VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2017

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Tato výroční zprava je ohlednutím za druhou polovinou 21. sezoný a první polovinou 22. sezoný Divadla v Dlouhe. Jake významne udalosti nas potkalý?
V zarí 2017 se vubeč poprve promenilo umelečke vedení Divadla v Dlouhe. Do vedení prisel rezijní
tandem SKUTR, v čele umelečkeho týmu je tedý dramaturg Stepan Otčenasek a reziseri Hana Buresova, Martin Kukučka a Lukas Trpisovský. Toto spojení jsme pripravovali nekolik let jeste s reziserem
Janem Bornou, který po dlouhe nemoč zemrel v lednu 2017. Herečký soubor se mení prubezne, v roče 2017 jej posílili Marie Poulova a Pavel Neskudla.
První velkou premierou roku býla Lučerna v rezii Haný Buresove. Insčenače mela výnikajíčí odborne
hodnočení a stala se i divačkým hitem. SKUTR se v Dlouhe poprve predstavil s insčenačí Raček. Stýlizovana insčenače s mnozstvím sýmbolu je silným vizualním zazitkem pro divaký a zaroven obohačujíčí zkuseností pro herečký soubor. Poslední velka insčenače roku je určena zejmena divakum na
prahu dospelosti. Tajný deník Adriana Molea upravil a zrezíroval Miroslav Hanus, který do role trinačtileteho Adriana obsadil Martina Matejku.
V ramči projektu st[ART] jsme v lednu uvedli premieru komorní insčenače Dating v osmi v rezii
Adelý Lastovkove Stodolove a v zarí insčenači slovenske sekče naseho divadla Muzi sa minuli.
Krome vlastní tvorbý jsme nabídli divakum radu predstavení hostujíčíčh souboru. Jednalo se zejmena o predstavení pro deti, a mladez. Detským divakum býlý určený i dva festivalý: 13+, který se konal
v lednu, a Díte v Dlouhe, jehoz 19. ročník se konal na prelomu brezna a dubna.
Udrzeli jsme i tradične výsoke pročento navstevnosti: hlediste býlo v roče 2017 zaplneno z 94 %. Divadlo navstívilo čelkem 77.696 divaku, z toho 47 % býlý deti a mladez.

V Praze dne 20. ledna 2018

Daniela Salkova
reditelka divadla
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ
Tvurčí divadelní kolektiv, který stojí za reditelkou Danielou Salkovou, ma za sebou víče nez dvačetilete pusobení v Divadle Dlouhe, kde potvrdil svou sčhopnost a potenči divadelní tvorbý akčeptovane
jak odbornou verejností, tak zajmem siroke divačke obče.
Pred dvema letý probehlo výberove rízení, na zaklade ktereho býla stavajíčí reditelka potvrzena ve
funkči na dalsíčh sest let. Budeme tedý pokračovat v rozvíjení umelečke končepče, ktera stala v roče
1996 u zrodu Divadla v Dlouhe. Tato končepče se ukazala po vsečh strankačh nosnou – divačký pritazlivou a umelečký inspirativní, spojujíčí zabavnost s mýslenkovou naročností. Moznosti, ktere skýta, zdaleka nejsou výčerpaný. Zakladem teto končepče je zanrova a stýlova pestrost insčenační tvorbý, určene pro nejruznejsí vekove kategorie divaku.
Divadlo v Dlouhe ve spektru českýčh divadel výmezilo jako divadlo, ktere prekračuje činohru smerem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovemu či kabaretnímu zanru. Dalsím spečifičkým rýsem Divadla v Dlouhe je kontaktnost jeho predstavení a kolektivní herečka souhra. Herči nezakladají svou
hru na solovem extemporovaní, ale na disčiplinovane souhre, ktera vzdý slouzí insčenači jako čelku. I
kdýz v uplýnulýčh letečh výrostla v divadle rada skutečnýčh herečkýčh osobností, či dokonče hvezd,
je to prave společna energie a kolektivní dučh, ktere sem pritahují divaký. Ti, jak se v prubehu let
ukazalo, sem nečhodí jen na hvezdý či na titulý, ale na „Divadlo v Dlouhe“. Abý divadlo udrzelo stale
tvurčí napetí, musí se neustale obohačovat novými podnetý, proto doplnujeme soubor o mlade člený
herečkeho souboru a spolupračujeme s okruhem umelečký spríznenýčh hostu – reziseru, výtvarníku,
hudebníku i herču. Prostor poskýtujeme take začínajíčím talentum.
Končepče Divadla v Dlouhe je v ramči Prahý ojedinela a nezastupitelna svým zamerením na deti a
mladez včetne zamerení na mladez v puberte a kolem ní. S touto vekovou kategorií divaku se obtízne
komunikuje. Divadlu v Dlouhe se i s temito divaký podarilo najít společnou reč a oslovit je. Velikostí
hlediste i jeviste je nase divadlo predurčeno pro výpravne produkče s velkým obsazením a zivou
hudbou. V tomto smýslu je Divadlo v Dlouhe jedine velke prazske činoherní divadlo soustavne se zamerujíčí na detskeho divaka. Spolupračujeme s mnozstvím materskýčh, zakladníčh, stredníčh a odbornýčh skol z čele Prahý a z blízkeho okolí, pro ktere organizujeme dopolední predstavení. Pro rodiný s detmi hrajeme o víkendečh a svatčíčh. Pod hlavičkou naseho divadla funguje take Klub mladýčh
divaku. KMD je svým pusobením na mladez v oblasti estetičkeho rozvoje osobnosti a utvarení vlastníčh hodnotovýčh orientačí prostredničtvím kvalitního profesionalního divadelního umení, nezastupitelný.
Kazdoročne poradame festival Díte v Dlouhe. Festival nabízí detským divakum nejlepsí predstavení
pro deti a mladez, ktera vznikla v mimoprazskýčh divadlečh. Druhým festivalem, který poradame, je
Divadelní prehlídka pro nejnaročnejsí divaký 13+. Tento festival znovu potvrdil, ze nejnaročnejsí divači (teenageri) si do Dlouhe nasli čestu a znovu a znovu se k nam s duverou vračejí.
Hlavním pilírem nasí končepče jsou insčenače na velke sčene. Krome teto ustrední činnosti realizujeme dramaturgičkou linii Kratka Dlouha a nove linii ST[ ART]. Jedna se o komorní predstavení v kavarne s nizsím počtem repríz. Cílem je objevit dosud nehrane textý a dat prílezitost mladým tvurčum
– absolventum či studentum divadelníčh skol.
Součastí nasí činnosti je take export a import divadelní tvorbý: prestoze je jadrem nasí činnosti vlastní tvorba, čílene a sýstematičký se snazíme predstavovat prazským divakum to nejlepsí
z mimoprazske divadelní tvorbý. Prazskou divadelní sčenu reprezentujeme na nejvýznamnejsíčh
tuzemskýčh festivalečh a hostujeme i v zahraničí.
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UMĚLECKÉ VEDENÍ
PhDr. Štěpán Otčenášek / dramaturg, člen uměleckého vedení / zástupce ředitelky
Jako divadelní dramaturg spolupračuje jiz tričet let se svou zenou, reziserkou Hanou Buresovou, s
níz společne pripravil víče nez čtýričet insčenačí. Vedle radý divadelníčh uprav se autorský podílel
na sčenaríčh k insčenačím Letavý lekar, Kouzelný vrčh, Obrazý z Frančouzske revoluče, Maskarada
čili Fantom Operý, Tri musketýri, Oblomov.
Absolvoval divadelní vedu a čestinu na FF UK, 1984 získal doktorat filozofie. V 80. letečh pračoval
jako odborný pračovník v Divadelním ustavu a v Kabinetu pro studium českeho divadla CSAV. Od
roku 1990 býl dvačet let redaktorem (2005-09 sefredaktor) teatrologičkeho čtvrtletníku Divadelní
revue. V letečh 1992–95 pusobil jako dramaturg v Divadle Labýrint. Od roku 1996 je dramaturgem a
umelečkým vedoučím Divadla v Dlouhe. Pedagogičký pusobí na DAMU.
Hana Burešová / režisérka, členka uměleckého vedení
Dosud nastudovala 70 divadelníčh insčenačí a 5 rozhlasovýčh adaptačí divadelníčh her. Trikrat získala Cenu Alfreda Radoka za nejlepsí insčenači roku (Don Juan a Faust - 1993, Smrt Pavla I. - 2008,
Polední udel - 2012).
Pro rezijní tvorbu Haný Buresove je príznačna siroka zanrova a stýlova pestrost. Její divadelne invenční rezie se význačují velkým čitem pro stýl, sčhopností sdelit obsah hrý nezamenitelnou formou,
jez prísne výčhazí z poetiký predlohý. Od roku 1996 je umelečkou vedoučí Divadla v Dlouhe. Učí na
Divadelní fakulte prazske AMU. Pohostinský pračovala i v dalsíčh divadlečh (Narodní divadlo, Divadlo na Vinohradečh, Divadlo Na zabradlí, Cinoherní studio Ustí nad Labem, Divadlo Ungelt, Viola, Divadlo Dubrovník, Mestske divadlo Brno). Absolvovala činoherní rezii na prazske DAMU.
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský / režiséři, členové uměleckého vedení
Rezijní tandem SKUTR tvorí reziseri Martin Kukučka. Insčenače SKUTRu se predstavilý na mnoha
prestizníčh festivalečh v Evrope a Asii. Napr. na festivalu Fringe ve skotskem Edinburghu absolvovala jejičh insčenače Plačký 22 repríz a býla nominovana na Total Theatre Award. Autorske insčenače
SKUTRu kombinují taneč, pohýb, akrobačii, loutký, projekče, lightdesign, text a zvuk a dalý bý se jedním slovem označit za multizanrove či čross-over.
Krome volne autorske tvorbý se Martin Kukučka a Lukas Trpisovský take venují rezii operý, tanečníčh insčenačí, činohrý, čirkusu a dalsíčh divadelníčh zanru na predníčh českýčh sčenačh a v zahraničí. Za svou tvorbu získali mnoho čen, z ničhz jsou nejvýznamnejsí Grand Prix na Mezinarodním festivalu studentskeho divadla FIST v Belehrade 2007 a Cena divaku tamtez 2007 a 2008, Cena Divadelníčh novin 2015 za nejlepsí taneční insčenači roku (Walls and Handbags), Cena Evalda Sčhorma a
Cena Josefa Hlavký. Trikrat po sobe býli nominovani na talent roku Cený Alfreda Radoka a v roče
2010 za insčenači La Putýka na insčenači roku Cený Alfreda Radoka. V roče 2015 býli nominovani na
Cenu Divadelníčh novin ve 4 kategoriíčh – činohra, alternativní divadlo, hudební divadlo, taneční divadlo. V roče 2016 pak v kategorii činohra a hudební divadlo.
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JAN BORNA
16. ledna 2017 zemřel po dlouhé nemoci Jan Borna, režisér, člen uměleckého vedení a jeden
ze zakladatelů Divadla v Dlouhé.
Jan Borna výstudoval teorii kulturý na Filozofičke fakulte Univerzitý Karlový a rezii na DAMU. Býl
členem Volneho spojení reziseru, rezíroval v brnenskem HaDivadle (1985-1986), loutkovem divadle
DRAK nebo Realističkem divadle v Praze.
V letečh 1993-1996 býl umelečkým sefem a reziserem Dejvičkeho divadla. Spoluzakladal divadlo Vizita. Od roku 1990 vedl atelier herečtví na katedre alternativního a loutkoveho divadla DAMU. Od
roku 1996 býl reziserem a členem umelečkeho vedení Divadla v Dlouhe.
K jeho nejuspesnejsím insčenačím patrí divadelní setkaní s Petrem Skoumalem a jeho detskými písničkami Kdýbý prase melo krídla, ktere se v Divadle v Dlouhe hralo od jeho zalození v roče 1996 az
do roku 2013 a dosahlo temer 300 repríz. Mnoha očenení se take dočkala divadelní revue podle Male
vanoční povídký Ludvíka Askenazýho Jak jsem se ztratil, ktera se stala nejlepsí činoherní insčenačí
roku 2000. Za umelečký rozvoj divadla pro deti a mladez získal Cenu Ceskeho strediska ASSITEJ a na
rok se stal Kralem detskeho divadla (2002). Za čelozivotní umelečke zasluhý v oblasti divadla dostal
Cenu ministerstva kulturý CR (2008).
Krome divadelníčh textu psal Borna take basne. Výslý mu sbírký Male prosbý, Vesela čekarna, Krajina nad parapetem, Na dosah a O lasče a o ničem. Krest poslední sbírký Jana Borný Psano očima probehl v Divadle v Dlouhe 22. ledna 2017.
Poslední rozloučení s Janem Bornou probehlo v Divadle v Dlouhe 20. ledna 2017.
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UMĚLECKÝ SOUBOR
HERCI—ZAMĚSTNANCI 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—ZAMĚSTNANCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI

MIROSLAV TÁBORSKÝ

EVA HACUROVÁ

PAVEL TESAŘ

TOMÁŠ TUREK

MARIE TURKOVÁ

PETER VARGA

LENKA VELIKÁ

NAĎA VICENOVÁ

VERONIKA LAZORČÁKOVÁ

JAN VONDRÁČEK

JIŘÍ WOHANKA

VLASTIMIL ZAVŘEL
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UMĚLECKÝ SOUBOR
NOVÍ ČLENOVÉ SOUBORU OD SEZONY 2017/2018

Z Kličperova divadla v Hradči Kralove pričhazí
rolí u nas býla Hanička v Lucerně (v alternači
vou, ktera naopak nase angazma opoustí a
Nasledovala Nina Zarečna v Rackovi a
ník Adriana Molea ve věku 13 a ¾.
sothemis v Élektře, kterou začne
novem roče. Krome toho se objeví
povyku pro nic.

do angazma Marie Poulová, jejíz první
s Veronikou Lazorčakojde do Narodního divadla).
Pandora v insčenači Tajný deObsazena je take do role ChrýHana Buresova zkouset po
v alternači take v Mnoho

Druhým novým členem souboru je od zarí Pavel Neškudla, který se predstavil rolí Konstantina
Trepleva v Rackovi. Pavel Neskudla pričhazí z plzenskeho Divadla J. K. Týla, kde mezi jeho velke role
patril napr. titulní Vojcek (v rezii dua SKUTR) či Tom v insčenači Talentovaný pan Ripley (v rezii Natalie Deakove). Po absolutoriu KALD DAMU býl členem kladenskeho Divadla Lampion a jako Atreje
v Nekonečném příběhu jste ho mohli videt na festivalu Díte v Dlouhe. Spolupračuje i s radou dalsíčh
divadel, napr. Kličperovým divadlem
v Hr. Kralove (Unisex a Čtyřlístek v rezii
Davida Drabka), Týgrem v tísni,
Divadlem X10 ve Strasničíčh
ad. Jeho druhou rolí
v Dlouhe bude
Orestes v Élektře
(rezie Hana Buresova),
divači ho mohou
videt i v alternovane
roli v Male
vanoční povídče.
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HOSTUJÍCÍ UMĚLCI
Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací:
Tomas Boruvka, Samuel Budiman, Jaroslav Brabeč, Jan Buble, Filip Cíl, Pavel Conk, Tomas Dianiska,
Daniel Deutsčha, Ondrej Eremias, Petr Felčman, Meda Folprečhtova, Martina Fialova, Klara Frantisakova, Tomas Ječh, Petr Jenista, Katerina Jirčíkova, Iva Klestilova, Vlastimil Kanka, Martin Kočourek,
Miloslav Kopečný , Zuzana Kolomazníkova, Veronika Lazorsakova, Pavel Liptak, Ivana Lokajova , Tomas Makovský , Mullerova Hana, Halina Ničova, Igor Orozovič, Malvína Pačhlova, Denisa Pfauserova, Jaroslava Pokorna , Tomas Rejholeč, Martina Simonova , Pavel Tesar, Lučie Trmíkova, Jakub Tvrdík, Nadezda Vičenova , Jarmila Vlčkova , Vojtečh Vondraček, Peter Varga, Jirí Wohanka, Vlastimil Zavrel, Karel Zima, Arnost Goldflam, Jirí Kohout, Ilona Svobodova, Marek Nemeč, Katerina Kasparova,
Mikulas Prevratil, Viktorie Tomaskova, Robert Miklus, Miroslav Taborský, Raček Krýstof, Tomasek
Frantisek, Alzbeta Volhejnova, Mičhal Isteník, Polaček Tomas, Julie Součkova, Frantisek Souček.

Další umělci (jedná se o režiséry, choreografy, scénické a kostýmní výtvarníky,
dramaturgy, a další tvůrce):
Hanus Miroslav, Nebeský Jan, Paček Martin, Fisčherova Hana, Mikulasek Jan, Milfajt Jaroslav,
Wiesner Filip, Adela Lastovkova Stodolova, Kopečký Jakub, Doubrava Marek, Hanusova Jana, Kalab
Petr, Kučerova Karla, Marek David, Markova Karola, Pečhaček Frantisek, Potoček Milan, Sučhankova
Eva, Tempír Nikola, Vačha Mičhael, Veliký Martin, Zimova Magdalena.

Jaroslava Pokorna a Igor Orozovič / Lučerna
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ZAMĚSTNANCI—PŘEPOČTENÉ ÚVAZKY PODLE JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK:
sekče reditelký

3

umelečka slozka

26

Umelečko-tečhnička slozka

26,05

ekonomičke oddelení

2

Klub mladýčh divaku

3

občhodní oddelení

5,75

marketing

2

hospodarska sprava

7

CELKEM

74,8

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE:
Dohodý o pračovní činnosti: uvadečký, hasiči, napoveda, sekretariat, pevečka pruprava, pokladní/
predprodej vstupenek
Dohodý o provedení prače na jednorazove činnosti: rízení automobilu na zajezdečh, pohýbova pruprava umelečkeho souboru, výpomoči na festivalu, premieračh a dernieračh, ve vratniči, tečhniče,
sekretariatu, maskerne, pri predstavení a v produkči, výroba paruk, jednorazový uklid, spravčovska
činnost a zasobovaní na rekreačním stredisku, sití kostýmu, výroba výzdobý.
Jine smlouvý: maskerký, zvukari, učetní, výtvarník, garderoba, pravní sluzbý, sekretariat, bezpečnostní tečhnik, revizní tečhnik, elektroudrzba.
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PREMIÉRY ROKU 2017
Alois Jirásek

LUCERNA
Režie Hana Burešová
Uprava Hana Buresova a Stepan Otčenasek
Dramaturgie Stepan Otčenasek
Sčena David Marek / Kostýmý Hana Fisčherova / Hudba Marek Doubrava / Projekče Frantisek Pečhaček / Light design Filip Wiesner
Premiéra 17. března 2017, počet repríz 21
Hrají: Igor Orozovič, Miroslav Hanus, Jaroslava Pokorna, Marie Poulova, Jirí Wohanka, Cenek Kolias,
Martin Veliký, Pavel Tesar, Magdalena Zimova, Arnost Goldflam, Martin Matejka, Tomas Boruvka, Jan
Vondraček, Tomas Turek, Jan Meduna, Veronika Lazorčakova, Eva Hačurova a dalsí.
Z recenzí:
Představení vás v mžiku atakuje hravostí, jemným humorem, ryzí divadelní poezií. A zároveň oslní vzájemnou provázaností inscenačních položek, scénografie, hudby, stylového herectví.
Sasa Hrbotičký, Aktualne.čz
Režisérka Hana Burešová našla rovnováhu mezi aktualizací a zachováním pohádkového kouzla. Představení neopakuje staré vtipy, tvůrci našli vlastní.
Madalena Cečhlovska, Hospodarske noviný
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PREMIÉRY ROKU 2017
A. P. Čechov

RACEK
Režie SKUTR
Sčena Jakub Kopečký/ Kostýmý Simona Rýbakova / Svetelný design Filip Wiesner
Premiéra 25. května 2017, počet repríz 10
Účinkují: Jan Vondraček, Klara Oltova, Pavel Neskudla, Pavel Tesar, Marie Poulova, Tomas Turek,
Magdalena Zimova, Eva Hačurova, Petr Jenista, Jan Meduna, Martin Veliký, Lenka Velika a Mičhaela
Dolezalova
Jedna z nejznamejsíčh svetovýčh her, kde se mluví o nečem jinem, o nečem jinem se zije a o nečem
jinem je zivot.
Z recenzí:
Racek v Praze je zase po delší době velkým zážitkem vizuálním i dramatickým. Fantazie Rybákové i Kopeckého je nevyčerpatelná, a scénická Kalábova hudba zrakový zážitek ještě násobí orgií sluchovou.
J. P. Kríz, Pravo
Z hry o lásce, byť tato linka zůstává zachována, jen na ni není kladen takový důraz, je náhle hra o literatuře, divadle a herectví. O boji starého s novým, o hlásání nových forem a neschopnosti je prosadit.
Sona Hanusova, kulturio.čz
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PREMIÉRY ROKU 2017
Sue Townsendová

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4
Úprava, texty písní a režie Miroslav Hanuš
Sčena Nikola Tempír / Kostýmý Hana Fisčherova
Dramaturgie Karola Markova
Premiéra 8. listopadu 2017, počet repríz 7
Učinkují: Martin Matejka, Pavel Tesar, Jaroslava Pokorna, Marie Turkova, Eva Hačurova, Jirí
Wohanka, Jan Meduna, Marie Poulova, Cenek Kolias, Milan Potoček, Pavel Liptak a Tomas Makovský.
Hudební retro insčenače podle svetoveho bestselleru Sue Townsendove. Matka Pauline, oteč George
a sýn Adrian Moleovi. A take jejičh babička Maý s radikalními nazorý. Na první pohled normalní rodinka. A take spoluzači, spoluzačký, sousede a znamí. Rok a čtvrt dospívaní Adriana Molea, britskeho
puberťaka. Nejtezsí okamziký v zivote, ktere zazil kazdý z nas - detství mizí v dali, hormoný se bourí,
rodiče se rozvadejí a navíč tý problemý s pletí… Rodinna insčenače s zivým doprovodem herečke kapelý Divadla v Dlouhe.
Z recenzí:
Začínající punkeři, upracovaní otcové, záletné matky, anglické babičky... Všechny tyto postavy zvládají
herci Divadla v Dlouhé v představení Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ velmi dobře. K tomu
tradičně skvěle zpívají a hrají na hudební nástroje. Představení zkrátka přináší inteligentní zábavu i
příjemné hudební zážitky.
Saša Hrbotický, Aktuálně.cz
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PREMIÉRY ROKU 2017
Jan Bílý

DATING V OSMI
Námět, režie, choreografie Adéla Laštovková Stodolová
Kostýmý Eva Sučhankova / Hudba Petr Kalab a výber
Premiera 14. ledna 2017

SVĚTOVÁ PREMIÉRA

Počet repríz: 14
Hrají : Jan Meduna , Tomas Turek, Veronka Lazorčakova, Eva Hačurova, Lenka Velika, Cenek Kolias,
Jirí Wohanka, Marie Turkova a Jakub Tvrdík.
Na začatku býl muz a zena, ale pak se objevilý komplikače. Divadlo o tom, čo si vsečhno bereme s sebou na první rande. Jan Bílý dodal reziserče a čhoreografče Adela Stodolove zajímavý ideový a textový zaklad: Kazdý človek si v sobe nese „hlasý“, tedý zkusenosti, radý a postrehý lidí, kterí spoluutvareli a utvarejí jeho čitový svet, ať jde o rodiče a dalsí príbuzne nebo pratele...
Z recenzí:
Z banální výchozí situace se v inscenaci s tajemným názvem Dating v osmi vyklube vtipná činoherněpohybová podívaná, která má silný komediální potenciál a jednu vadu na kráse: že skončí příliš rychle,
dříve, než stačí velká ručička jednou oběhnout hodinový ciferník.
Saša Hrbotický, Aktuálně.cz
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PREMIÉRY ROKU 2017
Viliam Klimáček

MUŽI ZA MINULI
Režie a výprava Slovenská sekce Divadla v Dlouhé
Hudba Milan Potoček
Premiera 10. zarí 2017
Počet repríz: 5
Učinkují Magdalena Zimova, Peter Varga, Tomas Dianiska a Martin Veliký
Cerna komedie o manzelství slovenskeho autora Viliama Klimačka: „Sledujeme v nej tri veľmi turbulentne vzťahý: ex modelku a jej bohateho podnikateľa, bývalu pankačku a jej pobozneho manzela
a nakonieč submisívnu zenu, týranu vlastným partnerom. V hre je vseličo naopak – traja muzi hraju
vsetký zený a vsetkýčh muzov stvarnuje jedna herečka, čím si hadam začhovaju odstup od svojej postavý. A to je dobre, pretoze, ako hovorí statistika, najviač manzelskýčh vrazd sa deje v kučhýni, kde
je vzdý po ruke nejaký noz z kvalitnej očele. „
Z recenzí:
Zábavný, uvolněný večírek jen lehce nahozeného jevištního tvaru ze série Krátká Dlouhá (interpreti občas hledí do scénářů) je zábavou radostnou a vkusnou, i proto, že role jsou ztvárňovány bez estrádního
pitvoření.
Jan Kerbr, Divadelní noviný
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Ludvík Aškenazy-Jan Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL
rezie Jan Borna
PRVNÍ UVEDENÍ
premiera 26. unora 2000
počet repríz 486

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

PRVNÍ UVEDENÍ
J. Borgeson, A. Long, D. Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
rezie Jan Borna, premiera 29. 11. 2008
počet repríz 260
Paul Claudel
POLEDNÍ ÚDĚL
režie Hana Burešova
premiera 12. dubna 2011
počet repríž 70

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
PRVNÍ UVEDENÍ
premiera 24. 11. 2012
počet repríž 105
Alena Kastnerová, Jan Borna
O LÍNÉ BABIČCE
režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
premiera 23. lištopadu 2013
počet repríž 106

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

William Shakespeare
MNOHO POVYKU PRO NIC
Režie Hana Burešova
Premiera 5. dubna 2014
počet repríž 61
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Bohumil Hrabal / Miroslav Hanuš
407 gramů z Bohumila Hrabala
Režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
Premiera 29. lištopadu 2014
počet repríž 44

PRVNÍ UVEDENÍ

Ladislav Klíma
LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Režie Hana Burešova
Premiera 21. 3. 2015
Počet repríž 42
Roger Vitrac
VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI
Režie Jan Mikulašek
Premiera 11. 6. 2015
Počet repríž 23
J. Vodňanský, P. Skoumal, J. Borna
S ÚSMĚVY IDIOTŮ
Režie Jan Borna a Mirošlav Hanuš
Premiera 19. 11. 2015
Počet repríž 38
Ivan Alexandrovič Gončarov
OBLOMOV
Rezie Hana Buresova
Premiera 16. brezna 2016
Počet repríz 37
Henrik Ibsen
HEDA GABLEROVÁ
Rezie Jan Nebeský
Premiera 21. kvetna 2016
Počet repríz 19
Bertolt Brecht
HOVORY NA ÚTĚKU
Rezie Jan Borna a Miroslav Hanus
Premiera 3. prosinče 2016
Počet repríz 23
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DERNIÉRY ROKU 2017
Viliam Klimáček
DEŇ, KEDY ZOMREL GAGARIN
Rezie kolektiv
Premiera 20. dubna 2016
Derniera 1. 9. 2017 v Kremniči
Počet repríz: 12
Ivan Vyrypajev
ILUZE
Rezie Alzbeta Burianova
Premiera 15. ríjna 2016
Derniera 8. ledna 2017
Počet repríz: 5

Irena Dousková
ONĚGIN BYL RUSÁK
Rezie Jan Borna
Premiera 19. ledna 2008
Derniera 19. 6. 2017
počet repríz 159

18

DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA ROK 2018
NA VELKÉ SCÉNĚ

Sofokles—ÉLEKTRA
Rezie: Hana Buresova
Dramaturgie: Stepan Otčenasek
Sčena: Martin Cerný
Kostýmý: Hana Fisčherova
Hudba: Ales Brezina
Premiera 23. brezna 2018

SKUTR—SEN V ČERVENÉM DOMĚ
Rezie: SKUTR
Premiera: 7. června 2018

INSCENACE REŽIJNÍHO DUA SKUTR
Premiera: 17. listopadu 2018

V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ

S. Bouguet+F. Rouyer—GHOST PROTOCOL
Preklad a rezie: Linda Duskova
Premiera: 9. ledna 2018
Kratka Dlouha / Start
SCÉNICKÉ ČTĚNÍ V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ
Rezie: Kasha Jandačkova
Premiera: zarí 2018
Kratka Dlouha / Start

FESTIVALY

DÍTĚ V DLOUHÉ
20. ročník festivalu pro deti a jejičh dospele
18.—22. dubna 2018
FESTIVAL 13+
9. ročník festivalu pro dospívajíčí divaký
9.—14. ledna 2018
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ

DIVADLO ROKU 2016
Divadlo v Dlouhe se umístilo jako druhe (spolu s operou brnenskeho Narodního divadla). Divadlem
roku se stala Komorní sčena Arena z Ostravý. Býli jsme tedý jediným prazským divadlem v nejuzsím
výberu tohoto nejvýznamnejsího tuzemskeho odborneho divadelního hodnočení.
Pro skvělý dramaturgický plán, sehraný osobitý soubor a pro vynalézavé interpretace uváděných her
(Jan Grulich)
Letos především za Oblomova Hedu Gablerovou, také za báječnou, pracovníky divadla vytvářenu atmosféru na obou dětských festivalech, které „Dlouhá“ pořádá (Jan Kerbr).

ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2016
V nejuzsí nominači býla Lučie Trmíkova za roli Hedý v insčenači Heda Galerova (Interpretace role se
skvělým výkladem osobnosti podaná v divadelní metafoře –Jan Grulich).
V sirsíčh nominačíčh se objevilý Eva Hačurova a Veronika Lazorčakova, obe za role v insčenači Oblomov.

INSCENACE ROKU 2016
V sirsíčh nominačíčh se objevilý vsečhný tri premierý na velke sčene.
Oblomov: Jeden z nejlepších dramaturgů a neunavitelná hvězda režie autorův obraz úpadku ruské statkářsko-aristokraticko-úřednické společnosti zobecnili. Nejznámější literární archetyp prokrastinační
mrtvolnosti výmluvně přiblížili nehybnosti našich dnů… (J. P. Kříž)
Heda Gablerova: Pro výrznou netradiční interpretaci textu zbavenéo primitivního psychologismu, ale se
silným metaforickým uchopením poslání hry (Jan Grulich)

MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2016
Na 5. míste se umístil Mičhal Isteník za roli Oblomova ve stejnojmenne insčenači.
Od absolutní netečnosti přes ztřeštěnou zamilovanost až po chorobnou úzkost—ve všech polohách je
přesný a uvěřitelný (Lukáš Dubský).

SCÉNOGRAFIE ROKU 2016
V sirsíčh nominačíčh býli Jana Prekova a Jan Nebeský za výpravu k insčenači Heda Gablerova.

TALENT ROKU 2016
V sirsíčh nominačíčh se objevili herči Divadla v Dlouhe Eva Hačurova, Veronika Lazorčakova a Marie
Poulova.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ
CENY THÁLIE 2016
Clenka souboru Divadla v Dlouhe, herečka Veronika Lazorčáková získala Cenu Thalie za rok 2016 v
kategorii talent roku. Cenu Thalie mlade činoherečče nebo mlademu činoherči za dosavadní mimoradne jevistní výkoný udeluje prezidium Herečke asočiače na navrh činoherní porotý.

Veronika Lazorčáková v inscenaci Lucerna

V sirsí nominači na Cenu Thalie 2016 za mimoradný jevistní výkon se objevil Michal Isteník za roli
Oblomova v insčenači Oblomov.

Cený Thalie býlý výhlasený v sobotu 25. brezna v Narodním divadle.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ

VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO
Ve 13. ročníku anketý, ktera se hodnotitelský ohlízí za uplýnulými dvanačti mesíči v divadlečh v čele
Ceske republiče, Divadlo v Dlouhe bodovalo hned v nekolika kategoriíčh:

TŘETÍ NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: Mičhal Isteník za roli Oblomova v insčenači Oblomov. Bodý získal take Jan Vondraček za roli Joergena Tesmana v insčenači Heda Gablerova.
Divadlo v Dlouhe je TŘETÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIVADLO ROKU (po Mestskem divadle
Brno, a o pouhý jeden hlas za Narodním divadlem).
V sirsíčh nominačíčh jsme býli nominovani ve vsečh dalsíčh hodnočenýčh kategoriíčh (s výjimkou
kategorie „propadak roku“).

Michal Isteník jako Oblomov ve stejnojmenné inscenaci Hany Burešové.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ
NOMINACE NA CENU DIVADELNÍCH NOVIN
ZA SEZONU 2016/2017
V sekci Činoherní divadlo byli nominováni MIROSLAV HANUŠ a JAN
autorský přístup k předloze a režii inscenace HOVORY NA

BORNA za

ÚTĚKU.

Cený Divadelníčh novin jsou jiz od roku 2001 kazdoročne udílený časopisem Divadelní noviný. Cený
se udelují za tvurčí divadelní počiný v uplýnule sezone v sedmi kategoriíčh.
O laureatečh rozhoduje odborna porota na zaklade pravidel danýčh Statutem Cen Divadelníčh novin,
hlasovaní je dvoukolove a neverejne.
Slavnostní predaní čen se kazdý rok kona na podzim v jinem českem divadle v ramči spečialního programu.
Divadlo v Dlouhe se objevuje v uzsíčh nominačíčh pravidelne. Poslední očenení jsme získali za sezonu 2010/2011, a to v kategorii Herečký výkon sezoný bez ohledu na zanr. Očenení získala Helena
Dvorakova za roli Yse v insčenači Polední udel.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ
INSCENACE ROKU 2016—ANKETA DIVADELNÍCH NOVIN
V čtýriadvačatem ročníku anketý o Insčenači roku získalý nominači vsečhný tri velke premierý roku
2016. Z hodnocení:
Josef Chučhma: Henrik Ibsen: Heda Gablerová: … Nakoneč mi asi nejvetsí vrýp do pameti učinila Heda Gablerova v Dlouhe. Nemusím vsečhný Nebeskeho divočiný, ale tahle ma smýsl—a tema. A Lučie
Trmíkova dobre zraje.
Jaroslav Etlík: Heda Gablerová. Pro me v uplýnulem roče jedna z mala insčenačí, ktera čelkem presvedčive naznačila, jakými čestami bý se mohlo (nebo vlastne melo) ubírat česke činoherní divadlo v
první čtvrtine 21. století.
Petr Feýfar: Oblomov. Výtvorit na zaklade ne moč vzrusujíčího romanu tak vzrusujíčí a zaroven výslovene krasne predstavení je počin. Reziserče býlo výčítano, ze sve umelečke prostredký opakuje—
naopak: dovadí je k mistrovství. Výnikajíčí Mičhal Isteník.
Jan Gruličh: Za insčenači roku pokladam Hedu Gablerovou v Divadle v Dlouhe v rezii Jana Nebeskeho. Pro zčela výrazne divadelne metaforičke pojetí hrý, ktera tak dostava novou moderní psýčhologičkou dimenzi.
Alena Moravkova: Oblomov. Nenasilna moderní interpretače klasičkeho textu, ktera poukazuje na
aktualní problemý nasí dobý.
Ester Zantovska: ...davam svuj hlas insčenači Hovory na útěku, rezie M. Hanus a J. Borna, Divadlo v
Dlouhe.

Heda Gablerová
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ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ
HEREC A REŽISÉR DIVADLA V DLOUHÉ MIROSLAV HANUŠ ZÍSKAL CENU
ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY
Muzske herečke očenení získal Miroslav Hanus za roli ve filmu Nikdý nejsme sami. „Kdo to je,
ta česka filmova kritika? ríkal jsem si. Predstavil jsem si, ze je to krasna zena, ktera me potkala na uliči a políbila me. Dekuji za ten polibek a kdýbýčhom se víče nesetkali, býlo to krasne,“ rekl ve sve reči.

MIROSLAV HANUŠ BYL NOMINOVÁN NA ČESKÉHO LVA
Miroslav Hanus býl nominovan take na CESKEHO LVA v kategorii muzský herečký výkon ve vedlejsí
roli za film Nikdý nejsme sami!
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DIVÁCKÝ OHLAS
Stejně jako odborná ocenění nás těší i ohlasy diváků. Ohlasů je celá řada, přinášíme alespoň
jeden ze základní školy Praha—Lipence:

Jelen, ďabel, stíhačka a zlato na jednom jevisti
Do Divadla v Dlouhe si na Malou vanoční povídku výrazili nasi čtvrťači a treťači. Dospelý Pavlík v ní
vzpomínal, jak býl jeste male díte a jak se tehdý ztratil. Ukazalo se, ze zdanlive banalní príbeh mel
spoustu malebnýčh zakoutí a zastavek prospikovanýčh humorem a písničkami.
Co si z divadla odnesli nasi skolačči, to si tadý a teď muzete prečíst z deníčku a zapisníku treťaku.
A stejne jako divadlo to stojí za to…
Ve čtvrtek byl můj strašně dobrý den. Protože jsme šli do divadla, kde se odehrál nádherný příběh. Moc se mi líbilo to s těmi čerty, ale všechno bylo nádherné. (Šimon)
Moc se mi to líbilo a nejvíce se mi líbilo, jak se Pavel seznámil s holčičkou se zápalkami. Pavel byl
obyvatelem domu, který stál v Truhlářské ulici a měl číslo pět. S tatínkem si hráli na jelena a veverku. Potom se Pavel ztratil. (Sofie)
V divadle se mi líbila kobyla. Kobyla se jmenovala Karlička. No byl to vlastně Karel, ale říkali mu
Karličko. Ale hlavní postava byl Pavlík. Bydlil v Truhlářské ulici číslo pět. (Marie)
Nejvíce se mi líbil Pavel, co slyší na jelen. A jak ten jelen dělal to salto, to je skoro jako
já. (Klára Č.)
Líbili se mi policajti, jak chodili na chůdách. Jó, a ještě ti čerti a jak říkal Pavel „ty ďáble!“ Bylo to
suprový! (Natálie)
Ta kobyla byla srandovní a měla hezké jméno. Pošťák Klement Novotný byl také srandovní, protože Karlička mu říkala Boženko, a že je prej holka, to je na tom to srandovní. Jo a ta holčička
s těma sirkama byla hezká. Bylo to krásný. (Sára)
… nebo se mi líbilo, jak chodili na chůdách. A to peklo! To bylo kouře a smrad! A ten Pavel, jak
byl hodnej na toho kapra a jak nepochopil „žerty stranou“. (Alena)
Líbila se mi kobyla, myslel jsem, že je plyšová. Hezký bylo, jak tam zpívali. (Tonda U.)
Strašně se mi líbil Pavlík a celá jejich rodina včetně sousedů. Policajti, Klement Novotný, lampař
a čerti byli fajn. Jedním slovem všechno bylo super. (Honza Š.)
Líbily se mi přezdívky, třeba jelen a veverka, stíhačka. Všichni si doma říkali zlátó! (Celine)
Líbilo se mi tam vše. Bylo to srandovní. (Mirek)
… jak šel Pavlík do pekla. V tom pekle byla dobrá písnička. A ještě, jak šel táta se stromečkem do
bytu. (Patrik)
Bylo to nádherný. Líbilo se mi peklo, také se mi líbil lampář a pošťák, ale podle mě byla nejvtipnější Karlička. (Klára M.)
… jak měli policisti velký stůl a židle. A jak zpívali písničky. Jo a bylo to trochu popletené, protože
Klement Novotný má kobylu. (Elen)
Bylo to moc hezké. Pavla hrál hezky jak si hrál s tou houpací kobylou a jak hrál, že neví, kde má
příbytek. Ale vše dobře skončilo. (Matěj)
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DIVÁCKÝ OHLAS
Mně se líbilo, jak zpívali v pekle. A ještě se mi líbilo, jak mluvil ten kůň. (Oliver)
… jak přijel čert výtahem. Také bylo vtipné, jak Pavel si hrál na policajta. A pak se mi líbily
všechny písničky. (Filip)
A líbilo se mi, že si všichni říkali zlátó! Že na sebe nejsou zlí. Pavel zapomněl kde bydlí. Pak tam
byli policisti, který ho dali do děravého koše a hráli si, že Pavel byl policajt a opravdový policisti
byli auto a jezdili. Pak najednou z Pavla vypadlo, že bydlí Truhlářská 5. (Nela)
Pošťák se jmenoval Klement a měl bílýho koně, který tahal vůz se zlatou trumpetou. Pavel byl
v pekle, rozsvěcel lampy a na ty čerty třikrát dupnul. (Honza B.)
Smál jsme se tomu klukovi, jak tancoval. Líbily se mi písničky. (Tonda V.)
Líbilo se mi, jak Pavel říkal: To je skládací stromeček, tady je čajíček. Bylo to vtipný. A jak říkala
kobyla Klementovi Boženko a on jí Karličko, a jak říkal Pavel, že chce do pekla a pak dvakrát
dupnul a už se vrátil. (Ihor)
Kobyla Karlička spíš valach Karel byl směšný. Mně se líbila ta holčička, co prodávala sirky. Pošťákův obyčej byl rozdávat poštu. (Tereza)
Líbili se mi Pavel a čerti a karlička a kapr. Spíš všechno. Ale nejvíc Pavel. A ještě písničky. (Michal)
Nejvíc se mi líbilo, jak v kýblu Pavlík brečel, promočil kapesník a policajt ho hodil na oponu. Taky se mi líbilo, jak kobyla Karel začala mluvit. Nejhezčí písnička byla ta čertí, kterou zpíval ďábel. Všechno bylo hezký. Bylo trošku pomotaný, jak Klement říkal Karlovi Karlička a Karlička
Klementovi Boženka. (Matyáš)
… jak se Pavlík houpal na kobyle. Líbili se mi obyvatelé pekla. Líbilo se mi, jak se ptal, jestli je ten
strom skládací. (Sam)
Bylo to vtipný. Jak Pavel vzal ten stromeček a říkal: Jé, skládací stromeček. Líbilo se mi, jak ten
lampář zahrál. A bylo to dobrý. (Jíra)
Líbila se mi kobyla, jak troubila na trubku. Anebo jezdící značky. Taky se mi líbili policajti. (Nikolas)
V pekle, jak zpívali a ty ďáble. Také holčička se zápalkami. Policajtim říkali: kde máte ústřední
topení? No asi doma! A jak ten Pavel dělal přemety a jak řídil ty auta, jak řídil policajty. (Klára P.)
Nakoneč uvadíme vzkaz herčum od Kubý:
Měli jste hodně pěkné divadlo. Jsem hodně rád, že jsem to mohl vidět. Pavel byl hodně odvážný,
když šel do pekla.
A sladkou tečku od Celdý:
To divadlo, který jste předvedli, bylo nejlepší divadlo na světě! Dokonce i policie se předvedla.
Ale nejlepší byl jelen a veverka. A ještě písnička byla super. Bylo to super.
Sestavil Petr Mutina, třídní učitel 3. A
04. 12. 2017 20:00
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ÚČAST NA FESTIVALECH
Mezinarodní festival DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ v Hradči Kralove je nejvetsí divadelní prehlídkou v Ceske republiče. Letos se konal jiz 23. ročník. Festival nabízí laičke i odborne verejnosti siroke spektrum projektu a divadelníčh insčenačí nejruznejsíčh stýlu a zanru. Na festival býlý pozvaný hned dve insčenače
Divadla v Dlouhe: Dating v osmi i Lucernu jsme v Hradči Kralove zahrali 27. 6. 2017.

Mezinarodní festival DIVADELNÍ SVĚT BRNO nabízí divakum
insčenače význačnýčh zahraničníčh souboru a samozrejme take
to nejzajímavejsí z česke divadelní sčený. Zanrove pestrou prehlídku od činohrý po pohýbove divadlo, od klasičkýčh her po
alternativní performanče doplnují četne doprovodne akče, jako
jsou výstavý, workshopý, detske dílný či končertý. Reditelem
festivalu je Martin Glaser, reditel Narodního divadla Brno, ktere
je hlavním poradatelem. Festival vznikl v roče 2010.
Festivalu jsme se učastnili s insčenačí Hovory na útěku.

Festival MEZI PLOTY, který se v arealu Psýčhiatričke nemočniče Bohniče
kona jiz víče nez 20 let, se muze počhlubit výnikajíčí sestavou hudebníčh
a divadelníčh souboru, tanečníku, mimu i predstavitelu noveho čirkusu.
Hostovali jsme hned s dvema insčenačemi: Dating osmi a S úsměvy idiotů.

MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADLO v Plzni jsme se učastnili hned se
dvema insčenačemi: 15. 9. jsme hrali Hovory na útěku a 19. 9. Lucernu.
Festival Divadlo si klade za číl predstavit predevsím mimoradne a pozoruhodne insčenače zahraniční a dale výber českýčh insčenačí, a to v siroke skale tematičke, stýlove i zanrove, konfrontovat českou profesionalní divadelní
tvorbu se spičkovými insčenačemi zahraničními a priblízit tak česke divadelní i laičke verejnosti moderní divadelní trendý jakoz i u nas neobvýkle divadelní stýlý a insčenační postupý evropskeho a svetoveho divadla, a prispet
tím k nasí integrači do evropskýčh struktur.
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ÚČAST NA FESTIVALECH
DNY SLOVENSKÉ KULTURY
V dubnu jsme hostovali na festivalu Dny slovenské
kultury v Moravske Trebove s insčenačí Deň, kedy
zomrel Gagarin.
Festival predstavil to nejlepsí ze slovenske kulturý: divadlo, taneč, končertý vazne i popularní hudbý a filmove projekče. V ramči zahajovačího galavečera býla otevrena výstava "Knihý pro deti očenene v Cečhačh a na Slovensku“.

ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA
Divadelním festivalem velkýčh malýčh divadel Cekaní na
Vačlava naplno startuje kazda nova divadelní sezona
Kličperova divadla v Hradči Kralove. V roče 2017 se odehral jiz 14. ročník. Festival Cekaní na Vačlava je predevsím
predstavením toho nejlepsího, čo narodilo na nasičh studiovýčh, alternativníčh a progresivníčh „malýčh“ sčenačh.
Na festivalu jsme hostovali s insčenačí Racek.
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ZAHRANIČNÍ HOSTOVÁNÍ
Insčenače DEŇ, KEDY ZOMREL GAGARIN, hostovala v roče 2017 dvakrat na Slovensku:
GUnaGU
V legendarním bratislavskem divadle jsme hostovali v lednu 2017: „Prazske Divadlo v Dlouhe hosťuje prvýkrat v divadle GUnaGU s Klimačkovou hrou. Slovenska sekčia Divadla v Dlouhe z Prahý nastudovala uz stvrtu hru Viliama Klimačka. Tentoraz ide o sči-fi komediu Den, kedý zomrel Gagarin. Hra
bola napísana v ramči projektu „Odý či fraský?“ a publikovana v zborníku EU očami dramý, ktorý iničioval Divadelný ustav v Bratislave. Klimaček je momentalne najhranejsím autorom Divadla v Dlouhe, kde mu Slovenska sekčia uviedla hrý Krajina s televízormi, Komunizmus, Zavislači a Den, kedý
zomrel Gagarin.“
KREMNICKÉ GAGY
Novou sezonu jsme zahajili 1. zarí na Slovensku, kde jsme na 37. ročníku Evropskeho festivalu humoru a satirý Kremnické gagy s velkým ohlasem uvedli Deň, kedy zomrel Gagarin. Insčenače, kterou nastudovala slovenska sekče herečkeho souboru Divadla v Dlouhe, mela premieru v dubnu
2016. Mezinarodní platforma Evropske asočiače festivalu EFFE zaradila v roče 2015 Kremničke
Gagý mezi nejlepsí evropske festivalý. Toto prestizní očenení se udeluje festivalum, ktere splnují výsokou umelečkou kvalitu, spojují místní umelečke komunitý a mají významný vliv na narodní a mezinarodní urovni.
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TUZEMSKÉ ZÁJEZDY
Preferujeme hraní na domácí scéně, přesto počet zájezdů oproti minulým rokům výrazně
vzrostl. Důvodem je velký zájem o naše představení ze strany pořadatelů festivalů. V roce
2017 jsme realizovali 29 zájezdů, tři ze zájezdů byly zahraniční (Deň, kedy zomrel Gagarin /
Slovensko).
Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách—6 hostovaní: Načhod, Blatna, Zďar nad
Sazavou, Tepliče, Ostrava, Pardubiče
Deň, kedy zomrel Gagarin—4 hostovaní: Bratislava 2x, Moravska Trebova, Kremniča
Oblomov—3 hostovaní: Jabloneč, Louný, Kolín
S úsměvy idiotů —4 hostovaní: Prostejov, Nový Jičín, Praha/Bohniče, Kolín
Lucerna—3 hostovaní: Hradeč Kralove, Plzen, Jabloneč
Lidská tragikomedie—2 hostovaní: Brno, Trineč
Hovory na útěku—2 hostovaní: Brno, Plzen
Dating v osmi—2 hostovaní: Praha/Bohniče, Hradeč Kralove
Racek—1 hostovaní: Hradeč Kralove
Mnoho povyku pro nic—1 hostovaní: Louný
Viktor aneb dítka u moci—1 hostovaní: Dečín
Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách

31

FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ—19. ročník

19. ročník festivalu Díte v Dlouhe nabídl divakum nejzajímavejsí insčenače, ktere v poslední dobe
vzniklý v českýčh a moravskýčh profesionalníčh divadlečh. Hrali jsme dopoledne pro skolý, v podvečer a večer pro starsí deti a teenagerý a o víkendečh odpoledne pro rodiče a deti.
Festival udelil dve čený: v divačkem hlasovaní o Cenu Vojty Šálka zvítezila insčenače pro nejmensí
deti Batosnění prazske Damuzý. Odbornou Cenu Dítko udelili studenti Katedrý Divadelní vedý FF
UK, a to insčenači Bratři Lví srdce z brnenskeho divadla Polarka.
19. ročník festivalu Dítě v Dlouhé nabídl devět představení pro nejrůznější věkové kategorie,
která přijely zahrát soubory z Hradce Králové, Liberce, Plzně, Kladna či Ostravy Vedle zřizovatele Divadla v Dlouhé, jímž je hl. m. Praha, podpořilo festival Ministerstvo kultury
ČR a Státní fond kultury ČR.
Devět festivalových představení a tři výtvarné workshopy navštívilo celkem 3.073 převážně
dětských diváků. Návštěvnost činila 92 %.
Výtvarnou podobu letosního ročníku výtvorila
ilustratorka Karla Kučerova, ktera nečhala rozkvest festivalove logo a nakreslila ilustrače ke
vsem predstavením. Z jednotlivýčh výtvarnýčh
prvku pak vznikl černobílý plakat, nabízejíčí
prostor pro fantazii malýčh i vetsíčh divaku,
kterí s jeho pomočí výmýsleli, výbarvili a napsali sve vlastní príbehý. Obdobným zpusobem
pak pračovalý deti pod vedením Karlý Kučerove i ve výtvarnýčh workshopečh Výlosuj si pohadku.

Fotografie z vítězného představení Batosnění,
které je určeno dětem od deseti měsíců do tří let.
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FESTIVAL 13+ 8. ročník

8. ročník divadelní prehlídký nejen pro teenagerý Festival 13+ probíhal v Divadle v Dlouhe od 11. do
16. ledna 2017. Zahajila jej premiera komorní insčenače hostitelskeho divadla Dating v osmi v rezii
Adelý Lastovkove Stodolove, v dalsíčh dnečh jsme uvedli osm predstavení mimoprazskýčh profesionalníčh souboru a studentu prazske DAMU a brnenske JAMU. Hralo se dopoledne pro skolý a večer
pro vsečhný od 13 let. Letosní festival se dočkal mimoradne reflexe: po čelou dobu jej sledovali a
hodnotili studenti divadelní vedý Divedove, kterí s nami spolupračovali poprve na festivalu Díte v
Dlouhe 2016, a take spolupračovníči Divadelníčh novin.
Devet festivalovýčh predstavení a dve výtvarne dílný navstívilo čelkem 1.980 prevazne detskýčh divaku. Navstevnost činila víče nez 90 %.
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DALŠÍ AKCE
KŘEST KNIHY JANA BORNY PSÁNO OČIMA

V nedeli 22. ledna, pouhýčh nekolik dnu po smrti Jana Borný, se uskutečnil
krest jeho poslední basničke sbírký Psano očima. Tato sbírka je svetovým
unikatem, protoze ji autor čelou napsal díký spečialnímu software, ktere
umoznuje ovladat počítač očima.
Basne ze sbírký četli Miroslav Hanus a Miroslav Taborský, písne z insčenače S usmevý idiotu hrala a zpívala herečka kapela Divadla v Dlouhe.
Kmotrem knihý býl Arnost Goldflam.

PŘEDNÁŠKA DAVIDA DROZDA, MARKÉTY POLOCHOVÉ A M. PŠENIČKY O JANU NEBESKÉM

31. ledna 2017 (pred reprízou Nebeskeho insčenače Ibsenový Hedý Gablerove) se v Divadle v Dlouhe
uskutečnila trojprednaska o ruznýčh aspektečh tvorbý rezisera Jana Nebeskeho. Prednasku poradala Teatrologička společnost, Divadelní revue a Institut umení – Divadelní ustav ve spoluprači s Divadlem v Dlouhe.
I kdýz je tvorba Jana Nebeskeho respektovana, očenovana i zatračovana, i kdýz mu býla venovana
Ceska sekče PQ 2015, pokud jde o odbornou reflexi jeho insčenačí, ta je víče nez nesoustavna. Tri
prezentače býlý pokusem tuto reflexi výprovokovat.
Mgr. Marketa Poločhova, Ph.D. (Brno)
pojednala insčenače
ibsenovske, Mgr.
Martin Psenička,
Ph.D. (KDV FF UK,
Praha) zpusobý, jakými se Nebeský
zmočnuje shakespearovske klasiký a doč. David
Drozd, Ph.D. (KDS
FF MU, Brno) se pokusil čharakterizovat funkči predmetu
v Nebeskeho divadle.
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NOC DIVADEL
DALŠÍ AKCE—NOC
DIVADEL
Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008.
V České republice proběhl první ročník Noci divadel v roce 2013.
Patý ročník Noči divadel se konal v sobotu 18. listopadu. Heslem letosního ročníku býlo „Forever
Young“ a míril predevsím na načtilete publikum. Nase divadlo pripravilo pro tuto prílezitost první
reprízu rodinne retro insčenače s zivou kapelou Tajný deník Adriana Molea ve veku 13 a 3/4 v rezii
Miroslava Hanuse a doprovodný program.
15:00, 15:30 a 16:00 Prohlídky zákulisí
Komentovane prohlídký prostor, do kterýčh divači bezne nemají prístup. Zakulisím provadeli herči
Divadla v Dlouhe.
17:30 Otevřená korepetice
Divači mohli nahlednout do príprav reprízý insčenače Tajný deník Adriana Molea ve veku 13 a 3/4 a
zazít korepetiči—tedý hudební prípravu na reprízu.
19.00 Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4
První repríza rodinne retro insčenače za spečialní teenagerovske vstupne.
Noc divadel navštívilo v Dlouhé celkem 530 diváků, návštěvnost činila 100 %.
Fotografie z otevřené korepetice inscenace Tajný deník Adriana Molea.
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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 príbehý dvou kamaradu: zeleneho zabaka Kvaka a hnedeho ropusaka Zblunka na motivý
stejnojmenne detske knízký Arnolda Lobela.
Insčenači pripravilo Divadlo pro malý.
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA—premiera v Dlouhe 20. 9. 2014
Klasičký príbeh o lasče vílý k prinči v jedne male kavarne, kde se potkají on a ona.
Hraje divadelní spolek LOKVAR.
DESET ČERNOUŠKŮ—premiera v Divadle v Dlouhe 29. 11. 2015
Loutkova detektivka pro nejmensí autorký Ivý Perinove v rezii Mičhaelý Homolove v podaní souboru
LOKVAR mela premieru v nasem divadle, kde je take pravidelne reprízovana.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Predstavení pro materske skolý a 1. stupen zakladníčh skol. Komorní predstavení pravidelne hrajeme v divadelní kavarne. Učinkují Karel Zima a Martin Matejka.
Pohadku nastudovalo Divadlo AHA.
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Stalý host Divadlo LOKVAR hostuje v Dlouhe s insčenačí pro první stupen zakladníčh skol. Autorem
i reziserem pohadký je Arnost Goldflam.
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA
Divadelní spolek Anima Candida uvadel predstavení pro nejmensí dopoledne pro skolý a o víkendečh
pro rodiný s detmi. S loutkami i na zivo hrali Miroslav Taborský a Katerina Taborska.
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
AUCASSIN A NICOLETA
Predstavení na motivý stredoveke frančouzske legendý je určeno druhemu stupni zakladníčh skol. V
rezii Mičhaelý Homolove učinkují Peter Varga a Martin Veliký. Divadelní spolek LOKVAR.
JAK JENÍČKA A MAŘENKU NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY
Jeníček a Marenka uz jsou spíse Jenda a Marie, ale jejičh jmena zpusobují, ze se jim do zivota stale
pletou pohadký Divadelní spolek Anima Candida uvadel predstavení pro nejmensí dopoledne pro
skolý a o víkendečh pro rodiný s detmi. S loutkami i na zivo hrají Miroslav Taborský a Katerina Taborska.
SNĚHURKA
V rezii Mičhaelý Homolove vznikla netradiční loutkova pohadka na klasičke tema. Pro deti od trí let.
Host—divadelní spolek LOKVAR.
FLÉTNIČKOVI
Pohadka s končertem a společnými koledami pro deti od 6 do 11 let
Pohadkový príbeh a písne od Vačlava Bratrýčha v hlavní roli se zobčovou fletnou a basovými nastroji.
Z knihý Fletničkovi – Kdo to tadý bručí? četl Jirí Labus, zpívali Aliče Nelis, Vít Sazavský, Ivo Hračhoveč a Dominik Stanek (Pueri Gaudentes).
Hudební doprovod beatbox J. Meličhar, fletnový kvartet Windvaýs, čembalo S. Skalička, týmpaný a
zvonkohra J. Horvath a K. Fingl, fagot R. Skaličký, tuba V. Muller, smýčče V. Jakl, J. Matýasova, I. Anýz a
V. Urban, kontrabas T. Mesaný.
Po predstavení nasledovala autogramiada stejnojmenne knihý.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
NEPŘÍTEL LIDU (SÍLA INTERPRETACE)
V ríjnu 2017 hostovalo v Dlouhe Slovačke divadlo z Uherskeho Hradiste s nastudovaním Ibsenový
hrý Neprítel lidu v uprave a rezii Zdenka Duska. V hlavní roli lazenskeho lekare Tomase Stočkmanna,
který resí dilema, zda ma v zajmu prosperitý lazenskeho mesta mlčet, nebo ma ve stejnem zajmu promluvit, se predstavil Tomas Sulaj.

KONEC MASOPUSTU
Druhým ríjnovým hostem býlo pardubičke Výčhodočeske divadlo, ktere hostovalo s insčenačí Topolový hrý Koneč masopustu v rezii Bretislava Rýčhlíka. Jednalo se o poslední uvedení teto insčenače
jiz po pardubičke derniere.
Vrčholne drama Josefa Topola se odehrava na konči masopustního veselí. Nekončí vsak jen masopust
s pruvodem maskar, ale take sočialistička kolektivizače vesniče.
V hlavní roli posledního soukromeho rolníka Krale učinkoval Martin Mejzlík.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
JIDIŠ VE TŘECH
Herečka a zpevačka Hana Frejkova uvedla v prubehu roku v
divadelní kavarne nekolik končertu jidis písní, spojenýčh s
výpravením o lidskýčh radostečh a strastečh. Hana Frejkova prizvala ke spoluprači klarinetistu Milana Potočka z Divadla v Dlouhe, akordeonistu
Slavka Brabče a zpevačku Mariannu Borečkou. V listopadu probehl v ramči končertu take krest knihý Haný Frejkove Divný korený.
JE MNĚ JEMNĚ FOLKLÓRNĚ
Taneční divadlo BUFO hostuje v Dlouhe pravidelne. Kazdoročne zde predstaví novou premieru. Letos
v kvetnu se v nasem divadle uskutečnilo výjimečne setkaní Tanečního divadla BUFO a Domazličke
dudačke muziký v jedinečnem predstavení plnem humoru, originalníčh čhoreografií a famozní muziký.
Choreografie a rezie Martin Paček, umelečký vedoučí Domazličke dudačke muziký Josef Kunes.
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
Souborne dílo Williama Shakespeara ve 120 minutačh oslavilo v kvetnu 250. reprízu. Premieru mela
insčenače v listopadu 2008.

250
Kabaret Kainar—Kainar mel stou reprízu 6. zarí 201. Premiera insčenače býla v roče 2012, od te dobý je kabaret stale výprodan.

100
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
Stou reprízu oslavila v zarí take insčenače pro deti O líne babičče. Insčenači hrajeme s velkým uspečhem od roku 2013.

100

Významných repríz se v roce 2017 dočkaly i další inscenace:

470 gramu z Bohumila Hrabala—40. repríza v kvetnu
Polední udel—70. repríza v ríjnu
Mnoho povýku pro nič—60. repríza v listopadu
Oblomov—30. repríza v listopadu
Jak jsem se ztratil aneb Mala vanoční povídka—480. repríza v prosinči
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KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
Klub mladýčh divaku (dale KMD) býl zalozen v roče 1964. Pod hlavičkou naseho divadla pračuje od
roku 2003.
V současnosti tvorí členskou zakladnu zači 8. a 9. tríd ZS, studenti SS a SOS a take učnovska mladez.
Pro zaký ZS jsou zprostredkovavana odpolední predstavení, jejičhz obsah a provedení odpovída
mentalite mladeze teto vekove kategorie. Starsí mladez navstevuje večerní predstavení, společne s
verejností. KMD ručí za kvalitu predstavení, nabídnutýčh svým členum. Za víče nez padesat let činnosti zaplnilý sedadla prazskýčh divadel čtýri milioný mladýčh lidí.
Cílem KMD je kultivovat deti a studentý prostredničtvím divadelního umení, vhodnou formou doplnovat jejičh vzdelaní v oblasti umelečke a estetičke. Divadelní umení pusobí výrazne na mladeho človeka ve smýslu čitovem i výčhovnem, pomaha rozvíjet jeho fantazii a predstavuje take zabavnou formu vzdelaní. Prave z vedomí vsečh tečhto kladu divadelního umení vznikl KMD. KMD je svým pusobením na mladez v oblasti estetičkeho rozvoje osobnosti a utvarení vlastníčh hodnotovýčh orientačí
prostredničtvím kvalitního profesionalního divadelního umení, nezastupitelný. V Divadle v Dlouhe
muze KMD výuzít pro svou nabídku temer vsečhna predstavení, ktera jsou prave na repertoaru. Dotače KMD je součastí dotače Divadla v Dlouhe.
KMD je ukazkovým príkladem naplnovaní končepče kulturní politiký hl. m. Prahý. Zaroven je KMD
príkladem smýsluplne dotače, čílene na spečifičkou divačkou kategorii (deti a mladez). Díký dotači
mohou navstevovat divadlo i deti ze sočialne slabsíčh rodin. Mesto tímto zpusobem prispíva na
vstupne tem nejpotrebnejsím.

V roce 2017 zajistil KMD pro své členy 69.445 vstupenek do pražských divadel, což je téměř o
4 tisíce víc, než v předchozím roce.
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KLUB PATRONŮ DIVADLA V DLOUHÉ
„Pojďte do toho s námi. Zadním vchodem“
Pod tímto sloganem pusobí v Divadle v Dlouhe jiz nekolik let Klub patronu. Clený klubu jsou zpravidla individualní darči, kterí vzesli z okruhu nasičh divaku a fanousku .
Patronum nabízím napríklad výletý za divadlem, moznost prispívat do Bulletinu Klubu patronu,
moznost shlednutí predstavení ze zakulisí, učast na zkouskačh, klubove večerý v Divadelní kavarne
nebo setkaní pri prílezitosti slavnostního zahajení sezoný. Patroni dostavají pozvanký na mimoradne
akče, mají exkluzivní informační servis a prednostní informače o programu a predprodeji. O aktivní
učast na divadelním dení je velký zajem a počet členu klubu stale roste.

Fotografie ze zkoušky naživo: patroni měli možnost zúčastnit se zkoušky inscenace Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4. Kromě účasti na zkoušce je
čekal také rozhovor s režisérem Miroslavem Hanušem a dramaturgyní Karolou
Štěpánovou. Po zkoušce následovalo stylové občerstvení v anglickém duchu v divadelním klubu.
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VÝKONOVÉ UKAZATELE
STRUKTURA PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ
AKCE
Celkem akcí pořádaných divadlem
Z toho:

počet predstavení na vlastní sčene vlastním souborem

počet predstavení vlastního souboru na zajezdečh

počet predstavení hostu a v ramči spoluporadaní

pronajmý k divadelním učelum

361
236
29
94
2

TITULY
V roce 2017 nabídlo Divadlo v Dlouhé divákům celkem titulů
Z toho:

titulu vlastním souborem

formou hostovaní nebo spoluporadaní

formou pronajmu

65
28
35
2

DIVÁCI
94 %

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




77.696
36.246
47 %
139

počet detskýčh a studentskýčh divaku
podíl detskýčh divaku v publiku
počet predstavení pro deti a mladez

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

800
11.600
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VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ
Stejne jako v predčhozíčh letečh jsme i letos usilovali o získaní finančníčh prostredku z nejruznejsíčh
zdroju. Oslovili jsme desítký potenčialníčh partneru ze soukrome sferý a podali radu zadostí o grantý a dotače z verejnýčh zdroju. Prehled obdrzenýčh príspevku uvadíme v nasledujíčí tabulče:

Subjekt

účel

Obdržená částka

Ministerstvo kultury ČR

festival Dítě v Dlouhé

47 000 Kč

Státní fond kultury ČR

festival Dítě v Dlouhé

55 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR

Festival 13+

47 000 Kč

Státní fond kultury ČR

Festival 13+

55 000 Kč

Dary

výroba nových inscenací

Celkem

562 000 Kč
766 000 Kč

Z tabulký je zrejme, ze víčezdrojove finančovaní v pravem slova smýslu praktičký neexistuje—
prostredký, ktere je mozne získat z verejnýčh zdroju, tvorí pouhý zlomek čelkovýčh nakladu divadla.

Týto prostredký jsou navíč zpravidla poskýtovaný na mimoradne akče (premierý, festivalý) nikoli na
bezný provoz. Prostredký, získane z jinýčh zdroju nez je dotače zrizovatele a vlastní trzbý, pokrývají
1,1 % čelkovýčh nakladu.

Podíl príspevku z jinýčh zdroju stale roste. Oproti lonskemu roku narostlý príspevký z ostatníčh
zdroju o 43%. Nejvýssí narust zaznamenalý darý fýzičkýčh osob.
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KOMENTÁŘ

K EKONOMICKÉ ČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

DIVADLO V DLOUHÉ
DLOUHÁ 39
PRAHA 1
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PROCENTO SOBĚSTAČNOSTI
Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové činnosti 36,2 %.

PROPOČET PROCENTA SOBĚSTAČNOSTI V ROCE 2017
Náklady v tis. Kč
Příjmy mimo dotaci HMP
Hlavní činnost
68166
24211
Doplňková činnost
545
635
Celkem
68711
24846
Procento soběstačnosti = 36,2 %
Příjmy mimo dotaci HMP jsou tvořeny vlastními tržbami, ostatními granty a dary a čerpáním fondů
(investiční fond na nákupy DHIM a rezervní fond).
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 o tři desetiny procenta, přestože v roce 2017 výrazně narostly mzdy. Míra soběstačnosti je ale závislá zejména na aktuálním počtu inscenací pro děti a
mládež na repertoáru, není tedy relevantní výpovědí o hospodaření divadla.

TABULKA ČÍSLO 1
ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2017 – HLAVNÍ ČINNOST
Přes původně plánovanou ztrátu vykazuje Divadlo v Dlouhé úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 27
tis. Kč. Vyrovnaného rozpočtu jsme dosáhli díky vyšším tržbám ze vstupného na zájezdech, výrazně zvýšeným příjmům z darů, díky převodu prostředků z rezervního fondu do provozu a díky řadě úsporných
opatření, která jsou ale dlouhodobě neudržitelná.
TRŽBY – VÝNOSY CELKEM
Ostatní výnosy zahrnují zejména:
výnosy z členských poplatků KMD (7.065 tis. Kč)
dary a granty (562 tis. Kč)
tržby z prodeje programů a plakátů (173 tis. Kč)
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tržby za nevyčerpané dárkové poukázky po lhůtě uplatnění (286 tis. Kč)
převod prostředků z rezervního fondu (583 tis. Kč)
Dalšími výnosy jsou 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 2017. Ve spotřebě energie se projevila také pokračující 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. V roce 2017 byly prováděny pouze 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. Mírná úspora je dána převodem nákladů na nájemné do doplňkové činnosti v případě podnájmů prostor.
Úklid – nižší náklady oproti předchozímu období - přesun části nákladů do doplňkové činnosti, menší počet velkých akcí a tedy i generálních úklidů.
Výkony spojů – v souladu s rozpočtem
Honoráře externích umělců – uvedeny jsou pouze honoráře umělců, kteří jsou plátci DPH. Ostatní honoráře externích umělců jsou zahrnuty v ostatních osobních nákladech. Honoráře externích umělců jsou jednou
z položek, zaznamenávajících velký nárůst. Stále více umělců se stává plátci DPH.
Tantiémy – snížení v důsledku mírného snížení tržeb z představení a zejména výhodnějších autorských
smluv oproti předchozímu roku.
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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 6.978 tis. Kč
Náklady na festival Dítě v Dlouhé 394 tis. Kč
Náklady na festival 13+ 372 tis. Kč
Zákonné revize – 315 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 2017. 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. Nárůst v důsledku zvýšení minimální mzdy (uvaděčky a šatnářky, hasiči) a
z důvodu trvalého růstu uměleckých honorářů.
Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2017, rozpočet byl upraven
po zákonném navýšení tarifních platů.
Zákonné sociální náklady FKSP – v souladu s upraveným rozpočtem. Rozpočet byl upraven po zákonném
navýšení tarifních platů.
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
Výrazný nárůst oproti loňskému roku je způsoben poplatkem za neplnění počtu zaměstnaných osob se
zdravotním postižením. Poplatek činí 170 tis. Kč. V minulých letech jsme počet zaměstnaných OZP plnili
(režisér Jan Borna - ZTP/P).
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Další 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 2017 rozhodnutím Rady zastupitelstva snížen z 1.930 na 1.814,5 tis. Kč. Snížený odpisový plán nebyl překročen.
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. Část prostředků na úpravu rozpočtu a nákupy jsme získali převodem z investičního a rezervního fondu.
Neinvestiční příspěvek a dotace
Neinvestiční příspěvek zřizovatele činil 44.518,7 tis. Kč. Dále jsme obdrželi prostřednictvím zřizovatele
dva granty od Ministerstva kultury ve výši 94 tis. Kč a dva granty Státního fondu kultury v celkové výši
110 tis. Kč.
Hospodářský výsledek
Úspora neinvestičního příspěvku ve výši 26,8 tis. Kč.
TABULKA ČÍSLO 2
ROZBOR DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA ROK 2017
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). Přes nižší objem činnosti je zisk vyšší, nežli plán. 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 2017:


výnosy z reklamy, propagace a inzerce

326 tis. Kč



výnosy z podnájmů divadelního sálu

70 tis. Kč



výnosy z podnájmů ostatních prostor

196 tis. Kč
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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 nepřekročili odečitatelný limit
pro neziskové organizace.
Hospodářský výsledek činí 90 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 2017
Prostředky na platy byly čerpány do výše limitu mzdových prostředků, který byl dvakrát upraven na základě rozpočtového opatření, a to v červenci a listopadu (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. Honoráře hostujících umělců mají dlouhodobě vzestupný trend, dalším důvodem nárůstu je
zvýšení minimální mzdy (uvaděčky, šatnářky, hasiči).
Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2017.
Počet zaměstnanců – nižší než plán z důvodu čerpání mateřských dovolených a fluktuace v uměleckotechnické složce, zejména v jevištní technice a sekci zvuku.

TABULKA ČÍSLO 1 ROZ – FOND ODMĚN
Fond odměn nebyl v roce 2017 čerpán.
TABULKA ČÍSLO 2 – FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
Čerpání FKSP proběhlo v souladu s vnitřními předpisy divadla a s rozpočtem FKSP na rok 2017. Veškeré
čerpání bylo pokryto ze zdrojů roku 2017 (odvod z mezd) a ze zůstatku minulých let.
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TABULKA ČÍSLO 3 – REZERVNÍ FOND
Rezervní fond byl v roce 2017 tvořen zůstatkem z minulých let zvýšeným o přijaté dary. Dary jsou podrobně vypsány v tabulce. Počet dárců výrazně vzrostl poté, co v roce 2016 zahájil činnost Klub patronů.
Přijaté dary byly částečně čerpány v roce 2017, některé budou dle darovacích smluv čerpány v roce 2018
(dary na pořízení divadelních výprav sezoně 2017/2018). Některé z darů, čerpaných v roce 2017 byly přijaty již v roce 2016.
Z rezervního fondu jsme v roce 2017 po schválení Radou převedli prostředky dle usnesení RHMP číslo
719 na krytí provozních nákladů.
Navrhujeme navýšení rezervního fondu o zisk doplňkové činnosti ve výši 90 tis. Kč.
TABULKA ČÍSLO 4 – INVESTIČNÍ FOND
Investiční fond jsme v roce 2017 čerpali po předběžném schválení Radou ZHMP (usnesení RHMP č. 719)
na krytí provozních nákladů: nákup drobného majetku, opravy a udržování, a na dovybavení sekce zvuku,
osvětlovací sekce a jeviště.
TABULKA ČÍSLO 5a a 5b – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY
Divadlo v Dlouhé neobdrželo v roce 2017 žádné účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu
HMP.
TABULKA ČÍSLO 6 – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE
STÁTNÍHO ROZPOČTU
Divadlo v Dlouhé obdrželo v roce 2017 účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu takto:
47 tis. Kč od Ministerstva kultury na realizaci festivalu Dítě v Dlouhé
47 tis. Kč od Ministerstva kultury na realizaci festivalu 13+
55 tis. Kč ze Státního fondu kultury na festival 13+
55 tis. Kč ze Státního fondu kultury na festival Dítě v Dlouhé
TABULKA ČÍSLO 7 – PŘEHLED O FINANČNÍCH PROSTŘEDCÍCH POSKYTNUTÝCH NA
PROJEKTY OPP, OP LZZ A EHP
Divadlo v Dlouhé neobdrželo v roce 2017 žádné finanční prostředky na tyto projekty.
53

Zpráva o výsledku hospodaření
TABULKA ČÍSLO 8
PŘEHLED O PŘEDMĚTECH POŘÍZENÝCH NA LEASING
Divadlo v Dlouhé nepořizovalo ani nevlastnilo v roce 2017 žádné předměty na leasing.
TABULKA ČÍSLO 3 OZV - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Divadlo v Dlouhé čerpalo v roce 2017 investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na následující investiční akce:
Pořízení osvětlovacích pultů
Úložný skladový systém do kostýmního fundusu
Pořízení plošiny na transport dekorací
Komponenty digitální zvukové sítě
Mikroportový přijímač pro nové vysílací frekvence
Mikroportový vysílač pro nové vysílací frekvence
Pořízení inteligentních reflektorů
Počítač pro stříhání videí
Profilové reflektory
Počítač pro sekci zvuku

1.872 tis. Kč
97 tis. Kč
820 tis. Kč
250 tis. Kč
170 tis. Kč
86 tis. Kč
2.740 tis. Kč
47 tis. Kč
588 tis. Kč
59 tis. Kč

TABULKA ČÍSLO 4/OZV - VÝKONOVÉ UKAZATELE
V roce 2017 Divadlo v Dlouhé produkovalo nebo spolupořádalo 361 představení a dalších akcí ať už vlastním souborem doma nebo na zájezdech, hostujícími soubory nebo formou divadelních podnájmů. Je to o
23 akcí víc, než v předchozím roce. Struktura představení je patrná z grafu:
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Počet představení na vlastní scéně – na vlastní scéně vlastním souborem jsme odehráli 236 představení,
což je o dvě představení více, než v přechozím roce. Formou hostování se uskutečnilo 94 představení, tedy
o 10 více, než v předchozím roce.
Počet představení na zájezdech – celkem jsme uskutečnili 29 zájezdů, což je o 11 zájezdů více, než
v předchozím roce. Důvodem je zvýšený zájem ze strany pořadatelů o naše představení.
Počet pronájmů – nižší počet pronájmů koresponduje s vyšším počtem představení prostřednictvím vlastního souboru a hostů.
Nabídnuté tituly - diváci měli v roce 2017 z čeho vybírat. Naše divadlo nabídlo divákům celkem 65 titulů
(oproti loňským 56), z toho 28 titulů v nastudování vlastního souboru, a 37 inscenací hostů nebo v rámci
spolupořádání a pronájmů a dalších akcí.
Návštěvníci na vlastní scéně – v roce 2017 navštívilo Divadlo v Dlouhé 77.696 návštěvníků, z toho 85 %
diváků přišlo na představení domácího souboru. Celkový počet diváků je téměř totožný s předchozím rokem, počet diváků, kteří navštívili představení hostujících souborů, 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
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. Do propočtu jsme také nezahrnuli prostředky z investičního a rezervního fondu, které byly převedeny do provozních prostředků.
Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně činí 126 tis. Kč, což je o 3 tis. Kč méně, než
v předchozím roce.
Doplatek na 1 návštěvníka je 538 Kč, což je mírné zvýšení oproti loňskému roku. Důvodem je větší počet
zájezdů – mimopražští návštěvníci se do propočtu nezahrnují, a dále také větší počet představení
v kavárně, která jsou určena pro menší počet diváků.
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 94 %.
Tržebnost na vlastní scéně činila 85 %.
Průměrná cena vstupenky: Cena vstupenky v roce 2017 činila 166 Kč, což je nárůst o necelá 2 % oproti
předchozímu roku, kdy činila průměrná cena vstupenky 163 Kč.
Počet premiér
V roce 2017 jsme uvedli pět premiér, z toho tři na velké scéně a dvě premiéry v rámci cyklu Krátká Dlouhá.
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Počet derniér
V roce 2017 uvolnily tři inscenace místo novým titulům.
Představení pro děti a mládež (příloha k tabulce výkonových ukazatelů)
Divadlo v Dlouhé hraje pravidelně pro děti a mládež, a to jak dopoledne pro školy, tak o víkendech pro
rodiny s dětmi. Představení zajišťujeme zejména vlastním souborem, nabídku rozšiřujeme o nejzajímavější
dětské inscenace z celé republiky. Významný podíl našeho publika tvoří diváci z Klubu mladých diváků,
který soustřeďuje individuální zájemce o divadelní představení z řad druhých stupňů základních škol a
středoškoláků. Každoročně pořádáme festival Dítě v Dlouhé, letos proběhl již 19. 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.
V roce 2017 jsme odehráli celkem 139 představení pro tuto věkovou kategorii, což je o 10 více než
v předchozím roce. Podrobný přehled představení odehraných pro děti a mládež v roce 2017 přikládáme.
Představení našeho divadla navštívilo 36.246 dětí a studentů, což je 49 % z celkového počtu diváků.
Podíl je stejný, jako v loňském roce.

Mladí diváci nejčastěji navštěvovali dopolední představení pro školy a odpolední rodinná představení. Významný počet dětí a mládeže navštěvuje také večerní představení, ať už v rámci Klubu mladých diváků
nebo na základě nabídky našeho obchodního oddělení středním školám.
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TABULKA ČÍSLO 6/OKP - NÁKLADY NA INSCENACE ZA ROK 2017
V roce 2017 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 2017
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 2017/2018: 14.153 dětí a 721 doprovodů z řad vyučujících. Jedná se o zvýšení počtu členů o 3% oproti loňskému roku.
Údaje za kalendářní rok 2017:
KMD vydal v roce 2017 celkem
Průměrná cena vstupenky pro členy KMD
Dotace hlavního města na vstupenku
Dotace MHMP na činnost KMD

69.465 vstupenek
100,45 Kč
24,73 Kč
1.718 tis. Kč

V Praze dne 23. ledna 2017
Daniela Šálková
ředitelka Divadla v Dlouhé
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