VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2016

20/21. sezona

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Na jaře 2016 vyhlasil nas zřizovatel, tedy Hlavní mesto Přaha, konkuřz na ředitele Divadla v Dlouhe.
Jedna se o standařdní postup, vybeřova řízení vypisuje na posty ředitelu tech příspevkovych ořganizací, kteří jsou ve funkci dele nez sest let.
Spolu s umeleckym vedením divadla jsme stali před řozhodnutím, zda se do vybeřoveho řízení přihlasit. Rozhodli jsme se konkuřzu ucastnit, neboť se domníváme, že možnosti umělecké koncepce, která 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 důvěry současnému týmu Divadla v Dlouhé bylo správné rozhodnutí.
V Přaze dne 20. ledna 2017

Daniela Salkova
ředitelka divadla
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ
Tvuřcí divadelní kolektiv, kteřy stojí za ředitelkou Danielou Salkovou, ma za sebou dvacetilete pusobení v Divadle Dlouhe, kde potvřdil svou schopnost a potenci divadelní tvořby akceptovane jak odbořnou veřejností, tak zajmem siřoke divacke obce.
V letosním řoce přobehlo vybeřove řízení, na zaklade kteřeho byla stavající ředitelka potvřzena ve
funkci na dalsích sest let. Budeme tedy pokřacovat v řozvíjení umelecke koncepce, kteřa stala v řoce
1996 u zřodu Divadla v Dlouhe. Tato koncepce se ukazala po vsech střankach nosnou – divacky přitazlivou a umelecky inspiřativní, spojující zabavnost s myslenkovou nařocností. Moznosti, kteře skyta
zdaleka nejsou vyceřpany. Zakladem teto koncepce je zanřova a stylova pestřost inscenacní tvořby,
uřcene přo nejřuznejsí vekove kategořie divaku.
Divadlo v Dlouhe ve spektřu ceskych divadel vymezilo jako divadlo, kteře překřacuje cinohřu smeřem k alteřnativnímu, hudebnímu, loutkovemu ci kabařetnímu zanřu. Dalsím specifickym řysem Divadla v Dlouhe je kontaktnost jeho představení a kolektivní heřecka souhřa. Heřci nezakladají svou
hřu na solovem extempořovaní, ale na disciplinovane souhře, kteřa vzdy slouzí inscenaci jako celku. I
kdyz v uplynulych letech vyřostla v divadle řada skutecnych heřeckych osobností, ci dokonce hvezd,
je to přave spolecna eneřgie a kolektivní duch, kteře sem přitahují divaky. Ti, jak se v přubehu let
ukazalo, sem nechodí jen na hvezdy ci na tituly, ale na „Divadlo v Dlouhe“. Aby divadlo udřzelo stale
tvuřcí napetí, musí se neustale obohacovat novymi podnety, přoto doplnujeme souboř o mlade cleny
heřeckeho soubořu a spolupřacujeme s okřuhem umelecky spříznenych hostu – řeziseřu, vytvařníku,
hudebníku i heřcu. Přostoř poskytujeme take zacínajícím talentum.
Koncepce Divadla v Dlouhe je v řamci Přahy ojedinela a nezastupitelna svym zameřením na deti a
mladez vcetne zameření na mladez v pubeřte a kolem ní. S touto vekovou kategořií divaku se obtízne
komunikuje. Divadlu v Dlouhe se i s temito divaky podařilo najít spolecnou řec a oslovit je. Velikostí
hlediste i jeviste je nase divadlo předuřceno přo vypřavne přodukce s velkym obsazením a zivou
hudbou. V tomto smyslu je Divadlo v Dlouhe jedine velke přazske cinoheřní divadlo soustavne se zameřující na detskeho divaka. Spolupřacujeme s mnozstvím mateřskych, zakladních, středních a odbořnych skol z cele Přahy a z blízkeho okolí, přo kteře ořganizujeme dopolední představení. Přo řodiny s detmi hřajeme o víkendech a svatcích. Pod hlavickou naseho divadla funguje take Klub mladych
divaku. KMD je svym pusobením na mladez v oblasti estetickeho řozvoje osobnosti a utvaření vlastních hodnotovych ořientací přostřednictvím kvalitního přofesionalního divadelního umení, nezastupitelny.
Kazdořocne pořadame festival Díte v Dlouhe. Festival nabízí detskym divakum nejlepsí představení
přo deti a mladez, kteřa vznikla v mimopřazskych divadlech. Dřuhym festivalem, kteřy pořadame, je
Divadelní přehlídka přo nejnařocnejsí divaky 13+. Tento festival znovu potvřdil, ze nejnařocnejsí divaci (teenageři) si do Dlouhe nasli cestu a znovu a znovu se k nam s duveřou vřacejí.
Hlavním pilířem nasí koncepce jsou inscenace na velke scene. Křome teto ustřední cinnosti řealizujeme dřamatuřgickou linii Křatka Dlouha. Jedna se o komořní představení v kavařne s nizsím poctem
řepříz. Cílem je objevit dosud nehřane texty a dat přílezitost mladym tvuřcum – absolventum ci studentum divadelních skol.
Soucastí nasí cinnosti je take expořt a impořt divadelní tvořby: přestoze je jadřem nasí cinnosti vlastní tvořba, cílene a systematicky se snazíme představovat přazskym divakum to nejlepsí
z mimopřazske divadelní tvořby. Přazskou divadelní scenu řepřezentujeme na nejvyznamnejsích
tuzemskych festivalech.
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UMĚLECKÉ VEDENÍ DIVADLA
PhDr. Štěpán Otčenášek
Dramaturg, člen uměleckého
vedení, statutární zástupce
ředitelky.
Jako divadelní dřamatuřg
připřavil více nez ctyřicet
inscenací. Vedle řady divadelních upřav se autořsky
podílel na scenařích k inscenacím (nejnoveji Oblomov v
Divadle v Dlouhe).

Hana Burešová
Režisérka, členka uměleckého
vedení Divadla v Dlouhé.
Dosud nastudovala 67 divadelních inscenací a 5 řozhlasovych adaptací divadelních
heř. Třikřat získala Cenu
Alfředa Radoka za nejlepsí
inscenaci řoku (Don Juan a
Faust - 1993, Smřt Pavla I. 2008, Polední udel - 2012).
Jan Borna
Režisér a člen uměleckého vedení Divadla v Dlouhé
Za umelecky řozvoj divadla
přo deti a mladez získal Cenu
Ceskeho střediska ASSITEJ a
na řok se stal Křalem detskeho divadla (2002).
Za celozivotní umelecke zasluhy v oblasti divadla dostal
Cenu ministeřstva kultuřy CR
(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

EVA HACUROVÁ

MIROSLAV TÁBORSKÝ

PAVEL TESAŘ

TOMÁŠ TUREK

MARIE TURKOVÁ

PETER VARGA

LENKA VELIKÁ

NAĎA VICENOVÁ

VERONIKA LAZORČÁKOVÁ

JAN VONDRÁČEK

JIŘÍ WOHANKA

VLASTIMIL ZAVŘEL
6

HOSTUJÍCÍ UMĚLCI
Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací
Jan Buble, Filip Cíl, Helena Ceřmakova, Milos Cízek, Daniel Deutscha, Ondřej Eřemias, Petř Felcman,
Mařtina Fialova , Klařa Fřantisakova, Kateřina Jiřcíkova, Iva Klestilova, Vlastimil Kanka, Mařtin Kocouřek, Miloslav Kopecny , Zuzana Kolomazníkova, Pavel Liptak, Ivana Lokajova , Tomas Makovsky,
Hana Mulleřova, Halina Nicova , Malvína Pachlova, Denisa Pfauseřova, Jařoslava Pokořna, Milan Potocek, Tomas Rejholec, Kvetuse Seineřova, Mařtina Simonova, Aneta Matejkova, Pavel Tesař, Siesuke Tsukahařa, Lucie Třmíkova , Yuko Recova Takahashi, Nadezda Vicenova, Jařmila Vlckova, Michal
Vodenka, Vojtech Vondřacek, Peteř Vařga, Jiří Wohanka, Kařel Zima, Ařnost Goldflam, Jiří Kohout,
Svobodova Ilona, Mařek Nemec, Kateřina Kaspařova, Jan Fřantisek Křatochvíl, Mikulas Převřatil, Viktořie Tomaskova, Michaela Skalníkova, Miklus Robeřt, Miyuki Kayaba, Tabořsky Miřoslav, Mucha Daliboř, Bořuvka Tomas, Tobiasova Sofie, Budiman Samuel, Racek Křystof, Tomasek Fřantisek, Břabec
Jařoslav, Volhejnova Alzbeta, Isteník Michal, Polacek Tomas, Bajeřova Veřonika, Souckova Julie, Soucek Fřantisek.

Další umělci
Jedna se o řeziseřy, chořeogřafy, scenicke a kostymní vytvařníky, dřamatuřgy, a dalsí tvuřce.
Jan Nebesky, Hanusova Jana, Hanus Miřoslav, Překova Jana, Pacek Mařtin, Fischeřova Hana, Ceřny
Mařtin, Mikulasek Jan, Fřantisak Mařtin, Hubena Bařbořa, Smídova Lenka, Beřnovsky -Spuřny Vojtech, Jabuřkova Lenka, Buřianova Alzbeta, Kosťak David, Tobiasova Sofie, Stehlíkova Kařolína,
Stefkova Kateřina, Milfajt Jařoslav, Vondřacek Jan, Wiesneř Filip, Adela Lastovkova Stodolova, Kateřina Savlíkova.

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 ředitelky

3

umelecka slozka

26

Umelecko-technicka slozka

26,05

ekonomicke oddelení

2

Klub mladych divaku

3

obchodní oddelení

5,75

mařketing

2

hospodařska spřava
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CELKEM

74,

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE:
Dohody o pracovní činnosti: uvadecky, hasici, napoveda, sekřetařiat, pevecka přupřava, pokladní.
řízení automobilu na zajezdech, pohybova přupřava umeleckeho soubořu, , vypomoci na festivalu,
přemieřach a deřnieřach, ve vřatnici, sekřetařiatu, maskeřne, při představení a v přodukci
(zpřavidla z duvodu nemoci zamestnancu), vyřoba pařuk, vyklízení divadla, jednořazovy uklid, natířaní jeviste, spřavcovska cinnost na řekřeacním středisku, texty do řocenky, přopagacní akce, dopřava.
Jine smlouvy: maskeřky, zvukaři, ucetní, vytvařník, přodukce, gařdeřoba, přavní sluzby, sekřetařiat,
bezpecnostní technik, řevizní technik, elektřoudřzba.
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PREMIÉRY
ROKU2016
2013
PREMIÉRY ROKU
Ivan Alexandrovič Gončarov

OBLOMOV
Režie Hana Burešová
Dřamatizace Hana Buřesova a Stepan Otcenasek
Dřamatuřgie Stepan Otcenasek
Scena Mařtin Ceřny / Kostymy Kateřina Stefkova / Hudba Jan Vondřacek / Light design Filip Wiesneř
Premiéra 16. března 2016, pocet řepříz 17
Hrají: Michal Isteník, Jan Vondřacek, Tomas Tuřek, Jan Meduna, Veřonika Lazořcakova, Eva Hacuřova a dalsí.
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 postranních kalkulů. Snad by se něco takového ani nemuselo zdůrazňovat, kdyby nešlo o devízu, která se v
pražském divadelním dění stává stále větší vzácností.
Sasa Hřboticky, Aktualne.cz
Oblomova považuji za mistrovský opus. Po dlouhé době živé, soudobé, nejednoznačné, metaforické divadlo 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.
Vladimíř Just, NADIVADLO
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PREMIÉRY ROKU 2016
Henrik Ibsen

HEDA GABLEROVÁ
Režie Jan Nebeský
Dřamatuřgie Stepan Otcenasek
Vypřava Jana Překova a Jan Nebesky / Svetelny design Filip Wiesneř
Premiéra 21. května 2016, pocet řepříz 11
Účinkují: Jan Vondřacek, Lucie Třmíkova, Jařoslava Pokořna, Klařa Oltova, Mařie Tuřkova, Miřoslav
Hanus a Robeřt Miklus.
Heda Gableřova je třetí dřama Henřika Ibsena, kteře u nas připřavil řeziseř Jan Nebesky. Stejne jako
v předchazející Divoke kachne a Eyolfkovi vysel z překladu Fřantiska Fřohlicha a na inscenaci spolupřacoval se scenogřafkou Janou Překovou, kteřa navřhla kostymy a spolecne s řeziseřem take scenu.
Titulní řoli hřaje Lucie Třmíkova a jejího manzela Jan Vondřacek, kteří tak potřetí vytvořili ustřední
manzelsky pař.
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 míněným, což často vyznívá groteskně-komicky. Tedy kromě ukázněně přesných, skvělých hereckých výkonů.
Esteř Zantovska, Hospodařske noviny
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PREMIÉRY ROKU 2016
Bertolt Brecht

HOVORY NA ÚTĚKU
Režie Jan Borna a Miroslav Hanuš
Scena Jařoslav Milfajt / Kostymy Hana Fischeřova
Dřamatuřgie Kateřina Savlíkova
Hudba Tigeř Lillies
Hudební nastudovaní Milan Potocek
Premiéra 3. prosince 2016, pocet řepříz 5
Ucinkují: Miřoslav Hanus, Miloslav Kopecny, Eva Hacuřova, Magdalena Zimova, Veřonika Lazořcakova, Mařtin Matejka a Jan Meduna. Hudebníci: Milan Potocek, Jan Buble, S. Břabec a Tomas Makovsky.
Dva nemectí emigřanti v nadřazní hospode v Helsinkach přobeřou ve svych řozpřavach temeř vsechno od valky a hřdinství přes Hegla a humoř az po lasku k bliznímu svemu. Dopřovodí je kapela ve stylu mezivalecneho nemeckeho kabařetu. Divaci s heřci sdílí stejny přostoř na jevisti Divadla v Dlouhe.
Z recenzí:
Přemieřa Hovořu na uteku od Beřtolta Břechta zasahla vsechny přítomne. Inscenace Jana Bořny a
Miřoslava Hanuse přenese divaky do dřazdive dekadentního salonu ctyřicatych let, poskytne jim intelektualní azyl a zahřne je ceřnym humořem dřsnych songu londynskeho třia Tigeř Lillies.
Dana Benesova-Třckova, CT24
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PREMIÉRY ROKU 2016
Viliam Klimáček

DEŇ, KEDY ZOMREL GAGARIN
Režie kolektiv
Vytvařna spolupřace: Sofia a Egon Tobiasovi
Přemieřa 20. dubna 2016
Pocet řepříz: 9

SVĚTOVÁ PREMIÉRA

Hřají Mařtin Matejka, Mařtin Veliky, Peteř Vařga a Magdalena Zimova.

POD ZÁŠTITOU VELVYSLANCE SLOVENSKÉ REPUBLIKY V ČR PETRA WEISSE
Dve utopie s medziřealitou pře třoch muzov a jednu zenu. Text vznikol v řoku 2014, ako sucasť přojektu Divadelneho ustavu (slovenskeho) „EU ocami dřamy / ODY CI FRASKY“. Islo v nom o podpořu
vzniku novych dřamatickych textov slovenskych dřamatikov a dřamaticiek, ktoře by řeflektovali obdobie spojene s integřaciou a clenstvom Slovenska v EU. Jedna se o vubec přvní divadelní uvedení.
Z recenzí:
V kolektivní režii – a za originální výtvarné podpory Sofie a Egona Tobiášových – vznikla vtipná, stručná a chytrá trojice miniinscenací, jejichž navštívením neprohloupíte. A ještě se něco nevšedního o Slovensku a Slovácích dozvíte.
Dana Benešová-Trčková, ČT 24
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PREMIÉRY ROKU 2016
Ivan Vyrypajev

ILUZE
Režie Alžběta Burianová
Dřamatuřgie David Kosťak
Scena Stella Sonkova, kostymy Lenka Jabuřkova
Přemieřa 15. října 2016
Pocet řepříz: 4
Ucinkují Mařie Tuřkova, Klařa Sedlackova -Oltova, Tomas Tuřek a Mařtin Veliky
Dva manzelske pařy, ctyři dlouhe zivoty přostoupene laskou, padesat dva let a jen jedna křatka chvíle, behem níz clovek muze zpochybnit vsechno to, v co dosud veřil. Mezi Vyřypajevova casta temata
patří zivot, smřt, laska, nenavist a tenka hřanice mezi vířou 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 obsahu sdělovaných myšlenek… Komorní inscenace Divadla v Dlouhé v pravou chvíli upozornila na zajímavou hvězdu nové ruské dramatiky .
Saša Hrbotický, Aktuálně.cz
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Ludvík Aškenazy-Jan Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL
řezie Jan Bořna
PRVNÍ UVEDENÍ
přemieřa 26. unořa 2000
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
pocet řepříz 460

Irena Dousková
ONĚGIN BYL RUSÁK
Rezie Jan Bořna
Přemieřa 19. ledna 2008
pocet řepříz 150

PRVNÍ UVEDENÍ

J. Borgeson, A. Long, D. Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
PRVNÍ UVEDENÍ
řezie Jan Bořna, přemieřa 29. 11. 2008
pocet řepříz 240
Paul Claudel
POLEDNÍ ÚDĚL
režie Hana Burešova
premiera 12. dubna 2011
počet repríž 62

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

J. Borna, I. Smejkalová, M. Hanuš a kolektiv
KABARET KAINAR—KAINAR
režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
premiera 24. 11. 2012
ČESKÁ
počet repríž 92

Alena Kastnerová, Jan Borna
O LÍNÉ BABIČCE
režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
premiera 23. lištopadu 2013
počet repríž 83

PREMIÉRA

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
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DÁLE NA REPERTOÁRU
William Shakespeare
MNOHO POVYKU PRO NIC
Režie Hana Burešova
Premiera 5. dubna 2014
počet repríž 50

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

PRVNÍ UVEDENÍ

Ladislav Klíma
LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Režie Hana Burešova
Premiera 21. 3. 2015
Počet repríž 30

Roger Vitrac
VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI
Režie Jan Mikulašek
Premiera 11. 6. 2015
Počet repríž 14

J. Vodňanský, P. Skoumal, J. Borna
S ÚSMĚVY IDIOTŮ
Režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
Premiera 19. 11. 2015
Počet repríž 26

PRVNÍ UVEDENÍ

Viliam Klimáček
DEŇ, KEDY ZOMREL GAGARIN
Rezie kolektiv
Přemieřa 20. dubna 2016
Pocet řepříz: 9

PRVNÍ UVEDENÍ

Počty repríz jsou uváděny k 31. 12. 2016
15

DERNIÉRY ROKU 2016
Jarmila Glažarova / Martin Františak
VLČÍ JÁMA
Režie: Martin Františak
Premiera 9. žarí 2014
Derniera 27. 4. 2016
počet repríž 22

Taťjana Lehenová-Jan Borna
MYŠKA Z BŘÍŠKA
řezie Jan Bořna
přemieřa 21. ledna 2006
Deřnieřa 19. ceřvna 2016
pocet řepříz 141

RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ

Carlo Goldoni—LHÁŘ
řezie Hana Buřesova
přemieřa 16. dubna 2005
Deřnieřa 31. 12. 2016
pocet řepříz 159
Cena Alfréda Radoka za mužský herecký výkon pro
Jana Vondráčka

David Drábek—VYKŘIČENÉ DOMY
Režie Adam Svožil a Krištýna Košova
Premiera 20. ríjna 2015
Derniera 4. ríjna 2016
Počet repríž: 14

PRVNÍ UVEDENÍ
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DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA ROK 2017
Alois Jirásek—LUCERNA

NA VELKÉ SCÉNĚ

Rezie: Hana Buřesova
Dřamatuřgie: Stepan Otcenasek
Scena: David Mařek
Kostymy: Hana Fischeřova
Přemieřa v březnu 2017
Představení přo dospele divaky a řodiny s detmi
A. P. Čechov—RACEK

NA VELKÉ SCÉNĚ

Rezie: SKUTR
Scena: Jakub Kopecky
Kostymy: Simona Rybakova
Přemieřa v kvetnu 2016
Představení přo dospele divaky a přo střední skoly

NA VELKÉ SCÉNĚ

INSCENACE JANA BORNY
Rezie: Jan Bořna a Miřoslav Hanus
Scena: Jařoslav Milfajt
Kostymy: Hana Fischeřova
Přemieřa: listopad 2017
Jan Bílý—DATING V OSMI
Namet, řezie, vypřava a chořeogřafie: Adela Stodolova
Předbezny teřmín přemieřy: leden 2017
Divadelní kavařna / Přojekt ST(ART)
SCÉNICKÉ ČTENÍ SLOVENSKÉHO TEXTU
Rezie: kolektiv
Předbezny teřmín přemieřy: zaří 2017
Divadelní kavařna / Přojekt Křatka Dlouha
DÍTĚ V DLOUHÉ
19. řocník festivalu přo deti a jejich dospele
29. 3.—2. 4. 2017

FESTIVAL

FESTIVAL 13+
8. řocník festivalu přo dospívající divaky
11.—15. ledna 2017

FESTIVAL
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
JAN MEDUNA BYL NOMINOVÁN
NA CENU THÁLIE
Jan Meduna byl jedním ze tří heřcu nominovanych na Cenu Thalie, a to za řoli Viktořa v inscenaci
Jana Mikulaska Viktor aneb Dítka u moci.
Zdůvodnění odborné poroty:
Meduna imponuje nejen skvele zvladnutou stylizací postavy devítileteho, předcasne zmoudřeleho
Viktořa, ale předevsím řychle se střídajícími přechody mezi zanřovymi polohami – od naivních poznamek přes sařkasticke vypady k břechtovsky civilním, křitickym řeplikam, kteře heřec obřatem
vyuzíva k suřřealistickemu hřaní se slovy, intonací, řytmem. Pusobive je i jeho fyzicke modelovaní
„detske“ postavy mimikou, dřzením tela, chuzí i nadsazenymi gesty.
Za heřecky vykon ve Viktořovi byla v siřsí nominaci na Cenu Thalie take Helena Dvořakova.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ

Ceny divadelní křitiky (dříve Ceny Alfředa Radoka), patří k nejvyznamnejsím tuzemskym odbořnym
divadelním ocenením. Ankety se ucastnilo 71 křitiku. Letos se Divadlo v Dlouhe objevilo v nejuzsích
nominacích temeř ve vsech kategořiích:

NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU 2015
Na 2.—3. místě se umístila LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE v řezii Hany Buřesove. 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 desítce nejlepsích inscenací je take inscenace
Viktoř aneb Dítka u moci, v siřsích nominacích je i třetí přemieřa lonskeho řoku S usmevy idiotu.

MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2015
Třetí nejlepsí muzsky heřecky vykon řoku 2015: Jan Meduna (Viktoř v inscenaci Viktoř aneb Dítka u
moci, řezie Jan Mikulasek, 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 rodinného rozvratu. Nadsázku (v podobě pištivé fistule) střídá fanatický tón. Mrazivé (Škvarková). Na ctvřtem míste se umístil Jan Vondráček jako Jařoslav Pulec v inscenaci Lidska třagikomedie: věřil jsem
mu pomaturitní rozjívenost, alkoholickou zchátralost i nové nabytí sil (Kerbr), nasledovan Markem
Němcem v řoli Odjinuda v teze inscenaci. Je obtížné vytvořit postavu, která má současně působit reálně i neskutečně.
Markovi Němcovi
se to během představení 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 scene Ařena, tedy jako přvní z přazskych divadel.

SCÉNOGRAFIE ROKU 2015
Nominovan byl Marek Cpin za výpravu k inscenaci Viktor aneb Dítka u moci v řezii Jana Mikulaska. Umístil se na 2. míste, o pouhy jeden hlas za víteznou Lucií Skandíkovou. Na ctvřtem míste se
umístil scénograf Martin Černý za scénickou výpravu k inscenaci Lidská tragikomedie. Vytvařnice Jana Preková se za kostýmní výpravu k teze inscenaci delí o 5.—8. místo.

HUDBA ROKU 2015
Na druhé místě se umístil Ivan Acher za hudbu k inscenaci Lidská tragikomedie.

ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2015
V siřsích nominacích se objevila Helena Dvořakova (Emílie Paumellova v inscenaci Viktoř aneb Dítka
u moci).

TALENT ROKU 2015
V siřsích nominacích se
objevili řeziseř Adam
Svozil (Vykřicene domy),
heřci Filip Cíl, Veřonika
Lazořcakova, Jan Meduna a Robeřt Miklus.

Jan Meduna a Helena Dvořáková v inscenaci Viktor aneb Dítka u moci
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
JAN BORNA JE DIVADELNÍ OSOBNOST ROKU
PORTÁLU I-DIVADLO
Redakce inteřnetoveho pořtalu i-divadlo udelila poctu „divadelní osobnost řoku 2015“ třem umelcum: Janu Hořakovi (Studio Hřdinu), Ivanu Křejcímu (Komořní scena Ařena) a Janu Bornovi
(režisérovi a uměleckému šéfovi Divadla v Dlouhé).
Zduvodnení: 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 textappealová inscenace S úsměvy idiotů, kterou režijně spolupřipravil s Miroslavem Hanušem.
V inscenaci, údajně s trochou protestů mistra, se divákům vyjevil také jako básník hořkovtipného 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. řocníku ankety, kteřa se hodnotitelsky ohlízí za uplynulymi dvanacti mesíci v divadlech v cele
Ceske řepublice, Divadlo v Dlouhe bodovalo v mnoha kategořiích:

NEJLEPŠÍ INSCENACÍ ROKU 2015 se stala Lidská tragikomedie (režie

Hana Burešová). Inscenace S usmevy idiotu se umístila na 5. míste, v siřsích nominacích se objevily i
inscenace Viktoř aneb Dítka u moci a Vykřicene domy.

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: Jan Vondráček (role: Jaroslav Pulec) - Lidská tragikomedie. Hlasy křitiku take získali a v siřsí nominaci se objevili Jan Meduna (Viktoř aneb Dítka u moci, Mařek Nemec (Lidska třagikomedie), Miřoslav Hanus (S usmevy idiotu) a Robeřt Miklus (Viktoř aneb Dítka u moci).

Divadlo v Dlouhé je DRUHÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIVADLO ROKU (po Mestskem
divadle Břno, Dlouha je tedy stejne jako v lonskem řoce nejoblíbenejsí přazske divadlo).
V širších nominacích na nejlepší ženský herecký výkon roku se objevila hned dvakřat Helena
Dvořakova (Viktoř aneb Dítka u moci a Vykřicene domy).
Jiný umělecký počin roku: nominovana byla cela řada umelcu, spojenych s Divadlem v Dlouhe: scenogřaf Mařek Cpin za vypřavu k inscenaci Viktoř aneb Dítka u moci, Ivan Acheř za hudbu k inscenaci
Lidska třagikomedie, Petř Skoumal a Milan Potocek za hudbu k inscenaci S usmevy idiotu, Mařtin
Ceřny za scenu k inscenaci Lidska třagikomedie a Jana Překova za kostymy k inscenaci Lidska
třagikomedie.

Jan Vondřacek v inscenaci Lidska třagikomedie
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
INSCENACE ROKU 2015
ANKETA DIVADELNÍCH NOVIN
Do třiadvacateho řocníku ankety o Inscenaci řoku 2015 přispelo 106 tipujících z řad křitiku, publicistu, teořetiku a spolupřacovníku ředakce Divadelních novin. Kazdy mohl vybřat jedinou inscenaci
(přojekt), kteřa vznikla mezi zacatkem přosince 2014 do uzaveřky ankety.
Hlasy v ankete získaly vsechny tři přemieřy řoku 2015:

Na druhém místě se (spolu s dvema dalsími tituly) umístila
tragikomedie v řezii Hany Buřesove.

Klímova Lidská

Z hodnocení:
Jan Keřbř
L. Klíma: Lidska třagikomedie, Divadlo v Dlouhe, Přaha, ř. H. Buřesova. Na řozdíl od nekteřych kolegu
-křitiku se domnívam, ze inscenace zcela odpovída intencím Klímovy filosofie, její řazantní jevistní
jazyk ma duchovní ponoř, přovokuje i baví.
Michal Novak
Muj hlas patří inscenaci hřy L. Klímy Lidska třagikomedie v řezii H. Buřesove. V Divadle v Dlouhe nevznikla jenom filosoficka disputace postavena na slovu ci kuřiozita podle besovskeho Klímy. Inscenace je hřana jako obecne platna gřoteska lidskych typu, kteřa řozmachle přacuje s bizařností díla a zařoven si zachovava odstup – sařkasticke podobenství o zivote je zlehka shazovano do fřasky, aniz by
to břanilo demonstřaci mnoha hořkych přavd.
Jana Patockova
Ackoli tak malo chodím do divadla, řozhodla jsem se odpovedet na vasi anketu, abych svym hlasem
podpořila dve inscenace, kteřym jsem chtela dat hlas „ex aequo“. Obe me mimořadne potesily a potesení z divadla dnes nepatří k castym zazitkum. Obe jsou dokladem dobře přípřavy inscenacního tymu, jsou nekonvencní ve volbe textu, v obou případech velmi nesnadneho, i řealizacních přostředku;
vychazejí z povahy soubořu, jeho specificke divadelnosti i jeho publika, jemuz ale nenadbíhají. Musím
-li se řozhodnout přo jedinou, pak přo Lidskou třagikomedii L. Klímy v Divadle v Dlouhe, tou dřuhou
je Shakespeařova Zimní pohadka Dejvickeho divadla.
Břonislav Přazan
L. Klíma: Lidska třagikomedie, Divadlo v Dlouhe. Reziseřka H. Buřesova nasla spolu s dalsími tvuřci
teto inscenace (z nichz bych vyzvedl zvlaste J. Překovou za kostymy, J. Vondřacka za Pulce a M. Nemce za jeho chameleonskeho Odjinuda) pozořuhodny klíc, jak na scenu převest spolu s textovym
„selfie“ L. Klímy i jeho chlastem přosycenou „insitní metafyziku“ a svuj poeticko-iřonicky nadhled
nad ní...
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
INSCENACE ROKU 2015

ANKETA DIVADELNÍCH NOVIN
Jiří Bilbo Reidingeř
J. Hasek, K. Vanek: Mein Svejk, Divadlo Husa na přovazku, Břno. Ve hře zazní i afořismus od Ladislava
Klímy, jako potvřzení lidske zhovadilosti. Břal je jako nadmute jitřnice plne vykalu!… A H. Buřesova v
Divadle v Dlouhe skvele podtřhla klímovsky zivotní lom, vzestup, pad peti matuřantu v Lidske
třagikomedii. Obe hřy jsou nařamne!!!
Ivan Zacek
L. Klíma: Lidska třagikomedie, Divadlo v Dlouhe, ř. H. Buřesova. Je to Klíma laskavejsí, přostomyslnejsí, křotsí a mene zbesily, ale je to Klíma. Uz jen to je hodno vysokeho ocenení, přotoze dostat jeho
filosofii extřemního solipsismu na divadelní přkna, to je ukol temeř nadlidsky.
Hlasy získala take inscenace Viktor aneb Dítka u moci:
Jiří Hanak
Mozna z unavy z řeinscenovanych znamych titulu a hlubokych temat v gřoteskním havu davam hlas
skutecne gřotesce, absuřdní Vitřacove hře Viktoř Divadla v Dlouhe, kde jsem se mohl konecne uvolnene a bez zabřan zasmat. Reziseř inscenace J. Mikulasek dokonale vede souboř k jednotnemu heřeckemu přojevu, ma přesny smysl přo řytmus a ořiginalní zpusob dejotvořneho vyuzívaní hudby. Inscenace mi naznacila, ze jeho tvuřcí metoda zřejme dokaze nejplneji zazařit přave v tomto dřamatickem zanřu.
Otto Linhařt
R. Vitřac: Viktoř aneb Dítka u moci, Divadlo v Dlouhe. Nenostalgicka inteligentní gřoteska. Nezapomenutelna vizualní stylizace tvuřcího dua J. Mikulasek – M. Cpin akcentuje nadstandařdní heřecke
vykony. Inscenace sdeluje divakovi neco o nem samem bez zbytecneho kařaní, mořalizovaní a bez
pomyslneho vychovneho přstu.
Nominovana byla i třetí přemieřa řoku 2015: S úsměvy idiotů:
Jan Vodnansky
Hlasuji přo inscenaci S usmevy idiotu v Divadle v Dlouhe s plnym vedomím, ze moje nominace bude z
ankety vyřazena kvuli konfliktu zajmu. Jsem totiz autoř textu inscenovanych písní dvojice V+S. Jedinou polehcující okolností muze byt to, ze nejsem autořem mluveneho slova, o kteře se pointovanymi
basnickami postařali kolegove z divadla. Rezie J. Bořny a M. Hanuse s překvapivymi hudebními i pohybovymi ařanzemi a vynalezavou scenogřafií zpusobila v mem divackem přozitku zazřacny stav: z
písní, kteře jsem v zivote zpíval více nez stokřat, jsem mel pocit a plezíř, jako bych je slysel popřve.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
HRY ROKU 2015 DLE HODNOCENÍ REDAKCE MF DNES
Na ctvřtem míste se spolu s dalsími inscenacemi umístila take inscenace
Divadla v Dlouhe Lidska tragikomedie.

Cena Grenouille pro nejlepší českou inscenaci frankofonní
předlohy za rok 2015
Inscenace Viktor aneb Dítka u moci získala cenu Gřenouille přo nejlepsí ceskou
inscenaci fřankofonní předlohy za řok 2015, kteřou v řoce 2016 popřve udílel festival fřancouzskeho 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. řocníku pařdubickeho Gřand festivalu smíchu jsme hostovali s inscenací Lidska třagikomedie.
Tato inscenace získala hned dve ceny: cenu odborné kritiky a cenu za nejlepší mužský herecký
výkon pro Jana Vondráčka.
Jan Vondřacek je jedinym lauřeatem, kteřy získal tuto cenu celkem třikřat. V minulych letech ji obdřzel za vykon v inscenacích Lhař a Soubořne dílo Williama Shakespeařa ve 120 minutach.
Nase divadlo získalo na pařdubickem festivalu řadu cen jiz v minulosti—ceny získaly například inscenace Maskařada aneb Fantom opeřy, Davame deťatku klystyř nebo Nasi fuřianti. Oceneni byli heřci Helena Dvořakova, Pavel Tesař nebo Klařa Sedlackova —Oltova. Cenu Genia smíchu za mimořadny
přínos v komedialním zanřu získal řeziseř a clen umeleckeho vedení naseho divadla Jan Bořna.

Jan Vondřacek v inscenaci Lidska třagikomedie
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ÚČAST NA FESTIVALECH
V lednu jsme hostovali s inscenací Lidská tragikomedie na 16. řocníku Grand festivalu smíchu v
Pařdubicích. Inscenace získala Cenu křitiky a Jan Vondřacek získal Cenu za nejlepsí muzsky heřecky
vykon. Představení melo i velmi dobřy divacky ohlas, ackoliv Lidska třagikomedie představuje ponekud netypickou podobou komedialního zanřu. Ceny byly předany na slavnostním Galaveceřu smíchu,
na nemz vystoupila i třojice nasich heřecek Michaela Dolezalova, Veřonika Lazořcakova a Lenka Velika (s dopřovodem Milana Potocka) s písní Dívka z lepsí řodiny. Vybeř teto písne Jana Vodnanskeho a
Petřa Skoumala z inscenace S usmevy idiotu nebyl nahodny, neboť Jan Vodnansky získal Cenu Genia
smíchu "za celozivotní přínos divadlu malych fořem a písnove texty, kteře jsou svym ořiginalním humořem stale řyzí hodnotou ceske modeřní poezie" castecne i s přihlednutím přave k teto nasí inscenaci.
V kvetnu 2016 jsme s inscenací S úsměvy idiotů hostovali
na mezinařodním Festivalu přogřesivního divadla Divadelní svět Brno.
Sedmy řocník mezinařodního festivalu Divadelní svet Břno
nabídl tituly soubořu z Nemecka, Slovinska i Recka. A ve
svem přogřamu se zameřil na tema soucasneho stavu sveta
a řozdelovaní spolecnosti.
V ceřvnu 2016 hostovala inscenace Lidská tragikomedie na festivalu Dream Factory. Dřeam
Factořy Ostřava je nejvetsí přehlídkou přofesionalního cinoheřního divadla
přo siřokou veřejnost na seveřní Mořave. Ve sve koncepci přopojuje kvalitu
místní umelecke přodukce se spickovymi inscenacemi z cele Ceske
řepubliky i ze zahřanicí a vyplnuje bíle místo na geogřaficke mape ceskych
festivalu s nadřegionalním vyznamem. Nezastupitelny vyznam festivalu
spocíva v podpoře řozmanitosti a řuznořodosti zanřu, fořem divadla a jejich
představení siřoke veřejnosti.

V zaří 2016 hostovala inscenace S úsměvy idiotů v zaveřecne casti (epilog)
Mezinárodního festivalu Divadlo. Plzensky festival je nejpřestiznejsí tuzemskou divadelní přehlídkou. Divadlo v Dlouhe zde hostuje přavidelne.

Inscenace z cyklu Křatka Dlouha Vykřičené domy byla v říjnu pozvana na
festival Prix Bohemia Radio. Jiz 32. řocník mezinařodního festivalu řozhlasove tvořby se letos konal v Olomouci. Inscenace byla přvním jevistním uvedením teto puvodne řozhlasove hřy dřamatika Davida Dřabka.
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FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ—18. ročník

Pod zastitou přimatořky hl. m. Přahy Adřiany Křnacove.
18. řocník festivalu Díte v Dlouhe nabídl divakum nejzajímavejsí inscenace, kteře v poslední dobe
vznikly v ceskych a mořavskych přofesionalních divadlech. Hřali jsme dopoledne přo skoly, v podveceř a veceř přo stařsí deti a teenageřy a o víkendech odpoledne přo řodice a deti.
Festival udelil dve ceny, ocenena divadla jsou vsak tři, neboť divacke hlasovaní o Cenu Vojty Šálka ma tentokřat víteze dva, coz se stalo popřve v osmnactilete histořii festivalu. Stejne absolutní hodnocení získala představení Osklive kacatko křalovehřadeckeho Divadla U staře heřecky a Spadla
klec! plzenskeho Divadla Alfa. Novinkou letosního řocníku je odborná Cena Dítko, kteřou udelili
studenti Katedřy Divadelní vedy FF UK, a to inscenaci Filmmakeři ceskobudejovickeho Maleho divadla.
Vsechny festivalove tituly spojovalo téma jinakosti, odlišnosti, odchylky od nořmy. Zcela explicitne
je vyjadřeno v Andeřsenove Osklivem kacatku, ale do jiste mířy se objevuje ve vsech festivalovych
inscenacích. Přincezna Tuřandot se vymyka z nořmy, kdyz nechce poslechnout sveho císařskeho otce
a vdat se, Kocouř v botach je vyjimecny nejen tím, ze chodí obuty, ale hlavne tím, ze je chytřejsí nez
jeho pan. Přopojení hřdinove Nekonecneho příbehu Bastien a Atřej se od svych vřstevníku lisí kazdy
jinak, ale oba velmi vyřazne. Smolícek ma na jinakost zadelano uz svou řodinnou situací - vychovava
ho tata Jelen se střejdou Dankem. Do bezneho přumeřu nezapada ani agilní policejní elev pořucík Vitasek (Spadla klec!), ani třpeny otloukanek s necekanym basnickym talentem (Kapela jede!). Tucnaci,
kteří se dostanou na Noemovu ařchu ve třech, ackoliv je uřcena jen přo pařy, se take lisí od bezne populace. A konecne film jako fenomen i jeho tvuřci, cili Filmmakeři, jsou řovnez představiteli hledaní
novych cest. Je-li jinakost přokletí, nebo dař, nebo obojí, pomuze divakum mozna zjistit přave nas
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, Kladna či Pardubic. Vedle zřizovatele Divadla v Dlouhé, jímž je hl. m. Praha, podpořilo festival Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR.
Devět festivalových představení a dvě výtvarné dílny navštívilo celkem 2 112 převážně dětských diváků. Návštěvnost činila 96 %.
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KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
Pod hlavickou Divadla v Dlouhe přacuje od řoku 2003 take Klub mladych divaku (dale KMD).
V Divadle v Dlouhe muze KMD vyuzít přo svou nabídku temeř vsechna představení, kteřa jsou přave
na řepeřtoařu. Dotace KMD je soucastí dotace Divadla v Dlouhe.
Cílem KMD je kultivovat deti a studenty přostřednictvím divadelního umení, vhodnou fořmou doplnovat jejich vzdelaní v oblasti umelecke a esteticke. Divadelní umení pusobí vyřazne na mladeho cloveka ve smyslu citovem i vychovnem, pomaha řozvíjet jeho fantazii a představuje take zabavnou fořmu vzdelaní. Přave z vedomí vsech techto kladu divadelního umení vznikl KMD. KMD je svym pusobením na mladez v oblasti estetickeho řozvoje osobnosti a utvaření vlastních hodnotovych ořientací
přostřednictvím kvalitního přofesionalního divadelního umení, nezastupitelny.
KMD byl zalozen v řoce 1964. V soucasnosti tvoří clenskou zakladnu zaci 8. a 9. tříd ZS, studenti SS a
SOS a take ucnovska mladez. Přo zaky ZS jsou zpřostředkovavana odpolední představení, jejichz obsah a přovedení odpovída mentalite mladeze teto vekove kategořie. Stařsí mladez navstevuje veceřní
představení, spolecne s veřejností. KMD řucí za kvalitu představení, nabídnutych svym clenum. Za
temeř padesat let cinnosti zaplnily sedadla přazskych divadel temeř ctyři miliony mladych lidí.
KMD je ukazkovym příkladem naplnovaní koncepce kultuřní politiky hl. m. Přahy: koncepce definuje
jako jednu ze svych přiořit podpořu a řozsíření nabídky kultuřního vyzití detí a mladeze. Zařoven je
KMD příkladem smysluplne dotace na vstupenku, cílene na specifickou divackou kategořii (deti a
mladez). Dotace skutecne snízí konecnou cenu vstupenky a jejím příjemcem je divak. Mesto tímto
zpusobem přispíva na vstupne tem nejpotřebnejsím.

V roce 2016 zajistil KMD pro své členy 67.199 vstupenek do pražských divadel. Dotace hlavního města na vstupenku činila 23,33 Kč.
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DALŠÍ AKCE—NOC
NOC DIVADEL
DIVADEL

Noc divadel je soucastí evřopskeho přojektu Euřopean Theatře Night, kteřy přezentuje divadlo tvořivym zpusobem v netřadicní fořme vzdy třetí listopadovou sobotu jiz od řoku 2008. V Ceske řepublice
přobehl přvní řocník Noci divadel v řoce 2013. Ctvřty řocník Noci divadel se konal v sobotu 19. listopadu. Nase divadlo připřavilo přo tuto přílezitost přogřam přo deti i dospele:
15.00 O líné babičce
Repříza oblíbeneho řodinneho představení s malym dařkem přo navstevníky
20.00 Dvacet let Divadla v Dlouhé
V řamci Noci divadel mohli navstevníci shlednout jedinecny pořad, kteřy vznikl při přílezitosti 20 let
Divadla v Dlouhe. Jednotne vstupne cinilo 190 Kc.
Noc divadel navštívilo v Dlouhé celkem 818 diváků, návštěvnost činila 99 %.
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Dlouhodobě spolupracujeme s divadelními soubory, hrajícími pohádky pro nejmenší děti.
Tyto soubory zveme k hostování do divadelního foyer v termínech, kdy nemůžeme z provozních důvodů nasadit vlastní představení. Inscenace zároveň rozšiřují naši programovou nabídku pro děti od tří let. Mnohé z insenací měly premiéru právě v Divadle v Dlouhé, kde se i
nejčastěji reprízují.
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Usmevne příbehy dvou kamařadu: zeleneho zabaka Kvaka a hnedeho řopusaka Zblunka na motivy
stejnojmenne detske knízky Ařnolda Lobela.
Inscenaci připřavilo Divadlo přo maly.
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA—přemieřa v Dlouhe 20. 9. 2014
Klasicky příbeh o lasce víly k přinci v jedne male kavařne, kde se potkají on a ona.
Hřaje divadelní spolek LOKVAR.
ZLATOVLÁSKY
Staly host divadla, divadelní spolek LokVař, uvedl v přosinci 2012 v Dlouhe přemieřu dvou loutkovych pohadek o Zlatovlasce přo deti od tří let a celou řodinu.
ČESKÝ HONZA—přemieřa v Divadle v Dlouhe 24. 3. 2013
Novy text o Honzovi napsal Vít Petřina. Jeho Honza není hloupy, ale spís hodny, tedy neřoz-hodny.
Hřaje divadelní spolek LOKVAR.
DESET ČERNOUŠKŮ—přemieřa v Divadle v Dlouhe 29. 11. 2015
Loutkova detektivka přo nejmensí autořky Ivy Peřinove v řezii Michaely Homolove v podaní soubořu
LOKVAR mela přemieřu v nasem divadle, kde je take přavidelne řepřízovana.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Představení přo mateřske skoly a 1. stupen zakladních skol. Komořní představení přavidelne hřajeme v divadelní kavařne. Ucinkují Kařel Zima a Mařtin Matejka.
Pohadku nastudovalo Divadlo AHA.
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Staly host Divadlo LOKVAR hostuje v Dlouhe s inscenací přo přvní stupen zakladních skol. Autořem
i řeziseřem pohadky je Ařnost Goldflam.
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA
Divadelní spolek Anima Candida uvadel představení přo nejmensí dopoledne přo skoly a o víkendech
přo řodiny s detmi. S loutkami i na zivo hřali Miřoslav Tabořsky a Kateřina Tabořska.
AUCASSIN A NICOLETA
Představení na motivy středoveke fřancouzske legendy je uřceno dřuhemu stupni zakladních skol. V
řezii Michaely Homolove ucinkují Peteř Vařga a Mařtin Veliky. Divadelní spolek LOKVAR.
JAK JENÍČKA A MAŘENKU NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY
Jenícek a Mařenka uz jsou spíse Jenda a Mařie, ale jejich jmena zpusobují, ze se jim do zivota stale
pletou pohadky Divadelní spolek Anima Candida uvadel představení přo nejmensí dopoledne přo
skoly a o víkendech přo řodiny s detmi. S loutkami i na zivo hřají Miřoslav Tabořsky a Kateřina Tabořska.
SNĚHURKA
V řezii Michaely Homolove vznikla netřadicní loutkova pohadka na klasicke tema. Přo deti od tří let.
Host—divadelní spolek LOKVAR.
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Divadlo v Celetne hostovalo v Dlouhe se dvema řepřízami oblíbeneho titulu Mikulasovy patalie. Vyhoveli jsme tak pozadavku Klubu mladych divaku a nasadili titul, vhodny přo dřuhy stupen zakladních skol.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
S novou sezonou jsme se řozhodli představit nasim divakum tvořbu řezijního dua SKUTR a jejich
spolupřacovníku:
STK THEATRE CONCEPT—ŽENY
Tanecní představení o kořenech, zakonitostech,
řitualech a steřeotypech zivota zen vzniklo v řezijní supeřvizi SKUTRU, autořkou nametu, koncepce
a řeziseřkou je Adela Lastovkova Stodolova. Uvedli jsme v Dlouhe 8. 10. 2016.
STK THEATRE CONCEPT—MUŽI
Synteticka inscenace, kde se heřecka akce, fyzicke
jednaní, tanec a scenogřafie spojily, aby spolecne
vytvařely pomocí metafoř a akcí situace, kteře ilustřují typicke okamziky muzskeho zivota. Koncept
a chořeogřafie Adela Lastovkova Stodolova, řezie a
dřamatuřgie Adela Lastovkova Stodolova a SKUTR. Uvedli jsme v Dlouhe 11. 11. 2016.
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO/REDUTA—BĚSI
Inscenace břnenske Reduty zveme k hostovaní
přavidelne. V inscenaci řeziseřa Mařtina Cicvaka
mohli divaci znovu videt Helenu Ceřmakovou, kteřa v Dlouhe hostovala v hlavní řoli inscenace Vlcí
jama. Divadelní adaptaci Dostojevskeho Besu přo
divadlo Reduta připřavili dřamatik Roman Sikořa
a řeziseř Mařtin Cicvak. Uvedli jsme 21.12. 2016.

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO—FRANK PÁTÝ
Nejnovejsí inscenace, kteřou nastudovala kmenova
řeziseřka Divadla v Dlouhe v Mestskem divadle
Břno. Jedno z vřcholnych del svycařskeho dřamatika Fřiedřicha Duřřenmatta. Autoř chařakteřizoval
svou hřu jako „Gangsteřskou opeřu o přatelství na
zivot a na nic, a přo zivot, jaky je“ .
V Divadle v Dlouhe 6. přosince 2016
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
JIDIŠ VE TŘECH
Heřecka a zpevacka Hana Fřejkova uvedla v
přubehu řoku v divadelní kavařne nekolik
konceřtu jidis písní, spojenych s vypřavením o lidskych řadostech a střastech. Hana
Fřejkova přizvala ke spolupřaci klařinetistu
Milana Potocka z Divadla v Dlouhe , akořdeonistu Slavka Břabce a zpevacku Mařiannu
Bořeckou.
HMYZ JDE PO CESTĚ
V kvetnu vystoupil v Dlouhe nas přavidelny host—tanecní divadlo BUFO, tentokřat s představením HMYZ JDE PO CESTE. Představení zkouma s nadsazkou a humořem zivot vybřanych dřuhu hmyzu. BUFO je patřne nejořiginalnejsím tanecním
soubořem v Cechach. Zcela přogřamove se snazí vymanit
z jakehokoli skatulkovaní a nezařazovat se ani mezi folklořní skupiny, ani mezi pohybova divadla. Pocatky spadají do řoku 1992,
kdy jej zalozili chořeogřaf Mařtin Pacek a řeziseř Jan Mensík.
V soubořu pusobí tanecníci jak přofesionalní tak amateřstí
(Chořea Bohemica, Cesky souboř písní a tancu, Impuls).

MRAKOPLAŠ LIGHT ORCHESTRA - ATMOSFÉRICKÉ BLUES
Komponovany veceř nabídl nejen konceřt muzikantu Pavla Liptaka a Mařtina Kalendy, ale přobehla i
vystava vytvařnych přací Dagmař Uřbankove a křest basnicke sbířky Uvnitř a venku teto umelkyne.
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VÝROČÍ DVACET
NOC
LET
DIVADEL
DIVADLA V DLOUHÉ
Sestnacteho listopadu 2016 jsme
dla. Divadlo v Dlouhe vzniklo v řoce
ho řízení vypsaneho zřizovatelem
bylo 16. listopadu tehoz řoku.

oslavili 20 let cinnosti naseho diva1996 na zaklade vysledu vybeřovehl. m. Přahou. Slavnostne otevřeno

Za dobu sve existence jsme uvedli
(scenicka ctení a Křatka Dlouha). Ze
33 uvedeno v ceske přemieře. Slo o
ce, autořske adaptace ci upřavy
a take nove překlady, pořízene pří-

104 přemieř, z toho 33 komořních
71 titulu bezneho řepeřtoařu bylo
puvodní scenaře, nove dřamatizapřozaickych i dřamatickych textu,
mo přo Divadlo v Dlouhe.

Za dosavadních dvacet sezon Divadlo v Dlouhe odehřalo 4 046 vlastních představení na vlastní scene
a uvedlo 1 032 představení hostujících soubořu, kteřa videlo celkem 1 403 225 divaku. Dalsí desetitisíce divaku videly nase představení na zajezdech. Tech bylo celkem 480, vetsinou domacích (nasí
nejcastejsí stací je v tomto ohledu divadlo v Decíne), ze zahřanicních byla nejvzdalenejsí destinací
Bogota v Kolumbii.
Přumeřna navstevnost od ř. 2006 neklesla pod 93%.
Přumeřna cena vstupenky se z 31 Kc v řoce 1996 postupne dostala na 160 Kc v řoce 2016.

104
přemieř

5078
představení

1 403 225

divaku
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VÝROČÍ DVACET
NOC
LET
DIVADEL
DIVADLA V DLOUHÉ
Vyřocí jsme oslavili ve středu 16.
mem. Křome písní z inscenací
tuřu Vaclava Havla Ela, Hela a
tovních řekvizit a kostymu a přo-

listopadu 2016 specialním přogřajsme uvedli take dřamatickou miniastop. Zaveř veceřa patřil dřazbe kulmítaní dokumentu o Dlouhe.

Slavnostního veceřa se ucastnili
neři a spolupřacovníci, zastupci
dalsích institucí, sponzoři a dařci.

soucasní i byvalí zamestnanci, pařtzřizovatele, Ministeřstva kultuřy a

Při přílezitosti vyřocí jsme vydali
he“, kteřa podřobne mapuje
nosti a navazuje tak na publikaci,
vyřocí divadla.

publikaci „Dvacet let Divadla v Dlouzejmena posledních pet let nasí cinvydanou při přílezitosti patnacteho
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
ONĚGIN BYL RUSÁK —na řepeřtoařu od řoku 2008

150

450

JAK JSEM SE ZTRATIL —na řepeřtoařu od řoku 2000
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KLUB PATRONŮ DIVADLA V DLOUHÉ
„Pojďte do toho s námi. Zadním vchodem“
Tímto sloganem zahajil se zacatkem předchozí sezony cinnost Klub patřonu Divadla v Dlouhe. Cílem
klubu je oslovit dřobne a střední individualní dařce z oblasti nasich divaku a fanousku a podnítit jejich zajem o dlouhodobou podpořu divadla. Kategořie patřonu (Elev, Bařd, Doyen) jsou dany vysí
financního dařu.
Patřonum nabízíme moznost ucastnit se aktivneji divadelního dení, ať uz fořmou navstevy zkousky
nove inscenace, besed s tvuřci, přohlídek zakulisí nebo osobního seřvisu při nakupu vstupenek.
Klub patřonu se setkal s velkym zajmem. Pocet dařcu stale řoste.
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VÝKONOVÉ UKAZATELE
STRUKTURA PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ

AKCE
Celkem akcí pořádaných divadlem
Z toho:

pocet představení na vlastní scene vlastním soubořem

pocet představení vlastního soubořu na zajezdech

pocet představení hostu a v řamci spolupořadaní

přonajmy k divadelním ucelum

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

Inscenací a dalsích akcí řealizovanych vlastním soubořem

fořmou hostovaní nebo spolupořadaní

fořmou přonajmu

338
234
18
84
2
56
24
30
2

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

pocet detskych a studentskych divaku

podíl detskych divaku v publiku

pocet představení přo deti a mladez
Počet diváků na představeních formou pronájmu (odhad)
Počet diváků na zájezdech (odhad)
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96 %
80.651
39.331
49 %
129
850
8.100

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ
Stejne jako v předchozích letech jsme i letos usilovali o získaní financních přostředku z nejřuznejsích
zdřoju. Oslovili jsme desítky potencialních pařtneřu ze soukřome sfeřy a podali řadu zadostí o gřanty a dotace z veřejnych zdřoju. Přehled zadostí o příspevek z veřejnych zdřoju a skutecne obdřzenych příspevku uvadíme v nasledující tabulce:

Subjekt - příjemce žádosti

účel

požadovaná částka

Obdržená částka

Festival Díte v Dlouhe

55.511 Kc

50.000 Kc

Nadace Cesky liteřařní fond Stipendium přo absolventy

30.000 Kc

30.000 Kc

Statní fond kultuřy CR

Festival Díte v Dlouhe

75.168 Kc

65 000 Kc

Nadace Zivot umelce

Festival Díte v Dlouhe

40 000 Kc

0

Ministeřstvo kultuřy CR

Individualní dařci

Realizace novych inscenací

390.981 Kc *

Z tabulky je zřejme, ze vícezdřojove financovaní v přavem slova smyslu přakticky neexistuje—
přostředky, kteře je mozne získat z veřejnych zdřoju, tvoří pouhy zlomek celkovych nakladu divadla .
Tyto přostředky jsou navíc zpřavidla poskytovany na mimořadne akce (přemieřy, festivaly) nikoli na
bezny přovoz. Přostředky, získane z jinych zdřoju nez je dotace zřizovatele, pokřyvají osm desetin
přocenta celkovych nakladu.

* Financní přostředky od individualních dařcu jsou vazany na sezonu, nikoli na kalendařní řok, cast
jich tedy bude ceřpana az v přvní polovine řoku 2017.
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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 %.
PROPOČET PROCENTA SOBĚSTAČNOSTI V ROCE 2016
Náklady v tis. Kč
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

Příjmy mimo dotaci HMP

63341

22208

711

790

64052

22998

Procento soběstačnosti = 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 počtu 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.
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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 projevila 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 tahů. Kromě výše uvedených velkých oprav byly prováděny běžné opravy a údržba prostor a opravy inscenací.
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 rekonstrukce 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 připojení.
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 barterů a reciproce, kdy jsou proti nákladům účtovány výnosy doplňkové činnosti.
Ostatní služby – ostatní služby obsahují zejména (nejvýznamnější položky):
Náklady na nákup vstupenek pro KMD 6.718 tis. Kč
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Náklady na festival Dítě v Dlouhé 252 tis. Kč
Zákonné revize – 316 tis. Kč
Ostatní služby nemateriální povahy (zakázková výroba dekorací, závodní stravování, počítačový servis, služby právníka, zábory komunikace, pronájem kontejnerů na odvoz odpadu, zabezpečení požární 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 práce 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 činnosti.
Ostatní náklady
Nejvyšší položkou ostatních nákladů je pojištění majetku proti živelným pohromám a pojištění odpovědnosti 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. Snížený 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, projektor), 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 kultury 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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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 výnosy 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 propagačních předmětů, souvisejících s našimi představeními a výnosy z reklamy, zejména v rámci barterových dohod.
Struktura příjmů v doplňkové činnosti za rok 2016:


výnosy z reklamy, propagace a inzerce



výnosy z podnájmů divadelního sálu

výnosy z podnájmů ostatních prostor

467 tis. Kč
35 tis. Kč
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 rozpočtového 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 dohody 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 uměleckotechnické složce, zejména v jevištní technice.
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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 podrobně 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 pořízení 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, modernizovali 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 STÁTNÍHO 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 PROJEKTY 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 vlastního souboru a hostů a s vyšší zájezdovou činností.
Nabídnuté tituly - diváci měli v roce 2016 z čeho vybírat. Naše divadlo nabídlo divákům celkem 56 inscenací 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 rokem, 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 příspěvku Divadla v Dlouhé je i dotace Klubu mladých diváků. Činnost KMD nijak nesouvisí s produkcí
představení a proto nelze jeho dotaci zahrnout do částky, ze které propočítáváme doplatek hl. m. Prahy na
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představení a na diváka. Proto jsme pro účely těchto dvou propočtů dotaci snížili o dotaci KMD a příspěvky Ministerstva kultury, které byly poskytovány prostřednictvím zřizovatele, došlo tedy ke zvýšení neinvestiční 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 předchozímu 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 Dlouhá.
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 založení Divadla v Dlouhé.
V roce 2016 jsme odehráli celkem 129 představení pro tuto věkovou kategorii. Podrobný přehled představení 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. Významný počet dětí a mládeže navštěvuje také večerní představení, ať už v rámci Klubu mladých diváků
nebo na základě nabídky našeho obchodního oddělení středním školám.

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 Dlouhá. Premiéry z cyklu Krátká Dlouhá mají výrazně nižší pořizovací náklady a omezený počet repríz.
TABULKA VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ
KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ V ROCE 2016
Klub mladých diváků (KMD) nabízí členství na jednotlivé školní roky. Proto počet členů můžeme evidovat pouze v kategorii školní rok = divadelní sezona:
Počet členů KMD sezoně 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
Dotace MHMP na činnost KMD

23,33 Kč
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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