ÚČAST NA FESTIVALECH
GRAND Festival smíchu, poradaný Východoceským divadlem
již od roku 2001, je soutežní prehlídkou komedialní tvorbý divadel Česke republiký. Festivalu jsme se ucastnili s inscenací
Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4. Inscenace žískala hlavní cenu festivalu a tedý i titul Komedie roku.
Festival MEZI PLOTY, který se v arealu Psýchiatricke nemocnice Bohnice kona již více než 20 let, se muže pochlubit výnikající
sestavou hudebních a divadelních souboru, tanecníku, mimu
i predstavitelu noveho cirkusu.
V letosním rocníku jsme hostovali s inscenací GHOST PROTOCOL.
Na desatý rocník festivalu Dream Factory Ostrava býla výbrana inscenace RACEK v režii Skutru. Dream Factorý Ostrava
je nejvetsí prehlídkou profesionalního cinoherního divadla na
severní Morave. Propojuje kvalitu místní umelecke produkce se
spickovými inscenacemi ž cele Česke republiký i že žahranicí a
výplnuje bíle místo na geograficke mape ceských festivalu s
nadregionalním výžnamem.
Mežinarodní festival DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ v
Hradci Kralove je nejvetsí divadelní prehlídkou v Česke republice. Letos se konal již 24. rocník. Festival nabíží laicke i odborne
verejnosti siroke spektrum projektu a divadelních inscenací
nejružnejsích stýlu a žanru. Hostovali jsme s inscenací Tajný
deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4. Termín: 23. 6. 2018.

MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DIVADLO v Plžni jsme se
ucastnili s inscenací Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a
3/4.
Festival Divadlo si klade ža cíl predstavit predevsím mimoradne
a požoruhodne inscenace žahranicní a dale výber ceských inscenací, a to v siroke skale tematicke, stýlove i žanrove, konfrontovat ceskou profesionalní divadelní tvorbu se spickovými inscenacemi žahranicními a priblížit tak ceske divadelní i laicke verejnosti moderní divadelní trendý jakož i u nas neobvýkle divadelní stýlý a inscenacní postupý evropskeho a svetoveho divadla, a prispet tím k nasí integraci do evropských struktur.

ÚČAST NA FESTIVALECH
Festival hudebního divadla Dokořán se po petilete odmlce v cervnu
žnovu konal v Brne. Predstavil divadelní souborý ž celeho Česka, i dva
žahranicní ž Ljubljaný a Bratislavý. Organižatori festival ožnacují ža ž
novuobjevený a po odmlce planují navažat na jeho petiletou tradici.
Festivalu jsme se ucastnili s hudební inscenací Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4.

XIV. FESTIVAL ASTORKA 2018 STALE SPOLU se konal v Bratislave ve dnech 22. – 30. 10. 2018. Letosní rocník festivalu býl venovaný 100. výrocí vžniku Československe republiký.
Na festivalu jsme hostovali s inscenací Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách.
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TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY
V roce 2017 jsme realizovali 17 zájezdů, z toho jeden zahraniční.
Zahraniční zájezd: V ríjnu 2018 jsme hostovali na XIV. rocníku slovenskeho divadelního festivalu
FESTIVAL ASTORKA 2018. Letosní rocník mel motto „STALE SPOLU“ a býl venovaný 100. výrocí
vžniku Československe republiký. Festivalu jsme se ucastnili s inscenací Souborne dílo Williama Shakespeara ve 120 minutach.
Přehled zájezdů podle titulů:
Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách—Bratislava
Oblomov—Tabor, Nový Jicín, Prostejov
Hovory na útěku—Decín
S úsměvy idiotů—Jicín
Racek—Ostrava, Louný
Ghost Protocol—Praha Bohnice
Jak jsem se ztratil—Decín, Kladno
Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4—Pardubice, Kolín, Brno, Písek, Hradec Kralove, Plžen
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Festival Dítě v Dlouhé, 20. ročník, 18. – 22. dubna 2018
Jubilejní 20. rocník soutežní prehlídký
pro detske publikum Díte v Dlouhe
probíhal od stredý 18. do nedele 22.
dubna v pražskem Divadle v Dlouhe.
Zaverecný koncert písní ž rodinných
inscenací hostitelskeho divadla Detske
písne ž Dlouhe býl uveden mimo soutež, takže v jeho prubehu mohli být výhlaseni letosní vítežove. Držitelem Ceny Vojty Šálka, udělované na základě hlasování diváků, se stala inscenace Bruncvík aneb Jak lev do znaku
přišel v podání Jihočeského divadla z Českých Budějovic (scenar a režie Jirí Jelínek).
Odbornou Cenu Dítko, kterou od roku 2016 udělují studenti Divadelní vědy FF UK Divědové,
získaly letos rovnou dvě inscenace - Pozor, děti, přijela k nám pouť! mosteckého Divadla rozmanitostí (režie Jiří Ondra) a Bílý tesák Divadla DRAK z Hradce Králové (scenar, režie a dramaturgie Jakub Vasícek a Tomas Jarkovský). Ze žduvodnení porotý: ...obě inscenace jsou mimořádně kvalitní, vynikajícím způsobem pracují s atmosférou situací, která přímo určuje a ovlivňuje jejich vyznění,
jejich smysl. Tvůrci obou inscenací ani v nejmenším nevodí děti za ručičku a nehladí je po vláskách. Naopak, jednají s nimi velmi upřímně a tím dětského diváka strhnou a zaujmou mnohem více než laciným
podbízením...
Jedenact festivalových predstavení v podaní devíti vetsinou mimopražských souboru videlo více než
3 200 prevažne detských divaku, kterí prisli dopoledne se skolou, odpoledne s Klubem mladých divaku, vecer nebo o víkendu s rodici ci prarodici. Svuj titul si na festivalu mohli výbrat divaci vsech vekových kategorií, od pulrocních batolat po hrave dospele, a výborna navstevnost potvrdila, že o divadlo
pro deti male i vetsí je i po dvaceti letech od žaložení festivalu Díte v Dlouhe stale žajem.
Autorkou ilustrací v katalogu a dalsích výtvarných prvku letosního festivalu býla Veronika Bratrýchova, ktera žaroven vedla výtvarnou dílnu na víkendovem jarmarku. Motivý ž katalogu, který detem
predstavil nejružnejsí divadelní profese, se objevilý i na festivalových plackach, notýscích a baloncích, ktere žaplnilý Divadlo v Dlouhe i prilehlou pasaž.
20. rocník festivalu Díte v Dlouhe se konal pod žastitou ministra kulturý Ilji Smída a podporilo jej
Hlavní mesto Praha, Ministerstvo kulturý ČR a Statní fond kulturý ČR.
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9. ročník festivalu (nejen) pro teenagery se konal v termínu 9. - 14. ledna 2018
Nesoutežní prehlídku inscenací pro mlade divaký žahajila premiera komorní inscenace Ghost Protocol v režii Lindý Duskove, ktera spada do radý Kratka Dlouha / ST[ART]. Zaver festivalu pak patril
nasemu novemu retro mužikalu v režii Miroslava Hanuse - Tajný deník Adriana Molea ve veku 13 a
¾. Vedle teto britske verže nelehkeho dospívaní se v programu festivalu objevila i nemene žnama
varianta americka - Mladí v hajžlu v podaní Divadla Petra Bežruce ž Ostravý. Dale býlý v programu
dve ružnorode adaptace klasických textu - Gaždina roba Gabrielý Preissove v uprave a režii Tomase
Jarkovskeho a Jakuba Vasícka (Divadlo Alfa, Plžen) a Hrubínova Romance pro krídlovku v režii Miroslava Hanuse (Mestske divadlo Kladno). A take dva dosti bižarní a nekorektní autorske titulý - Atomova kocicka Tomase Dianiský (Divadlo F. X. Saldý, Liberec) a komiksový krvak v podaní cerstvých
absolventu DAMU Goon: Krvava pomsta!
Festivalova predstavení navstívilo celkem 2.429 prevažne detských divaku. Navstevnost cinila více
než 98,5 %.
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DALŠÍ AKCE
DĚTSKÉ PÍSNĚ Z DLOUHÉ
Na žaver jubilejního 20. rocníku
festivalu Díte v Dlouhe jsme 22.
dubna 2018 uvedli jedinecný koncert písní ž nasich rodinných inscenací, a to vcetne tech, ktere už
nehrajeme.
Koncertem provadeli Arnost Goldflam a Jan Vondracek a v jeho prubehu býlý výhlasený vsechný festivalove cený.
Na fotografii předává Jan Vondráček Cenu Vojty Šálka, tj. nejúspěšnější představení festivalu podle hlasování dětských diváků.
Cenu přebírá Lucie Valentová z Jihočeského divadla za Bruncvíka v režii Jiřího Jelínka.

SETKÁNÍ PROFESORŮ Z KLUBU
MLADÝCH DIVÁKŮ
Klub mladých divaku žahajil v letosním roce serii setkaní s výucujícími, kterí organižacne žajisťují
cinnost Klubu mladých divaku v
jednotlivých skolach.
Setkaní se konají žpravidla na žacatku a na konci sežoný nebo pred
koncem roku.
Pro výucující je pripraven bohatý
program: setkaní s tvurci, navsteva divadelního predstavení, drobne obcerstvení i setkaní s vedoucí
Klubu mladých divaku a dalsími pracovnicemi klubu. Výucující mají možnost se navžajem požnat,
žhodnotit sve žkusenosti ž cinnosti klubu, a v neposlední rade se osobne setkat s temi, kdo pro ne
divadelní predstavení žajisťují.
V roce 2018 se uskutecnila dve takova setkaní, v cervnu jako rožloucení se sežonou a skolním rokem,
doprovažene inscenací S usmevý idiotu, a v prosinci se setkali výucující pri príležitosti navstevý
predstavení Sen v cervenem dome. Predstavení predchažel dramaturgický uvod, po predstavení se
konala debata s tvurci i ucinkujícími.
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NOC
DIVADEL
DALŠÍ
AKCE
NOC DIVADEL je součástí evropského projektu
European Theatre Night, který prežentuje divadlo tvorivým žpusobem v netradicní forme vždý
tretí listopadovou sobotu. Divadlo v Dlouhe se teto akce ucastní pravidelne.
Letos se Noc divadel konala ve výžnamný den: v
sobotu 17. listopadu jsme slavili 100. výrocí ceskoslovenske statnosti. Pri teto príležitosti pripravilo Divadlo v Dlouhe premieru inscenace Dopisý
Olže. Jedna se o První scenicke uvedení dopisu
Vaclava Havla ž vežení ž let 1979 - 1983. Premiera
býla urcena žvaným hostum, cast vstupenek jsme ale výclenili pro verejnost, ktera mohla vstupenký
žískat prostrednictvím souteží na socialních sítích. Pro Noc divadel jsme pripravili take slevove akce.

ZÍTRA TO SPUSTÍME
Divadelne vždelavací projekt Zítra to
spustíme, poradaný Knihovnou Vaclava Havla, umožnil žakladním a stredím skolam, žakladním umeleckým
skolam kreativne oslavit 100. lete výrocí Československe republiký. V
ramci projektu skolý nažkouselý hru
Vaclava Havla Zítra to spustíme a behem ríjna 2018 ji odehralý ve svem
meste.
Skolní soubor mohl do sve interpretace žapojit žkusenosti mlade generace
a kreativne výužít napríklad moderní
technologie ať už pri realižaci hrý,
nebo jejím filmovem žažnamu. Smýslem projektu býlo sežnamit se skrže
text Vaclava Havla s výžnamným
mežníkem nasí historie.
Projekt vývrcholil 27. listopadu happeningem v Divadle v Dlouhe, kde se
predstavilý nejlepsí inscenace.
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NOC DIVADEL S TVŮRCI
DALŠÍ AKCE—SETKÁNÍ
V letosním roce jsme žahajili nový program lektorských uvodu k inscenacím a besed s tvurci a inscenatorý. Tento program býl dosud urcen použe užavreným skupinkam, letos jsme jej otevreli siroke
verejnosti. O lektorske uvodý a setkaní s tvurci je velký žajem.
V letosním roce probehlý besedý a lektorske uvodý k inscenacím Sen v cervenem dome, S usmevý
idiotu, Dopisý Olže, Oblomov a Laský jedne plavovlaský.
Ucastnili se nejen režiseri a dramaturgove, ale i ucinkující, krome jiných napríklad Miroslav Hanus,
Anna Siskova, Marta Sladeckova, Zužana Kronerova nebo Michal Isteník.
Fotografie z první besedy, která se konala 19. června před představení bratislavského divadla Astorka Korzo 90 Lásky jedné plavovlásky. V zaplněném
sále hovořili o inscenaci i svých hereckých a režijních zkušenostech Zuzana Kronerová a režijní tandem Skutr.

Režisér Lukáš Trpišovský na setkání před reprízou inscenace Sen v červeném domě.
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NOC
DIVADEL
DALŠÍ
AKCE
JEZDILI JSME DO PRÁCE NA KOLE
Divadlo v Dlouhe se pravidelne ucastní
souteže DO PRÁCE NA KOLE, jejíž 8.
rocník se uskutecnil v kvetnu 2018.
Čílem Do prace na kole je motivovat co
nejvíce lidí, abý jako dopravní prostredek po meste používali jíždní kolo nebo jakoukoli bežmotorovou formu dopravý vcetne behu a chuže. Sestavili
jsme tri týmý, ktere žískalý jmena podle nasich inscenací: Muži sa minuli,
Ghost protocol a Dating v osmi. Týmý,
složene ž hercu, režiseru, žamestnancu
divadla a patronu, ujelý ci uslý behem
421 jížd více než 2030 kilometru.
DIVADLA POD SÍTÍ ANEB BEACHVOLEJBAL TEATRO CUP
Nase divadlo je poradatelem mežidivadelního beachvolejbaloveho turnaje BEACHVOLEJBAL TEATRO CUP. Turnaj se kona již od roku 2012. Vždý v cervnu, na sklonku sežoný se utkají týmý, složene
ž hercu a žamestnancu pražských i mimopražských divadel. Do mežidivadelního klaní se letos žapojilo 11 týmu: Divadlo v Dlouhe, Studio Ypsilon, Divadlo v Čeletne, Činoherní klub, Divadlo Na žabradlí
a Divadlo Lampion ž Kladna.
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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 inscenací měly premiéru právě v Divadle v Dlouhé, kde se i
nejčastěji reprízují.
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ 002—premiéra 27. května 2018 v Divadle v Dlouhé
Stalý host Divadlo LOKVAR nastudoval pokracovaní uspesne knihý Tatínek není k žahožení 002. Inscenace je urcena pro první stupen žakladních skol. Režiserem i autorem predlohý je Arnost Goldflam.
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Usmevne príbehý dvou kamaradu: želeneho žabaka Kvaka a hnedeho ropusaka Zblunka na motivý
stejnojmenne detske knížký Arnolda Lobela.
Inscenaci pripravilo Divadlo pro malý.
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA—premiera v Dlouhe 20. 9. 2014
Klasický príbeh o lasce vílý k princi 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 režii Michaelý Homolove v podaní souboru
LOKVAR mela premieru v nasem divadle, kde je take pravidelne reprížovana.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Predstavení pro materske skolý a 1. stupen žakladních skol. Komorní predstavení pravidelne hrajeme v divadelní kavarne. Ucinkují Karel Zima a Martin Matejka.
Pohadku nastudovalo Divadlo AHA.

10

HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Autorem i režiserem inscenace je Arnost Goldflam, hraje stalý host soubor LOKVAR. Velmi uspesna
inscenace se dockala pokracovaní Tatínek není k žahožení 002.
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA
Divadelní spolek Anima Čandida uvadel predstavení pro nejmensí dopoledne pro skolý a o víkendech
pro rodiný s detmi. S loutkami i na živo hrali Miroslav Taborský a Katerina Taborska.
AUCASSIN A NICOLETA
Loutkova rýtírska komedie na motivý prastare francoužske legendý se odehrava se ve stredoveke
Francii. Mladý hrabe Aucassin se žamiluje do Nicolettý, o ktere nikdo neví, jakeho je puvodu, protože
ji jako male díte koupili od piratu. Aucassenuv otec jejich lasce nepreje, a tak se musí milenci rožhodnout utect ža more. V daleke Tramtarii je Nicoletta opet unesena a ždanlive nenavratne žtracena.
Ale velka laska nežna prekažký, a nakonec se jejich cestý opet sejdou. Predstavení je urceno druhemu
stupni žakladních skol. V režii Michaelý Homolove ucinkují Peter Varga a Martin Veliký. Divadelní
spolek LOKVAR.
JAK JENÍČKA A MAŘENKU NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY
Jenícek a Marenka už jsou spíse Jenda a Marie, ale jejich jmena žpusobují, že se jim do života stale
pletou pohadký Divadelní spolek Anima Čandida uvadel predstavení pro nejmensí dopoledne pro
skolý a o víkendech pro rodiný s detmi. Hrají Miroslav Taborský a Katerina Taborska.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ
MESTSKE DIVADLO BRNO
Režie. Hana Buresova
24. ledna 2018
Hostovaní nove inscenace režiserký Haný
Buresove. Hra Rene Levínskeho o svete vedý
i pavedý, spolku Sisýfos, o ceste ž vrcholu až
na same dno a pak žas dal vžnikla v tiche
ucte k podivuhodne životní ceste Iljý Ripse.
BOUŘE
STK THEATRE KONČEPT
Režie. SKUTR
13. unora 2018
Projekt režijního dua SKUTR s mežinarodním obsažením. Hrají: Čsongo Kassai (SK/
HUN), Zeljko Maksimovic (SRB), Pržemýslaw
Kosinski (PL), Dawid Rafalski (PL)
PETR SKOUMAL "80"
7. brežna 2018
Vžpomínkový koncert k nedožitým 80. naroženinam Petra Skoumala
Ucinkovali M. Eben, V. Misík, I. Hlas, M. Prokop, L. Pospísil, J. Burian, O. Neježchleba,
soubor Divadla v Dlouhe, J. Hrubý, N. Kovacs, V. Kulhanek, S. Kubes, ETČ a mnoho
dalsích.
A Lenka? / Tadáda dib tadáda
9. a 10. cervna 2018
Premierove uvedení tanecne pohýbove fantažie. Tanecní divadlo BuFo žve na putovaní, ktere se odraží od žnameho mustku knihý Lewise Čarrolla Alenka v kraji divu, ale dopada do rožvírených vln
hudební, pohýbove a situacní fantažie. V druhe polovine vecera se tancí na tema príchodu, prechodu, odchodu, obchažení, schažení, žachažení ci výchažení, kterých je plne odveke stretavaní meži
mužem a ženou. Na ceste lidskými velkými i malými osudý vas obslouží císník, ktereho jen tak neco
nerožhodí, protože... Tadada dib tadada...
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
JIDIŠ VE TŘECH
Herecka a žpevacka Hana Frejkova hraje
v divadelní kavarne pravidelne.
Koncertý jidis písní se konají ve spolupraci
s klarinetistou Milanem Potockem ž Divadla
v Dlouhe, akordeonistou Slavkem Brabcem a
žpevackou Mariannou Boreckou.

Vžpomínkový vecer na pocest prekladatele Jana Kanturka. Zemeplocha, Barbar Čonan, Hellboý a
desítký dalsích titulu, ž toho už se da sestavit slusný program na ohlednutí ža výjimecným clovekem, jakým Kanturek býl. Divadlo v Dlouhe býlo spoluporadatelem akce, divaci mohli videt ukažký
ž nasich starsích inscenací Soudne sestrý a Maskarada.

LÁSKY JEDNEJ PLAVOVLÁSKY
19. cervna a 1. prosince 2018
Svebýtnou adaptaci slavneho ceskeho filmu nastudovali v bratislavskem divadle ASTORKA Koržo
90 režiseri Martin Kukucka a Lukas Trpisoviský (Skutr). Ucinkovali Dominika Moravkova, Zužana
Konecna, Zužana Porubjakova, Pavol Simun, Peter Simun, Zužana Kronerova, Robert Jakab,Marian
Labuda ml., Miroslav Noga, Marian Miežga, Adý Hajdu, Juraj Kemka, Matej Landl a dalsí.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

ZKURVENÝ HAVLISTI (komedie z naší sauny)
Od 28. ríjna 2018
Divadlo Komediograf premierovalo a reprížovalo v Dlouhe inscenaci o trech mužích, kterí rožumí
vsemu. V inscenaci režisera Lubose Balaka ucinkovali Miroslav Hanus, Dalibor Gondík, Tomas Mechacek.

Karel Vaclav Rais – Bedrich Vrbský – Bretislav Rýchlík
KALIBŮV ZLOČIN
18. listopadu 2018
Východoceske divadlo Pardubice
V režii Bretislava Rýchlíka se predstavil v Dlouhe soubor Východoceskeho divadla v hlavní roli s
Martinem Mejžlíkem. Hudbu pro inscenaci složil houslista a skladatel Jirí Pavlica, umelecký vedoucí
Hradisťanu.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
O BROUCÍCH A LIDECH
9. prosince 2018
Pravidelný host v Dlouhe, tanecní divadlo Bufo predstavilo dve choreografie: Ze života obtížneho
hmýžu a Tadada dib tadada. Ze života obtížneho hmýžu je jedna ž nejuspesnejsích inscenací divadla Bufo, volne inspirovana hrou Karla Čapka. Inscenace se sice sklada ž užavrených tanecních císel, ale díký jednotícímu tematu tvorí celek svým rožsahem odpovídající pulce vecera.
V druhe polovine vecera býlo na programu tanecní císlo Tadada dib tadada na tema odvekeho
stretavaní meži mužem a ženou.

MRAKOPLAŠ LIGHT ORCHESTRA a
ONDŘEJ KONRÁD
15. prosince 2018
Koncert kapelý Mrakoplas Light Orchestra, jejíž frontman Pavel Liptak
hostuje jako baskýtarista v rade inscenací Divadla v Dlouhe.
Hostem býl ceský hudební ale i politický publicista, žpevak a hrac na foukací
harmoniku Ondrej Konrad.
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA ANEB JAK JSEM SE ZTRATIL—500. REPRÍZA
Petistou reprížu oslavila v ríjnu inscenace Jak jsem se žtratil. Inscenaci hrajeme s velkým uspechem
od roku 2000. Inscenaci s vanocní tematikou hrajeme každorocne od ríjna do brežna. Čelkem ji videlo temer ctvrt milionu divaku.
I kdýž doslo k rade alternací, ustrední postavu petileteho Pavlíka, který se na Stedrý den žtratil v Praže sedesatých let, hraje stale použe Pavel Tesar.
Duvod tak dlouhe životnosti je patrný ž fotografie, kterou nam žaslali nadsení divaci. Z jejich sbírký
vstupenek na Malou vanocní povídku je patrne, že inscenaci videli v prubehu let 2008—2017 již jedenackrat.

500
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
Inscenace 407 gramů z Bohumila Hrabala oslavila v dubnu 50. reprížu. Premieru mela inscenace v
listopadu 2014.

50
Lidská tragikomedie oslavila 50. reprížu v listopadu. Na repertoaru je od roku 2015.

50
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
Padesatou reprížu oslavila v listopadu take inscenace S úsměvy idiotů. Kulata repríža býla žaroven
dernierou inscenace, ktera býla na repertoaru od roku 2015.

50
Inscenaci Mnoho povyku pro nic, ktera býla na repertoaru od roku 2014, jsme v ríjnu žahrali již po
sedmdesate.

70
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
V listopadu 2018 oslavila deset let na repertoaru inscenace Souborné dílo Williama Shakespeara
ve 120 minutách. Od premierý 29. 11. 2008 jsme do konce roku 2018 odehrali 272 repríž.

10 let
na repertoaru
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KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
Klub mladých divaku (dale KMD) býl žaložen v roce 1964. Pod hlavickou naseho divadla pracuje od
roku 2003.
V soucasnosti tvorí clenskou žakladnu žaci 8. a 9. tríd ZS, studenti SS a SOS a take ucnovska mladež.
Pro žaký ZS jsou žprostredkovavana odpolední predstavení, jejichž obsah a provedení odpovída
mentalite mladeže teto vekove kategorie. Starsí mladež navstevuje vecerní predstavení, spolecne s
verejností. KMD rucí ža kvalitu predstavení, nabídnutých svým clenum. Za více než padesat let cinnosti žaplnilý sedadla pražských divadel ctýri milioný mladých lidí.
Čílem KMD je kultivovat deti a studentý prostrednictvím divadelního umení, vhodnou formou doplnovat jejich vždelaní v oblasti umelecke a esteticke. Divadelní umení pusobí výražne na mladeho cloveka ve smýslu citovem i výchovnem, pomaha rožvíjet jeho fantažii a predstavuje take žabavnou formu vždelaní. Prave ž vedomí vsech techto kladu divadelního umení vžnikl KMD. KMD je svým pusobením na mladež v oblasti estetickeho rožvoje osobnosti a utvarení vlastních hodnotových orientací
prostrednictvím kvalitního profesionalního divadelního umení, nežastupitelný. V Divadle v Dlouhe
muže KMD výužít pro svou nabídku temer vsechna predstavení, ktera jsou prave na repertoaru. Dotace KMD je soucastí dotace Divadla v Dlouhe.
KMD je ukažkovým príkladem naplnovaní koncepce kulturní politiký hl. m. Prahý. Zaroven je KMD
príkladem smýsluplne dotace, cílene na specifickou divackou kategorii (deti a mladež). Díký dotaci
mohou navstevovat divadlo i deti že socialne slabsích rodin. Mesto tímto žpusobem prispíva na
vstupne tem nejpotrebnejsím.

V sezoně 2018/2019 má klub 14.490 členů—dětí a 728 členů—doprovodů z řad vyučujících.
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KLUB PATRONŮ DIVADLA V DLOUHÉ
„Pojďte do toho s námi. Zadním vchodem“
Pod tímto sloganem pusobí v Divadle v Dlouhe již nekolik let Klub patronu. Člený klubu jsou žpravidla individualní darci, kterí vžesli ž okruhu nasich divaku a fanousku .
Patronum nabížíme napríklad setkaní s tvurci (režiserý, scenografý, kostýmními vývarníký, dramaturgý), výletý ža divadlem, možnost prispívat do Bulletinu Klubu patronu, možnost shlednutí predstavení že žakulisí, ucast na žkouskach, klubove vecerý v Divadelní kavarne nebo setkaní pri príležitosti slavnostního žahajení sežoný. Patroni dostavají požvanký na mimoradne akce, mají exkluživní
informacní servis a prednostní informace o programu a predprodeji. O aktivní ucast na divadelním
dení je velký žajem a pocet clenu klubu stale roste.

Fotografie ze zkoušky naživo: patroni měli možnost zúčastnit se jedné ze zkoušek
všech připravovaných inscenací na velké scéně.
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VÝKONOVÉ UKAZATELE
STRUKTURA PŘEDSTAVENÍ A DIVÁKŮ
AKCE
Celkem akcí pořádaných divadlem
Z toho:

pocet predstavení na vlastní scene vlastním souborem

pocet predstavení vlastního souboru na žaježdech

pocet predstavení hostu a v ramci spoluporadaní

pronajmý k divadelním ucelum

340
233
17
89
1

TITULY
V roce 2018 nabídlo Divadlo v Dlouhé divákům celkem titulů
Z toho:

titulu vlastním souborem

formou hostovaní nebo spoluporadaní

formou pronajmu

59
23
35
1

DIVÁCI
95 %

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




78.811
34.375
44 %
127

pocet detských a studentských divaku
podíl detských divaku v publiku
pocet predstavení pro deti a mladež

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

400
6.800
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VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ
Stejne jako v predchožích letech jsme i letos usilovali o žískaní financních prostredku ž nejružnejsích
ždroju.
Prehled žadostí o príspevek ž verejných ždroju a skutecne obdržených príspevku uvadíme v nasledující tabulce:

účel

požadovaná
částka

Obdržená částka

Ministerstvo kulturý ČR

festival Dítě v
Dlouhé

120 354 Kč

60 000 Kč

Státní fond kulturý ČR

festival Dítě v
Dlouhé

90 354 Kč

70 000 Kč

Ministerstvo kulturý ČR

Festival 13+

82 079 Kč

50 000 Kč

Státní fond kulturý ČR

Festival 13+

60 000 Kč

55 000 Kč

Realižace nových
inscenací a
festivalů

x

760 701 Kč

Subjekt - příjemce žádosti

Individuální dárci (Klub patronů a
další)

Krome výse uvedených institucí jsme oslovili desítký potencialních partneru že soukrome sferý .
Z tabulký je žrejme, že víceždrojove financovaní v pravem slova smýslu praktický neexistuje—
prostredký, ktere je možne žískat ž verejných ždroju, tvorí pouhý žlomek celkových nakladu divadla.
Týto prostredký jsou navíc žpravidla poskýtovaný na mimoradne akce (premierý, festivalý) nikoli na
bežný provož.
Prostredký, žískane ž jiných ždroju než je dotace žrižovatele a vlastní tržbý, pokrývají 1,3 procenta
celkových nakladu.
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9

Korepetitor
10 pl. st.

pl. tř.

12

Nápověda
pl. tř. 5 pl. st.

1

1

24

10

11

1

pl. tř.

Pradlena
3 pl. st.
12

0,5

2

Garderobiérka
5 pl. st. 11

pl. tř.

1

Vedoucí krejčovny
pl. tř. 8 pl. st. 10

12

Rekvizitář
5 pl. st.

pl. tř.

1

Vedoucí rekvizitář
pl. tř. 5 pl. st. 12

1

2

1

3,55

9

Jevištní mistr
9 pl. st. 6

Zvukař
9 pl. st.

Zvukař - mistr
9 pl. st. 12

Osvětlovač
8 pl. st.

1

1

Jevištní technika
pl. tř. 6 pl. st. 07.9

pl. tř.

pl. tř.

pl. tř.

12

Inspicient
6 pl. st.

pl. tř.

2

pl. tř.

Herečky
10
10 pl. st. 7-10

pl. tř.

Osvětlovač - mistr
pl. tř. 9 pl. st. 12

9

Herci
pl. tř. 10,11 pl. st. 8-11

Vedoucí UTP
10 pl. st. 11

pl. tř.

3

Um.šéf/režisér,dramat.
pl. tř. 13 pl. st. 10
Údržbář
8 pl. st.
10

pl. tř.

pl. tř.

pl. tř.

1

1

1

6

Řidič
pl. st.

Energetik
7 pl. st.

7

5

1

pl. tř.

pl. tř.

pl. tř.

pl. tř.

Účetní
pl. st.

6,1
26
3
7
24,05
5,75
3
74,9

ref. KMD
9
pl. st.

Vedoucí KMD
10
pl. st.

Referent PaM
10
pl. st.

9

Rozpočtář/ved.účetní
pl. tř. 11
pl. st.

úsek ředitele
umělecký úsek
ekonomický úsek
hospodářská správa
UTP
obchodní
KMD
Celkem

1

1

Vrátný/á
2
2 pl. st. 10-11.

Vedoucí vrátnice
pl. tř. 2 pl. st. 11

pl. tř.

Vedoucí hosp.správy
pl. tř. 10 pl. st. 11

ŘEDITEL

8-11.

3

12

12

10

2

1

1

1

1

Pokladní
6 pl. st.

12

Produkční
10 pl.st.

12

Výtvarník
8 pl. st.

12

1

1

1

OON

1

1,75

2

1

1

Pověřenec pro ochranu OÚ
pl. tř. 9 pl. st. 1
0,1

Tajemník um.souboru
pl. tř. 10 pl. st. 11

Tiskový mluvčí/dramaturg 1
pl. tř. 10 pl. st. 12

pl. tř.

Asistent produkce
pl. tř. 7 pl. st. 2

pl. tř.

Uvaděčky

Inspektorka hlediště
pl. tř. 3 pl. st. 12

pl. tř.

Referent obch.odd.
pl. tř. 9 pl. st. 3-10.

Vedoucí obch.odd.
pl. tř. 9 pl. st. 12
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KOMENTÁŘ
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

DIVADLO V DLOUHÉ
DLOUHÁ 39
PRAHA 1
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
PROCENTO SOBĚSTAČNOSTI
Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové činnosti 33,3 %.
PROPOČET PROCENTA SOBĚSTAČNOSTI V ROCE 2018
Náklady v tis. Kč

Příjmy mimo dotaci HMP

Hlavní činnost

75003

24645

Doplňková činnost

451

508

75454

25153

Celkem

Procento soběstačnosti = 33,3 %

Příjmy mimo dotaci HMP jsou tvořeny vlastními tržbami, ostatními granty a dary a převodem prostředků
z investičního fondu na krytí odpisů.
Procento soběstačnosti zásadním způsobem ovlivňují následující okolnosti:
44 % 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.
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 2018 – HLAVNÍ ČINNOST
Přes původně plánovanou ztrátu vykazuje Divadlo v Dlouhé úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 12,6
tis. Kč. Vyrovnaného rozpočtu jsme dosáhli díky vyšším tržbám ze vstupného domácím souborem na domácí scéně, hostujícími soubory i na zájezdech. Oproti schválenému rozpočtu jsme získali řadu darů, státní
dotace i dotace z dalších zdrojů. Zároveň nám byl v průběhu roku 2018 dvakrát zvýšen neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů.
TRŽBY – VÝNOSY CELKEM
Tržby z představení na domácí scéně v roce 2018 byly nejvyšší za celou historii Divadla v Dlouhé.
V roce 2018 jsme zvýšili vstupné na inscenace pro dospělé diváky, což způsobilo nárůst tržeb z představení
vlastním souborem.
Nárůst tržeb ze spolupořádání je způsoben pravidelným hostováním spolku Komediograf, který v Dlouhé
uvádí úspěšnou komedii Zkurvený Havlisti.
Nárůst tržeb z představení je patrný z grafu tržeb za posledních deset let:

26

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Ostatní výnosy zahrnují zejména:
výnosy z členských poplatků KMD (7.311 tis. Kč)
dary a granty (624 tis. Kč)
tržby z prodeje programů a plakátů (146 tis. Kč)
tržby za nevyčerpané dárkové poukázky po lhůtě uplatnění (223 tis. Kč)
ostatní výnosy - náhrada škody z pojistné události (93 tis. Kč)
Dalšími výnosy jsou přeúčtování dopravy na zájezdy, tržby za poštovné, provize ze spolupořádání a úroky
z provozního účtu.

NÁKLADY CELKEM
Materiálové náklady
Spotřeba materiálu – spotřeba materiálu je v souladu s upraveným rozpočtem.
Spotřeba energie – zvýšení oproti roku 2017 odpovídá nárůstu cen energií.
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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 průběhu roku byl divadlu navýšen neinvestiční příspěvek kromě jiného také na realizaci oprav a údržby. Byly provedeny tyto větší údržbové práce: výmalby diváckých prostor, opravy benátských štuků, opravy a nátěry dřevěných obkladů, přečalounění
nábytku v diváckých prostorách, výměna baterií v nouzovém osvětlení, výměny kobercových krytin
v diváckých prostorách, revitalizace sociálních zařízení pro diváky, opravy nábytku v kavárně pro diváky,
opravy hasicích přístrojů, opravy praktikáblů a řada dalších drobných běžných oprav.
Cestovné – v souladu s upraveným rozpočtem.
Náklady na reprezentaci – v souladu s upraveným rozpočtem. Zhruba 50% výdajů na reprezentaci je financováno formou reciproce, jsou tedy kompenzovány ve výnosech doplňkové činnosti.
Nájemné a služby spojené s nájmem - nájemné odpovídá rozpočtu. Mírná úspora je dána převodem nákladů na nájemné do doplňkové činnosti v případě podnájmů prostor a také nižšími doplatky za služby spojené
s nájmem v případě krejčovské a zámečnické dílny.
Úklid – vyšší náklady oproti předchozímu období jsou způsobeny větším počtem mimořádných akcí, které
vyžadují speciální úklid – zadaná představení s rauty, premiéry hostujících souborů, akce pro Klub patronů
a další doplňkové činnosti pro diváky, které nebyly v předchozích letech realizovány (lektorské úvody, besedy s tvůrci, otevřené zkoušky, zadané první reprízy pro partnery, atd.).
Výkony spojů – v souladu s rozpočtem
Honoráře externích umělců – v roce 2018 vznikly inscenace s malým počtem hostů. Proto jsou honoráře
externích umělců nižší, než v předchozím období.
Tantiémy – zvýšení z důvodu vyšších tržeb z představení oproti předchozímu roku.
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 7.257 tis. Kč
Náklady na festival Dítě v Dlouhé 420 tis. Kč
Náklady na festival 13+ 330 tis. Kč
Zákonné revize – 309 tis. Kč
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Ostatní služby nemateriální povahy (zakázková výroba dekorací, závodní stravování, počítačový servis,
služby právníka, zábory komunikace, pronájem kontejnerů na odvoz odpadu, náklady na výrobu inscenací, zabezpečení požární ochrany a další dodavatelské služby).
Osobní náklady
Mzdové náklady - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2018. Rozpočet byl upraven v dubnu
v souvislosti se změnou způsobu odměňování ředitelů PO. 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..
Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2018.
Zákonné sociální náklady FKSP – v souladu s upraveným rozpočtem.
Ostatní – náklady na nemocné zaměstnance, stravenky a zákonné pojištění zaměstnanců.
Daně a poplatky
Jedná se zejména o zábory komunikace pro parkování nákladních vozidel při hostování a zájezdové činnosti.
Ostatní náklady
Nejvyšší položkou je poplatek za neplnění počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením ve výši 112
tis. Kč.
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
Schválený odpisový plán činil 2.459 tis. Kč. Tato částka byla v březnu na naši žádost navýšena o 400 tis.
Kč. Prostředky byly převedeny z našeho investičního fondu. O navýšení jsme žádali z důvodu plánované
rekonstrukce jevištní mechanizace v létě 2018. Při přípravě akce se ukázalo, že projekt není možné z důvodů nedostatečné statiky objektu realizovat v původní podobě. Proto jsme v prosinci opětovně žádali o
snížení odpisového plánu na částku 2.585 tis. Kč. Tato úprava již nestihla projít schválením Radou ZHMP.
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Zpráva o výsledku hospodaření

Drobný dlouhodobý majetek
Nejvyšší položkou jsou náklady na výrobu divadelních výprav. Dále jsme pořizovali drobný dlouhodobý
majetek zejména do ladírny (hudební nástroje), dílny jevištní techniky (frézy, vrtačky, hoblovačky a podobné vybavení), sekce zvuku (mikrofony, mikroporty, reproduktor), osvětlovací sekce (reflektory, projektor),
vybavení jeviště i hledištní části a dovybavili jsme administrativu výpočetní technikou.
Neinvestiční příspěvek a dotace
Neinvestiční příspěvek zřizovatele činil 50.293,3 tis. Kč. Dále jsme obdrželi prostřednictvím zřizovatele
dva granty od Ministerstva kultury ve výši 110 tis. Kč a dva granty Státního fondu kultury v celkové výši
125 tis. Kč.
Hospodářský výsledek
Úspora neinvestičního příspěvku ve výši 12,6 tis. Kč.

TABULKA ČÍSLO 2
ROZBOR DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA ROK 2018
Celkový objem doplňkové činnosti je nižší, než jsme plánovali. Nižší byly výnosy z pronájmů divadelního
sálu (pouze jeden pronájem, dáváme přednost akcím, pořádaným formou partnerství a spolupořádání) i výnosy z propagace (obecný odklon sponzorů od tištěné propagace).
Přes nižší objem činnosti je zisk vyšší, nežli plán.
Výnosy: 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 2018:


výnosy z reklamy, propagace a inzerce



výnosy z podnájmů divadelního sálu

výnosy z podnájmů ostatních prostor

235 tis. Kč
17 tis. Kč
231 tis. Kč

Náklady doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména náklady na pronájem objektu včetně spotřeby elektrické
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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. Také mzdové náklady byly nižší než plán z důvodu nižšího objemu doplňkové činnosti.
Očekávaná výše daně z příjmů – daň z příjmů nebudeme hradit, neboť jsme nepřekročili odečitatelný limit
pro neziskové organizace.
Hospodářský výsledek činí 57 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 2018
Prostředky na platy byly čerpány do výše limitu mzdových prostředků, který byl upraven na základě rozpočtového opatření z dubna (změny v odměňování ředitelů příspěvkových organizací).
Ostatní osobní náklady – jedná se o honoráře hostujících umělců, dále o dohody o provedení práce a dohody o činnosti.
Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2018.
Počet zaměstnanců – nižší než plán z důvodu čerpání mateřských dovolených a fluktuace v uměleckotechnické složce, zejména v jevištní technice a sekci zvuku.
Doplňková činnost – celkově nižší objem doplňkové činnosti v roce 2018, zejména nižší počet pronájmů,
se odrazil i v nižších mzdách oproti předchozímu roku.
Pozn.: Ve sloupci „Rok 2018 x)“ jsme vždy uvedli upravený rozpočet pro rok 2018.

TABULKA ČÍSLO 1 ROZ – FOND ODMĚN
Fond odměn nebyl v roce 2018 čerpán.
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TABULKA ČÍSLO 2 – FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
Čerpání FKSP proběhlo v souladu s vnitřními předpisy divadla a s rozpočtem FKSP na rok 2018. Veškeré
čerpání bylo pokryto ze zdrojů roku 2018 (odvod z mezd) a ze zůstatku minulých let.
TABULKA ČÍSLO 3 – REZERVNÍ FOND
Rezervní fond byl v roce 2018 tvořen zůstatkem z minulých let zvýšeným o přijaté dary. Dary jsou podrobně vypsány v tabulce. Přijaté dary byly částečně čerpány v roce 2018, některé budou dle darovacích smluv
čerpány v roce 2019 (dary na pořízení divadelních výprav sezoně 2018/2019). Některé z darů, čerpaných
v roce 2018 byly přijaty již v roce 2017.
Navrhujeme navýšení rezervního fondu o zisk doplňkové činnosti ve výši 57 tis. Kč.
TABULKA ČÍSLO 4 – INVESTIČNÍ FOND
Investiční fond jsme v roce 2018 čerpali po předběžném schválení Radou ZHMP takto:
pořízení hudebního nástroje handpan
pořízení hudebního PC
pořízení software pro hudební PC
převod do neinvestičního příspěvku na krytí zvýšených odpisů
nákup projektoru.
Vyčerpány nebyly prostředky schválené na modernizaci provaziště. Tato investice bude realizována v roce
2019 po novém schválení Radou ZHMP.
TABULKA ČÍSLO 5a a 5b – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY
Divadlo v Dlouhé neobdrželo v roce 2018 žádné účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu HMP.
TABULKA ČÍSLO 6 – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE
STÁTNÍHO ROZPOČTU
Divadlo v Dlouhé obdrželo v roce 2018 účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu takto:
60 tis. Kč od Ministerstva kultury na realizaci festivalu Dítě v Dlouhé
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50 tis. Kč od Ministerstva kultury na realizaci festivalu 13+
55 tis. Kč ze Státního fondu kultury na festival 13+
70 tis. Kč ze Státního fondu kultury na festival Dítě v Dlouhé
Veškeré účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši.
TABULKA ČÍSLO 7 – PŘEHLED O FINANČNÍCH PROSTŘEDCÍCH POSKYTNUTÝCH NA
PROJEKTY OPP, OP LZZ A EHP
Divadlo v Dlouhé neobdrželo v roce 2018 žádné finanční prostředky na tyto projekty.

TABULKA ČÍSLO 8
PŘEHLED O PŘEDMĚTECH POŘÍZENÝCH NA LEASING
Divadlo v Dlouhé nepořizovalo ani nevlastnilo v roce 2018 žádné předměty na leasing.
TABULKA ČÍSLO 3 OZV - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Divadlo v Dlouhé čerpalo v roce 2018 investiční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na následující investiční akce:
Nevyčerpané investiční prostředky z roku 2017, převedené do roku 2018:
Úložný skladový systém do kostýmního fundusu

97 tis. Kč

Pořízení inteligentních reflektorů

327,5 tis. Kč

Investiční prostředky roku 2018 – schválený rozpočet:
Pořízení pianina

160 tis. Kč

Pořízení zvukového systému

1.100 tis. Kč

Investiční prostředky roku 2018 – dofinancováno v průběhu roku 2018:
Pořízení zvukového systému (navýšení původní investice) 2.275 tis. Kč
Čerpány nebyly prostředky na pořízení plošiny na transport dekorací ve výši 760 tis. Kč, a to z důvodů
technických komplikací, které neumožňovaly realizovat zakázku v původní podobě. Žádáme proto o převedení nevyčerpaných prostředků do rozpočtu roku 2019.
TABULKA ČÍSLO 4/OZV - VÝKONOVÉ UKAZATELE
Plán výkonových ukazatelů jsme překročili jak v počtu odehraných představení, tak
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roce 2018 Divadlo v Dlouhé produkovalo nebo spolupořádalo 340 představení a dalších akcí ať už vlastním souborem doma (233) nebo na zájezdech (17), hostujícími soubory (89) nebo formou divadelních podnájmů (1).
Struktura představení je patrná z grafu:

Počet představení na vlastní scéně – na vlastní scéně vlastním souborem jsme odehráli 233 představení.
Formou hostování se uskutečnilo 89 představení.
Počet představení na zájezdech – celkem jsme uskutečnili 17 zájezdů, z toho jeden zahraniční.
Počet pronájmů – počet pronájmů omezujeme ve prospěch vlastních představení a představení hostů, proto
se uskutečnil pouze jeden pronájem.
Nabídnuté tituly - diváci měli v roce 2018 z čeho vybírat. Naše divadlo nabídlo divákům celkem 59 titulů,
z toho 23 titulů v nastudování vlastního souboru, a 35 inscenací hostů nebo v rámci spolupořádání a dalších akcí a jeden titul v rámci pronájmu.
Návštěvníci na vlastní scéně – v roce 2018 navštívilo Divadlo v Dlouhé 78.811 návštěvníků, z toho 83 %
diváků přišlo na představení domácího souboru. Celkový počet diváků je téměř totožný s předchozím rokem.
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
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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 fondu divadla, které byly převedeny do provozních prostředků.
Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně činí 149 tis. Kč.
Doplatek na 1 návštěvníka je 609 Kč.
Důležitou okolností, která má negativní vliv na výši doplatků, je skutečnost, že Divadlo v Dlouhé má 44 %
diváků z řad dětí a mládeže a tomu odpovídají i tržby z představení – výše vstupného začíná na 60 Kč.
Návštěvnost na vlastní scéně činila 95 % - tedy o jedno procento víc, než v předchozím roce.
Tržebnost na vlastní scéně činila 86 % - tedy o jedno procento víc, než v předchozím roce.
Průměrná cena vstupenky: Cena vstupenky v roce 2018 činila 179 Kč, což je nárůst o necelých 8 %
oproti předchozímu roku, kdy činila průměrná cena vstupenky 166 Kč.
Počet premiér
V roce 2018 jsme uvedli pět premiér, z toho tři na velké scéně a dvě premiéry v rámci cyklu Krátká Dlouhá.
Počet derniér
V roce 2018 jsme derniérovali pět inscenací, inscenaci Polední úděl, která se nehrála od roku 2017, jsme
stáhli bez derniéry z důvodu dlouhodobé nemoci v souboru.
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 2018 jsme odehráli celkem 127 představení pro tuto věkovou kategorii. Podrobný přehled představení odehraných pro děti a mládež v roce 2018 přikládáme.

Představení našeho divadla navštívilo 34.375 dětí a studentů, což je 44 % z celkového počtu diváků.
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Mladí diváci nejčastěji navštěvovali dopolední představení pro školy a odpolední rodinná představení. Významný počet dětí a mládeže navštěvuje také večerní představení, ať už v rámci Klubu mladých diváků nebo na základě nabídky našeho obchodního oddělení středním školám.
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TABULKA ČÍSLO 6/OKP - NÁKLADY NA INSCENACE ZA ROK 2018
V roce 2018 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 2018
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 2018/2019: 14.490 dětí a 728 doprovodů z řad vyučujících. Jedná se o zvýšení počtu členů o 2% oproti loňskému roku.
Údaje za kalendářní rok 2018:
KMD vydal v roce 2018 celkem
Průměrná cena vstupenky pro členy KMD
Dotace hlavního města na vstupenku
Dotace MHMP na činnost KMD

69.475 vstupenek
101,05 Kč
27,88 Kč
1.937tis. Kč

V Praze dne 23. ledna 2019

Daniela Šálková
ředitelka Divadla v Dlouhé
Přílohy
Tabulka č. 1/ROZ a 1/KUC - Rozbor hospodaření PO – hlavní činnost
Tabulka č. 2/KUC a 4/ROZ - Rozbor hospodaření PO – doplňková činnost
Tabulka číslo 5/KUC a 2/ROZ – Plnění počtu pracovníků a prostředků na platy
Tabulka číslo 1 – Fond odměn
Tabulka číslo 2 – FKSP
Tabulka číslo 3 – Rezervní fond
Tabulka číslo 4 – Investiční fond
Tabulka číslo 5 - Účelové neinvestiční prostředky města
Tabulka číslo 6 - Účelové neinvestiční prostředky státu
Tabulka číslo 7- Přehled o finančních prostředcích na projekty OPP, OP LZZ a EHP
Tabulka číslo 8 – Přehled o předmětech pořízených na leasing
Tabulka číslo 9 – Plnění počtu pracovníků a prostředků na platy
Tabulka č. 3 /KUC – Kapitálové výdaje
Tabulka č. 4 /KUC- Výkonové ukazatele divadel
Příloha k tabulce č. 4 - Přehled počtu představení odehraných pro děti a mládež
Tabulka č. 6/KUC – Náklady na inscenace
Příloha - Tabulka rozboru hospodaření Klubu mladých diváků
Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a další sestavy dle požadavku odboru ROZ
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