

PREMIÉRY ROKU 2016 
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Viliam Klimáček 

DEŇ, KEDY ZOMREL GAGARIN 
Režie kolektiv 

Vy tvařna  spolupřa ce: Sofia a Egon Tobia s ovi 

Přemie řa 20. dubna 2016 

Poc et řepří z: 9 

Hřají  Mařtin Matejka, Mařtin Veliky , Peteř Vařga a Magdale na Zimova . 

 

Dve uto pie s medziřealitou pře třoch muz ov a jednu z enu. Text vznikol v řoku 2014, ako su c asť přo-

jektu Divadelne ho u stavu (slovenske ho) „EU  oc ami dřa my / O DY C I FRAS KY“. Is lo v n om o podpořu 

vzniku novy ch dřamaticky ch textov slovensky ch dřamatikov a dřamatic iek, ktoře  by řeflektovali ob-

dobie spojene  s integřa ciou a c lenstvom Slovenska v EU . Jedna  se o vu bec přvní  divadelní  uvedení . 

 

Z recenzí: 

V kolektivní režii – a za originální výtvarné podpory Sofie a Egona Tobiášových – vznikla vtipná, struč-
ná a chytrá trojice miniinscenací, jejichž navštívením neprohloupíte. A ještě se něco nevšedního o Slo-
vensku a Slovácích dozvíte.  

  Dana Benešová-Trčková, ČT 24  

 

PREMIÉRY ROKU 2016 

SVĚTOVÁ PREMIÉRA 

POD  ZÁŠTITOU VELVYSLANCE SLOVENSKÉ REPUBLIKY V ČR PETRA WEISSE 
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Ivan Vyrypajev 

ILUZE 
Režie Alžběta Burianová 

Dřamatuřgie David Kos ťa k 

Sce na  Stella S onkova , kosty my Lenka Jabu řkova  

Přemie řa 15. ř í jna 2016 

Poc et řepří z: 4 

U c inkují  Mařie Tuřkova , Kla řa Sedla c kova  -Oltova , Toma s  Tuřek a Mařtin Veliky  

 

Dva manz elske  pa řy, c tyř i dlouhe  z ivoty přostoupene  la skou, padesa t dva let a jen jedna křa tka  chví -

le, be hem ní z  c love k mu z e zpochybnit vs echno to, v co dosud ve ř il.  Mezi Vyřypajevova c asta  te mata 

patř í  z ivot, smřt, la ska, nena vist a tenka  hřanice mezi ví řou a skepsí .  

 

Z recenzí: 

Herci v Dlouhé pracují především s dobře vyzkoušenými zbraněmi ironie a sebeironie, upřednostňují 
drobné komické detaily… Martin Veliký v roli Druhého muže vsází především na směšnou upřímnost a 
bezelstnost. Nejpřesvědčivější z nich je Tomáš Turek v roli Prvního muže. Jeho minimalizovaný projev 
nejvíce souzní s autorem, s požadavkem, aby emoce nevznikaly z dramatických střetů, ale pouze z obsa-
hu sdělovaných myšlenek… Komorní inscenace Divadla v Dlouhé v pravou chvíli upozornila na zajíma-
vou hvězdu nové ruské dramatiky . 

 Saša Hrbotický, Aktuálně.cz 

PREMIÉRY ROKU 2016 
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DÁLE NA REPERTOÁRU 

 

Ludvík Aškenazy-Jan Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL 

řez ie Jan Bořna 

přemie řa 26. u nořa 2000 

poc et řepří z 460 

 

 

Irena Dousková 

ONĚGIN BYL RUSÁK  

Rez ie Jan Bořna 

Přemie řa 19. ledna 2008 

poc et řepří z 150  

  

J. Borgeson, A. Long, D. Singer 

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA  

VE 120 MINUTÁCH  

řez ie Jan Bořna, přemie řa 29. 11. 2008 

poc et řepří z 240 

 

Paul Claudel 

POLEDNÍ ÚDĚL 

rež ie Hana Bureš ova  

premie ra 12. dubna 2011 

poč et reprí ž 62 

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 

 

 

J. Borna, I. Smejkalová, M. Hanuš a kolektiv 

KABARET KAINAR—KAINAR  

rež ie Jan Borna a Mirošlav Hanuš  

premie ra 24. 11. 2012 

poč et reprí ž 92    

 

 

Alena Kastnerová, Jan Borna 

O LÍNÉ BABIČCE 

rež ie Jan Borna a Mirošlav Hanuš  

premie ra 23. lištopadu 2013 

poč et reprí ž 83 

PRVNÍ UVEDENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 

ČESKÁ PREMIÉRA 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 

ČESKÁ PREMIÉRA 

PRVNÍ UVEDENÍ 
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William Shakespeare 

MNOHO POVYKU PRO NIC 

Rež ie Hana Bureš ova  

Premie ra 5. dubna 2014 

poč et reprí ž 50 

 

 

Bohumil Hrabal  / Miroslav Hanuš 

407 gramů z Bohumila Hrabala 

Rež ie Jan Borna a Mirošlav Hanuš  

Premie ra 29. lištopadu 2014 

poč et reprí ž 24 

 

 

Ladislav Klíma 

LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE 

Rež ie Hana Bureš ova  

Premie ra 21. 3. 2015 

Poč et reprí ž 30 

 

 

Roger Vitrac 

VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI 

Rež ie Jan Mikula š ek 

Premie ra  11. 6. 2015 

Poč et reprí ž 14 

 

 

J. Vodňanský, P. Skoumal, J. Borna 

S ÚSMĚVY IDIOTŮ 

Rež ie Jan Borna a Mirošlav Hanuš  

Premie ra 19. 11. 2015 

Poč et reprí ž 26 

 

 

Viliam Klimáček 

DEŇ, KEDY ZOMREL GAGARIN 

Rez ie kolektiv 

Přemie řa 20. dubna 2016 

Poc et řepří z: 9 

DÁLE NA REPERTOÁRU 

Počty repríz  jsou uváděny k 31. 12. 2016 

PRVNÍ UVEDENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 
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DERNIÉRY ROKU 2016 

Jarmila Glažarova  / Martin Františ a k 

VLČÍ JÁMA 

Rež ie: Martin Františ a k 

Premie ra 9. ža r í  2014 

Dernie ra 27. 4. 2016 

poč et reprí ž 22 

 

  

 

Taťjana Lehenová-Jan Borna 

MYŠKA Z BŘÍŠKA  

řez ie Jan Bořna 

přemie řa 21. ledna 2006 

Deřnie řa 19. c eřvna 2016 

poc et řepří z 141 

 

 

 

 

 

Carlo Goldoni—LHÁŘ   

řez ie Hana Buřes ova  

přemie řa 16. dubna 2005 

Deřnie řa 31. 12. 2016 

poc et řepří z 159 

Cena Alfréda Radoka za mužský herecký výkon pro 
Jana Vondráčka 

 

 

David Drábek—VYKŘIČENÉ DOMY 

Rež ie Adam Svožil a Krištý na Košova  

Premie ra 20. r í jna 2015 

Dernie ra 4. r í jna 2016 

Poč et reprí ž: 14 

RODINNÉ  PŘEDSTAVENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 
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FESTIVAL 

Alois Jirásek—LUCERNA 

Rez ie: Hana Buřes ova  

Dřamatuřgie: S te pa n Otc ena s ek 

Sce na: David Mařek 

Kosty my: Hana Fischeřova  

Přemie řa v bř eznu 2017 

Př edstavení  přo dospe le  diva ky a řodiny s de tmi 

 

A. P. Čechov—RACEK 

Rez ie: SKUTR 

Sce na: Jakub Kopecky  

Kosty my: Simona Ryba kova  

Přemie řa v kve tnu 2016 

Př edstavení  přo dospe le  diva ky a přo stř ední  s koly 

 

INSCENACE JANA BORNY 

Rez ie: Jan Bořna a Miřoslav Hanus  

Sce na: Jařoslav Milfajt 

Kosty my: Hana Fischeřova  

Přemie řa: listopad 2017 

 

Jan Bílý—DATING V OSMI 

Na me t, řez ie, vy přava a chořeogřafie: Ade la Stodolova  

Př edbe z ny  teřmí n přemie řy: leden 2017 

Divadelní  kava řna / Přojekt ST(ART) 

 

SCÉNICKÉ ČTENÍ SLOVENSKÉHO TEXTU 

Rez ie: kolektiv 

Př edbe z ny  teřmí n přemie řy: za ř í  2017 

Divadelní  kava řna / Přojekt Křa tka  Dlouha  

 

DÍTĚ V DLOUHÉ 

19. řoc ní k festivalu přo de ti a jejich dospe le  

29. 3.—2. 4. 2017 

 

FESTIVAL 13+ 

8. řoc ní k festivalu přo dospí vají cí  diva ky 

11.—15. ledna 2017 

DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA ROK 2017 

NA VELKÉ SCÉNĚ 

FESTIVAL 

NA VELKÉ SCÉNĚ 

NA VELKÉ SCÉNĚ 



18 

 

ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

 

JAN MEDUNA BYL NOMINOVÁN 

NA CENU THÁLIE 

Jan Meduna byl jední m ze tř í  heřcu  nominovany ch na Cenu Tha lie, a to za řoli Viktořa v inscenaci 
Jana Mikula s ka Viktor aneb Dítka u moci.  

 

Zdůvodnění odborné poroty: 

Meduna imponuje nejen skve le zvla dnutou stylizací  postavy deví tilete ho, př edc asne  zmoudř ele ho 
Viktořa, ale př edevs í m řychle se stř í dají cí mi př echody mezi z a nřovy mi polohami – od naivní ch po-
zna mek př es sařkasticke  vy pady k břechtovsky civilní m, křiticky m řeplika m, kteře  heřec obřatem 
vyuz í va  k suřřealisticke mu hřaní  se slovy, intonací , řytmem. Pu sobive  je i jeho fyzicke  modelova ní  
„de tske “ postavy mimikou, dřz ení m te la, chu zí  i nadsazeny mi gesty. 

 

Za heřecky  vy kon ve Viktořovi byla v s iřs í  nominaci na Cenu Tha lie take  Helena Dvoř a kova .  
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

Ceny divadelní  křitiky (dř í ve Ceny Alfře da Radoka), patř í  k nejvy znamne js í m tuzemsky m odbořny m 

divadelní m ocene ní m. Ankety se  u c astnilo 71 křitiku . Letos se Divadlo v Dlouhe  objevilo v nejuz s í ch 

nominací ch te me ř  ve vs ech kategořií ch: 

NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU 2015 

Na 2.—3. místě se umí stila  LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE  v řez ii Hany Buřes ove .  Z hodnocení  křitiku : 

Inscenace spolehlivě navodila pocit emočně-intelektuální závrati, jakou jsem prožíval při svém prvním 

čtenářském setkání s Ladislavem Klímou (Kerbr), Znamenitá kombinace režijní koncepce s výtvarnou 

podobou inscenace a s hereckými výkony (Kříž). V přvní  desí tce nejleps í ch inscenací  je take  inscenace 

Viktoř aneb Dí tka u moci, v s iřs í ch nominací ch je i tř etí  přemie řa lon ske ho řoku S u sme vy idiotu . 

MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2015  

Tř etí  nejleps í  muz sky  heřecky  vy kon řoku 2015: Jan Meduna (Viktoř v inscenaci Viktoř aneb Dí tka u 

moci, řez ie Jan Mikula s ek, Divadlo v Dlouhe  Přaha). Z hodnocení :  Roztomilý výraz a nejapný úsměv 

na Medunově tváři jsou jen kamufláží pro až sadistické sklony Viktora, který se vyžívá ve strojení rodin-

ného rozvratu. Nadsázku (v podobě pištivé fistule) střídá fanatický tón. Mrazivé (Škvarková). Na c tvř-

te m mí ste  se umí stil Jan Vondráček  jako Jařoslav Pulec v inscenaci Lidska  třagikomedie: věřil jsem 

mu pomaturitní rozjívenost, alkoholickou zchátralost i nové nabytí sil (Kerbr), na sledova n Markem 

Němcem v řoli Odjinuda v te z e inscenaci. Je obtížné vytvořit postavu, která má současně působit reál-

ně i neskutečně. 

Markovi Němcovi 

se to během před-

stavení podařilo 

dokonce ve třech 

různých variacích 

(Soprová).  

 

 

 
Marek Němec a Jan 
Vondráček 
Lidská tragikomedie 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

DIVADLO ROKU 2015  

Divadlo v Dlouhé se umístilo na druhém místě, po ostřavske  Komořní  sce ne  Aře na, tedy jako přv-

ní  z přaz sky ch divadel. 

SCÉNOGRAFIE ROKU 2015  

Nominova n byl Marek Cpin za výpravu k inscenaci Viktor aneb Dítka u moci v řez ii Jana Mikula s -

ka. Umí stil se na 2. mí ste , o pouhy  jeden hlas za ví te znou Lucií  S kandí kovou. Na c tvřte m mí ste  se 

umí stil scénograf Martin Černý za scénickou výpravu k inscenaci Lidská tragikomedie. Vy tvař-

nice  Jana Preková se za kostýmní výpravu k te z e inscenaci de lí  o 5.—8. mí sto. 

HUDBA ROKU 2015  

Na druhé místě se umístil Ivan Acher za hudbu k inscenaci Lidská tragikomedie. 

ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2015  

V s iřs í ch nominací ch se objevila Helena Dvoř a kova  (Emí lie Paumellova  v inscenaci Viktoř aneb Dí tka 

u moci). 

TALENT ROKU 2015  

V s iřs í ch nominací ch se 

objevili řez ise ř Adam 

Svozil (Vykř ic ene  domy), 

heřci Filip Cí l, Veřonika 

Lazořc a kova , Jan Medu-

na a Robeřt Miklus .  

 
 
 
 
 

 
Jan Meduna a Helena Dvořáko-
vá v inscenaci Viktor aneb Dít-
ka u moci 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

 
JAN BORNA JE DIVADELNÍ OSOBNOST ROKU 

PORTÁLU I-DIVADLO 
    

Redakce inteřnetove ho pořta lu i-divadlo ude lila poctu „divadelní  osobnost řoku 2015“ tř em ume l-

cu m: Janu Hořa kovi (Studio Hřdinu ), Ivanu Křejc í mu (Komořní  sce na Aře na) a  Janu Bornovi 

(režisérovi a uměleckému šéfovi Divadla v Dlouhé). 

Zdu vodne ní : Když je nablízku, je dobře souboru Divadla v Dlouhé i divákům. Do jevištní práce 

vnáší moudrost a vtip, bourá divadlo čtvrté stěny, čehož příkladem je také nedávná text-

appealová inscenace S úsměvy idiotů, kterou režijně spolupřipravil s Miroslavem Hanušem. 

V inscenaci, údajně s trochou protestů mistra, se divákům vyjevil také jako básník hořkovtip-

ného pera. Dlouhodobě přispívá k rehabilitaci vyprávění na jevišti. 

 

 

 

Jan Borna při přípravě inscenace S úsměvy idiotů 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO 
 
Ve 12. řoc ní ku ankety, kteřa  se hodnotitelsky ohlí z í  za uplynuly mi dvana cti me sí ci v divadlech v cele  
C eske  řepublice,  Divadlo v Dlouhe  bodovalo v mnoha kategořií ch: 
 

NEJLEPŠÍ INSCENACÍ ROKU 2015 se stala Lidská tragikomedie (režie 

Hana Burešová). Inscenace S u sme vy idiotu  se umí stila na 5. mí ste , v s iřs í ch nominací ch se objevily i 
inscenace Viktoř aneb Dí tka u moci a Vykř ic ene  domy. 

 

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: Jan Vondráček (role: Jaro-

slav Pulec) - Lidská tragikomedie. Hlasy křitiku  take  zí skali a v s iřs í  nominaci se objevili Jan Medu-

na (Viktoř aneb Dí tka u moci, Mařek Ne mec (Lidska  třagikomedie),  Miřoslav Hanus  (S u sme vy idio-

tu ) a Robeřt Miklus  (Viktoř aneb Dí tka u moci). 

Divadlo v Dlouhé je DRUHÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIVADLO ROKU (po Me stske m 
divadle Břno, Dlouha  je tedy stejne  jako v lon ske m řoce nejoblí bene js í  přaz ske  divadlo). 

 

V širších nominacích na nejlepší ženský herecký výkon roku se objevila hned dvakřa t Helena 

Dvoř a kova  (Viktoř aneb Dí tka u moci a Vykř ic ene  domy). 

Jiný umělecký počin roku: nominova na byla cela  ř ada ume lcu , spojeny ch s Divadlem v Dlouhe :  sce -
nogřaf Mařek Cpin za vy přavu k inscenaci Viktoř aneb Dí tka u moci, Ivan Acheř za hudbu k inscenaci 
Lidska  třagikomedie, Petř Skoumal a Milan Potoc ek za hudbu k inscenaci S u sme vy idiotu ,  Mařtin 
C eřny  za sce nu k inscenaci Lidska  třagikomedie a Jana Překova  za kosty my k inscenaci Lidska  
třagikomedie. 

Jan Vondřa c ek v inscenaci Lidska  třagikomedie 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

INSCENACE ROKU 2015 
ANKETA DIVADELNÍCH NOVIN 

 
Do tř iadvaca te ho řoc ní ku ankety o Inscenaci řoku 2015 př ispe lo 106 tipují cí ch z ř ad křitiku , publicis-
tu , teořetiku  a spolupřacovní ku  ředakce Divadelní ch novin. Kaz dy  mohl vybřat jedinou inscenaci 
(přojekt), kteřa  vznikla mezi zac a tkem přosince 2014 do uza ve řky ankety.   

 

Hlasy v ankete  zí skaly vs echny tř i přemie řy řoku 2015: 

 

Na druhém místě  se (spolu s dve ma dals í mi tituly) umí stila  Klí mova Lidská 
tragikomedie v řez ii Hany Buřes ove . 

 
Z hodnocení: 

 

Jan Keřbř 
L. Klí ma: Lidska  třagikomedie, Divadlo v Dlouhe , Přaha, ř. H. Buřes ova . Na řozdí l od ne kteřy ch kolegu 
-křitiku  se domní va m, z e inscenace zcela odpoví da  intencí m Klí movy filosofie, její  řazantní  jevis tní  
jazyk ma  duchovní  ponoř, přovokuje i baví .  

 

Michal Nova k 
Mu j hlas patř í  inscenaci hřy L. Klí my Lidska  třagikomedie v řez ii H. Buřes ove . V Divadle v Dlouhe  ne-
vznikla jenom filosoficka  disputace postavena  na slovu c i kuřiozita podle be sovske ho Klí my. Inscena-
ce je hřa na jako obecne  platna  gřoteska lidsky ch typu , kteřa  řozma chle přacuje s bizařností  dí la a za -
řoven  si zachova va  odstup – sařkasticke  podobenství  o z ivote  je zlehka shazova no do fřas ky, aniz  by 
to břa nilo demonstřaci mnoha hoř ky ch přavd.  

 

Jana Patoc kova  
Ac koli tak ma lo chodí m do divadla, řozhodla jsem se odpove de t na vas i anketu, abych svy m hlasem 
podpoř ila dve  inscenace, kteřy m jsem chte la da t hlas „ex aequo“. Obe  me  mimoř a dne  pote s ily a pote -
s ení  z divadla dnes nepatř í  k c asty m za z itku m. Obe  jsou dokladem dobře  př í přavy inscenac ní ho ty -
mu, jsou nekonvenc ní  ve volbe  textu, v obou př í padech velmi nesnadne ho, i řealizac ní ch přostř edku ; 
vycha zejí  z povahy soubořu, jeho specificke  divadelnosti i jeho publika, jemuz  ale nenadbí hají . Musí m
-li se řozhodnout přo jedinou, pak přo Lidskou třagikomedii L. Klí my v Divadle v Dlouhe , tou dřuhou 
je Shakespeařova Zimní  poha dka Dejvicke ho divadla.  

 

Břonislav Přaz an 
L. Klí ma: Lidska  třagikomedie, Divadlo v Dlouhe . Rez ise řka H. Buřes ova  nas la spolu s dals í mi tvu řci 
te to inscenace (z nichz  bych vyzvedl zvla s te  J. Překovou za kosty my, J. Vondřa c ka za Pulce a M. Ne m-
ce za jeho chameleonske ho Odjinuda) pozořuhodny  klí c , jak na sce nu př eve st spolu s textovy m 
„selfie“ L. Klí my i jeho chlastem přosycenou „insitní  metafyziku“ a svu j poeticko-iřonicky  nadhled 
nad ní ... 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

INSCENACE ROKU 2015 
ANKETA DIVADELNÍCH NOVIN 

 
 

Jiř í  Bilbo Reidingeř 
J. Has ek, K. Vane k: Mein S vejk, Divadlo Husa na přova zku, Břno. Ve hř e zazní  i afořismus od Ladislava 
Klí my, jako potvřzení  lidske  zhovadilosti. Břal je jako nadmute  jitřnice plne  vy kalu !… A H. Buřes ova  v 
Divadle v Dlouhe  skve le podtřhla klí movsky  z ivotní  lom, vzestup, pa d pe ti matuřantu  v Lidske  
třagikomedii. Obe  hřy jsou na řamne !!!  

 

Ivan Z a c ek 
L. Klí ma: Lidska  třagikomedie, Divadlo v Dlouhe , ř. H. Buřes ova . Je to Klí ma laskave js í , přostomysl-
ne js í , křots í  a me ne  zbe sily , ale je to Klí ma. Uz  jen to je hodno vysoke ho ocene ní , přotoz e dostat jeho 
filosofii extře mní ho solipsismu na divadelní  přkna, to je u kol te me ř  nadlidsky .  

 

Hlasy zí skala take  inscenace Viktor aneb Dítka u moci: 

 

Jiř í  Hana k 
Moz na  z u navy z řeinscenovany ch zna my ch titulu  a hluboky ch te mat v gřoteskní m ha vu da va m hlas 
skutec ne  gřotesce, absuřdní  Vitřacove  hř e Viktoř Divadla v Dlouhe , kde jsem se mohl konec ne  uvol-
ne ne  a bez za břan zasma t. Rez ise ř inscenace J. Mikula s ek dokonale vede souboř k jednotne mu heřec-
ke mu přojevu, ma  př esny  smysl přo řytmus a ořigina lní  zpu sob de jotvořne ho vyuz í va ní  hudby. In-
scenace mi naznac ila, z e jeho tvu řc í  metoda zř ejme  doka z e nejplne ji zaza ř it přa ve  v tomto dřamatic-
ke m z a nřu.  

 

Otto Linhařt 
R. Vitřac: Viktoř aneb Dí tka u moci, Divadlo v Dlouhe . Nenostalgicka  inteligentní  gřoteska. Nezapo-
menutelna  vizua lní  stylizace tvu řc í ho dua J. Mikula s ek – M. Cpin akcentuje nadstandařdní  heřecke  
vy kony. Inscenace sde luje diva kovi ne co o ne m same m bez zbytec ne ho ka řa ní , mořalizova ní  a bez 
pomyslne ho vy chovne ho přstu.  

 

Nominova na byla i tř etí  přemie řa řoku 2015: S úsměvy idiotů: 

 

Jan Vodn ansky  
Hlasuji přo inscenaci S u sme vy idiotu  v Divadle v Dlouhe  s plny m ve domí m, z e moje nominace bude z 
ankety vyř azena kvu li konfliktu za jmu . Jsem totiz  autoř textu  inscenovany ch pí sní  dvojice V+S. Jedi-
nou polehc ují cí  okolností  mu z e by t to, z e nejsem autořem mluvene ho slova, o kteře  se pointovany mi 
ba snic kami postařali kolegove  z divadla. Rez ie J. Bořny a M. Hanus e s př ekvapivy mi hudební mi i po-
hybovy mi ařanz emi a vynale zavou sce nogřafií  zpu sobila v me m diva cke m přoz itku za zřac ny  stav: z 
pí sní , kteře  jsem v z ivote  zpí val ví ce nez  stokřa t, jsem me l pocit a plezí ř, jako bych je slys el popřve .  
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

 

HRY ROKU 2015 DLE HODNOCENÍ REDAKCE MF DNES 

Na c tvřte m mí ste  se spolu s dals í mi inscenacemi umí stila take  inscenace 

Divadla v Dlouhe  Lidska  tragikomedie. 

 

 

 

Cena Grenouille pro nejlepší českou inscenaci frankofonní 
předlohy za rok 2015 
Inscenace Viktor aneb Dítka u moci zí skala cenu Gřenouille přo nejleps í  c eskou 
inscenaci fřankofonní  př edlohy za řok 2015, kteřou v řoce 2016 popřve  udí lel festi-
val fřancouzske ho divadla Sněz tu žábu / Festival du théâtre français MANGE 
TA GRENOUILLE . 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

CENA KRITIKY a  

CENA ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON  

NA GRAND FESTIVALU SMÍCHU  
Na 16. řoc ní ku pařdubicke ho Gřand festivalu smí chu jsme hostovali s inscenací  Lidska  třagikomedie.  

Tato inscenace zí skala hned dve  ceny: cenu odborné kritiky a cenu za nejlepší mužský herecký 
výkon pro Jana Vondráčka.  

Jan Vondřa c ek je jediny m lauřea tem, kteřy  zí skal tuto cenu celkem tř ikřa t. V minuly ch letech ji obdř-
z el za vy kon v inscenací ch Lha ř  a Soubořne  dí lo Williama Shakespeařa ve 120 minuta ch.  

Nas e divadlo zí skalo na pařdubicke m festivalu ř adu cen jiz  v minulosti—ceny zí skaly např í klad in-
scenace Mas kařa da aneb Fantom opeřy, Da va me de ťa tku klysty ř nebo Nas i fuřianti. Ocene ni byli heř-
ci Helena Dvoř a kova , Pavel Tesař  nebo Kla řa Sedla c kova —Oltova . Cenu Ge nia smí chu za mimoř a dny  
př í nos v komedia lní m z a nřu zí skal řez ise ř a c len ume lecke ho vedení  nas eho divadla Jan Bořna. 

Jan Vondřa c ek v inscenaci Lidska  třagikomedie 
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ÚČAST NA FESTIVALECH  

V lednu jsme hostovali s inscenací  Lidská tragikomedie  na 16. řoc ní ku Grand festivalu smíchu v 

Pařdubicí ch. Inscenace zí skala Cenu křitiky a Jan Vondřa c ek zí skal Cenu za nejleps í  muz sky  heřecky  

vy kon. Př edstavení  me lo i velmi dobřy  diva cky  ohlas, ac koliv Lidska  třagikomedie př edstavuje pone -

kud netypickou podobou komedia lní ho z a nřu. Ceny byly př eda ny na slavnostní m Galavec eřu smí chu, 

na ne mz  vystoupila i třojice nas ich heřec ek Michaela Dolez alova , Veřonika Lazořc a kova  a Lenka Veli-

ka  (s dopřovodem Milana Potoc ka) s pí sní  Dí vka z leps í  řodiny. Vy be ř te to pí sne  Jana Vodn anske ho a 

Petřa Skoumala z inscenace S u sme vy idiotu  nebyl na hodny , neboť Jan Vodn ansky  zí skal Cenu Genia 

smí chu "za celoz ivotní  př í nos divadlu maly ch fořem a pí sn ove  texty, kteře  jsou svy m ořigina lní m hu-

mořem sta le řyzí  hodnotou c eske  modeřní  poezie" c a stec ne  i s př ihle dnutí m přa ve  k te to nas í  insce-

naci.  

V kve tnu 2016 jsme s inscenací  S úsměvy idiotů hostovali 

na mezina řodní m Festivalu přogřesivní ho divadla Divadel-

ní svět Brno. 

Sedmy  řoc ní k mezina řodní ho festivalu Divadelní  sve t Břno 

nabí dl tituly soubořu  z Ne mecka, Slovinska i R ecka. A ve 

sve m přogřamu se zame ř il na te ma souc asne ho stavu sve ta 

a řozde lova ní  spolec nosti. 

V c eřvnu 2016 hostovala inscenace Lidská tragikomedie na festivalu Dream Factory. Dřeam 

Factořy Ostřava je nejve ts í  př ehlí dkou přofesiona lní ho c inoheřní ho divadla  

přo s iřokou veř ejnost na seveřní  Mořave . Ve sve  koncepci přopojuje kvalitu  

mí stní  ume lecke  přodukce se s pic kovy mi inscenacemi z cele  C eske   

řepubliky i ze zahřanic í  a vypln uje bí le  mí sto na geogřaficke  mape  c esky ch  

festivalu  s nadřegiona lní m vy znamem. Nezastupitelny  vy znam festivalu  

spoc í va  v podpoř e řozmanitosti a řu znořodosti z a nřu , fořem divadla a jejich  

př edstavení  s iřoke  veř ejnosti.  

 

V za ř í  2016 hostovala inscenace S úsměvy idiotů v za ve řec ne  c a sti (epilog) 

Mezinárodního festivalu Divadlo. Plzen sky  festival je nejpřestiz ne js í  tu-

zemskou divadelní  př ehlí dkou. Divadlo v Dlouhe  zde hostuje přavidelne . 

Inscenace z cyklu Křa tka  Dlouha  Vykřičené domy byla v ř í jnu pozva na na 

festival Prix Bohemia Radio. Jiz  32. řoc ní k mezina řodní ho festivalu řozhla-

sove  tvořby se letos konal v Olomouci. Inscenace byla přvní m jevis tní m uve-

dení m te to pu vodne  řozhlasove  hřy dřamatika Davida Dřa bka. 



28 

 

Pod za s titou přima tořky hl. m. Přahy Adřiany Křna c ove . 
 
18. řoc ní k festivalu Dí te  v Dlouhe  nabí dl diva ku m nejzají mave js í  inscenace, kteře  v poslední  dobe  
vznikly v c esky ch a mořavsky ch přofesiona lní ch divadlech. Hřa li jsme dopoledne přo s koly, v podve-
c eř a vec eř přo stařs í  de ti a teenageřy a o ví kendech odpoledne přo řodic e a de ti.  
 
Festival ude lil dve  ceny, ocene na  divadla jsou vs ak tř i, neboť diva cke  hlasova ní  o Cenu Vojty Šál-
ka ma  tentokřa t ví te ze dva, coz  se stalo popřve  v osmna ctilete  histořii festivalu. Stejne  absolutní  hod-
nocení  zí skala př edstavení  Os klive  ka c a tko křa love hřadecke ho Divadla U staře  heřec ky a Spadla 
klec! plzen ske ho Divadla Alfa. Novinkou letos ní ho řoc ní ku je odborná Cena Dítko, kteřou ude lili 
studenti Katedřy Divadelní  ve dy FF UK, a to inscenaci Filmmakeř i c eskobude jovicke ho Male ho diva-
dla.  
 
Vs echny festivalove  tituly spojovalo téma jinakosti, odlišnosti, odchylky od nořmy. Zcela explicitne  
je vyja dř eno v Andeřsenove  Os klive m ka c a tku, ale do jiste  mí řy se objevuje ve vs ech festivalovy ch 
inscenací ch. Přincezna Tuřandot se vymyka  z nořmy, kdyz  nechce poslechnout sve ho cí sař ske ho otce 
a vda t se, Kocouř v bota ch je vy jimec ny  nejen tí m, z e chodí  obuty , ale hlavne  tí m, z e je chytř ejs í  nez  
jeho pa n. Přopojení  hřdinove  Nekonec ne ho př í be hu Bastien a Atřej se od svy ch vřstevní ku  lis í  kaz dy  
jinak, ale oba velmi vy řazne . Smolí c ek ma  na jinakost zade la no uz  svou řodinnou situací  - vychova va  
ho ta ta Jelen se střejdou Dan kem. Do be z ne ho přu me řu nezapada  ani agilní  policejní  ele v pořuc í k Vi-
ta sek (Spadla klec!), ani třpe ny  otlouka nek s nec ekany m ba snicky m talentem (Kapela jede!). Tuc n a ci, 
kteř í  se dostanou na Noemovu ařchu ve tř ech, ac koliv je uřc ena jen přo pa řy, se take  lis í  od be z ne  po-
pulace. A konec ne  film jako fenome n i jeho tvu řci, c ili Filmmakeř i, jsou řovne z  př edstaviteli hleda ní  
novy ch cest. Je-li jinakost přokletí , nebo dař, nebo obojí , pomu z e diva ku m moz na  zjistit přa ve  na s  
festival. 
 
18. ročník festivalu Dítě v Dlouhé nabídl devět představení pro nejrůznější věkové kategorie, 
která přijely zahrát soubory z Hradce Králové, Mostu, Českých Budějovic, Liberce, Plzně, Klad-
na či Pardubic. Vedle zřizovatele Divadla v Dlouhé, jímž je hl. m. Praha, podpořilo festi-
val Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR.  
 
Devět festivalových představení a dvě výtvarné dílny navštívilo celkem 2 112 převážně dět-
ských diváků. Návštěvnost činila  96 %. 

FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ—18. ročník 
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KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ 

V roce 2016 zajistil KMD pro své členy 67.199 vstupenek do pražských divadel.  Dotace hlavní-
ho města na vstupenku činila 23,33 Kč.  

Pod hlavic kou Divadla v Dlouhe  přacuje od řoku 2003 take  Klub mlady ch diva ku  (da le KMD).  
V Divadle v Dlouhe  mu z e KMD vyuz í t přo svou nabí dku te me ř  vs echna př edstavení , kteřa  jsou přa ve  
na řepeřtoa řu. Dotace KMD je souc a stí  dotace Divadla v Dlouhe .  
 
Cí lem KMD je kultivovat de ti a studenty přostř ednictví m divadelní ho ume ní , vhodnou fořmou dopl-
n ovat jejich vzde la ní  v oblasti ume lecke  a esteticke . Divadelní  ume ní  pu sobí  vy řazne  na mlade ho c lo-
ve ka ve smyslu citove m i vy chovne m, poma ha  řozví jet jeho fantazii a př edstavuje take  za bavnou foř-
mu vzde la ní . Přa ve  z ve domí  vs ech te chto kladu  divadelní ho ume ní  vznikl KMD. KMD je svy m pu so-
bení m na mla dez  v oblasti esteticke ho řozvoje osobnosti a utva ř ení  vlastní ch hodnotovy ch ořientací  
přostř ednictví m kvalitní ho přofesiona lní ho divadelní ho ume ní , nezastupitelny .  
 
KMD byl zaloz en v řoce 1964. V souc asnosti tvoř í  c lenskou za kladnu z a ci 8. a 9. tř í d ZS , studenti SS  a 
SOS  a take  uc n ovska  mla dez . Přo z a ky ZS  jsou zpřostř edkova va na odpolední  př edstavení , jejichz  ob-
sah a přovedení  odpoví da  mentalite  mla dez e te to ve kove  kategořie. Stařs í  mla dez  navs te vuje vec eřní  
př edstavení , spolec ne  s veř ejností . KMD řuc í  za kvalitu př edstavení , nabí dnuty ch svy m c lenu m. Za 
te me ř  padesa t let c innosti zaplnily sedadla přaz sky ch divadel  te me ř  c tyř i miliony mlady ch lidí .  
 
KMD je uka zkovy m př í kladem napln ova ní  koncepce kultuřní  politiky hl. m. Přahy: koncepce definuje 
jako jednu ze svy ch přiořit podpořu a řozs í ř ení  nabí dky kultuřní ho vyz ití  de tí  a mla dez e. Za řoven  je 
KMD př í kladem smysluplne  dotace na vstupenku, cí lene  na specifickou diva ckou kategořii (de ti a 
mla dez ).  Dotace skutec ne  sní z í  konec nou cenu vstupenky a její m př í jemcem je diva k. Me sto tí mto 
zpu sobem př ispí va  na vstupne  te m nejpotř ebne js í m.  
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Noc divadel je souc a stí  evřopske ho přojektu Euřopean Theatře Night, kteřy  přezentuje divadlo tvoř i-
vy m zpu sobem v netřadic ní  fořme  vz dy tř etí  listopadovou sobotu jiz  od řoku 2008. V C eske  řepublice 
přobe hl přvní  řoc ní k Noci divadel v řoce 2013.  C tvřty  řoc ní k Noci divadel se konal v sobotu 19. lis-
topadu. Nas e divadlo př ipřavilo přo tuto př í lez itost přogřam přo de ti i dospe le :  
 
15.00 O líné babičce 
Repří za oblí bene ho řodinne ho př edstavení   s maly m da řkem přo na vs te vní ky 
 
20.00 Dvacet let Divadla v Dlouhé 
V řa mci Noci divadel mohli na vs te vní ci shle dnout jedinec ny  poř ad, kteřy  vznikl př i př í lez itosti 20 let 
Divadla v Dlouhe . Jednotne  vstupne   c inilo 190 Kc . 
 
Noc divadel navštívilo v Dlouhé celkem 818 diváků, návštěvnost činila 99 %. 

NOC DIVADEL DALŠÍ AKCE—NOC DIVADEL 
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 

Dlouhodobě spolupracujeme s  divadelními soubory, hrajícími pohádky pro nejmenší děti. 
Tyto soubory zveme k hostování do divadelního foyer v termínech, kdy nemůžeme z provoz-
ních důvodů nasadit vlastní představení. Inscenace zároveň rozšiřují naši programovou na-
bídku pro děti od tří let.  Mnohé z insenací měly premiéru právě v Divadle v Dlouhé, kde se i 
nejčastěji reprízují. 
 
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI 
U sme vne  př í be hy dvou kamařa du : zelene ho z aba ka Kvaka a hne de ho řopus a ka Z blun ka na motivy 
stejnojmenne  de tske  kní z ky Ařnolda Lobela.   
Inscenaci př ipřavilo Divadlo přo maly . 
 
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA—přemie řa v Dlouhe  20. 9. 2014 
Klasicky  př í be h o la sce ví ly k přinci v jedne  male  kava řne , kde se potkají  on a ona.   
Hřaje divadelní  spolek LOKVAR. 
 
ZLATOVLÁSKY 
Sta ly  host divadla, divadelní  spolek LokVař, uvedl v přosinci 2012 v Dlouhe  přemie řu dvou loutko-
vy ch poha dek o Zlatovla sce přo de ti od tř í  let a celou řodinu.  
 
ČESKÝ HONZA—přemie řa v Divadle v Dlouhe  24. 3. 2013  
Novy  text o Honzovi napsal Ví t Petř ina. Jeho Honza není  hloupy , ale spí s  hodny , tedy neřoz-hodny .  
Hřaje divadelní  spolek LOKVAR.  
 
DESET ČERNOUŠKŮ—přemie řa v Divadle v Dlouhe  29. 11. 2015 
Loutkova  detektivka přo nejmens í  autořky Ivy Peř inove  v řez ii Michaely Homolove  v poda ní  soubořu 
LOKVAR me la přemie řu v nas em divadle, kde je take  přavidelne  řepří zova na. 
 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 
Př edstavení  přo mateř ske  s koly a 1. stupen  za kladní ch s kol. Komořní  př edstavení  přavidelne  hřaje-
me v divadelní  kava řne . U c inkují  Kařel Zima a Mařtin Matejka.  
Poha dku nastudovalo Divadlo AHA. 
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 

 
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ   
Sta ly  host Divadlo LOKVAR  hostuje v Dlouhe  s inscenací   přo přvní  stupen  za kladní ch s kol. Autořem 
i řez ise řem poha dky je Ařnos t Goldflam.  
 
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA  
Divadelní  spolek Anima Candida uva de l př edstavení  přo nejmens í  dopoledne přo s koly a o ví kendech 
přo řodiny s de tmi. S loutkami i na z ivo hřa li Miřoslav Ta bořsky  a Kateř ina Ta bořska . 
  
AUCASSIN A NICOLETA 
Př edstavení  na motivy stř edove ke  fřancouzske  legendy je uřc eno dřuhe mu stupni za kladní ch s kol.  V 
řez ii Michaely Homolove  u c inkují  Peteř Vařga a Mařtin Veliky .  Divadelní  spolek LOKVAR. 
 
JAK JENÍČKA A MAŘENKU NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY 
Jení c ek a Mař enka uz  jsou spí s e Jenda a Mařie, ale jejich jme na zpu sobují , z e se jim do z ivota sta le 
pletou poha dky Divadelní  spolek Anima Candida uva de l př edstavení  přo nejmens í  dopoledne přo 
s koly a o ví kendech přo řodiny s de tmi. S loutkami i na z ivo hřají  Miřoslav Ta bořsky  a Kateř ina Ta -
bořska . 
 
SNĚHURKA 
V řez ii Michaely Homolove  vznikla netřadic ní  loutkova  poha dka na klasicke  te ma. Přo de ti od tř í  let. 
Host—divadelní  spolek LOKVAR. 
 
MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
Divadlo v Celetne  hostovalo v Dlouhe  se dve ma řepří zami oblí bene ho titulu Mikula s ovy pata lie. Vy-
hove li jsme tak poz adavku Klubu mlady ch diva ku  a nasadili titul, vhodny  přo dřuhy  stupen  za klad-
ní ch s kol. 
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ 

S novou sezonou jsme se řozhodli př edstavit na-

s im diva ku m tvořbu řez ijní ho dua SKUTR a jejich 

spolupřacovní ku :  

STK THEATRE CONCEPT—ŽENY 

Tanec ní  př edstavení  o koř enech, za konitostech, 

řitua lech a steřeotypech z ivota z en vzniklo v řez ij-

ní  supeřvizi SKUTRU, autořkou na me tu, koncepce 

a řez ise řkou je Ade la Las tovkova  Stodolova .  Uved-

li jsme v Dlouhe  8. 10. 2016. 

 

STK THEATRE CONCEPT—MUŽI 

Synteticka  inscenace, kde se heřecka  akce, fyzicke  

jedna ní , tanec a sce nogřafie spojily, aby spolec ne  

vytva ř ely pomocí  metafoř a akcí  situace, kteře  ilu-

střují  typicke  okamz iky muz ske ho z ivota. Koncept 

a chořeogřafie Ade la Las tovkova  Stodolova , řez ie a 

dřamatuřgie Ade la Las tovkova  Stodolova  a SKU-

TR. Uvedli jsme v Dlouhe  11. 11. 2016. 

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO/REDUTA—BĚSI 

Inscenace břne nske  Reduty zveme k hostova ní  

přavidelne . V inscenaci řez ise řa Mařtina C ic va ka 

mohli diva ci znovu vide t Helenu C eřma kovou, kte-

řa  v Dlouhe  hostovala v hlavní  řoli inscenace Vlc í  

ja ma. Divadelní  adaptaci Dostojevske ho Be su  přo 

divadlo Reduta př ipřavili dřamatik Roman Sikořa 

a řez ise ř Mařtin C ic va k. Uvedli jsme 21.12. 2016. 

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO—FRANK PÁTÝ 

Nejnove js í  inscenace, kteřou nastudovala kmenova  

řez ise řka Divadla v Dlouhe  v Me stske m divadle 

Břno. Jedno z vřcholny ch de l s vy cařske ho dřamati-

ka Fřiedřicha Du řřenmatta. Autoř chařakteřizoval 

svou hřu jako  „Gangsteřskou opeřu o př a telství  na 

z ivot a na nic, a přo z ivot, jaky  je“ .  

V Divadle v Dlouhe  6. přosince 2016 
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ 

JIDIŠ VE TŘECH 

Heřec ka a zpe vac ka Hana Fřejkova  uvedla v 

přu be hu řoku v divadelní  kava řne  ne kolik 

konceřtu  jidis  pí sní , spojeny ch s vypřa ve -

ní m o lidsky ch řadostech a střastech. Hana 

Fřejkova  př izvala ke spolupřa ci klařinetistu 

Milana Potoc ka z Divadla v Dlouhe  , akořde-

onistu Sla vka Břabce  a zpe vac ku Mařiannu 

Bořeckou. 

HMYZ JDE PO CESTĚ 

V kve tnu vystoupil v Dlouhe  na s  přavidelny  host—tanec ní  diva-

dlo BUFO, tentokřa t s př edstavení m HMYZ JDE PO CES-

TE . Př edstavení  zkouma  s nadsa zkou a humořem z ivot vybřa-

ny ch dřuhu  hmyzu. BUFO je patřne  nejořigina lne js í m tanec ní m 

soubořem v C echa ch. Zcela přogřamove  se snaz í  vymanit 

z jake hokoli s katulkova ní  a nezař azovat se ani mezi folklořní  sku-

piny, ani mezi pohybova  divadla. Poc a tky  spadají  do řoku 1992, 

kdy jej zaloz ili chořeogřaf Mařtin Pacek a řez ise ř Jan Mens í k. 

V soubořu pu sobí  tanec ní ci jak přofesiona lní  tak amate řs tí  

(Chořea Bohemica, C esky  souboř pí sní  a tancu , Impuls). 

 

MRAKOPLAŠ LIGHT ORCHESTRA - ATMOSFÉRICKÉ BLUES 

Komponovany  vec eř nabí dl nejen konceřt muzikantu  Pavla Lipta ka a Mařtina Kalendy, ale přobe hla i 

vy stava vy tvařny ch přací  Dagmař Uřba nkove  a kř est ba snicke  sbí řky Uvnitř  a venku te to ume lkyne . 
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S estna cte ho listopadu 2016 jsme oslavili 20 let c innosti nas eho diva-
dla. Divadlo v Dlouhe  vzniklo v řoce 1996 na za klade  vy sledu  vy be řove -
ho ř í zení  vypsane ho zř izovatelem hl. m. Přahou. Slavnostne  otevř eno 
bylo 16. listopadu te hoz  řoku.  

Za dobu sve  existence jsme uvedli 104 přemie ř, z toho 33 komořní ch 
(sce nicka  c tení  a Křa tka  Dlouha ). Ze 71 titulu  be z ne ho řepeřtoa řu bylo  
33 uvedeno v c eske  přemie ř e. S lo o pu vodní  sce na ř e, nove  dřamatiza-
ce, autořske  adaptace c i u přavy přozaicky ch i dřamaticky ch textu , 
a take  nove  př eklady, poř í zene  př í - mo přo Divadlo v Dlouhe . 

Za dosavadní ch dvacet sezon Divadlo v Dlouhe  odehřa lo 4 046 vlastní ch př edstavení  na vlastní  sce ne  
a uvedlo 1 032 př edstavení  hostují cí ch soubořu , kteřa  vide lo celkem 1 403 225 diva ku . Dals í  deseti-
tisí ce diva ku  vide ly nas e př edstavení  na za jezdech. Te ch bylo celkem 480, ve ts inou doma cí ch (nas í  
nejc aste js í  s tací  je v tomto ohledu divadlo v De c í ne ), ze zahřanic ní ch byla nejvzda lene js í  destinací  
Bogota v Kolumbii. 

Přu me řna  na vs te vnost od ř. 2006 neklesla pod 93%.  

Přu me řna  cena vstupenky se z 31 Kc  v řoce 1996 postupne  dostala na 160 Kc  v řoce 2016. 

 

NOC DIVADEL VÝROČÍ DVACET LET DIVADLA V DLOUHÉ 

104  
přemie ř 

1 403 225  
diva ku  

5078  
př edstavení  
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Vy řoc í  jsme oslavili ve stř edu 16. listopadu 2016 specia lní m přogřa-
mem. Křome  pí sní  z inscenací  jsme uvedli take  dřamatickou minia-
tuřu Va clava Havla Ela, Hela a stop. Za ve ř vec eřa patř il dřaz be  kul-
tovní ch řekvizit a kosty mu  a přo- mí ta ní  dokumentu  o Dlouhe . 

Slavnostní ho vec eřa se u c astnili souc asní  i by valí  zame stnanci, pařt-
neř i a spolupřacovní ci, za stupci zř izovatele, Ministeřstva kultuřy a 
dals í ch institucí , sponzoř i a da řci. 

Př i př í lez itosti vy řoc í  jsme vydali publikaci „Dvacet let Divadla v Dlou-
he “, kteřa  podřobne  mapuje zejme na poslední ch pe t let nas í  c in-
nosti a navazuje tak na publikaci, vydanou př i př í lez itosti patna cte ho 
vy řoc í  divadla. 

NOC DIVADEL VÝROČÍ DVACET LET DIVADLA V DLOUHÉ 
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ONĚGIN BYL RUSÁK —na řepeřtoa řu od řoku  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZNAMNÉ REPRÍZY 

150 

450 

JAK JSEM SE ZTRATIL —na řepeřtoa řu od řoku  2000 
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„Pojďte do toho s námi. Zadním vchodem“  

Tí mto sloganem zaha jil se zac a tkem př edchozí  sezony c innost Klub patřonu  Divadla v Dlouhe . Cí lem 

klubu je oslovit dřobne  a stř ední  individua lní  da řce z oblasti nas ich diva ku  a fanous ku  a podní tit je-

jich za jem o dlouhodobou podpořu divadla.  Kategořie patřonu  (Ele v, Bařd, Doyen) jsou da ny vy s í  

financ ní ho dařu.  

Patřonu m nabí zí me moz nost u c astnit se aktivne ji divadelní ho de ní , ať uz  fořmou na vs te vy zkous ky 

nove  inscenace, besed s tvu řci, přohlí dek za kulisí  nebo osobní ho seřvisu př i na kupu vstupenek. 

Klub patřonu  se setkal s velky m za jmem. Poc et da řcu  sta le řoste. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KLUB PATRONŮ DIVADLA V DLOUHÉ 
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Celkem akcí pořádaných divadlem       
Z toho: 

  poc et př edstavení  na vlastní  sce ne  vlastní m soubořem       
  poc et př edstavení  vlastní ho soubořu na za jezdech         
  poc et př edstavení  hostu  a v řa mci spolupoř a da ní             
 přona jmy k divadelní m u c elu m             

 
 

V roce 2016 nabídlo Divadlo v Dlouhé divákům celkem titulů 
Z toho: 

 Inscenací  a dals í ch akcí  řealizovany ch vlastní m soubořem 
 fořmou hostova ní  nebo spolupoř a da ní  
 fořmou přona jmu 

 
 

Procento návštěvnosti            
Celkový počet diváků na domácí scéně na představeních vl. souborem a host  
Z toho: 

 poc et de tsky ch a studentsky ch diva ku      
 podí l de tsky ch diva ku  v publiku      
 poc et př edstavení  přo de ti a mla dez   
      

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

VÝKONOVÉ UKAZATELE 
STRUKTURA PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ 

AKCE 

TITULY 

DIVÁCI 

 

  
 338 

 
    234   

18     
84 

      2 
 
 

56  
 

24 
30 

2 

       
   

 96 % 
80.651  

          
39.331           
49 % 
129 

 
850  

         8.100 
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VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ 

 

Stejne  jako v př edchozí ch letech jsme i letos usilovali o zí ska ní  financ ní ch přostř edku  z nejřu zne js í ch 

zdřoju .  Oslovili jsme desí tky potencia lní ch pařtneřu  ze soukřome  sfe řy a podali ř adu z a dostí  o gřan-

ty a dotace z veř ejny ch zdřoju .  Př ehled z a dostí  o př í spe vek z veř ejny ch zdřoju  a skutec ne  obdřz e-

ny ch př í spe vku  uva dí me v na sledují cí  tabulce: 

 

 

 

Z tabulky je zř ejme , z e  ví cezdřojove  financova ní  v přave m slova smyslu přakticky neexistuje—

přostř edky, kteře  je moz ne  zí skat z veř ejny ch zdřoju , tvoř í  pouhy  zlomek celkovy ch na kladu  divadla . 

Tyto přostř edky jsou naví c zpřavidla poskytova ny na mimoř a dne  akce (přemie řy, festivaly) nikoli na 

be z ny  přovoz.  Přostř edky, zí skane  z jiny ch zdřoju  nez  je dotace zř izovatele, pokřy vají  osm desetin  

přocenta celkovy ch na kladu . 

 

* Financ ní  přostř edky od individua lní ch da řcu   jsou va za ny na sezonu, nikoli na kalenda ř ní  řok, c a st 

jich tedy bude c eřpa na az  v přvní  polovine  řoku 2017. 

Subjekt - příjemce žádosti účel  požadovaná částka Obdržená částka 

Ministeřstvo kultuřy C R Festival Dí te  v Dlouhe  55.511 Kc  50.000 Kc  

Nadace C esky  liteřa řní  fond Stipendium přo absolventy 30.000 Kc  30.000 Kc  

Sta tní  fond kultuřy C R Festival Dí te  v Dlouhe  75.168 Kc  65 000 Kc  

Nadace Z ivot ume lce Festival Dí te  v Dlouhe  40 000 Kc  0 

Individua lní  da řci Realizace novy ch inscenací   390.981 Kc  * 
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
 

 

 

 

KOMENTÁŘ  

 

K EKONOMICKÉ ČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 

 

     

 

 

 

 

DIVADLO V DLOUHÉ 

DLOUHÁ 39 

PRAHA 1 
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
PROCENTO SOBĚSTAČNOSTI 

Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové činnosti 35,9 %. 

               

 

Procento soběstačnosti zásadním způsobem ovlivňují následující okolnosti: 

 49 % našich diváků tvoří děti a mládež, cena vstupenek je tedy nižší 

 téměř čtvrtina neinvestiční dotace je použita na úhradu nájemného a služeb s ním spojeným. 

 

Procento soběstačnosti se oproti loňskému roku zvýšilo, jeho výše je ale závislá zejména na aktuálním po-

čtu inscenací pro děti a mládež na repertoáru, není tedy relevantní výpovědí o hospodaření divadla. 

 

TABULKA ČÍSLO 1 

 ROZBOR HOSPODAŘENÍ  PO ZA ROK 2016 – HLAVNÍ ČINNOST 

 

Přes původně plánovanou ztrátu vykazuje Divadlo v Dlouhé úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 4 tis. 

Kč.  Vyrovnaného rozpočtu jsme dosáhli díky vyšším tržbám ze vstupného doma a na zájezdech, výrazně 

zvýšeným příjmům z darů a díky řadě úsporných opatření, která jsou ale dlouhodobě neudržitelná. 

 

TRŽBY – VÝNOSY CELKEM 

V roce 2016 dosáhlo Divadlo v Dlouhé historicky nejvyšších tržeb z představení na domácí scéně. 

 

PROPOČET PROCENTA SOBĚSTAČNOSTI V ROCE 2016 

  Náklady v tis. Kč Příjmy mimo dotaci HMP 

Hlavní činnost                      63341                              22208 

Doplňková činnost                        711                                790 

C e l k e m                      64052                              22998 

Procento soběstačnosti = 35, 9 % 
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
Ostatní výnosy zahrnují zejména: 

 výnosy z členských poplatků KMD (6.830 tis. Kč) 

dary a granty (328 tis. Kč) 

tržby z prodeje programů a plakátů (182 tis. Kč) 

tržby za nevyčerpané dárkové poukázky po lhůtě uplatnění (262 tis. Kč) 

 

Dalšími výnosy jsou tržby za televizní přenosy, přeúčtování dopravy na zájezdy, tržby za poštovné, úroky 

z provozního účtu apod. 

 

NÁKLADY CELKEM 

Materiálové náklady 

Spotřeba materiálu – spotřeba materiálu je v souladu s upraveným rozpočtem.  

Spotřeba energie – nižší spotřeba v důsledku nižších cen energií v roce 2016. Ve spotřebě energie se proje-

vila také pokračují výměna osvětlení jeviště i hlediště za úspornější variantu. 

Ostatní – materiálové náklady dále zahrnují náklady na prodané zboží v ceně pořízení a aktivaci majetku, 

která se účtuje mínusem. 

 

Služby 

Opravy a udržování – čerpání odpovídá upravenému rozpočtu. Během divadelních prázdnin jsme vyměnili 

podlahovou krytinu v zákulisí, opravili benátské štuky v hledišti a provedli generální opravu jevištních ta-

hů. Kromě výše uvedených velkých oprav byly prováděny běžné opravy a údržba prostor a opravy inscena-

cí. 

Cestovné – v souladu s upraveným rozpočtem. 

Náklady na reprezentaci – v souladu s upraveným rozpočtem. Cca 50% výdajů na reprezentaci je formou 

reciproce, jsou tedy kompenzovány ve výnosech. 

Nájemné a služby spojené s nájmem  - nájemné odpovídá rozpočtu. Vyšší náklady oproti loňskému roku 

jsou způsobeny zkreslením skutečnosti roku 2015, kdy byly náklady sníženy o přeplatek záloh na služby 

spojené s nájmem z roku 2011 (v roce 2011 byly zálohy placeny v plné výši, čerpání bylo ale z důvodu re-

konstrukce objektu jen dílčí. Proto došlo k velkému přeplatku, který se podařilo získat zpět až v roce 2015). 

Úklid – nižší náklady oproti předchozímu období - přesun části nákladů do doplňkové činnosti, menší počet 

velkých akcí a tedy i generálních úklidů. 

Výkony spojů – náklady na poštovné a telefony trvale klesají, mírně ale rostou náklady na internetové při-

pojení. 

Honoráře externích umělců – uvedeny jsou pouze honoráře umělců, kteří jsou plátci DPH. Ostatní honoráře 

externích umělců jsou zahrnuty v ostatních osobních nákladech. Oproti předchozímu období jsme v roce 

2016 spolupracovali s menším počtem umělců, kteří jsou plátci DPH. 

Tantiémy – vyšší náklady odpovídají vyšším tržbám. 

Propagace – v souladu s upraveným rozpočtem. Položka zahrnuje také náklady na propagaci formou barte-

rů a reciproce, kdy jsou proti nákladům účtovány výnosy doplňkové činnosti.  

Ostatní služby – ostatní služby obsahují zejména (nejvýznamnější položky): 

 Náklady na nákup vstupenek pro KMD  6.718 tis. Kč 
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
Náklady na festival Dítě v Dlouhé 252 tis. Kč 

Zákonné revize – 316 tis. Kč 

Ostatní služby nemateriální povahy (zakázková výroba dekorací, závodní stravování, počítačový ser-

vis, služby právníka, zábory komunikace, pronájem kontejnerů na odvoz odpadu, zabezpečení po-

žární ochrany a dalších dodavatelských služeb). 

 

Osobní náklady 

Mzdové náklady  - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2016. Rozpočet byl upraven 

v listopadu po zákonném navýšení mzdových tarifů. Rozpočtované mzdové náklady byly čerpány v plné 

výši. 

Ostatní osobní náklady – jedná se zejména o honoráře hostujících umělců, dále o dohody o provedení prá-

ce a dohody o činnosti. V souladu s upraveným rozpočtem a skutečností předchozího období.  

Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2016, rozpočet byl upraven 

po listopadovém navýšení tarifních platů. 

Zákonné sociální náklady FKSP – v souladu s upraveným rozpočtem. 

Ostatní – náklady na nemocné zaměstnance, stravenky a zákonné pojištění zaměstnanců. 

 

Daně a poplatky 

Jedná se zejména o zábory komunikace pro parkování nákladních vozidel při hostování a zájezdové čin-

nosti. 

Ostatní náklady   

Nejvyšší položkou ostatních nákladů je pojištění majetku proti živelným pohromám a pojištění odpověd-

nosti za škody. V položce „škody“ je zahrnut odpis programů po derniérách.  

 

Odpisy  

Odpisový plán byl v prosinci 2016 rozhodnutím Rady zastupitelstva snížen z 3.009 na 1.765,5 tis. Kč. Sní-

žený odpisový plán byl dodržen. 

 

Drobný dlouhodobý majetek 

Nejvyšší položkou jsou náklady na výrobu divadelních výprav.  Dále jsme pořizovali drobný dlouhodobý 

majetek zejména do sekce zvuku (mikrofony, reprobedny, mikroporty), osvětlovací sekce (reflektory, pro-

jektor), vybavení jeviště i hledištní části a dovybavili jsme administrativu výpočetní technikou. 

 

Neinvestiční příspěvek a dotace 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele činil 41.284,8 tis. Kč. Dále jsme obdrželi granty od Ministerstva kultu-

ry a Státního fondu kultury na festival Dítě v Dlouhé v celkové výši 115 tis. Kč a čerpali jsme dva granty 

Českého literárního fondu na stipendia pro začínající umělce. 

 

Hospodářský výsledek 

Úspora neinvestičního příspěvku ve výši 4 tis. Kč.  
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
TABULKA ČÍSLO 2  

ROZBOR DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA ROK 2016 

 

Celkový objem doplňkové činnosti je nižší, než jsme plánovali. Snížily se výnosy z reklamy, propagace a 

inzerce (obecný odklon inzerentů od tištěné propagace se netýká jen našeho divadla), nižší byly také výno-

sy z pronájmů divadelního sálu (menší zájem o pronájmy divadla a preference akcí, pořádaných formou 

partnerství a spolupořádání). 

Součástí výnosů jsou i tržby za prodej reklamních triček divadla, CD hudby z inscenací, knih a dalších pro-

pagačních předmětů, souvisejících s našimi představeními a výnosy z reklamy, zejména v rámci bartero-

vých dohod.  

Struktura příjmů v doplňkové činnosti za rok 2016: 

 výnosy z reklamy, propagace a inzerce  467 tis. Kč 

 výnosy z podnájmů divadelního sálu               35 tis. Kč 

výnosy z podnájmů ostatních prostor   245 tis. Kč 

 

Náklady doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména náklady na pronájem objektu včetně spotřeby elektrické 

e energie a služeb (úklid atd.). K nákladům doplňkové činnosti patří také náklady související se zajištěním 

reklamy a propagace sponzorů a s prodejem propagačních a dalších předmětů: výroba reklamních triček, 

nákup CD a knih apod. Dalším nákladem doplňkové činnosti jsou mzdové náklady a sociální a zdravotní 

pojištění zaměstnanců, zajišťujících tuto činnost. Jedná se o podíl mezd zaměstnanců, kteří zabezpečují 

podnájmy a zajišťují reklamu, propagaci a barterové služby pro obchodní partnery - sponzory.   

Očekávaná výše daně z příjmů – daň z příjmů nebudeme hradit, neboť jsme uplatnili daňový odpočet za 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Hospodářský výsledek činí 79 tis. Kč. Tuto částku navrhujeme přidělit do rezervního fondu divadla. 

 

Na všechny činnosti provozované v rámci doplňkové činnosti bylo vydáno živnostenské oprávnění. Jsme 

plátci DPH z doplňkové činnosti. 

 

TABULKA 5 a 9  

PLNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A  PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZA ROK 2016 

 

Prostředky na platy byly čerpány do výše limitu mzdových prostředků, který byl upraven na základě roz-

počtového opatření z 1. 11. 2016 (úprava limitu prostředků na platy a zvýšení neinvestičního příspěvku). 

Ostatní osobní náklady – jedná se o honoráře hostujících umělců, dále o dohody o provedení práce a doho-

dy o činnosti. Náklady na honoráře hostujících umělců stále rostou, v neposlední řadě také proto, že se 

umělci stávají plátci DPH. 

Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2016. 

Počet zaměstnanců – nižší než plán z důvodu čerpání mateřských dovolených a fluktuace v umělecko-

technické složce, zejména v jevištní technice. 
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

TABULKA ČÍSLO 1 ROZ – FOND ODMĚN  

Fond odměn nebyl v roce 2016 čerpán. 

TABULKA ČÍSLO 2 – FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

Čerpání FKSP proběhlo v souladu s vnitřními předpisy divadla a s rozpočtem FKSP na rok 2016. Veškeré 

čerpání bylo pokryto ze zdrojů roku 2016 (odvod z mezd) a ze zůstatku minulých let.  

TABULKA ČÍSLO 3 – REZERVNÍ FOND 

Rezervní fond byl v roce 2016 tvořen zůstatkem z minulých let zvýšeným o přijaté dary. Dary jsou po-

drobně vypsány v tabulce. Počet dárců výrazně vzrostl poté, co zahájil činnost Klub patronů. Přijaté dary 

byly částečně čerpány v roce 2016, některé budou dle darovacích smluv čerpány v roce 2017 (dary na po-

řízení divadelních výprav sezoně 2016/2017). Některé z darů, čerpaných v roce 2016 byly přijaty již 

v roce 2015. Navrhujeme navýšení rezervního fondu o zisk doplňkové činnosti ve výši 79 tis. Kč. 

TABULKA ČÍSLO 4 – INVESTIČNÍ FOND 

Investiční fond jsme v roce 2016 čerpali na obnovu dosluhujícího vybavení ve výši 1.427 tis. Kč. Pořídili 

jsme modernizaci svítidel, nový videoprojektor, vyměnili jsme technologii osvětlení divadelního sálu, mo-

dernizovali hardware osvětlovacího pultu, pořídili profesionální zvukovou kartu a modernizovali zvukový 

pult. Čerpání investičního fondu probíhalo po předběžném schválení Radou ZHMP. 

Do investičního fondu byly také převedeny prostředky HMP na pořízení nové opony ve výši 150 tis. Kč. 

Tyto prostředky byly čerpány ve výši 144 tis. Kč. 

TABULKA ČÍSLO 5a a 5b – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY 

Divadlo v Dlouhé neobdrželo v roce 2016 žádné účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu 

HMP. 

TABULKA ČÍSLO 6 – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁT-

NÍHO ROZPOČTU  

Divadlo v Dlouhé obdrželo v roce 2016 účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu takto: 

 50 tis. Kč od Ministerstva kultury na realizaci festivalu Dítě v Dlouhé  

 65 tis. Kč od Státního fondu kultury ČR na realizaci festivalu Dítě v Dlouhé 

TABULKA ČÍSLO 7 – PŘEHLED O FINANČNÍCH PROSTŘEDCÍCH POSKYTNUTÝCH NA PRO-

JEKTY OPP, OP LZZ A EHP 

Divadlo v Dlouhé neobdrželo v roce 2016 žádné finanční prostředky na tyto projekty 

TABULKA ČÍSLO 8—PŘEHLED O PŘEDMĚTECH POŘÍZENÝCH NA LEASING 

Divadlo v Dlouhé nepořizovalo ani nevlastnilo v roce 2016 žádné předměty na leasing. 

TABULKA ČÍSLO 3 OZV - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Divadlo v Dlouhé čerpalo v roce 2016 investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na jednu investiční 

akci, a to na pořízení nehořlavé opony. Pořízení opony bylo realizováno v prosinci 2016. 

Nákupy majetku z investičního fondu jsou uvedeny v tabulce číslo 4 – Investiční fond. 
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TABULKA ČÍSLO 4/OZV - VÝKONOVÉ UKAZATELE 

 

V roce 2016 Divadlo v Dlouhé produkovalo nebo spolupořádalo 338 představení ať už vlastním souborem 

doma nebo na zájezdech, hostujícími soubory nebo formou divadelních podnájmů. Struktura představení je 

patrná z grafu: 

 
Počet představení na vlastní scéně – na vlastní scéně vlastním souborem jsme odehráli 234 představení. 

Počet představení hostujících souborů odpovídá plánu.  

Počet představení na zájezdech – celkem jsme uskutečnili 18 zájezdů, což je více, než plán i než skutečnost 

loňského roku.  

Počet pronájmů – nižší počet pronájmů koresponduje s vyšším počtem představení prostřednictvím vlastní-

ho souboru a hostů a s vyšší zájezdovou činností. 

Nabídnuté tituly - diváci měli v roce 2016 z čeho vybírat. Naše divadlo nabídlo divákům celkem 56 insce-

nací a dalších akcí, z toho 24 titulů v nastudování vlastního souboru, a 32 inscenací hostů nebo v rámci 

spolupořádání a pronájmů a dalších akcí.  

Návštěvníci na vlastní scéně – v roce 2016 navštívilo Divadlo v Dlouhé 80.651 návštěvníků, z toho 89 % 

diváků přišlo na představení domácího souboru. Celkový počet diváků je téměř totožný s předchozím ro-

kem, počet diváků, kteří navštívili představení domácího souboru, je ale vyšší. 

Výnosy jsou komentovány u tabulky číslo 1., výnosy z doplňkové činnosti u tabulky číslo 2.  

 

Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně  

 

Doplatek hl. města Prahy je propočítán z neinvestičního příspěvku zřizovatele. Součástí neinvestičního pří-

spěvku Divadla v Dlouhé je i dotace Klubu mladých diváků. Činnost KMD nijak nesouvisí s produkcí 

představení a proto nelze jeho dotaci zahrnout do částky, ze které propočítáváme doplatek hl. m. Prahy na 
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představení a na diváka. Proto jsme pro účely těchto dvou propočtů dotaci snížili o dotaci KMD a příspěv-

ky Ministerstva kultury, které byly poskytovány prostřednictvím zřizovatele, došlo tedy ke zvýšení nein-

vestiční dotace. 

 

Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně činí 129 tis. Kč. Doplatek na 1 návštěvníka je 491 

Kč. Důležitou okolností, která má negativní vliv na výši doplatků, je skutečnost, že Divadlo v Dlouhé má 

49 % diváků z řad dětí a mládeže a tomu odpovídají i tržby z představení – výše vstupného začíná na 60 

Kč. 

 

Návštěvnost na vlastní scéně činila 96 %. 

Tržebnost na vlastní scéně činila 89 %. 

Průměrná cena vstupenky: Cena vstupenky v roce 2016 činila 163 Kč, což je nárůst o 4 % oproti před-

chozímu roku, kdy činila průměrná cena vstupenky 157 Kč. 

Počet premiér 

V roce 2016 jsme uvedli pět premiér, z toho tři na velké scéně a dvě premiéry v rámci cyklu Krátká Dlou-

há.  

Počet derniér 

V roce 2016 uvolnily čtyři inscenace místo novým titulům. 

Představení pro děti a mládež  (příloha k tabulce) 

Divadlo v Dlouhé hraje pravidelně pro děti a mládež, a to jak dopoledne pro školy, tak o víkendech pro 

rodiny s dětmi. Představení zajišťujeme zejména vlastním souborem, nabídku rozšiřujeme o nejzajímavější 

dětské inscenace z celé republiky. Významný podíl našeho publika tvoří diváci z Klubu mladých diváků, 

který soustřeďuje individuální zájemce o divadelní představení z řad druhých stupňů základních škol a 

středoškoláků. Každoročně pořádáme festival Dítě v Dlouhé, letos proběhl již  18. ročník, jako vždy za 

velkého zájmu diváků. Nabídku pro mládež jsme před několika lety rozšířili o Festival 13+ (festival pro 

nejkritičtější diváky). Jedná se o divadelní přehlídku určenou teenagerům, jedinou svého druhu v republice. 

Tento festival byl z listopadu 2016 odsunut na leden 2017. Důvodem byly listopadové oslavy 20 let založe-

ní Divadla v Dlouhé.  

V roce 2016 jsme odehráli celkem 129 představení pro tuto věkovou kategorii. Podrobný přehled před-

stavení odehraných pro děti a mládež v roce 2016 přikládáme. 

Představení našeho divadla navštívilo 39.331 dětí a studentů, což je 49 % z celkového počtu diváků.  
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Mladí diváci nejčastěji navštěvovali dopolední představení pro školy a odpolední rodinná představení. Vý-

znamný počet dětí a mládeže navštěvuje také večerní představení, ať už v rámci Klubu mladých diváků 

nebo na základě nabídky našeho obchodního oddělení středním školám. 

 
 

TABULKA ČÍSLO 6/OKP - NÁKLADY NA INSCENACE  ZA ROK 2016 

V roce 2016 jsme uvedli pět premiér, z toho tři na velké scéně a dvě premiéry v rámci cyklu Krátká Dlou-

há. Premiéry z cyklu Krátká Dlouhá mají výrazně nižší pořizovací náklady a omezený počet repríz. 

 

TABULKA  VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ  

KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ V ROCE 2016 

 

Klub mladých diváků (KMD) nabízí členství na jednotlivé školní roky.  Proto počet členů můžeme evido-

vat pouze v kategorii školní rok = divadelní sezona:  

Počet členů KMD sezoně 2016/2017: 13.660 dětí a 695 doprovodů z řad vyučujících. 

 

Údaje za kalendářní rok 2016: 

KMD vydal v roce 2016 celkem      67.199 vstupenek. 

Průměrná cena vstupenky pro členy KMD                     99,98 Kč 

Dotace hlavního města na vstupenku pro členy KMD     23,33 Kč 

Dotace MHMP na činnost KMD              1.568 tis. Kč  

 

 

V Praze dne 24. ledna 2017 

 

 

       Daniela Šálková 

                    ředitelka Divadla v Dlouhé 
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Přílohy 

 

Tabulka č. 1  -  Rozbor hospodaření PO – hlavní činnost 

Tabulka č. 2 - Rozbor hospodaření PO – doplňková činnost 

Tabulka číslo 5 – Plnění počtu pracovníků a prostředků na platy 

Tabulka číslo 1 – Fond odměn 

Tabulka číslo 2 – FKSP 

Tabulka číslo 3 – Rezervní fond 

Tabulka číslo 4 – Investiční fond 

Tabulka číslo 5 - Účelové neinvestiční prostředky města  

Tabulka číslo 6 - Účelové neinvestiční prostředky státu 

Tabulka číslo 7- Přehled o finančních prostředcích na projekty OPP, OP LZZ a EHP 

Tabulka číslo 8 – Přehled o předmětech pořízených na leasing 

Tabulka číslo 9 – Plnění počtu pracovníků a prostředků na platy 

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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