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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

 

Tato vý roč ní  zpra va je ohle dnutí m za druhou polovinou 21. sezoný a první  polovinou 22. sezoný Di-

vadla v Dlouhe .  Jake  vý znamne  uda losti na s potkalý?  

 

V za r í  2017  se vu beč poprve  prome nilo ume lečke  vedení  Divadla v Dlouhe . Do vedení  pr is el rez ijní  

tandem SKUTR, v č ele ume lečke ho tý mu je tedý dramaturg S te pa n Otč ena s ek a rez ise r i Hana Bures o-

va , Martin Kukuč ka a Luka s  Trpis ovský . Toto spojení  jsme pr ipravovali ne kolik let jes te  s rez ise rem 

Janem Bornou, který  po dlouhe  nemoč zemr el v lednu 2017. Herečký  soubor se me ní  pru be z ne , v ro-

če 2017 jej posí lili Marie Poulova  a Pavel Nes kudla. 

 

První  velkou premie rou roku býla Lučerna v rez ii Haný Bures ove . Insčenače me la výnikají čí  odborne  

hodnočení  a stala se i diva čký m hitem.  SKUTR se v Dlouhe  poprve  pr edstavil s insčenačí  Raček. Stýli-

zovana  insčenače s mnoz ství m sýmbolu  je silný m vizua lní m za z itkem pro diva ký a za roven  obohaču-

jí čí  zkus eností  pro herečký  soubor. Poslední  velka  insčenače roku je urč ena zejme na diva ku m na 

prahu dospe losti. Tajný  dení k Adriana Molea upravil a zrez í roval Miroslav Hanus , který  do role tr i-

na čtilete ho Adriana obsadil Martina Matejku.  

 

V ra mči projektu st[ART] jsme v lednu uvedli premie ru komorní  insčenače Dating v osmi v rez ii 

Ade lý Las tovkove  Stodolove  a v za r í  insčenači slovenske  sekče nas eho divadla Muz i sa minuli. 

 

Krome  vlastní  tvorbý jsme nabí dli diva ku m r adu pr edstavení  hostují čí čh souboru . Jednalo se zejme -

na o pr edstavení  pro de ti, a mla dez . De tský m diva ku m býlý urč ený i dva festivalý: 13+, který  se konal 

v lednu, a Dí te  v Dlouhe , jehoz  19. roč ní k se konal na pr elomu br ezna a dubna. 

 

Udrz eli jsme i tradič ne  výsoke  pročento na vs te vnosti: hledis te  býlo v roče 2017 zaplne no z 94 %. Di-

vadlo navs tí vilo čelkem 77.696 diva ku , z toho 47 % býlý de ti a mla dez .  

 

 

V Praze dne 20. ledna 2018 

 

   

 

        

                                              Daniela S a lkova  

               r editelka divadla 
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ 

 
Tvu rč í  divadelní  kolektiv, který  stojí  za r editelkou Danielou S a lkovou, ma  za sebou ví če nez  dvačetile-
te  pu sobení  v Divadle Dlouhe , kde potvrdil svou sčhopnost a potenči divadelní  tvorbý akčeptovane  
jak odbornou ver ejností , tak za jmem  s iroke  diva čke  obče.   
 
Pr ed dve ma letý probe hlo vý be rove  r í zení , na za klade  ktere ho býla sta vají čí  r editelka potvrzena ve 
funkči na dals í čh s est let. Budeme tedý pokrač ovat v rozví jení  ume lečke  končepče, ktera  sta la v roče 
1996 u zrodu Divadla v Dlouhe . Tato končepče se uka zala po vs ečh stra nka čh nosnou – diva čký pr i-
taz livou a ume lečký inspirativní , spojují čí  za bavnost s mýs lenkovou na roč ností . Moz nosti, ktere  ský -
ta , zdaleka nejsou výč erpa ný. Za kladem te to končepče je z a nrova  a stýlova  pestrost insčenač ní  tvor-
bý, urč ene  pro nejru zne js í  ve kove  kategorie diva ku .  
 
Divadlo v Dlouhe  ve spektru č eský čh divadel výmezilo jako divadlo, ktere  pr ekrač uje č inohru sme -
rem k alternativní mu, hudební mu, loutkove mu č i kabaretní mu z a nru.  Dals í m spečifičký m rýsem Di-
vadla v Dlouhe  je kontaktnost jeho pr edstavení  a kolektivní  herečka  souhra. Herči nezakla dají  svou 
hru na so love m extemporova ní , ale na disčiplinovane  souhr e, ktera  vz dý slouz í  insčenači jako čelku. I 
kdýz  v uplýnulý čh letečh výrostla v divadle r ada skuteč ný čh herečký čh osobností , č i dokonče hve zd,  
je to pra ve  společ na  energie a kolektivní  dučh, ktere  sem pr itahují  diva ký. Ti, jak se v pru be hu let 
uka zalo, sem nečhodí  jen na hve zdý č i na titulý, ale na  „Divadlo v Dlouhe “.  Abý divadlo udrz elo sta le  
tvu rč í  nape tí , musí  se neusta le obohačovat nový mi podne tý, proto dopln ujeme soubor o mlade  č lený 
herečke ho souboru a spolupračujeme s okruhem ume lečký spr í zne ný čh hostu  – rez ise ru , vý tvarní ku , 
hudební ku  i herču . Prostor poskýtujeme take  zač í nají čí m talentu m. 
 
Končepče Divadla v Dlouhe  je v ra mči Prahý ojedine la  a nezastupitelna  svý m zame r ení m na de ti a 
mla dez  vč etne  zame r ení  na mla dez  v puberte  a kolem ní . S touto ve kovou kategorií  diva ku  se obtí z ne  
komunikuje. Divadlu v Dlouhe  se i s te mito diva ký podar ilo nají t společ nou r eč  a oslovit je.  Velikostí  
hledis te  i jevis te  je nas e divadlo pr edurč eno pro vý pravne  produkče s velký m obsazení m a z ivou 
hudbou. V tomto smýslu je Divadlo v Dlouhe  jedine  velke  praz ske  č inoherní  divadlo soustavne  se za-
me r ují čí  na de tske ho diva ka. Spolupračujeme s mnoz ství m mater ský čh,  za kladní čh, str ední čh a od-
borný čh s kol z čele  Prahý a z blí zke ho okolí , pro ktere  organizujeme dopolední  pr edstavení . Pro rodi-
ný s de tmi hrajeme o ví kendečh a sva tčí čh.  Pod hlavič kou nas eho divadla funguje take  Klub mladý čh 
diva ku . KMD je svý m pu sobení m na mla dez  v oblasti estetičke ho rozvoje osobnosti a utva r ení  vlast-
ní čh hodnotový čh orientačí  prostr edničtví m kvalitní ho profesiona lní ho divadelní ho ume ní , nezastu-
pitelný .  
 
Kaz doroč ne  por a da me festival Dí te  v Dlouhe . Festival nabí zí  de tský m diva ku m nejleps í  pr edstavení  
pro de ti a mla dez , ktera  vznikla v mimopraz ský čh divadlečh.  Druhý m festivalem, který  por a da me, je 
Divadelní  pr ehlí dka pro nejna roč ne js í  diva ký 13+.  Tento festival znovu potvrdil, z e nejna roč ne js í  di-
va či (teenager i) si do Dlouhe  nas li čestu a znovu a znovu se k na m s du ve rou vračejí .  
 
Hlavní m pilí r em nas í  končepče jsou insčenače na velke  sče ne . Krome  te to u str ední  č innosti realizuje-
me dramaturgičkou linii Kra tka  Dlouha  a nove  linii ST[ ART]. Jedna  se o komorní  pr edstavení  v ka-
va rne  s niz s í m poč tem reprí z. Cí lem je objevit dosud nehrane  textý a da t pr í lez itost mladý m tvu rču m 
– absolventu m č i studentu m divadelní čh s kol.  
 
Souč a stí  nas í  č innosti je take  export a import divadelní  tvorbý: pr estoz e je ja drem nas í  č innosti vlast-
ní  tvorba, čí lene  a sýstematičký se snaz í me pr edstavovat praz ský m diva ku m to nejleps í  
z mimopraz ske  divadelní  tvorbý.  Praz skou divadelní  sče nu reprezentujeme na nejvý znamne js í čh 
tuzemský čh festivalečh a hostujeme i v zahranič í . 
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UMĚLECKÉ VEDENÍ  

PhDr. Štěpán Otčenášek  / dramaturg, člen uměleckého vedení / zástupce ředitelky  

Jako divadelní  dramaturg spolupračuje jiz  tr ičet let se svou z enou, rez ise rkou Hanou Bures ovou, s 
ní z  společ ne  pr ipravil ví če nez  č týr ičet insčenačí . Vedle r adý divadelní čh u prav se autorský podí lel 
na sče na r í čh k insčenačí m Le tavý  le kar , Kouzelný  vrčh, Obrazý z Frančouzske  revoluče, Mas kara da 
č ili Fantom Operý, Tr i mus ketý r i, Oblomov. 

Absolvoval divadelní  ve du a č es tinu na FF UK, 1984 zí skal doktora t filozofie. V 80. letečh pračoval 
jako odborný  pračovní k v Divadelní m u stavu a v Kabinetu pro studium č eske ho divadla C SAV. Od 
roku 1990 býl dvačet let redaktorem (2005-09 s e fredaktor) teatrologičke ho č tvrtletní ku Divadelní  
revue. V letečh 1992–95 pu sobil jako dramaturg v Divadle Labýrint. Od roku 1996 je dramaturgem a 
ume lečký m vedoučí m Divadla v Dlouhe . Pedagogičký pu sobí  na DAMU. 

Hana Burešová / režisérka, členka uměleckého vedení 

Dosud nastudovala 70 divadelní čh insčenačí  a 5 rozhlasový čh adaptačí  divadelní čh her. Tr ikra t zí s-
kala Cenu Alfre da Radoka za nejleps í  insčenači roku (Don Juan a Faust - 1993, Smrt Pavla I. - 2008, 
Polední  u de l - 2012).   

Pro rez ijní  tvorbu Haný Bures ove  je pr í znač na  s iroka  z a nrova  a stýlova  pestrost. Její  divadelne  in-
venč ní  rez ie se význač ují  velký m čitem pro stýl, sčhopností  sde lit obsah hrý nezame nitelnou formou, 
jez  pr í sne  výčha zí  z poetiký pr edlohý.  Od roku 1996 je ume lečkou vedoučí  Divadla v Dlouhe . Uč í  na 
Divadelní  fakulte  praz ske  AMU. Pohostinský pračovala i v dals í čh divadlečh (Na rodní  divadlo, Diva-
dlo na Vinohradečh, Divadlo Na za bradlí , C inoherní  studio U stí  nad Labem, Divadlo Ungelt, Viola, Di-
vadlo Dubrovní k, Me stske  divadlo Brno). Absolvovala č inoherní  rez ii na praz ske  DAMU. 

Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský / režiséři, členové uměleckého vedení 

Rez ijní  tandem SKUTR tvor í  rez ise r i Martin Kukuč ka. Insčenače SKUTRu se pr edstavilý na mnoha 
prestiz ní čh festivalečh v Evrope  a Asii. Napr . na festivalu Fringe ve skotske m Edinburghu absolvova-
la jejičh insčenače Plač ký 22 reprí z a býla nominova na na Total Theatre Award. Autorske  insčenače 
SKUTRu kombinují  taneč, pohýb, akrobačii, loutký, projekče, lightdesign, text a zvuk a dalý bý se jed-
ní m slovem označ it za multiz a nrove  č i čross-over.  

Krome  volne  autorske  tvorbý se Martin Kukuč ka a Luka s  Trpis ovský  take  ve nují  rez ii operý, taneč -
ní čh insčenačí , č inohrý, čirkusu a dals í čh divadelní čh z a nru  na pr ední čh č eský čh sče na čh a v zahrani-
č í . Za svou tvorbu zí skali mnoho čen, z ničhz  jsou nejvý znamne js í  Grand Prix na Mezina rodní m festi-
valu studentske ho divadla FIST v Be lehrade  2007 a Cena diva ku  tamte z  2007 a 2008, Cena Divadel-
ní čh novin 2015 za nejleps í  taneč ní  insčenači roku (Walls and Handbags), Cena Evalda Sčhorma a 
Cena Josefa Hla vký. Tr ikra t po sobe  býli nominova ni na talent roku Cený Alfre da Radoka a v roče 
2010 za insčenači La Putýka na insčenači roku Cený Alfre da Radoka. V roče 2015 býli nominova ni na 
Cenu Divadelní čh novin ve 4 kategorií čh – č inohra, alternativní  divadlo, hudební  divadlo, taneč ní  di-
vadlo. V roče 2016 pak v kategorii č inohra a hudební  divadlo. 



5 

 

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 rez ii na DAMU. Býl 
č lenem Volne ho spojení  rez ise ru , rez í roval v brne nske m HaDivadle (1985-1986), loutkove m divadle 
DRAK nebo Realističke m divadle v Praze. 
V letečh 1993-1996 býl ume lečký m s e fem a rez ise rem Dejvičke ho divadla. Spoluzakla dal divadlo Vi-
zita. Od roku 1990 vedl atelie r herečtví  na katedr e alternativní ho a loutkove ho divadla DAMU. Od 
roku 1996 býl rez ise rem a č lenem ume lečke ho vedení  Divadla v Dlouhe . 
 
K jeho neju spe s ne js í m insčenačí m patr í  divadelní  setka ní  s Petrem Skoumalem a jeho de tský mi pí s-
nič kami Kdýbý prase me lo kr í dla, ktere  se v Divadle v Dlouhe  hra lo od jeho zaloz ení  v roče 1996 az  
do roku 2013 a dosa hlo te me r  300 reprí z. Mnoha očene ní  se take  doč kala divadelní  revue podle Male  
va noč ní  poví dký Ludví ka As kenazýho Jak jsem se ztratil, ktera  se stala nejleps í  č inoherní  insčenačí  
roku 2000. Za ume lečký  rozvoj divadla pro de ti a mla dez  zí skal Cenu C eske ho str ediska ASSITEJ a na 
rok se stal Kra lem de tske ho divadla (2002).  Za čeloz ivotní  ume lečke  za sluhý v oblasti divadla dostal 
Cenu ministerstva kulturý C R (2008). 
 
Krome  divadelní čh textu  psal Borna take  ba sne . Výs lý mu sbí rký Male  prosbý, Vesela  č eka rna, Kraji-
na nad parapetem, Na dosah a O la sče a o nič em. Kr est poslední  sbí rký Jana Borný Psa no oč ima pro-
be hl v Divadle v Dlouhe  22. ledna 2017. 
 
Poslední  rozlouč ení  s Janem Bornou probe hlo v Divadle v Dlouhe  20. ledna 2017. 
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UMĚLECKÝ SOUBOR 
HERCI—ZAMĚSTNANCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

ČENĚK KOLIÁŠ MIROSLAV HANUŠ 

MICHAELA DOLEŽALOVÁ 

KLÁRA SEDLÁČKOVÁ-OLTOVÁ 

IVANA LOKAJOVÁ MAGDALÉNA ZIMOVÁ 

MILAN POTOČEK JAN MEDUNA 

MARTIN MATEJKA 

MARTIN VELIKÝ JAROSLAVA POKORNÁ 

HELENA DVOŘÁKOVÁ 
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UMĚLECKÝ SOUBOR 
HERCI—ZAMĚSTNANCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

EVA HACUROVÁ MIROSLAV TÁBORSKÝ 

TOMÁŠ TUREK PAVEL TESAŘ 

MARIE TURKOVÁ PETER VARGA 

LENKA VELIKÁ NAĎA VICENOVÁ 

VERONIKA LAZORČÁKOVÁ JAN VONDRÁČEK 

JIŘÍ WOHANKA VLASTIMIL ZAVŘEL 
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Z Kličperova divadla v Hradči Kra love  pr ičha zí                            do angaz ma  Marie Poulová, její z  první  

rolí  u na s býla Hanič ka v Lucerně (v alternači                                                           s Veronikou Lazorč a ko-

vou, ktera  naopak nas e angaz ma  opous tí  a                                                           jde do Na rodní ho divadla). 

Na sledovala Nina Zareč na  v Rackovi a                                                            Pandora v insčenači Tajný de-

ník Adriana Molea ve věku 13 a ¾.                                                                      Obsazena je take  do role Chrý-

sothemis v Élektře, kterou zač ne                                                                                Hana Bures ova  zkous et po 

nove m roče. Krome  toho se objeví                                                                                 v alternači take  v Mnoho 

povyku pro nic.  

 

Druhý m nový m č lenem souboru je od za r í  Pavel Neškudla, který  se pr edstavil rolí  Konstantina 

Trepleva v Rackovi. Pavel Nes kudla pr ičha zí  z plzen ske ho Divadla J. K. Týla, kde mezi jeho velke  role 

patr il napr . titulní  Vojcek (v rez ii dua SKUTR) č i Tom v insčenači Talentovaný pan Ripley (v rez ii Na-

ta lie Dea kove ). Po absolutoriu KALD DAMU býl č lenem kladenske ho Divadla Lampion a jako Atreje 

v Nekonečném příběhu jste ho mohli vide t na festivalu Dí te  v Dlouhe . Spolupračuje i s r adou dals í čh 

divadel, napr . Kličperový m divadlem                                           v Hr. Kra love  (Unisex a  Čtyřlístek v rez ii 

Davida Dra bka), Týgrem v tí sni,                                                                           Divadlem X10 ve Stras ničí čh 

ad.  Jeho druhou rolí                                                                                                                             v Dlouhe  bude 

Oreste s v Élektře                                                                                                                   (rez ie Hana Bures ova ), 

diva či ho mohou           vide t i v alternovane  

roli v Male                      va noč ní  poví dče. 

UMĚLECKÝ SOUBOR 
NOVÍ ČLENOVÉ SOUBORU OD SEZONY 2017/2018 
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HOSTUJÍCÍ UMĚLCI 

Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací: 

Toma s  Boru vka, Samuel Budiman,  Jaroslav Brabeč, Jan Buble,  Filip Cí l, Pavel Conk, Toma s  Dianis ka,  

Daniel Deutsčha, Ondr ej Eremia s ,  Petr Felčman,  Meda Folprečhtova , Martina Fialova ,  Kla ra Franti-

s a kova , Toma s  Ječh, Petr Jenis ta, Kater ina Jirč í kova , Iva Klestilova , Vlastimil Kan ka, Martin Kočourek, 

Miloslav Kopeč ný  , Zuzana Kolomazní kova , Veronika Lazors a kova , Pavel Lipta k, Ivana Lokajova  , To-

ma s   Makovský  , Mu llerova   Hana, Halina Nič ova , Igor Orozovič ,  Malví na Pačhlova , Denisa Pfausero-

va , Jaroslava Pokorna  , Toma s   Rejholeč, Martina Simonova  , Pavel Tesar , Lučie Trmí kova , Jakub Tvr-

dí k, Nade z da Vičenova  , Jarmila Vlč kova , Vojte čh Vondra č ek, Peter Varga, Jir í  Wohanka, Vlastimil Za-

vr el, Karel Zima, Arnos t Goldflam, Jir í  Kohout, Ilona Svobodova ,  Marek Ne meč, Kater ina Kas parova , 

Mikula s  Pr evra til, Viktorie Toma s kova , Robert Miklus , Miroslav Ta borský ,  Raček  Krýs tof,  Toma s ek 

Frantis ek, Alz be ta Volhejnova , Mičhal Istení k, Pola č ek Toma s , Julie Souč kova ,  Frantis ek Souč ek. 

 

Další umělci (jedná se o režiséry, choreografy, scénické a kostýmní výtvarníky, 
dramaturgy, a další tvůrce): 

Hanus  Miroslav, Nebeský  Jan, Paček Martin, Fisčherova  Hana, Mikula s ek Jan, Milfajt Jaroslav, 
Wiesner Filip, Ade la Las tovkova  Stodolova , Kopečký  Jakub, Doubrava Marek, Hanus ova  Jana, Kala b 
Petr, Kuč erova  Karla, Marek David, Markova  Karola, Pečha č ek Frantis ek, Potoč ek Milan, Sučha nkova  
Eva, Tempí r Nikola, Va čha Mičhael, Veliký  Martin, Zimova  Magdalena. 

Jaroslava Pokorna  a Igor Orozovič  / Lučerna 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

ZAMĚSTNANCI—PŘEPOČTENÉ ÚVAZKY PODLE JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK: 

sekče r editelký                       3 

ume lečka  sloz ka                  26 

Ume lečko-tečhnička  sloz ka                  26,05 

ekonomičke  odde lení                    2 

Klub mladý čh diva ku                       3 

občhodní  odde lení                       5,75 

marketing                        2 

hospoda r ska  spra va                      7 

CELKEM                        74,8 

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE: 

Dohodý o pračovní  č innosti: uvade č ký, hasič i, na pove da, sekretaria t, pe večka  pru prava, pokladní / 

pr edprodej vstupenek 

Dohodý o provedení  pra če na jednora zove  č innosti: r í zení  automobilu na za jezdečh,  pohýbova  pru -

prava ume lečke ho souboru,  vý pomoči na festivalu,  premie ra čh a dernie ra čh,  ve vra tniči, tečhniče,  

sekretaria tu, maske rne ,  pr i pr edstavení   a v produkči, vý roba paruk,  jednora zový  u klid, spra včovska  

č innost a za sobova ní  na rekreač ní m str edisku, s ití  kostý mu , vý roba vý zdobý. 

Jine  smlouvý: maske rký,  zvukar i,  u č etní ,  vý tvarní k,  garderoba,  pra vní  sluz bý,  sekretaria t, bezpeč -

nostní  tečhnik,  revizní  tečhnik,  elektrou drz ba. 
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Alois Jirásek 

LUCERNA 

Režie Hana Burešová 
U prava Hana Bures ova  a S te pa n Otč ena s ek 
Dramaturgie S te pa n Otč ena s ek 
Sče na David Marek / Kostý mý Hana Fisčherova  / Hudba Marek Doubrava / Projekče Frantis ek Pe-
čha č ek / Light design Filip Wiesner 
 
Premiéra 17. března 2017, poč et reprí z 21 
 
Hrají:  Igor Orozovič , Miroslav Hanus , Jaroslava Pokorna , Marie Poulova , Jir í  Wohanka, C ene k Kolia s , 
Martin Veliký , Pavel Tesar , Magdalena Zimova , Arnos t Goldflam, Martin Matejka, Toma s  Boru vka, Jan 
Vondra č ek, Toma s  Turek, Jan Meduna, Veronika Lazorč a kova , Eva Hačurova  a dals í . 
 

 
Z recenzí: 

Představení vás v mžiku atakuje hravostí, jemným humorem, ryzí divadelní poezií. A zároveň oslní vzá-
jemnou provázaností inscenačních položek, scénografie, hudby, stylového herectví. 

 Sas a Hrbotičký , Aktua lne .čz 
 
Režisérka Hana Burešová našla rovnováhu mezi aktualizací a zachováním pohádkového kouzla. Před-
stavení neopakuje staré vtipy, tvůrci našli vlastní.         

Madalena C ečhlovska , Hospoda r ske  noviný 

PREMIÉRY ROKU 2017 
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A. P. Čechov 

RACEK 
Režie SKUTR 
Sče na  Jakub Kopečký / Kostý mý Simona Rýba kova  / Sve telný  design Filip Wiesner 

Premiéra 25. května 2017, poč et reprí z 10 

Účinkují: Jan Vondra č ek, Kla ra Oltova , Pavel Nes kudla, Pavel Tesar , Marie Poulova , Toma s  Turek, 
Magdalena Zimova , Eva Hačurova , Petr Jenis ta, Jan Meduna, Martin Veliký , Lenka Velika  a Mičhaela 
Dolez alova  
 
Jedna z nejzna me js í čh sve tový čh her, kde se mluví  o ne č em jine m, o ne č em jine m se z ije a o ne č em 
jine m je z ivot.  
 
Z recenzí: 
 
Racek v Praze je zase po delší době velkým zážitkem vizuálním i dramatickým. Fantazie Rybákové i Ko-
peckého je nevyčerpatelná, a scénická Kalábova hudba zrakový zážitek ještě násobí orgií sluchovou. 

                        J. P. Kr í z , Pra vo 
 

Z hry o lásce, byť tato linka zůstává zachována, jen na ni není kladen takový důraz, je náhle hra o litera-
tuře, divadle a herectví. O boji starého s novým, o hlásání nových forem a neschopnosti je prosadit. 

Son a Hanus ova , kulturio.čz   

PREMIÉRY ROKU 2017 
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Sue Townsendová 

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4 
Úprava, texty písní a režie Miroslav Hanuš 
Sče na Nikola Tempí r / Kostý mý Hana Fisčherova  
Dramaturgie Karola Markova  
Premiéra 8. listopadu 2017, poč et reprí z 7 

U č inkují : Martin Matejka, Pavel Tesar , Jaroslava Pokorna , Marie Turkova , Eva Hačurova , Jir í   
Wohanka, Jan Meduna, Marie Poulova , C ene k Kolia s , Milan Potoč ek, Pavel Lipta k a Toma s  Makovský . 
 
Hudební  retro insčenače podle sve tove ho bestselleru Sue Townsendove . Matka Pauline, oteč George 
a sýn Adrian Moleovi. A take  jejičh babič ka Maý s radika lní mi na zorý. Na první  pohled norma lní  ro-
dinka. A take  spoluz a či, spoluz ač ký, sousede  a zna mí . Rok a č tvrt dospí va ní  Adriana Molea, britske ho 
puberťa ka. Nejte z s í  okamz iký v z ivote , ktere  zaz il kaz dý  z na s - de tství  mizí  v da li, hormoný se bour í , 
rodič e se rozva de jí  a naví č tý proble mý s pletí … Rodinna  insčenače s z ivý m doprovodem herečke  ka-
pelý 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 

 

PREMIÉRY ROKU 2017 



14 

 

Jan Bílý 

DATING V OSMI 
Námět, režie, choreografie Adéla Laštovková Stodolová  
Kostý mý Eva Sučha nkova   / Hudba Petr Kala b a vý be r  
Premie ra 14. ledna 2017 

Poč et reprí z: 14 

Hrají  : Jan Meduna , Toma s  Turek, Veronka Lazorč a kova , Eva Hačurova , Lenka Velika , C ene k Kolia s , 
Jir í  Wohanka, Marie Turkova  a Jakub Tvrdí k. 

Na zač a tku býl muz  a z ena, ale pak se objevilý komplikače. Divadlo o tom, čo si vs ečhno bereme s se-
bou na první  rande. Jan Bí lý  dodal rez ise rče a čhoreografče Ade la Stodolove  zají mavý  ideový  a texto-
vý  za klad: Kaz dý  č love k si v sobe  nese „hlasý“, tedý zkus enosti, radý a postr ehý lidí , kter í  spoluutva -
r eli a utva r ejí  jeho čitový  sve t, ať jde o rodič e a dals í  pr í buzne  nebo pr a tele... 

 

Z recenzí: 

Z banální výchozí situace se v inscenaci s tajemným názvem Dating v osmi vyklube vtipná činoherně-
pohybová 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  

SVĚTOVÁ PREMIÉRA 

PREMIÉRY ROKU 2017 
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Viliam Klimáček 

MUŽI ZA MINULI 
Režie a výprava Slovenská sekce Divadla v Dlouhé 

Hudba Milan Potoč ek 

Premie ra 10. za r í  2017 

Poč et reprí z: 5  

U č inkují  Magdalena Zimova , Peter Varga,  Toma s  Dianis ka a Martin Veliký  

C erna  komedie o manz elství  slovenske ho autora Viliama Klima č ka: „Sledujeme v nej tri veľmi turbu-

lentne  vzťahý: ex modelku a jej bohate ho podnikateľa, bý valu  panka č ku a jej poboz ne ho manz ela 

a nakonieč submisí vnu z enu, tý ranu  vlastný m partnerom. V hre je vs elič o naopak – traja muz i hraju  

vs etký z ený a vs etký čh muz ov stva rn uje jedna hereč ka, č í m si ha dam začhovaju  odstup od svojej po-

stavý. A to je dobre, pretoz e, ako hovorí  s tatistika, najviač manz elský čh vra z d sa deje v kučhýni, kde 

je vz dý po ruke nejaký  no z  z kvalitnej očele. „ 

 

Z recenzí: 

Zábavný, uvolněný večírek jen lehce nahozeného jevištního tvaru ze série Krátká Dlouhá (interpreti ob-
čas hledí do scénářů) je zábavou radostnou a vkusnou, i proto, že role jsou ztvárňovány bez estrádního 
pitvoření.                Jan Kerbr, Divadelní  noviný 

PREMIÉRY ROKU 2017 
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DÁLE NA REPERTOÁRU 

 

Ludvík Aškenazy-Jan Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL 

rez ie Jan Borna 

premie ra 26. u nora 2000 

poč et reprí z 486 

 

 

  

  

J. Borgeson, A. Long, D. Singer 

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA  

VE 120 MINUTÁCH  

rez ie Jan Borna, premie ra 29. 11. 2008 

poč et reprí z 260 

 

Paul Claudel 

POLEDNÍ ÚDĚL 

rež ie Hana Bureš ova  

premie ra 12. dubna 2011 

poč et reprí ž 70 

Cena Alfréda Radoka za inscenaci roku, ženský herecký výkon 
(Helena Dvořáková) a scénografii. Inscenace roku 2011 v anketě  
Divadelních novin. Cena Thalie pro Helenu Dvořákovou 

 

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

KABARET KAINAR—KAINAR 

rež ie Jan Borna a Mirošlav Hanuš  

premie ra 24. 11. 2012 

poč et reprí ž 105    

 

Alena Kastnerová, Jan Borna 

O LÍNÉ BABIČCE 

rež ie Jan Borna a Mirošlav Hanuš  

premie ra 23. lištopadu 2013 

poč et reprí ž 106 

 

William Shakespeare 

MNOHO POVYKU PRO NIC 

Rež ie Hana Bureš ova  

Premie ra 5. dubna 2014 

poč et reprí ž 61 

PRVNÍ UVEDENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 

ČESKÁ PREMIÉRA 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 
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Bohumil Hrabal  / Miroslav Hanuš 

407 gramů z Bohumila Hrabala 

Rež ie Jan Borna a Mirošlav Hanuš  

Premie ra 29. lištopadu 2014 

poč et reprí ž 44 

 

Ladislav Klíma 

LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE 

Rež ie Hana Bureš ova  

Premie ra 21. 3. 2015 

Poč et reprí ž 42 

 

Roger Vitrac 

VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI 

Rež ie Jan Mikula š ek 

Premie ra  11. 6. 2015 

Poč et reprí ž 23 

 

J. Vodňanský, P. Skoumal, J. Borna 

S ÚSMĚVY IDIOTŮ 

Rež ie Jan Borna a Mirošlav Hanuš  

Premie ra 19. 11. 2015 

Poč et reprí ž 38 

 

Ivan Alexandrovič Gončarov 

OBLOMOV 

Rez ie Hana Bures ova  

Premie ra 16. br ezna 2016 

Poč et reprí z 37 

 

Henrik Ibsen 

HEDA GABLEROVÁ 

Rez ie Jan Nebeský  

Premie ra 21. kve tna 2016 

Poč et reprí z 19 

 

Bertolt Brecht 

HOVORY NA ÚTĚKU 

Rez ie Jan Borna a Miroslav Hanus  

Premie ra 3. prosinče 2016 

Poč et reprí z 23 

PRVNÍ UVEDENÍ 

DÁLE NA REPERTOÁRU 
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DERNIÉRY ROKU 2017 

Viliam Klimáček 

DEŇ, KEDY ZOMREL GAGARIN 

Rez ie kolektiv 

Premie ra 20. dubna 2016 

Dernie ra 1. 9. 2017 v Kremniči 

Poč et reprí z: 12 

 

Ivan Vyrypajev 

ILUZE 

Rez ie Alz be ta Burianova  

Premie ra 15. r í jna 2016 

Dernie ra 8. ledna 2017 

Poč et reprí z: 5 

 

 

 

Irena Dousková 

ONĚGIN BYL RUSÁK 

Rez ie Jan Borna 

Premie ra 19. ledna 2008 

Dernie ra 19. 6. 2017 

poč et reprí z 159 
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V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ 

 

Sofokles—ÉLEKTRA 

Rez ie: Hana Bures ova  

Dramaturgie: S te pa n Otč ena s ek 

Sče na: Martin C erný  

Kostý mý: Hana Fisčherova  

Hudba: Ales  Br ezina 

Premie ra 23. br ezna 2018 

 

 

 

SKUTR—SEN V ČERVENÉM DOMĚ  

Rez ie: SKUTR 

Premie ra: 7. č ervna 2018 

 

 

INSCENACE REŽIJNÍHO DUA SKUTR 

Premie ra: 17. listopadu 2018 

 

 

S. Bouguet+F. Rouyer—GHOST PROTOCOL 

Pr eklad a rez ie: Linda Dus kova  

Premie ra:  9. ledna 2018 

Kra tka  Dlouha  / Start 

 

SCÉNICKÉ ČTĚNÍ V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ 

Rez ie: Kasha Janda č kova  

Premie ra: za r í  2018 

Kra tka  Dlouha  / Start 

 

 

DÍTĚ V DLOUHÉ 

20. roč ní k festivalu pro de ti a jejičh dospe le  

18.—22.  dubna 2018 

 

FESTIVAL 13+ 

9. roč ní k festivalu pro dospí vají čí  diva ký 

9.—14. ledna 2018 

DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA ROK 2018 

NA VELKÉ SCÉNĚ 

FESTIVALY 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

DIVADLO ROKU 2016 
Divadlo v Dlouhe  se umí stilo jako druhe  (spolu s operou brne nske ho Na rodní ho divadla). Divadlem 
roku se stala Komorní  sče na Are na z Ostravý. Býli jsme tedý jediný m praz ský m divadlem v nejuz s í m 
vý be ru tohoto nejvý znamne js í ho tuzemske ho odborne ho divadelní ho 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 atmo-
sféru na obou dětských festivalech, které „Dlouhá“ pořádá (Jan Kerbr). 

 
ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2016 
V nejuz s í  nominači býla Lučie Trmí kova  za roli Hedý v insčenači Heda Galerova  (Interpretace role se 
skvělým výkladem osobnosti podaná v divadelní metafoře –Jan Grulich).  
V s irs í čh nominačí čh se objevilý Eva Hačurova  a Veronika Lazorč a kova , obe  za role v insčenači Oblo-
mov. 

 
INSCENACE ROKU 2016 
V s irs í čh nominačí čh se objevilý vs ečhný tr i premie rý na velke  sče ne .  

Oblomov: Jeden z nejlepších dramaturgů a neunavitelná hvězda režie autorův obraz úpadku ruské stat-
kářsko-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. mí ste  se umí stil Mičhal Istení k 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 s irs í čh nominačí čh býli Jana Prekova  a Jan Nebeský  za vý pravu k insčenači Heda Gablerova . 
 
 

TALENT ROKU 2016 
V s irs í čh nominačí čh se objevili herči Divadla v Dlouhe  Eva Hačurova , Veronika Lazorč a kova  a Marie 
Poulova .  
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CENY THÁLIE 2016 

 

C lenka souboru Divadla v Dlouhe , hereč ka Veronika Lazorčáková zí skala Cenu Thalie za rok 2016 v 

kategorii talent roku. Cenu Thalie mlade  č inohereč če nebo mlade mu č inoherči  za dosavadní  mimo-

r a dne  jevis tní  vý koný ude luje prezidium Herečke  asočiače na na vrh č inoherní  porotý.   

Veronika Lazorčáková v inscenaci Lucerna 

 

V s irs í  nominači na Cenu Tha lie 2016 za mimor a dný  jevis tní  vý kon se objevil Michal Isteník za roli 

Oblomova v insčenači Oblomov. 

 

Cený Tha lie býlý výhla s ený v sobotu 25. br ezna v Na rodní m divadle.  

 

ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 
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VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO 

 
Ve 13. roč ní ku anketý, ktera  se hodnotitelský ohlí z í  za uplýnulý mi dvana čti me sí či v divadlečh v čele  
C eske  republiče,  Divadlo v Dlouhe  bodovalo hned v ne kolika kategorií čh: 
 

TŘETÍ NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: Mičhal Istení k za roli Oblo-

mova v insčenači Oblomov.  Bodý zí skal take  Jan Vondra č ek za roli Joergena Tesmana v insčenači He-

da Gablerova . 

Divadlo v Dlouhe  je TŘETÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ DIVADLO ROKU (po Me stske m divadle 

Brno, a o pouhý  jeden hlas za Na rodní m divadlem). 

 

V s irs í čh nominačí čh jsme býli nominova ni ve vs ečh dals í čh hodnočený čh kategorií čh (s vý jimkou 

kategorie „propada k roku“). 

 

 

Michal Isteník jako Oblomov ve stejnojmenné inscenaci Hany Burešové. 

ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 
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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 BORNA za       

autorský přístup k předloze a režii inscenace HOVORY NA ÚTĚKU. 

Cený Divadelní čh novin jsou jiz  od roku 2001 kaz doroč ne  udí lený č asopisem Divadelní  noviný. Cený 
se ude lují  za tvu rč í  divadelní  poč iný v uplýnule  sezo ne  v sedmi kategorií čh. 

O laurea tečh rozhoduje odborna  porota na za klade  pravidel daný čh Statutem Cen Divadelní čh novin, 
hlasova ní  je dvoukolove  a never ejne . 

Slavnostní  pr eda ní  čen se kaz dý  rok kona  na podzim v jine m č eske m divadle v ra mči spečia lní -
ho  programu. 

Divadlo v Dlouhe  se objevuje v uz s í čh nominačí čh pravidelne . Poslední  očene ní  jsme zí skali za sezo-
nu 2010/2011, a to v kategorii Herečký  vý kon sezo ný bez ohledu na z a nr. Očene ní  zí skala Helena 
Dvor a kova  za roli Yse  v insčenači Polední  u de l. 
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INSCENACE ROKU 2016—ANKETA DIVADELNÍCH NOVIN 
 
V č týr iadvača te m roč ní ku anketý o Insčenači roku zí skalý nominači vs ečhný tr i velke  premie rý roku 
2016. Z hodnocení: 

 

Josef Chučhma: Henrik Ibsen: Heda Gablerová: … Nakoneč mi asi nejve ts í  vrýp do pame ti uč inila He-
da Gablerova  v Dlouhe . Nemusí m vs ečhný Nebeske ho divoč iný, ale tahle ma  smýsl—a te ma. A Lučie 
Trmí kova  dobr e zraje. 

 

Jaroslav Etlí k: Heda Gablerová. Pro me  v uplýnule m roče jedna z ma la insčenačí , ktera  čelkem pr e-
sve dč ive  naznač ila, jaký mi čestami bý se mohlo (nebo vlastne  me lo) ubí rat č eske  č inoherní  divadlo v 
první  č tvrtine  21. století . 

 

Petr Feýfar: Oblomov. Výtvor it na za klade  ne moč vzrus ují čí ho roma nu tak vzrus ují čí  a za roven  vý-
slovene  kra sne  pr edstavení  je poč in. Rez ise rče býlo výč í ta no, z e sve  ume lečke  prostr edký opakuje—
naopak: dova dí  je k mistrovství . Výnikají čí  Mičhal Istení k. 

 

Jan Gruličh: Za insčenači roku pokla da m Hedu Gablerovou v Divadle v Dlouhe  v rez ii Jana Nebeske -
ho. Pro zčela vý razne  divadelne  metaforičke  pojetí  hrý, ktera  tak dosta va  novou moderní  psýčholo-
gičkou dimenzi. 

 

Alena Mora vkova : Oblomov. Nena silna  moderní  interpretače klasičke ho textu, ktera  poukazuje na 
aktua lní  proble mý nas í  dobý. 

 

Ester Z antovska : ...da va m svu j hlas insčenači Hovory na útěku, rez ie M. Hanus  a J. Borna, Divadlo v 
Dlouhe . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heda Gable-
rová 

ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 

HEREC A REŽISÉR DIVADLA V DLOUHÉ MIROSLAV HANUŠ ZÍSKAL CENU 
ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY 

 

Muz ske  herečke  očene ní  zí skal Miroslav Hanus  za roli ve filmu Nikdý nejsme sami. „Kdo to je, 
ta č eska  filmova  kritika? r í kal jsem si. Pr edstavil jsem si, z e je to kra sna  z ena, ktera  me  potkala na uli-
či a polí bila me . De kuji za ten polibek a kdýbýčhom se ví če nesetkali, býlo to kra sne ,“ r ekl ve sve  r eč i. 

 

MIROSLAV HANUŠ BYL NOMINOVÁN NA ČESKÉHO LVA 

 

Miroslav Hanus  býl nominova n take  na C ESKE HO LVA v kategorii muz ský  herečký  vý kon ve vedlejs í  
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, ďa bel, stí hač ka a zlato na jednom jevis ti 
 
Do Divadla v Dlouhe  si na Malou va noč ní  poví dku výrazili nas i č tvrťa či a tr eťa či. Dospe lý  Pavlí k v ní  
vzpomí nal, jak býl jes te  male  dí te  a jak se tehdý ztratil. Uka zalo se, z e zda nlive  bana lní  pr í be h me l 
spoustu malebný čh za koutí  a zasta vek pros pikovaný čh humorem a pí snič kami. 
Co si z divadla odnesli nas i s kola č či, to si tadý a teď mu z ete pr eč í st z dení č ku  a za pisní ku  tr eťa ku . 
A stejne  jako divadlo to stojí  za to… 

 

Ve čtvrtek byl můj strašně dobrý den. Protože jsme šli do divadla, kde se odehrál nádherný pří-
běh. 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 ve-
verku. 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, pro-
tože 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 nejvtip-
nější 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) 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/jak-jsem-se-ztratil-aneb-mala-vanocni-povidka/
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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. Poš-
ťákův obyčej byl rozdávat poštu. (Tereza) 

Líbili se mi Pavel a čerti a karlička a kapr. Spíš všechno. Ale nejvíc Pavel. A ještě písnič-
ky. (Michal) 

Nejvíc se mi líbilo, jak v kýblu Pavlík brečel, promočil kapesník a policajt ho hodil na oponu. Ta-
ky se mi líbilo, jak kobyla Karel začala mluvit. Nejhezčí písnička byla ta čertí, kterou zpíval ďá-
bel. 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 policaj-
ti. (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 policaj-
ty. (Klára P.) 

Nakoneč uva dí me vzkaz herču m 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 teč ku 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  

Mezina rodní  festival DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ v Hrad-

či Kra love  je nejve ts í  divadelní  pr ehlí dkou v C eske  republiče. Le-

tos se konal jiz  23. roč ní k. Festival nabí zí  laičke  i odborne  ver ej-

nosti s iroke  spektrum projektu  a divadelní čh insčenačí  nejru zne j-

s í čh stýlu  a z a nru .  Na festival býlý pozva ný hned dve  insčenače 

Divadla v Dlouhe :  Dating v osmi i Lucernu jsme v Hradči Kra lo-

ve  zahra li 27. 6. 2017. 

Mezina rodní  festival DIVADELNÍ SVĚT BRNO nabí zí  diva ku m 

insčenače vý znač ný čh zahranič ní čh souboru  a samozr ejme  take  

to nejzají mave js í  z č eske  divadelní  sče ný. Z a nrove  pestrou pr e-

hlí dku od č inohrý po pohýbove  divadlo, od klasičký čh her po 

alternativní  performanče dopln ují  č etne  doprovodne  akče, jako 

jsou vý stavý, workshopý, de tske  dí lný č i končertý. R editelem 

festivalu je Martin Glaser, r editel Na rodní ho divadla Brno, ktere  

je hlavní m por adatelem. Festival vznikl v roče 2010. 

Festivalu jsme se u č astnili s insčenačí  Hovory na útěku. 

Festival MEZI PLOTY, který  se v area lu Psýčhiatričke  nemočniče Bohniče 

kona  jiz  ví če nez  20 let, se mu z e počhlubit výnikají čí  sestavou hudební čh 

a divadelní čh souboru , taneč ní ku , mimu  i pr edstavitelu  nove ho čirkusu.  

Hostovali jsme hned s dve ma insčenačemi: Dating  osmi a S úsměvy idiotů. 

MEZINÁRODNÍHO  FESTIVALU DIVADLO v Plzni jsme se u č astnili hned se 

dve ma insčenačemi:  15. 9. jsme hra li Hovory na útěku a 19. 9. Lucernu.  

 

Festival Divadlo si klade za čí l pr edstavit pr edevs í m mimor a dne  a pozoru-

hodne  insčenače zahranič ní  a da le vý be r č eský čh insčenačí , a to v s iroke  s ka -

le tematičke , stýlove  i z a nrove , konfrontovat č eskou profesiona lní  divadelní  

tvorbu se s pič kový mi insčenačemi zahranič ní mi a pr iblí z it tak č eske  divadel-

ní  i laičke  ver ejnosti moderní  divadelní  trendý jakoz  i u na s neobvýkle  diva-

delní  stýlý a insčenač ní  postupý evropske ho a sve tove ho divadla, a pr ispe t 

tí m k nas í  integrači do evropský čh struktur. 
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ÚČAST NA FESTIVALECH 

DNY SLOVENSKÉ KULTURY 

V dubnu jsme hostovali na festivalu Dny slovenské                                                                                        

kultury v Moravske  Tr ebove  s insčenačí  Deň, kedy 

zomrel Gagarin. 

Festival pr edstavil to nejleps í  ze slovenske  kulturý: diva-

dlo, taneč, končertý va z ne  i popula rní  hudbý a filmove  pro-

jekče.  V ra mči zahajovačí ho galaveč era býla otevr ena vý -

stava "Knihý pro de ti očene ne  v C ečha čh a na Slovensku“. 

ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA 

Divadelní m festivalem velký čh malý čh divadel C eka ní  na 

Va člava naplno startuje kaz da  nova  divadelní  sezona 

Kličperova divadla v Hradči Kra love . V roče 2017 se ode-

hra l jiz  14. roč ní k. Festival C eka ní  na Va člava je pr edevs í m 

pr edstavení m toho nejleps í ho, čo narodilo na nas ičh studi-

ový čh, alternativní čh a progresivní čh „malý čh“ sče na čh.  

Na festivalu jsme hostovali s insčenačí  Racek. 
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ZAHRANIČNÍ HOSTOVÁNÍ 

Insčenače DEŇ, KEDY ZOMREL GAGARIN, hostovala v roče 2017 dvakra t na Slovensku: 

 

GUnaGU 

V legenda rní m bratislavske m divadle jsme hostovali v lednu 2017: „Praz ske  Divadlo v Dlouhe  hosťu-

je prvý kra t v divadle GUnaGU s Klima č kovou hrou. Slovenska  sekčia Divadla v Dlouhe  z Prahý nas tu-

dovala uz  s tvrtu  hru Viliama Klima č ka. Tentoraz ide o sči-fi kome diu Den , kedý zomrel Gagarin. Hra 

bola napí sana  v ra mči projektu „O dý č i fras ký?“ a publikovana  v zborní ku EU oč ami dra mý, ktorý  ini-

čioval Divadelný  u stav v Bratislave. Klima č ek je momenta lne najhranejs í m autorom Divadla v Dlou-

he , kde mu Slovenska  sekčia uviedla hrý Krajina s televí zormi, Komunizmus, Za visla či a Den , kedý 

zomrel Gagarin.“ 

 

KREMNICKÉ GAGY 

Novou sezonu jsme zaha jili 1. za r í  na Slovensku, kde jsme na 37. roč ní ku Evropske ho festivalu hu-

moru a satirý Kremnické gagy s velký m ohlasem uvedli Deň, kedy zomrel Gagarin. Insčenače, kte-

rou nastudovala slovenska  sekče herečke ho souboru Divadla v Dlouhe , me la premie ru v dubnu 

2016. Mezina rodní  platforma Evropske  asočiače festivalu  EFFE zar adila v roče 2015 Kremničke  

Gagý mezi nejleps í  evropske  festivalý. Toto prestiz ní  očene ní  se ude luje festivalu m, ktere  spln ují  vý-

sokou ume lečkou kvalitu, spojují  mí stní  ume lečke  komunitý a mají  vý znamný  vliv na na rodní  a mezi-

na rodní  u rovni.   



31 

 

 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 hostova ní : Na čhod, Blatna , Z ďa r nad 

Sa zavou, Tepliče, Ostrava, Pardubiče 

Deň, kedy zomrel Gagarin—4 hostova ní : Bratislava 2x, Moravska   Tr ebova , Kremniča 

Oblomov—3 hostova ní : Jabloneč, Louný, Kolí n 

S úsměvy idiotů —4 hostova ní : Proste jov, Nový  Jič í n, Praha/Bohniče, Kolí n 

Lucerna—3 hostova ní : Hradeč Kra love , Plzen , Jabloneč 

Lidská tragikomedie—2 hostova ní : Brno, Tr ineč 

Hovory na útěku—2 hostova ní : Brno, Plzen  

Dating v osmi—2 hostova ní : Praha/Bohniče, Hradeč Kra love  

Racek—1 hostova ní : Hradeč Kra love  

Mnoho povyku pro nic—1 hostova ní : Louný 

Viktor aneb dítka u moci—1 hostova ní : De č í n 

Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách 
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19. roč ní k festivalu Dí te  v Dlouhe  nabí dl diva ku m nejzají mave js í  insčenače, ktere  v poslední  dobe  
vzniklý v č eský čh a moravský čh profesiona lní čh divadlečh. Hra li jsme dopoledne pro s kolý, v podve-
č er a več er pro stars í  de ti a teenagerý a o ví kendečh odpoledne pro rodič e a de ti.  
 
Festival ude lil dve  čený: v diva čke m hlasova ní  o Cenu Vojty Šálka zví te zila insčenače pro nejmens í  
de ti Batosnění  praz ske  Damu zý. Odbornou Cenu Dítko ude lili studenti Katedrý Divadelní  ve dý FF 
UK, a to insčenači Bratři Lví srdce z brne nske ho divadla Pola rka.  
 
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 zřizo-
vatele 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 %. 
 
Vý tvarnou podobu letos ní ho roč ní ku výtvor ila 
ilustra torka Karla Kuč erova , ktera  nečhala roz-
kve st festivalove  logo a nakreslila ilustrače ke 
vs em pr edstavení m. Z jednotlivý čh vý tvarný čh 
prvku  pak vznikl č ernobí lý  plaka t, nabí zejí čí  
prostor pro fantazii malý čh i ve ts í čh diva ku , 
kter í  s jeho pomočí  výmýsleli, výbarvili a na-
psali sve  vlastní  pr í be hý. Obdobný m zpu sobem 
pak pračovalý de ti pod vedení m Karlý Kuč ero-
ve  i ve vý tvarný čh workshopečh Výlosuj si po-
ha dku. 
 
 
 
 
Fotografie z vítězného představení Batosnění, 
které je určeno dětem od deseti měsíců do tří let. 

FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ—19. ročník 
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8. roč ní k divadelní  pr ehlí dký nejen pro teenagerý Festival 13+ probí hal v Divadle v Dlouhe  od 11. do 
16. ledna 2017. Zaha jila jej premie ra komorní  insčenače hostitelske ho divadla Dating v osmi v rez ii 
Ade lý Las tovkove  Stodolove , v dals í čh dnečh jsme uvedli osm pr edstavení  mimopraz ský čh profesio-
na lní čh souboru  a studentu  praz ske  DAMU a brne nske  JAMU. Hra lo se dopoledne pro s kolý a več er 
pro vs ečhný od 13 let. Letos ní  festival se doč kal mimor a dne  reflexe: po čelou dobu jej sledovali a 
hodnotili studenti divadelní  ve dý Dive dove , kter í  s na mi spolupračovali poprve  na festivalu Dí te  v 
Dlouhe  2016, a take  spolupračovní či Divadelní čh novin.  

Deve t festivalový čh pr edstavení  a dve  vý tvarne  dí lný navs tí vilo čelkem 1.980 pr eva z ne  de tský čh di-
va ku . Na vs te vnost č inila ví če nez  90 %. 

FESTIVAL 13+ 8. ročník 
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DALŠÍ AKCE 

 
V nede li 22. ledna, pouhý čh ne kolik dnu  po smrti Jana Borný, se uskuteč nil 
kr est jeho poslední  ba sničke  sbí rký Psa no oč ima. Tato sbí rka je sve tový m 
unika tem, protoz e ji autor čelou napsal dí ký spečia lní mu software, ktere  
umoz n uje ovla dat poč í tač  oč ima.  
 
Ba sne  ze sbí rký č etli Miroslav Hanus  a Miroslav Ta borský , pí sne  z insčena-
če S u sme vý idiotu  hra la a zpí vala herečka  kapela Divadla v Dlouhe . 
 
Kmotrem knihý býl Arnos t Goldflam. 

 
31. ledna 2017 (pr ed reprí zou Nebeske ho insčenače Ibsenový Hedý Gablerove ) se v Divadle v Dlouhe  
uskuteč nila trojpr edna s ka o ru zný čh aspektečh tvorbý rez ise ra  Jana Nebeske ho. Pr edna s ku por a da-
la Teatrologička  společ nost, Divadelní  revue a Institut ume ní  – Divadelní  u stav ve spolupra či s Diva-
dlem v Dlouhe .  
 
I kdýz  je tvorba Jana Nebeske ho respektova na, očen ova na i zatračova na, i kdýz  mu býla ve nova na 
C eska  sekče PQ 2015, pokud jde o odbornou reflexi jeho insčenačí , ta je ví če nez  nesoustavna . Tr i 
prezentače býlý pokusem tuto reflexi výprovokovat.  
 

Mgr. Marke ta Polo-
čhova , Ph.D. (Brno) 
pojednala insčenače 
ibsenovske , Mgr. 
Martin Ps enič ka, 
Ph.D. (KDV FF UK, 
Praha) zpu sobý, ja-
ký mi se Nebeský  
zmočn uje sha-
kespearovske  klasi-
ký a doč. David 
Drozd, Ph.D. (KDS 
FF MU, Brno) se po-
kusil čharakterizo-
vat funkči pr edme tu  
v Nebeske ho diva-
dle. 

KŘEST KNIHY JANA BORNY PSÁNO OČIMA 

PŘEDNÁŠKA DAVIDA DROZDA, MARKÉTY POLOCHOVÉ A M. PŠENIČKY O JANU NEBESKÉM  
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Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje diva-
dlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. 
V České republice proběhl první ročník Noci divadel v roce 2013.   
 
Pa tý  roč ní k Noči divadel se konal v sobotu 18. listopadu.  Heslem letos ní ho roč ní ku  býlo „Forever 
Young“ a mí r il pr edevs í m na na čtilete  publikum.  Nas e divadlo pr ipravilo pro tuto pr í lez itost první  
reprí zu rodinne  retro insčenače s z ivou kapelou Tajný  dení k Adriana Molea ve ve ku 13 a 3/4 v rez ii 
Miroslava Hanus e a doprovodný  program. 
 
15:00, 15:30 a 16:00 Prohlídky zákulisí 
Komentovane  prohlí dký prostor, do který čh diva či be z ne  nemají  pr í stup. Za kulisí m prova de li herči 
Divadla v Dlouhe . 
 
17:30 Otevřená korepetice 
Diva či mohli nahle dnout do pr í prav reprí zý insčenače Tajný  dení k Adriana Molea ve ve ku 13 a 3/4 a 
zaz í t korepetiči—tedý hudební  pr í pravu na reprí zu. 
 
19.00 Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4  
První  reprí za rodinne  retro insčenače za spečia lní  teenagerovske  vstupne . 
 
Noc divadel navštívilo v Dlouhé celkem 530 diváků, návštěvnost činila 100 %. 
 
 
Fotografie z otevřené korepetice inscenace Tajný deník Adriana Molea. 

NOC DIVADEL DALŠÍ AKCE—NOC DIVADEL 
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 

Dlouhodobě spolupracujeme s  divadelními soubory, hrajícími pohádky pro nejmenší děti. 
Tyto soubory zveme k hostování do divadelního foyer v termínech, kdy nemůžeme z provoz-
ních důvodů nasadit vlastní představení. Inscenace zároveň rozšiřují naši programovou na-
bídku pro děti od tří let.  Mnohé z insenací měly premiéru právě v Divadle v Dlouhé, kde se i 
nejčastěji reprízují. 
 
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI 
U sme vne  pr í be hý dvou kamara du : zelene ho z aba ka Kvaka a hne de ho ropus a ka Z blun ka na motivý 
stejnojmenne  de tske  kní z ký Arnolda Lobela.   
Insčenači pr ipravilo Divadlo pro malý . 
 
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA—premie ra v Dlouhe  20. 9. 2014 
Klasičký  pr í be h o la sče ví lý k prinči v jedne  male  kava rne , kde se potkají  on a ona.   
Hraje divadelní  spolek LOKVAR. 
 
DESET ČERNOUŠKŮ—premie ra v Divadle v Dlouhe  29. 11. 2015 
Loutkova  detektivka pro nejmens í  autorký Ivý Per inove  v rez ii Mičhaelý Homolove  v poda ní  souboru 
LOKVAR me la premie ru v nas em divadle, kde je take  pravidelne  reprí zova na. 
 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 
Pr edstavení  pro mater ske  s kolý a 1. stupen  za kladní čh s kol. Komorní  pr edstavení  pravidelne  hraje-
me v divadelní  kava rne . U č inkují  Karel Zima a Martin Matejka.  
Poha dku nastudovalo Divadlo AHA. 
 
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ   
Sta lý  host Divadlo LOKVAR  hostuje v Dlouhe  s insčenačí   pro první  stupen  za kladní čh s kol. Autorem 
i rez ise rem poha dký je Arnos t Goldflam.  
 
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA  
Divadelní  spolek Anima Candida uva de l pr edstavení  pro nejmens í  dopoledne pro s kolý a o ví kendečh 
pro rodiný s de tmi. S loutkami i na z ivo hra li Miroslav Ta borský  a Kater ina Ta borska . 
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 

AUCASSIN A NICOLETA 
Pr edstavení  na motivý str edove ke  frančouzske  legendý je urč eno druhe mu stupni za kladní čh s kol.  V 
rez ii Mičhaelý Homolove  u č inkují  Peter Varga a Martin Veliký .  Divadelní  spolek LOKVAR. 
 
JAK JENÍČKA A MAŘENKU NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY 
Jení č ek a Mar enka uz  jsou spí s e Jenda a Marie, ale jejičh jme na zpu sobují , z e se jim do z ivota sta le 
pletou poha dký Divadelní  spolek Anima Candida uva de l pr edstavení  pro nejmens í  dopoledne pro 
s kolý a o ví kendečh pro rodiný s de tmi. S loutkami i na z ivo hrají  Miroslav Ta borský  a Kater ina Ta -
borska . 
 
SNĚHURKA 
V rez ii Mičhaelý Homolove  vznikla netradič ní  loutkova  poha dka na klasičke  te ma. Pro de ti od tr í  let. 
Host—divadelní  spolek LOKVAR. 
 
FLÉTNIČKOVI  
Poha dka s končertem a společ ný mi koledami pro de ti od 6 do 11 let 
 
Poha dkový  pr í be h a pí sne  od Va člava Bratrýčha v hlavní  roli se zobčovou fle tnou a basový mi na stroji.  
 
Z knihý Fle tnič kovi – Kdo to tadý bruč í ? č etl Jir í  La bus, zpí vali Aliče Nelis, Ví t Sa zavský , Ivo Hračho-
več a Dominik Stane k (Pueri Gaudentes).  
 
Hudební  doprovod beatbox J. Meličhar, fle tnový  kvartet Windvaýs, čembalo S . Skalička , týmpa ný a 
zvonkohra J. Horvath a K. Fingl, fagot R. Skaličký , tuba V. Muller, smýč če V. Jakl, J. Matýa s ova , I. Aný z  a 
V. Urban, kontrabas T. Mesa ný. 
 
Po pr edstavení  na sledovala autogramia da stejnojmenne  knihý. 
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ 

NEPŘÍTEL LIDU (SÍLA INTERPRETACE) 

V r í jnu 2017 hostovalo v Dlouhe  Slova čke  divadlo z Uherske ho Hradis te  s nastudova ní m Ibsenový 

hrý Nepr í tel lidu v u prave  a rez ii Zden ka Dus ka.  V hlavní  roli la zen ske ho le kar e Toma s e Stočkmanna, 

který  r es í  dilema, zda ma  v za jmu prosperitý la zen ske ho me sta mlč et, nebo ma  ve stejne m za jmu pro-

mluvit, se pr edstavil Toma s  S ulaj.  

KONEC MASOPUSTU 

Druhý m r í jnový m hostem býlo pardubičke  Vý čhodoč eske  divadlo, ktere  hostovalo s insčenačí  Topo-

lový hrý Koneč masopustu v rez ii Br etislava Rýčhlí ka. Jednalo se o poslední  uvedení  te to insčenače 

jiz  po pardubičke  dernie r e. 

Vrčholne  drama Josefa Topola se odehra va  na konči masopustní ho veselí . Nekonč í  vs ak jen masopust 

s pru vodem mas kar, ale take  sočialistička  kolektivizače vesniče.  

V hlavní  roli poslední ho soukrome ho rolní ka Kra le u č inkoval Martin Mejzlí k. 
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ 

JIDIŠ VE TŘECH 

Hereč ka a zpe vač ka Hana Frej-

kova  uvedla v pru be hu roku v 

divadelní  kava rne  ne kolik kon-

čertu  jidis  pí sní , spojený čh s 

výpra ve ní m o lidský čh rados-

tečh a strastečh. Hana Frejko-

va  pr izvala ke spolupra či klari-

netistu Milana Potoč ka z Diva-

dla v Dlouhe , akordeonistu 

Sla vka Brabče  a zpe vač ku Ma-

riannu Borečkou. V listopadu probe hl v ra mči končertu take  kr est knihý Haný Frejkove  Divný  kor ený. 

JE MNĚ JEMNĚ FOLKLÓRNĚ 

Taneč ní  divadlo BUFO hostuje v Dlouhe  pravidelne . Kaz doroč ne  zde pr edstaví  novou premie ru. Letos 

v kve tnu se v nas em divadle uskuteč nilo vý jimeč ne  setka ní  Taneč ní ho divadla BUFO a Domaz ličke  

duda čke  muziký v jedineč ne m pr edstavení  plne m humoru, origina lní čh čhoreografií  a famo zní  muzi-

ký.  

Choreografie a rez ie Martin Paček, ume lečký  vedoučí  Domaz ličke  duda čke  muziký Josef Kunes . 
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Souborne  dí lo Williama Shakespeara ve 120 minuta čh oslavilo v kve tnu 250. reprí zu. Premie ru me la 

insčenače v listopadu 2008. 

VÝZNAMNÉ REPRÍZY 

250 

100

Kabaret Kainar—Kainar me l stou reprí zu 6. za r í  201. Premie ra insčenače býla v roče 2012, od te  do-

bý je kabaret sta le výproda n. 
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY 
Stou reprí zu oslavila v za r í  take  insčenače pro de ti O lí ne  babič če. Insčenači hrajeme s velký m u spe -

čhem od roku 2013. 

100

 

Významných repríz se v roce 2017 dočkaly i další inscenace: 

 

470 gramu  z Bohumila Hrabala—40. reprí za v kve tnu 

Polední  u de l—70. reprí za v r í jnu 

Mnoho povýku pro nič—60. reprí za v listopadu 

Oblomov—30. reprí za v listopadu 

Jak jsem se ztratil aneb Mala  va noč ní  poví dka—480. reprí za v prosinči 
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KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ 

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.   

Klub mladý čh diva ku  (da le KMD) býl zaloz en v roče 1964. Pod hlavič kou nas eho divadla pračuje od 
roku 2003.  
 
V souč asnosti tvor í  č lenskou za kladnu z a či 8. a 9. tr í d ZS , studenti SS  a SOS  a take  uč n ovska  mla dez . 
Pro z a ký ZS  jsou zprostr edkova va na odpolední  pr edstavení , jejičhz  obsah a provedení  odpoví da  
mentalite  mla dez e te to ve kove  kategorie. Stars í  mla dez  navs te vuje več erní  pr edstavení , společ ne  s 
ver ejností . KMD ruč í  za kvalitu pr edstavení , nabí dnutý čh svý m č lenu m. Za ví če nez  padesa t let č in-
nosti zaplnilý sedadla praz ský čh divadel  č týr i milioný mladý čh lidí .  
 
Cí lem KMD je kultivovat de ti a studentý prostr edničtví m divadelní ho ume ní , vhodnou formou dopl-
n ovat jejičh vzde la ní  v oblasti ume lečke  a estetičke . Divadelní  ume ní  pu sobí  vý razne  na mlade ho č lo-
ve ka ve smýslu čitove m i vý čhovne m, poma ha  rozví jet jeho fantazii a pr edstavuje take  za bavnou for-
mu vzde la ní . Pra ve  z ve domí  vs ečh te čhto kladu  divadelní ho ume ní  vznikl KMD. KMD je svý m pu so-
bení m na mla dez  v oblasti estetičke ho rozvoje osobnosti a utva r ení  vlastní čh hodnotový čh orientačí  
prostr edničtví m kvalitní ho profesiona lní ho divadelní ho ume ní , nezastupitelný .  V Divadle v Dlouhe  
mu z e KMD výuz í t pro svou nabí dku te me r  vs ečhna pr edstavení , ktera  jsou pra ve  na repertoa ru. Do-
tače KMD je souč a stí  dotače Divadla v Dlouhe .  
 
KMD je uka zkový m pr í kladem napln ova ní  končepče kulturní  politiký hl. m. Prahý.  Za roven  je KMD 
pr í kladem smýsluplne  dotače, čí lene  na spečifičkou diva čkou kategorii (de ti a mla dez ).  Dí ký dotači 
mohou navs te vovat divadlo i de ti ze sočia lne  slabs í čh rodin. Me sto tí mto zpu sobem pr ispí va  na 
vstupne  te m nejpotr ebne js í m.  
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„Pojďte do toho s námi. Zadním vchodem“  

Pod tí mto sloganem pu sobí  v Divadle v Dlouhe  jiz  ne kolik let Klub patronu . C lený klubu jsou zpravi-

dla individua lní  da rči, kter í  vzes li z okruhu nas ičh  diva ku  a fanous ku  .  

Patronu m nabí zí m napr í klad vý letý za divadlem,  moz nost pr ispí vat do Bulletinu Klubu patronu , 

moz nost shle dnutí  pr edstavení  ze za kulisí , u č ast na zkous ka čh,  klubove  več erý v Divadelní  kava rne  

nebo setka ní  pr i pr í lez itosti slavnostní ho zaha jení  sezoný. Patroni dosta vají  pozva nký na mimor a dne  

akče, mají  exkluzivní  informač ní  servis a pr ednostní  informače o programu a pr edprodeji. O aktivní   

u č ast na divadelní m de ní  je velký  za jem a poč et č lenu  klubu sta le roste.  

 

 

Fotografie ze zkoušky naživo: patroni měli možnost zúčastnit se zkoušky insce-

nace 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 di-

vadelním klubu. 

 

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

  poč et pr edstavení  na vlastní  sče ne  vlastní m souborem       
  poč et pr edstavení  vlastní ho souboru na za jezdečh         
  poč et pr edstavení  hostu  a v ra mči spolupor a da ní             
 prona jmý k divadelní m u č elu m             

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

 titulu  vlastní m souborem 
 formou hostova ní  nebo spolupor a da ní  
 formou prona jmu 

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

 poč et de tský čh a studentský čh diva ku      
 podí l de tský čh diva ku  v publiku      
 poč et pr edstavení  pro de ti a mla dez        

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

VÝKONOVÉ UKAZATELE 

STRUKTURA PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ 

AKCE 

TITULY 

DIVÁCI 

 

  
   

361 
 

    236  
29      
94 

      2 
 
 
 
 

65 
 

28 
35 

2 
 
 
   

       94 % 
 
 

77.696 
 

        36.246  
47 % 
139 

  

         800 
 

11.600 
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NÁKLADY NA INSCENACE 
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VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ 

 

Stejne  jako v pr edčhozí čh letečh jsme i letos usilovali o zí ska ní  finanč ní čh prostr edku  z nejru zne js í čh 

zdroju .  Oslovili jsme desí tký potenčia lní čh partneru  ze soukrome  sfe rý a podali r adu z a dostí  o gran-

tý a dotače z ver ejný čh zdroju .  Pr ehled obdrz ený čh pr í spe vku  uva dí me v na sledují čí  tabulče: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulký je zr ejme , z e  ví čezdrojove  finančova ní  v prave m slova smýslu praktičký neexistuje—

prostr edký, ktere  je moz ne  zí skat z ver ejný čh zdroju , tvor í  pouhý  zlomek čelkový čh na kladu  divadla.  

 

Týto prostr edký jsou naví č zpravidla poskýtova ný na mimor a dne  akče (premie rý, festivalý) nikoli na 

be z ný  provoz.  Prostr edký, zí skane  z jiný čh zdroju  nez  je dotače zr izovatele a vlastní  trz bý, pokrý vají  

1,1 % čelkový čh na kladu . 

 

Podí l pr í spe vku  z jiný čh zdroju  sta le roste. Oproti lon ske mu roku narostlý pr í spe vký z ostatní čh 

zdroju  o 43%. Nejvýs s í  na ru st zaznamenalý darý fýzičký čh osob. 

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 562 000 Kč

Celkem 766 000 Kč
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTÁŘ  

 

K EKONOMICKÉ ČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 

 

 

 

 

 

 

DIVADLO V DLOUHÉ 

DLOUHÁ 39 

PRAHA 1 
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

 

PROCENTO SOBĚSTAČNOSTI 

 

Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové činnosti 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 vý-
razně 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 zvý-
šeným 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) 

PROPOČET PROCENTA SOBĚSTAČNOSTI V ROCE 2017 

  Náklady v tis. Kč Příjmy mimo dotaci HMP 

Hlavní činnost                      68166                              24211 

Doplňková činnost                       545                               635 

C e l k e m                      68711                              24846 

Procento soběstačnosti = 36,2 % 
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

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 proje-
vila 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 nákla-
dů na nájemné do doplňkové činnosti v případě podnájmů prostor. 

 

Úklid – nižší náklady oproti předchozímu období - přesun části nákladů do doplňkové činnosti, menší po-
čet 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 honorá-
ře 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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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

Propagace – v souladu s upraveným rozpočtem. Položka zahrnuje také náklady na propagaci formou barte-
rů a reciproce, kdy jsou proti nákladům účtovány výnosy doplňkové činnosti.  

 

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

 Náklady na nákup vstupenek pro KMD  6.978 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 prá-
ce 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 čin-
nosti. 

 

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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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 

Další nejvyšší položkou ostatních nákladů je pojištění majetku proti živelným pohromám a pojištění odpo-
vědnosti 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. Sní-
žený 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, pro-
jektor), vybavení jeviště i hledištní části a dovybavili jsme administrativu výpočetní technikou. Část pro-
středků 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 výno-
sy 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 elektric-
ké e energie a služeb (úklid atd.). K nákladům doplňkové činnosti patří také náklady související se zajiště-
ním reklamy a propagace sponzorů a s prodejem propagačních a dalších předmětů: výroba reklamních tri-
ček, nákup CD a knih apod. Dalším nákladem doplňkové činnosti jsou mzdové náklady a sociální a zdra-
votní pojištění zaměstnanců, zajišťujících tuto činnost. Jedná se o podíl mezd zaměstnanců, kteří zabezpe-
čují 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 zá-
kladě rozpočtového opatření, a to v červenci a listopadu (úprava limitu prostředků na platy a zvýšení nein-
vestičního příspěvku). 

 

Ostatní osobní náklady – jedná se o honoráře hostujících umělců, dále o dohody o provedení práce a doho-
dy 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 umělecko-
technické 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 po-
drobně 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 při-
jaty 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. 
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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 inves-
tiční akce: 

Pořízení osvětlovacích pultů    1.872 tis. Kč 
Úložný skladový systém do kostýmního fundusu      97 tis. Kč 
Pořízení plošiny na transport dekorací          820 tis. Kč 
Komponenty digitální zvukové sítě     250 tis. Kč 
Mikroportový přijímač pro nové vysílací frekvence   170 tis. Kč 
Mikroportový vysílač pro nové vysílací frekvence             86 tis. Kč 
Pořízení inteligentních reflektorů               2.740 tis. Kč 
Počítač pro stříhání videí                      47 tis. Kč 
Profilové reflektory       588 tis. Kč 
Počítač pro sekci zvuku           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 vlast-
ním 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 vlast-
ního 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 ro-
kem, 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 příspěv-
ky Ministerstva kultury, které byly poskytovány prostřednictvím zřizovatele. Do propočtu jsme také neza-
hrnuli 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 Dlou-
há.  
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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 republi-
ce.  

 
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. Vý-
znamný počet dětí a mládeže navštěvuje také večerní představení, ať už v rámci Klubu mladých diváků 
nebo na základě nabídky našeho obchodního oddělení středním školám. 
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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 evido-
vat 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 zvýše-
ní počtu členů o 3% oproti loňskému roku. 

 
Údaje za kalendářní rok 2017: 
KMD vydal v roce 2017 celkem      69.465 vstupenek 
Průměrná cena vstupenky pro členy KMD                   100,45 Kč 
Dotace hlavního města na vstupenku        24,73 Kč 
Dotace MHMP na činnost KMD               1.718 tis. Kč  
 
 
 
 
V Praze dne 23. ledna 2017             

         Daniela Šálková 

                      ředitelka Divadla v Dlouhé 
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