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1. POSLÁNÍ – KONCEPCE, STATUS 
 
 
Divadlo Minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 
Ing. Zdenek Pecháček, prošlo od roku 2001 obdobím velkých změn spojených přede-
vším se získáním nové moderní budovy ve Vodičkově ulici, za kterou divadlo obdrželo 
prestižní ocenění Stavba roku 2002 a Cenu primátora hlavního města Prahy za vy-
tvoření ojedinělého prostoru pro kulturní aktivity dětí.  
 
Minor se během posledních let stále více zaměřuje na rodinné publikum, pro které 
hraje kromě tradičních víkendů stále častěji i během pracovního týdne. Díky stálému 
diváckému zájmu se vyprodají představení i v úterý či ve středu od 18 hodin. Dále 
hraje dopoledne pro mateřské a základní školy a také spolupracuje s Klubem mla-
dých diváků. Pro studenty středních škol hraje monodrama Válka profesora Klamma 
v podání Oldřicha Navrátila. 
 
Repertoár Minoru tvoří pestrá škála titulů, zahrnující dramatizace klasických děl 
dětské literatury, adaptace pohádek i autorskou tvorbu včetně různých experimen-
tálních forem. Žánrově je škála repertoáru také poměrně pestrá, ve většině inscenací 
účinkuje živá kapela složená z profesionálních muzikantů, výjimkou není ani účast 
profesionálních tanečníků, akrobatů, mimů či třeba parkouristů.  

Na obou minorských scénách (velký sál pro 206 diváků a Malá scéna v 1. patře 
s kapacitou 80–100 diváků) se experimentuje s různým uspořádáním sálu a s ním 
spojeným kontaktem s diváky.  
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Hlavním tématem, o kterém se diskutuje s režiséry, je způsob, jakým učinit každou 
inscenaci strhující, jedinečnou a zároveň srozumitelnou pro danou věkovou adresu 
a širší diváckou obec. Snahou a touhou všech tvůrců je stále překvapovat diváky 
a nutit je tak, aby se do divadla vraceli. Většina tvůrců působících v Minoru zde pra-
cuje kontinuálně, díky čemuž si vyzkouší různé žánry a zadání. 
 
V Minoru působili a působí jak mladí tvůrci, většinou absolventi katedry alternativ-
ního a loutkového divadla DAMU (Anna Klimešová, Jan Jirků, Jiří Adámek, Braňo 
Holiček, Jakub Vašíček, Jiří Jelínek, Apolena Novotná, Eva Leiweberová), tak i vý-
razné osobnosti českého divadelního světa – režisér a dramatik David Drábek, bratři 
Formani, Arnošt Goldflam aj. Novým přínosem pro žánr pohybového divadla je 
choreografka a režisérka Lenka Vagnerová a mim Radim Vizváry. 

Minor nemá vlastní soubor, herci a další tvůrci jsou najímáni na každou inscenaci 
zvlášť podle potřeb režiséra a daného žánru. Tento systém umožňuje najímat uměl-
ce s nejlepšími požadovanými dovednostmi a režisér může lépe naplnit svou vizi. 
Vznikla tak komunita spolupracovníků Minoru, kteří se řídí půlročním plánem vy-
daným ve velkém předstihu tak, aby si všichni mohli přizpůsobit své další aktivity. 
Provozně je tento systém náročnější, ale celková umělecká úroveň se dle soudu spo-
lupracujících režisérů výrazně zlepšila. 
 
Minorské inscenace získávají řadu ocenění na domácích i zahraničních festivalech 
a hrály se v řadě států z celého světa (New York, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko, In-
donésie, Německo, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Rusko), inscenace Z knihy džunglí 
se dosud hrála v šesti jazycích – ve slovenštině, slovinštině, polštině, japonštině, 
němčině a angličtině. 
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Minor jezdí oproti jiným loutkovým divadlům na zájezdy zcela minimálně, většinou 
jen do zahraničí a na festivaly. Důvodů je vícero, tím hlavním je fakt, že v Praze je 
dostatečná divácká skupina a proto je jeho hlavním posláním hrát pro Pražany. Dal-
ším důvodem je vlastní prostor divadla, bývalé kino, který se výrazně liší od jiných 
divadel, a jakýkoli výjezd bývá technicky velice náročný, často nerealizovatelný díky 
přizpůsobení inscenací budově a vybavení Minoru.  
 
V roce 2019 divadlo Minor odehrálo 477 vlastních představení. 
 
Většina představení je vyprodána okamžitě po zahájení předprodeje. V tomto roce 
byla pozornost věnována také Malé scéně, která je zaměřena na předškolní děti. 
Vznikly zde tři nové inscenace a došlo zde k maximálnímu navýšení počtu předsta-
vení. Proběhl také „testovací provoz“ v sousedním Divadle Komedie. Od února do 
června zde byla uváděna inscenace Perníková chaloupka a i v jiném prostoru a ne-
standardních časech (úterý, středa) byla představení vyprodána, což potvrzuje di-
váckou přízeň. Minor nadále udržuje nabídku dalších kulturně vzdělávacích zážitků 
– vzdělávacích dílen, workshopů a outdoorových her a rozvíjí tak svou ideu promě-
nit divadlo Minor v Kulturní centrum pro celou rodinu.  
 
 

Status 
Divadlo Minor je příspěvkovou organizací zřizovanou hlavním městem Praha. 
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2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE  
 
 

Vážení, 
v roce 2019 jsme uvedli celkem pět premiér, což je více 
než obvykle. Důvodem je navýšení počtu představení 
na Malé scéně, kde vznikly celkem tři inscenace pro děti 
od 2 do 6 let. Oblíbená je především pohádka pro nej-
menší O veliké řepě, která nahradila předchozí insce-
naci pro batolata Brum. Ve velkém sále vznikly dvě ori-
ginální inscenace pro starší děti – Game věnovaný svě-
tu „on line“ a především diváky i odbornou veřejností 
oceňovaný Zá-to-pek!. 
Na jaře proběhl zkušební provoz hostování v soused-
ním Divadle Komedie, kde jsme s úspěchem uváděli od 
února do června Perníkovou chaloupku.  
Od září 2019 došlo ke zvýšení vstupného, jehož výše se 
neměnila cca 10 let. 
 
Zdraví 
Zdenek Pecháček V Praze 30. 3. 2020 
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
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ORGANIZAČNÍ SCHEMA DIVADLA MINOR K 31. 12. 2019
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SOUPIS ZAMĚSTNANCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ 2019
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SOUPIS HOSTUJÍCÍCH UMĚLCŮ 2019
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4. PREMIÉRY ROKU 
 

a) ÚDAJE O DATU PREMIÉRY A POČTU REPRÍZ V DANÉM ROCE 
 
MALÁ ČARODĚJNICE Režie Tereza Karpianus 
Premiéra na Malé scéně: 3. 3. 2019  
počet repríz: 21 
 
GAME Režie Braňo Holiček 
Premiéra: 19. května 2019 
počet repríz: 16 
 
O VELIKÉ ŘEPĚ Režie Jiří Jelínek 
Premiéra na Malé scéně: 6. června 2019 
počet repríz: 24 
 
ZÁ-TO-PEK! Režie Jan Jirků 
Premiéra: 6. října 2019 
počet repríz: 15 
 
NANUK Režie Anna Klimešová 
Premiéra na Malé scéně: 10. listopadu 2019 
počet repríz: 21 
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b) KOMENTOVANÝ DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULU  
A ZHODNOCENÍ, ZDALI SE NAPLNIL 

 
1. 
MALÁ ČARODĚJNICE  
Režie Tereza Karpianus 
Premiéra na Malé scéně: 3. 3. 2020 
počet repríz: 21 
 
Pojďte s námi kouzlit! Zavítejte s námi na Filipojakubskou noc, kde začíná příběh 
naší Malé čarodějnice, která se chce stát zkušenou čarodějkou. Jenže se toho musí 
ještě hodně naučit. Komu všemu se svým věrným kamarádem Havranem pomůže 
a jestli jsou kouzla důležitější než vlastní píle a rozum, se dozvíte v adaptaci známé 
stejnojmenné knihy Otfrieda Preusslera. 
 
Příběh Malé čarodějnice a jejího věrného kamaráda Havrana je tradičním a oblí-
beným titulem pro děti. Autorka a režisérka Tereza Karpianus ve své inscenaci za-
chovává základní dějovou linku, tzn. snahu Malé čarodějnice stát se velkou čaro-
dějkou a zatančit si spolu se staršími družkami o Filipojakubské noci. Příběh ale pře-
souvá do současnosti a pozměňuje jeho vyznění. Výpravná inscenace na Malé scéně 
je určena divákům od 6 let. 
 
Tereza Karpianus vystudovala herectví a poté režii činoherního divadla na pražské 
DAMU. Jako režisérka, autorka adaptací a divadelních her spolupracovala s mno-
hými českými divadly – s Divadlem D21, Divadlem Lampion, Městským divadlem 
Mladá Boleslav, Jihočeským divadlem České Budějovice, Národním divadlem Brno 
a nejčastěji pak s Klicperovým divadlem v Hradci Králové. Zajímá se i o dětského 
diváka, kromě několika inscenací určených mladému publiku je i autorkou knihy 
pro děti Prasátko Pigy a jeho kouzelný svět. Tu čte doma svým dvěma dětem. 
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2. 
GAME 
Režie Braňo Holiček 
Premiéra: 17. května 2019 
počet repríz: 16 
 
Uvnitř našich mobilů, tabletů a počítačů, kdesi na síti, existuje paralelní svět. Svět 
onlinu. Utíkáme do něj den co den. Jaký je, ten druhý svět, v čem nám může pomoct 
a co v něm na nás číhá? A jsou to vůbec dva světy? 

Autor a režisér Braňo Holiček se tématu virtuální reality, sociálních sítí apod. věnuje 
dlouhodobě, naposledy se v Divadle Petra Bezruče zaměřil na problematiku inter-
netových diskuzí v inscenaci #nejsemrasista_ale. V minorské inscenaci Game se po-
kusil přiblížit tuto problematiku dětem a svým způsobem také rodičům, kteří už bez 
chytrého telefonu také neudělají ani krok. Inscenace je vhodným východiskem pro 
otevření debaty, jakým způsobem nám každodenní užívání internetu a chytrých mo-
bilních telefonů mění život.  

„Vyrůstá nová generace, která díky tomu, že je od mala v kontaktu s moderní tech-
nologií, nerozlišuje mezi světem onlinu a offlinu. Přátelství vytvořená na internetu 
jsou pro ně stejně hodnotná jako ta vytvořená v reálném světě. Pomalu se pro ně 
stírá rozdíl mezi realitou a „virtualitou”, existuje už jen jeden svět, který je rozšířený 
o vjemy a zážitky, které nám můžou technologie, internet a sociální sítě zprostřed-
kovat. Ačkoli to s sebou přináší spoustu výhod a může to rozšiřovat obzory, je po-
třeba si uvědomit i nebezpečí, která může internet přinášet.“ B.H. 
 
Braňo Holiček je režisér, scénárista a herec, který se věnuje divadlu, fimu i televizní 
tvorbě. Pochází z Košic, kde také začala jeho dětská herecká kariéra. Po několika 
divadelních rolích natočil řadu filmů, mezi nejznámější patří Král sokolů či Všichni 
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moji blízcí. Absoloval herectví na Pražské konzervatoři a poté studoval režii na KALD 
DAMU. Věnuje se především autorskému divadlu, je autorem i spoluautorem diva-
delních textů. V letech 2009–2017 působil jako stálý režisér Studia Ypsilon, režíroval 
v řadě divadel, v brněnské Redutě, v Divadle v Dlouhé, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci 
či v Divadle pod Palmovkou. V Národním divadle režíroval hru Jsme v pohodě. V Mi-
noru vytvořil inscenace Naše rodina, Demokracie, O klukovi, který neuměl zlobit 
a Mimino. V roce 2013 získal cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent.  
 
 
3. 
O VELIKÉ ŘEPĚ 
Režie Jiří Jelínek 
Premiéra na Malé scéně: 6. června 2019 
počet repríz: 24 
 
Odkud se v zemi vzala řepa? Co k tomu bylo potřeba? A jak se o takovou řepu 
správně starat a jak ji chránit? A co s ní pak dělat? Pojďte si zkusit jednu kouzelnou 
velikou řepu společně vypěstovat…a taky spolu s ostatními kamarády vytáhnout. 
Héj rup! Známá pohádka pro nejmenší diváky o veliké řepě, kterou nikdo nemohl 
vytáhnout. Až jednou… 

Jiří Jelínek je dlouhodobým spolupracovníkem divadla Minor, který se specializuje 
na nejmenší diváky. Jeho inscenace Brum určená dětem do 3 let byla po několik let 
velice divácky žádaná a stala se pro svou malou diváckou kapacitu téměř nedostup-
nou. Proto se divadlo rozhodlo vytvořit novou inscenaci pro děti od 2 do 4 let, která 
by uspokojila více diváků. Hraje se na Malé scéně bez sedadel v komorním sezení, 
které umožňuje interakci herců s dětmi. Autorkou výpravy je brněnská výtvarnice 
Vendula Chalánková, ve spolupráci se scénografkou Bárou Čechovou a autorem 
projekcí Matějem Pospíšilem.  
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Dle očekávání se stala od premiéry oblíbeným titulem a hraje se vždy dvakrát za se-
bou z důvodu omezené kapacity 60 diváků a velkého diváckého zájmu. 

Jiří Jelínek je autor, režisér, herec, textař a autor komiksů. Pochází z Hradce Králové, 
kde založil amatérské loutkové divadlo DNO, které rychle získalo přízeň diváků i kri-
tiky. V roce 2002 obdrželo Cenu Sazky a Divadelních novin, na festivalu Next Wave 
2002 dostalo DNO cenu za objev roku a roku 2004 Jiří Jelínek cenu za autorský pří-
nos českému divadlu. Krátce působil jako herec v Klicperově divadle, poté v brněn-
ské Huse Na provázku, kde se začal profesionálně věnovat režii. V Minoru kromě 
Pinokia režíroval tyto inscenace: Konžert, Anežka chce tančit, Brum (pro nejmenší 
medvědy) a Mami, už tam budem?.  
 
 
4.  
ZÁ-TO-PEK! 
Režie Jan Jirků 
Premiéra: 6. října 2019 
počet repríz: 15 
 
Třicet tisíc diváků křičelo tohle jméno v Helsinkách v roce 1952, když vbíhal na sta-
dion, coby první v maratonském běhu, aby získal třetí zlatou medaili v běhu na 
dlouhé tratě. Všichni na celém světě umí běhat, ale on jediný dokázal běžet tak, že 
vyhrál třikrát na jedné olympiádě. 5km. 10km. Maraton. Nikdo před tím ani potom 
to nedokázal, co je svět světem. A je docela možné, že už to nikdo nedokáže. Jak 
moc je to zajímavé? Jak moc je zajímavý ten člověk? Jak moc je zajímavá doba, ve 
které žil? 
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Autor a režisér Jan Jirků je jediný minorský tvůrce, který se velmi úspěšně a dá se 
říci systematicky věnuje historickým tématům. Jeho inscenace Bruncvík a lev, Hon 
na Jednorožce či Lipany strhujícím způsobem vtahují děti do historie. Jejich ústřed-
ním tématem je vždy životní příběh hrdiny, na jehož základě je divákům zprostřed-
kováno téma a atmosféra určité doby.  

Inscenace Zá-to-pek! je věnována životu manželů Zátopkových, kteří se díky své-
mu fenomenálnímu úspěchu v atletice řadí mezi nejslavnější české sportovce. Autor 
a režisér Jan Jirků se na základě dostupných autobiografických knih a dobových ma-
teriálů pokusil přiblížit osud tohoto fenomenálního páru – jaký byl jejich skutečný 
život v každodennosti, slávě i v kontextu doby, ve které žili. Autorem výpravy je re-
nomovaný scénograf Jakub Kopecký, který se v Minoru podílel na inscenacích Robin 
Hood a Sněhová královna. 

Inscenace se setkává s mimořádným diváckým ohlasem, kterému napomáhá 
sportovně vlastenecké téma, podobně jako u inscenace Klapzubova jedenáctka.  

 
Jan Jirků vystudoval režii a dramaturgii na KALD DAMU. Spolupracuje s divadly po 
celé České republice a vytvořil přes 40 činoherních i loutkových inscenací. U řady 
inscenací je autorem textů či dramatizací. Kromě divadla se věnuje také televizní 
tvorbě. Působil jako herecký režisér seriálu Comeback, je autorem formátu, režisé-
rem a scénáristou zábavně vzdělávacího televizního pořadu pro děti TvMiniUni a fil-
mu TvMiniUni a zloděj otázek (2019). S Minorem ho pojí dlouhodobá spolupráce: 
v letech 2002–2004 byl jeho uměleckým šéfem, do roku 2007 zde působil jako kme-
nový režisér. Pro Minor vytvořil kritikou oceňované i divácky úspěšné inscenace Ka-
baret Tlukot a bubnování (2002), Vánoce, aneb příběh o narození (2002), O Ma-
lence (2004), Bruncvík a lev (2006), Hon na Jednorožce (2009), Lipany (2016) aj.  
 
 
5. 
NANUK 
Režie Anna Klimešová 
Premiéra na Malé scéně: 10. listopadu 2019 
počet repríz: 21 
 
Sněhové závěje, ledové kry a polární záře. Vánoce v Laponsku provází tuhá zima 
a mráz. Raději zůstat doma u ohně! Jenže Panukovi, eskymáckému lovci, se ztratí 
během lovu ryb jeho nejlepší přítel, pes Nanuk. A o Vánocích přeci nesmí být nikdo 
sám. Co na ně čeká ve sněhové bouři? Podaří se jim včas najít jeden druhého? 
 
Příběh o Nanukovi inspirovaný laponskou kulturou a legendami se odehrává v čase 
Vánoc, což bylo také minorské zadání, aby vznikla vánočně laděná inscenace na 
Malou scénu pro menší děti. Autorsky se na něm podíleli čerství absolventi KALD 
DAMU, kteří vytvořili působivou poetiku vtahující děti i dospělé. Inscenace se vý-
hledově bude hrát po celou zimní sezónu. O zdařilosti této inscenace svědčí i zájem 
ze strany divadelních festivalů, které jsou bohužel z důvodu karantény zrušeny. 
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Tvůrci inscenace – režisérka Anna Klimešová, dramaturg Boris Jedinák a scénogra-
fové Klára Fleková a Mikoláš Zika – tvoří už sehranou skupinu. Mají za sebou v této 
sestavě dvě inscenace. Tou první byla absolventská inscenace v Divadle DISK Ba-
runka is leaving (2017), druhou pak Ticho po pěšině (2018) uvedené v Činoherním 
studiu v Ústí nad Labem. Věnují se tvorbě autorského divadla, ve které celý koncept 
vzniká společně, a kdy na počátku procesu zkoušení není pevný dramatický text, 
ale scénář se rodí až do posledních chvil před premiérou. Ve své tvorbě, která se 
rozpíná do různých divadelních žánrů, kombinují rozličné divadelní prostředky a kla-
dou důraz na výtvarnou stránku inscenace a obrazivost. Režisérka Anna Klimešová 
byla nominována na Cenu divadelní kritiky 2020 Talent roku.  

 
 

c) DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ SEZONU  
 
1. 
SNĚHURKA 
Režie Jakub Vašíček 
Premiéra: 17. května 2020 
 
Režisér Jakub Vašíček spolu s dramaturgem Tomášem Jarkovským patří ke stálým 
minorským spolupracovníkům. Úspěšnou se stala již jejich první inscenace v Mino-
ru, Perníková chaloupka, která vznikla jako skica pro festival Struny dětem. Poté ná-
sledovala adaptace chartistických pohádek Jak kohouti obarvili svět a naposledy 
dramatizace románu Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu.  
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Plánovaná inscenace Sněhurka volně navazuje na koncertní formu Perníkové cha-
loupky, ovšem tentokrát přibyde další výtvarný rozměr v podobě Live cinema. Auto-
rem scénografie je Antonín Šilar.  
  
Režisér Jakub Vašíček spolupracuje s dramaturgem Tomášem Jarkovským již od dob 
společných studií na KALD DAMU. Pravidelně působí kromě Minoru také v Naivním 
divadle v Liberci a v Divadle Alfa v Plzni. V divadle DRAK, kde od roku 2014 působí 
jako kmenový režisér a dramaturg (od ledna 2020 zde Tomáš Jarkovský nastoupil 
na pozici ředitele), vytvořili řadu pozoruhodných inscenací pro děti i mládež, např. 
Inscenaci Bílý tesák, v níž účinkující herec Milan Hajn obdržel Cenu Thálie.  
 
 
2. 
TROSEČNÍCI NA KŘE LEDOVÉ 
Režie Jiří Havelka 
Premiéra: 24. září 2020 
 
Minor oslovil ke spolupráci Jiřího Havelku, režiséra, autora, herce, moderátora a vy-
sokoškolského učitele, který se dlouhodobě a úspěšně věnuje autorskému divadlu 
a tvorbě vycházející z improvizace. V letech 2011–2019 vedl katedru alternativního 
a loutkového divadla na DAMU, kde studovala většina minorských herců, režisérů 
a scénografů. V době uzávěrky výroční zprávy se uvažuje o inscenaci věnované pře-
žití v extrémních podmínkách, konkrétně ztroskotání vzducholodi Italia v roce 1928, 
kdy skupina devíti mužů ztroskotala v Arktidě na ledové kře. Východiskem je kniha 
vědce a spisovatele Františka Běhounka, který se této výpravy zúčastnil a své zážitky 
zpracoval v knize Trosečníci na kře ledové.  
  
Autor, režisér, herec, moderátor a vysokoškolský učitel Jiří Havelka patří k předním 
osobnostem českého divadla. Absolvoval DAMU, obor režie alternativního a lout-
kového divadla v roce 2002 pod vedením prof. Jana Schmida. Svou divadelní práci 
od začátku zaměřuje na kolektivní improvizaci jako metodu tvorby originálních 
autorských inscenací. Spolupracuje s předními českými scénami – Dejvickým divad-
lem, Divadlem Na Zábradlí, Divadlem DRAK, Národním divadlem, Ha Divadlem, 
Divadlem Na provázku aj., na Slovensku režíroval v Slovenském národním divadle 
a v Komorném divadle v Martine. Je členem souboru Vosto5, se kterým vytvořil oce-
ňované inscenace Dechovka či Společenství vlastníků (tuto hru také v roce 2019 
coby autor scénáře a režisér úspěšně převedl do filmové podoby a za scénář ob-
držel cenu výročních ocenění České filmové a televizní akademie Český lev).  

V roce 2008 získal Cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent roku. Jeho inscenace 
získaly řadu ocenění, např.: Poslední trik George Meliese (2013 – Cena Divadelních 
novin v kategorii Loutkové divadlo, Cena Erik za nejlepší loutkovou inscenaci roku), 
Dechovka (2013 – Cena Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo) či Ko-
rekce (2013 – Cena České taneční platformy,  Cena Divadelních novin v kategorii 
Taneční a pohybové divadlo, cena Herald Angel na prestižním festivalu Fringe 
v Edinburghu). V letech 2011–2019 vedl katedru alternativního a loutkového divadla 
na DAMU, nyní zde působí jako pedagog. 
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3. 
ROBOTI 
Režie Petr Erbes a Boris Jedinák 
Premiéra: 29. listopadu 2020 na Malé scéně 
 
Petr Erbes a Boris Jedinák coby čerství absolventi KALD DAMU pracují v tandemu. 
V Disku uvedli úspěšnou inscenaci Prodaná nevěsta, v únoru 2020 měla premiéru 
jejich autorská inscenace Kyjem po kebuli v Divadle Na Zábradlí. Boris Jedinák se 
v Minoru podílel coby dramaturg na inscenaci Nanuk, inscenace s pracovním ná-
zvem Roboti volně navazuje na tuto spolupráci. I co se týká scénografie a hereckého 
obsazení, bude dán prostor generačně spřízněným tvůrcům. Připravovaná autorská 
inscenace by měla být přístupná od 5 let, tématicky orientovaná spíše chlapecky. 
Autorem hudby bude Ivo Sedláček.  
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5. REPRÍZOVANÉ TITULY 
 

a) ÚDAJE O DATU PREMIÉRY A POČTU REPRÍZ V DANÉM ROCE, 
CELKOVÉM POČTU REPRÍZ, PŘÍPADNĚ TÉŽ VČ. DATA DERNIÉRY 

 
 
Inscenace                                          Premiéra Počet Počet Derniéra 
                                                                           repríz repríz 
                                                                           v r. 2019 celkem 
 
Autobus                                         22. 5. 2014 6 74 
Brum                                           27. 11. 2014 6 210 8. 2. 2019 
Čte Arnošt Goldflam                                        5 5 
Demokracie                                   21. 9. 2014 22 121  
Dnes provází Minor                        8. 5. 2016 11 40 
Game                                              17. 5. 2019 16 16 
Hon na Jednorožce                     15. 11. 2009 9 135 
Klapzubova jedenáctka                  9. 4. 2005 12 242  
Koukej, svět!                                  16. 5. 2017 19 68 
Libozvuky                                      10. 4. 2015 18 102 
Lipany                                               7. 2. 2016 22 93 
Malá čarodějnice                             3. 3. 2019 21 21 
Mami, už tam budem?                 22. 3. 2015 13 134 
Mimino                                           13. 3. 2018 18 40 
Nanuk                                          10. 11. 2019 21 21 
Nebojsa                                          10. 4. 2016 13 79 12. 4. 2019 
O pejskovi a kočičce                     29. 5. 2011 18 165 
O veliké řepě                                    6. 6. 2019 24 24 
Perníková chaloupka                  19. 10. 2012 12 90 
Pinokio                                           15. 4. 2018 22 42 
Polní žínka Evelínka                    25. 11. 2018 27 37 
Robin Hood                                   20. 9. 2015 17 105 
Sněhová královna                            2. 4. 2017 20 64 
To byl jen vtip!                             11. 10. 2016 22 84 
Toodle-Noodle                              7. 10. 2018 22 37 
Válka profesora Klamma             11. 5. 2011 9 146 
Vánoce aneb Příběh o narození  1. 12. 2002 14 284 
Záhada hlavolamu                      15. 10. 2017 21 60 
Zá-to-pek!                                      6. 10. 2019 15 15 
Zahrada – Zámek Ctěnice           23. 3. 2014 4 110 
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b) KOMENTOVANÝ DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULU  
(PROČ TITUL DÁLE ZŮSTÁVÁ NA REPERTOÁRU,  

NEBO NAOPAK NEZŮSTÁVÁ) 
 
AUTOBUS 
Dramaturgickým záměrem inscenace bylo přenést divadlo do netradičního prostoru 
a rozšířit tak nabídku titulů divadla zase novým způsobem. Odehrává se ve skuteč-
ném autobusu, dětem tak nabízí výjimečný divadelní zážitek, kdy se jim dobře zná-
mé realistické prostředí promění ve fantazijní. Představení funguje od jara do pod-
zimu jako zájezdové do školek i na festivaly, je to taková specialita divadla. Primárně 
je tento kus určen dětem z mateřských školek, které bydlí v okrajových částech Prahy 
a cesta do Minoru je pro ně časově náročná, ovšem hrála se pro veřejnost např. 
v kulturním centru Plechárna na Černém mostě. Derniéra proběhla v květnu 2019. 
 
BRUM (pro nejmenší medvědy) 
Inscenace pro děti do 3 let nabízí dopolední program pro rodiče na mateřské do-
volené, což má velký ohlas. Ač je nasazena několikrát měsíčně, je ihned vyprodána. 
Během představení herci reagují na potřeby dětí, nikam nespěchají, do ničeho je 
nenutí. Každé dítě může sedět v náruči své blízké osoby. Vzhledem k potřebě in-
timního prostředí se inscenace hraje v  komorním prostoru Barloutka, který je tak 
nově využit. Délka inscenace se pohybuje kolem 30 minut, poté následuje volné 
„hraní si“ v Galerii Minor. Derniéra proběhla v únoru 2019 z důvodu vzniku nové 
inscenace pro tuto věkovou adresu. 
 
ČTE ARNOŠT GOLDFLAM 
Scénické čtení v osobitém podání autora, herce a režiséra Arnošta Goldflama je ja-
kýmsi doplňkem či zpestřením repertoáru Malé scény a jeho příznivci jej velmi kvi-
tují. Je uváděno spíše nepravidelně pro rodiče s dětmi od 9 let.  
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DEMOKRACIE 
Inscenace Demokracie je svérázným formálním i tématickým experimentem. Inte-
raktivní představení pro nejmladší školáky seznámí děti se základy fungování de-
mokratického systému. Je divácky oblíbená i pro svůj edukativní přesah, funguje 
ideálně ve spolupráci s rodiči a pedagogy, kteří s dětmi mohou toto téma následně 
probrat. Inscenace je mimo jiné pozoruhodná také tím, že je v ní použito skutečné 
hlasovací zařízení, děti mohou volit a ovlivnit tak dění na jevišti.  

„Chtěli jsme, aby děti na vlastní kůži poznaly, jak demokracie funguje a že vý-
sledek voleb je kolektivním rozhodnutím všech voličů. Že pokud budeme volit ne-
zodpovědně, zbrkle a emotivně, můžeme se dočkat špatných rozhodnutí a špat-
ných zákonů, které zpětně ovlivní náš život. Ale také, že je demokracie důležitá 
a potřebná, protože nás chrání před svévolí a diktaturou a umožňuje nám podílet 
se na řízení země,“ říká režisér inscenace Braňo Holiček.  
 
DNES PROVÁZÍ MINOR 
Jedná se o neobvyklou interaktivní prohlídku zajímavých prostor Novoměstské rad-
nice pod vedením herců Ivany Machalové a Petra Reifa. Představení se hraje pro ško-
ly i rodiče s dětmi pouze v letních měsících a je zajímavým zpestřením repertoáru.  
 
GAME 
Nová autorská inscenace Braňa Holička se věnuje prolínání světa internetu s reali-
tou. Zábavnou formou představuje Facebook, email, YouTube, počítačové hry či 
Instagram. Vzhledem k tomu, že její téma rezonuje také s dospělými, funguje nejlépe 
jako rodinný titul. 
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HON NA JEDNOROŽCE 
Náročnější inscenace s politickým tématem věnovaná starším dětem, vznikla ve spo-
lupráci s občanským sdružením Post Bellum. Jejím tématem je hrdinství obyčejného 
člověka, jedná se o příběh nespravedlivě vězněného Luboše Jednorožce, který v 50. 
letech utekl z pracovního tábora. Na repertoáru je od r. 2009, nemůže se hrát často, 
titul není tak divácky přitažlivý, byť ohlasy na inscenaci jsou velmi pozitivní. Po před-
stavení probíhá diskuze s videoprojekcí, které se ujal herec Karel Kratochvíl. Insce-
nace je svým tématem atraktivní pro Klub mladého diváka, se kterým Minor spolu-
pracuje. 
 
KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA 
Divadelní revue, která vznikla ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů, přenáší di-
váky do období první republiky. Výpravná inscenace je dobově velmi přesně styli-
zovaná, což ocení především dospělí diváci. Pro děti funguje příběh bratrů fotba-
listů, pro které je nejdůležitější fairplay. Diváky je velmi žádaná, účinkuje v ní celý 
bývalý herecký soubor, také zaměstnanci divadla včetně ředitele. Interně funguje 
jako teambuilding celého divadla, z těchto důvodů se stále drží na repertoáru, byť 
už má za sebou více než 200 repríz.  
 
KOUKEJ, SVĚT! 
Tato inscenace představuje dětem žánr pantomimy, čímž se zcela liší od ostatních 
inscenací. Odehrává se celá beze slov, ale objevují se zde i masky a loutky. Jejím té-
matem je svět kolem nás od živlů přes rostliny, zvířata až k člověku.  
 
LIBOZVUKY 
Jedná se o výjimečnou inscenaci postavenou na hře se světlem a zvuky, která si zí-
skala přízeň nejen diváků, ale i kritiky. Marek Doubrava, autor hudby, získal Cenu 
kritiky za rok 2015. Jejím tématem není příběh, ale hravost a rozvíjení fantazie, a to 
na základě vysoce profesionálních výkonů herců a vůbec všech zúčastněných, kteří 
měli díky soustředěnému zkoušení pod vedením režiséra Jiřího Adámka možnost 
rozvíjet svůj umělecký potenciál. 
 
LIPANY 
Tato inscenace nabízí silný příběh obyčejného člověka žijícího ve středověku. Zá-
roveň má velký didaktický přesah, neboť divákům díky postavám dvou průvodců-
historiků vysvětluje historické pozadí husitství. Navazuje tak na dramaturgickou linii 
výchovných představení Moje první encyklopedie, Můj atlas světa, Hon na Jedno-
rožce a Demokracie. Pozornost si zaslouží také herecký výkon představitele hlavní 
postavy, Ondřeje Nosálka. 
 
MALÁ ČARODĚJNICE 
Klasický titul v moderní úpravě Terezy Karpianus zastupuje spíše tradičnější dra-
maturgickou linii, zároveň se jedná o na Malou scénu poměrně výpravnou inscenaci 
s loutkami a písněmi, jde tedy o vděčné představení pro malé děti. 
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MAMI, UŽ TAM BUDEM? 
Komorní loutkohra pro nejmenší je věnovaná nesnázím, které provází rodiče při 
jízdě autem s dětmi. Hraje se na Malé scéně a také na zájezdech. Herci Lenka Vol-
fová a Jiří Jelínek získali na festivalu Skupova Plzeň cenu města Plzeň za herectví. 
Jedná se o divácky vděčnou a provozně nenáročnou inscenaci, která se může bez 
problému hrát v jakémkoli prostoru. 
 
MIMINO 
Autorská inscenace pro děti od 2 do 5 let nabízí rodičům pomoc s vysvětlením, co 
pro rodinu a především děti znamená příchod sourozence. Edukativně hravé před-
stavení pro nejmenší diváky a také jejich unavené rodiče. 
 
NANUK  
Příběh o Nanukovi inspirovaný laponskou kulturou a legendami se odehrává v čase 
Vánoc, což bylo také minorské zadání, aby vznikla vánočně laděná inscenace na 
Malou scénu pro menší děti. Autorsky se na něm podíleli čerství absolventi KALD 
DAMU, kteří vytvořili působivou poetiku vtahující děti i dospělé. 
 

 
NEBOJSA 
Inscenace inspirovaná klasickými pohádkami pracuje s tradičními motivy jako jsou 
úkoly pro hrdinu či magické číslo tři. Vznikala autorsky na základě hereckých im-
provizací. V inscenaci účinkuje živá kapela a scénografie opět zasahuje do hlediště, 
díky čemuž jsou diváci vtaženi do hry. Výsledkem je pohádková komedie, která po-
baví děti i dospělé a zároveň nese morální poselství tradičních pohádek. Inscenace 
byla derniérována v dubnu z důvodu vzniku nových inscenací. 
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O PEJSKOVI A KOČIČCE 
Dramatizace jedné z nejoblíbenějších dětských knih, “klasika” pro děti. Jde o diváky 
velmi žádaný titul na Malé scéně, zdařilý minorský režijní debut Evy Leinweberové, 
která v inscenaci také účinkuje.  
 
O VELIKÉ ŘEPĚ 
Nová inscenace pro děti již od 2 let volně navazuje na úspěšný BRUM, jehož divácká 
kapacita byla nevyhovující. O veliké řepě se hraje na Malé scéně se sníženou kapa-
citou max 60 diváků, ovšem vždy dvě představení za sebou. Po jeho zkončení si mo-
hou děti pohrát s molitanovými záhonky.  
 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
Tento rockový koncert pro celou rodinu byl v tomto roce obnoven pro zkušební mi-
norský provoz v Divadle Komedie a i zde se setkal s diváckým ohlasem.  
 
PINOKIO 
Originálního zpracování klasického námětu se ujal dlouhodobý minorský spolupra-
covník režisér Jiří Jelínek. Příběh o dřevěném panáčkovi, který byl chronickým lhá-
řem, je východiskem pro hravou adaptaci plnou slovního humoru a působivých vý-
tvarných obrazů, i díky účasti mimky Valérie Daňhové. Loutkovou inscenaci s živou 
kapelou ozvláštňují projekce Matěje Pospíšila. 
 
POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA 
František Nepil byl skvělým vypravěčem pro děti i dospělé a mistrem práce s jazy-
kem, z tohoto hlediska jsou jeho knihy skvělým východiskem pro jevištní dramati-
zaci. Jeho poetická kniha Polní žínka Evelínka je v Minoru poprvé divadelně zpra-
cována a je uváděna na Malé scéně pro děti od 5 let. Autorkou originálního výtvar-
ného konceptu, který je postaven na projekcích, je malířka Vendula Látalová.  
 
ROBIN HOOD 
Výpravný muzikál s živou kapelou a náročnými pohybovými choreografiemi nabízí 
strhující podívanou pro děti i dospělé. Příběh anglického zbojníka Robina Hooda 
naplnil téma sezóny 2015/2016, kterým bylo hrdinství, zároveň funguje jako titul 
pro všechny generace. V Minoru se touto inscenací uvedla režisérka a choreografka 
Lenka Vagnerová. K inscenaci vzniklo také CD s písněmi. 
 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
Dramatizace slavné pohádky Hanse Christiana Andersena je tentokrát pojata po-
někud netradičně – s prvky tanečního divadla, díky režisérce a choreografce Lence 
Vágnerové. Jedná se o výpravnou poetickou podívanou pro celou rodinu, s účastí 
živé kapely. Diváky je toto představení velmi oblíbené, i díky skvělým tanečním vý-
konům profesionálních tanečníků. 
 
TO BYL JEN VTIP! 
Interaktivní představení založené na technice divadla fórum. Projekt vznikl z důvodu 
stále se zvyšující míry agresivity a šikany ve školách, která je často vedena i vůči uči-
telům. Inscenace je velmi žádaná a oblíbená, hraje se pouze pro školy. 
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TOODLE-NOODLE 
Režisér Jiří Adámek se ve své tentokrát loutkové inscenaci Toodle-noodle nechal in-
spirovat anglickou nonsensovou poezií a dobou viktoriánské Anglie. Zvláštností 
této inscenace je, že se hraje pouze v anglickém jazyce – samozřejmě s ohledem na 
dětského diváka. Nejedná se primárně o edukativní představení, jeho cílem je spíše 
vyzdvihnout zvukomalebnost angličtiny a přiblížit ji tak dětem neběžnou formou. 
Inscenace je určena divákům od 8 let.  
 
VÁLKA PROFESORA KLAMMA 
Jedinečná hra německého autora Kaie Hensela zabývající se podobou současného 
školství a vztahem mezi studentem a učitelem. Zpracovává téma postavení učitele 
v současné době. Je napsaná pro studenty středních škol, hraje se přímo ve třídách, 
po představení následuje diskuse vedená divadelní lektorkou Minoru. Představite-
lem profesora Klamma je Oldřich Navrátil. Setkává se s velkým ohlasem studentů 
i pedagogů, jezdí se po celé ČR. Příležitostně se hraje na Malé scéně. 
 
VÁNOCE ANEB PŘÍBĚH O NAROZENÍ 
Inscenace nazkoušená krátce po otevření nové budovy divadla se stala minorskou 
tradicí, diváci na ni chodí opakovaně. Srozumitelným a odlehčeným způsobem vy-
práví příběh narození Ježíška, díky veršovanému textu režiséra Jana Jirků. Po 7 letech 
se stáhla, na prosby diváků byla obnovena. Oblíbená i herci, vznikla jako celosou-
borové představení, proto se stále drží na repertoáru. 
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ZÁHADA HLAVOLAMU 
Zpracování nejslavnější knihy Jaroslava Foglara se ujal v Minoru zavedený režisér 
Jakub Vašíček, spolu s dramaturgem Tomášem Jarkovským a výtvarníky Terezou 
Venclovou a Kamilem Bělohlávkem. Inscenace je ozvláštněna interaktivní druhou 
částí, kdy se volí z řad dětských diváků nový Velký Vont. V roli Široka zde účinkuje 
profesionální parkourista, což se vzhledem ke vzrůstající oblibě tohoto sportu mezi 
dětmi setkává s velkým ohlasem a eufórií. Divácky je titul velmi úspěšný. 
 
ZAHRADA 
Dramatizace jedné z nejoblíbenějších dětským knih určená divákům od 5 let obsáh-
ne nejsilnější diváckou skupinu (do Minoru chodí nejvíce děti ve věku 5–8 let) a dá 
se označit za klasiku pro děti. Trnkova Zahrada je kvalitní poetický text a nabízí řadu 
inscenačních možností. Z důvodu přání nositelů autorských práv bylo nutné zacho-
vat maximální textovou i výtvarnou věrnost předloze. Derniéra probehla v červnu 
2018 z důvodu vzniku nových inscenací, ovšem fragmenty této inscenace se hráli 
v exteriéru zámku Ctěnice pod názvem Zahrada open air. 
 
ZÁ-TO-PEK! 
Inscenace Zá-to-pek! je věnována životu manželů Zátopkových, kteří se díky svému 
fenomenálnímu úspěchu v atletice řadí mezi nejslavnější české sportovce. Autor 
a režisér Jan Jirků se na základě dostupných autobiografických knih a dobových ma-
teriálů pokusil přiblížit osud tohoto fenomenálního páru – jaký byl jejich skutečný 
život v každodennosti, slávě i v kontextu doby, ve které žili. Inscenace se setkává 
s mimořádným diváckým ohlasem, kterému napomáhá sportovně vlastenecké téma, 
podobně jako u inscenace Klapzubova jedenáctka.  
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6. OHLASY V TISKU  
 

a) KOMPLETNÍ ZNĚNÍ RECENZÍ 
 
 

Je čas bouř�it proti nedobré autoritě. 
 
Pro diváky od šesti let určili v pražském Minoru Malou čarodějnici. Podle knížky li-
bereckého Němce Otfrieda Preusslera napsala scénář, texty písniček a její příhody 
na jeviště uvedla Tereza Karpianus. 

Ačkoli Preussler půlku života čerpal náměty ke svým dvaatřiceti knížkám přelo-
ženým do 55 jazyků z Krkonoš a Jizerských hor, později i z bájí a pověstí Lužických 
Srbů, u nás mu původ neodpustili. Z východní fronty, kam narukoval v devatenácti, 
a ze zajetí se vrátil až čtyři roky po válce, takže už rovnou do vyhnanství v Bavorsku. 
Z toho, co známe, měla větší štěstí jeho Malá čarodějnice. Zdeněk Smetana ji při-
řadil k dalším svým nesmrtelným figurkám, jakými jsou Křemílek, Vochomůrka, Šta-
flík, Špagetka či Brundibárové. Jak jinak, s Bohdalovou a Skoumalem. Lužického 
Krabata čili Čarodějova učně pojal Karel Zeman – už dávno za zenitem jedinečné 
filmové kariéry – tak temně, odpudivě a s neláskou, že to děti jednoduše strávit ne-
mohly. V Minoru na Malé scéně sledujeme Preusslerův příběh čarodějnice, které 
se příčí páchat zlo. Proto ji starší družky nemají rády a vyřadí ji z kolektivu s cílem 
ani o příští filipojakubské noci na sletu, neboť ty bytosti se na sněmy nesjíždějí, nýbrž 
slétají, mezi sebe takový rozkladný element nepustit. 

Jenomže Malá čarodějnice má na vzdělávání pečlivě dohlížejícího vychovatele 
Havrana, a protože ji staré družky odsoudily k úkolu do roka a do dne se stát dobrou 
čarodějnicí, pomáhá dál slabším, má ráda kamarády a zlo se jí příčí. A když už si 
s křivdami neví rady, vykouzlí jediný zlý čin. Velitelce odčaruje schopnost čarovat. 
A to už je tedy dobrá čarodějka. Trest ji nemine. Žít mezi těmi, kterým pomáhá. 

Malé čarodějnici v Minoru všechno uvěříte, protože Brigita Cmuntová je moc 
hezká adeptka černé magie. S Havranem Jiřím Knihou jsou pilní, i když ten nakonec 
ne zas moc přehnaně. 

No a tetky – Eva Leinweberová, Nataša Mikulová a Tereza Nádvorníková – to 
mají těžké, protože musí válčit i s nadváhou, křivicí a s nákazou lži a nenávisti. Se 
záchvaty jako na každém hradě. 

Několik menších dětí počáteční nápor zloby nezvládlo, ale nekvílelo se tolik jako 
kdysi třeba na Drábkově Čtyřlístku. Panečku, to byl horor. Malá čarodějnice, protože 
žila nezáludně, čistě, s pravdou a láskou v srdci a se sluncem v duši, ožila a žije. 

Malé čarodějnici v Minoru všechno uvěříte, protože Brigita Cmuntová je moc 
hezká adeptka černé magie.  

Hodnocení 75 % 
 
J. P. Kříž. Právo. 16. 3. 2019, s. 13. 
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Internet a porod na jevišti 
 
Červnový sloupek nabídne tipy na dva divadelní kusy. 

První je určen zejména dětem od osmi let, ale také jejich matkám a otcům, pří-
padně babičkám a dědečkům. Druhý je vhodný pro současné či budoucí rodiče, 
ovšem raději bez přítomnosti malých dětí. 

Režisér, scenárista a herec Braňo Holiček připravil pro novinku nazvanou Game, 
ve které si – stručně řečeno – „hraje“ s možnostmi internetu. Není to poprvé, co se 
obrací k podobnému tématu. „Vyrůstá nová generace, která díky tomu, že je od 
mala v kontaktu s moderní technologií, nerozlišuje mezi světem onlinu a offlinu,“ 
píše se mimo jiné v programu, přičemž na jevišti najdeme oba. Před oponou stojí 
reálná zastávka. Každý, kdo zde čeká na autobus, začne z nudy surfovat na netu. 
Ten se otevírá v zadní části scény a díky nasazení a kreativitě všech tvůrců je velmi 
zábavný. Přitom k jeho ztvárnění nebylo mnoho potřeba – kostičkovanou výpravu 
doplňuje několik konstrukcí, účinkující jsou v černém a mají pestrobarevné paruky. 
V rámci sítě se všichni „vyřádí“ skutečně v plné šíři, takže tu sledujeme běhající a mlu-
vící Facebook, Instagram, postarší, a tudíž značně zpomalený antivirus, e-mailovou 
schránku, do které proniká spam, nebo YouTube. Dojde i na počítačové hry a po-
plašné zprávy. 

Poselství malým divákům je zřejmé – nenechte si uniknout skutečné zážitky v re-
álném světě, žijte naplno bez virtuálních berliček. Není dobré pořád viset na mobilu 
nebo tabletu. Zároveň ale musím vyzdvihnout humor a lehkost, které jistě přilákají 
a zaujmou i starší generace. [...] 
 
Kateřina Rathouská. Literární noviny. 30. 5. 2019, s. 2. 
 
 

Zázraky na atletickém oválu 
 
Premiéra hry Jana Jirků Zá-to-pek! v divadle Minor se trefila do dnů vzrušených di-
skusí o velikosti a významu osobností, které opustily náš svět. 

Inscenace, která je v podstatě životopisným pásmem o našem největším spor-
tovci, je určena dětem od osmi let. Autor a režisér v jedné osobě publikum rozhodně 
nehodlá hladit po srsti, výrazný akcent na svinstva minulého režimu dodává diva-
delně hravému celku náladu poněkud pochmurnou. Jirků ostatně už v Minoru zpy-
toval nesnadná historickopolitická témata, například v inscenacích Hon na Jedno-
rožce (2009) či Lipany (2016). Také má za sebou pozoruhodný projekt Vajgl v če-
skobudějovickém Jihočeském divadle, který se týkal tamního monstrprocesu v pa-
desátých letech se třemi rozsudky smrti. 

Boty, které zaostávají nebo se předbíhají 
Jeviště zpočátku dynamizují rychle či pomaleji utíkající protagonisté Johana 

Schmidmajerová, Václav Jelínek, Bořek Joura, Karel Kratochvíl a Ondřej Nosálek, 
zatímco další z herců – Gustav Hašek – simuluje počínání lajnovače. Tento sportovní 
zřízenec začne mladým běžcům vyprávět příběh o Emilu Zátopkovi. Všichni si na-
sazují paruky, převlékají se do kostýmů (většinou sportovních) a z ďábelského tem-
pa těchto aktivit v dynamické podívané nevyjdou, hrají mnoho postav, Zátopka si 
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krátce „vystřihnou“ všichni, později se v jeho roli usadí Bořek Joura. V hutné zkratce 
absolvujeme porod osmého dítěte – našeho hrdiny – paní Zátopkovou, kradení hru-
šek sousedovi, učení u Bati, vojnu v epizodě s přihlouplým majorem alkoholikem, 
později i první důležité vítězství v cizině nad věhlasným finským běžcem Heinem. 
K zobrazení lehkoatletického soupeření jsou použity poměrně rafinované výtvarné 
prostředky, o kvalitu této složky inscenace se postarali scénograf Jakub Kopecký 
a kostymérka Andrea Králová. 

Atletický ovál jako dolů se spouštějící rekvizitu lze divákovi servírovat horizontálně 
i vertikálně, po běžeckých drahách vodí herci dvojrozměrné figurky, pohyb nohou 
usnadňují loutkám „pomocná“ kolečka. Poprvé tato scénografická vymoženost za-
boduje při jednom z nejpůsobivějších výjevů, kdy se na scéně objeví první a vlastně 
jediný Zátopkův trenér, Jan Haluza (Gustav Hašek). Škoda že jeho nelehký osud 
po únorovém puči 1948 je naznačen v jevištní realizaci poněkud nejasně. Obludnost 
režimu pak ztělesňují dvě skutečné obludy, herci mají na krku připevněny obrovské, 
odpor vzbuzující celohlavové masky. Dojde, jak jinak, na námluvy s pozdější man-
želkou Danou (Johana Schmidmajerová) a hlavně na slavnou olympiádu v Helsin-
kách 1952. Jsme svědky také toho, jak statečně se Zátopek zachoval, když nechtěl 
odletět bez kádrově nevhodného kolegy Stanislava Jungwirtha (Ondřej Nosálek), 
svým pevným postojem hodně riskoval. Při evokaci slavných běhů na deset i pět ki-
lometrů je opět oživen zmíněný atletický ovál, boj naznačuje i předbíhání či zaos-
távání bot (herci je mají na rukách), při vertikální aplikaci oválu pak boj olympioniků 
evokují pohybující se světýlka. Danin vítězný hod oštěpem je měřen „napříč“ publi-
kem, ostatně pětikilometrový souboj atletů rozpohybují protagonisté kolem celého 
hlediště – a při jeho výrazné elevaci to vůbec nemají lehké. Zlatá medaile za maraton 
je pouze zmíněna, další Emilův osud pak poznamenají události v tehdejším Česko-
slovensku, jakými jsou naděje jara 1968 a Zátopkův podpis pod dokumentem 2000 
slov, příjezd sovětských tanků a snaha režimu vymazat běžcovo jméno z národního 
povědomí. Když pak, vyhozený z armády, pracuje u studničních vrtů, vyhledá ho 
jeho bývalý sportovní rival a přítel Alain Mimoun z Francie. Tomu teprve Emil líčí, 
jak běžel a prožíval onen slavný helsinský maraton. Dojemný i nadšeně vzpomínkový 
výstup však poněkud ruší příliš groteskní pojetí permanentně udiveného muže ze 
Západu. 

Důležitou složkou jevištního dění je živá kapela, která především při líčení stě-
žejních závodů podmalovává sportovní vzrušení tak podmanivě, že publikum (a 
myslím, že nepůjde jen o to premiérové) po vítězném protržení pásky opakovaně 
tleská. Moravské kořeny sportovního hrdiny připomínají variace na lidovou píseň 
V Zarazicách krajní dům. 

Minor připravil múzickou inscenaci, i když pro ty nejmladší může být velkým sou-
stem. Ale je to vždycky lepší než děti podceňovat. 

Jan Jirků a kolektiv: Zá-to-pek! 
Scénář a režie: Jan Jirků Dramaturgie: Iva Kopecká Scéna, loutky, masky: Jakub 

Kopecký Kostýmy: Andrea Králová Divadlo Minor, premiéra 6. 10. 
 
Jan Kerbr. Lidové noviny. 9. 10. 2019, s. 9.
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Jan Jirku�: Zá-to-pek! 
Sukces 

se fenoménu Zátopek chopilo se sympatickou nadsázkou a hravostí a hlavně schop-
ností zaujmout všechny generace. Ty nejmenší bezpochyby potěší rafinovaná kom-
binace živých herců s loutkami, ale i interaktivita představení, dospělí si zase mohou 
připomenout nesnadnou politickou situaci, v níž sportovci museli kličkovat mezi pří-
kazy a zákazy jen proto, aby mohli dělat to, k čemu mají talent. Minorští herci na sebe 
velmi dobře slyší, a tak představení nejen baví, ale má v sobě uložen i potřebný apel. 
Režie Jan Jirků, divadlo Minor, premiéra 6. října 2019. 
 
Divadelní noviny. 29. 10. 2019, s. 2. 
 
 

Době�hl až do Minoru 
 
Rozfrázovaný název Zá-to-pek! – jak skandovali fanoušci na tribunách – napovídá, 
že poslední inscenace se odvíjí tak nějak v poklusu. Krok za krokem, odraz za od-
razem vypráví životní příběh Emila Zátopka (1922–2000) a společně s ním i příběh 
doby. Nejen za komunistické diktatury, ale i před druhou světovou válkou či za ně-
mecké okupace. 

V roli Zátopka se průběžně vystřídají všichni herci (i herečka Johana Schmidt-
majerová) a jejich proměna má jednoduchý průběh – navléknou si paruku s typic-
kými kouty. Břemeno celé postavy ale stále víc přechází na bedra Bořka Joury, který 
ztvárňuje Zátopka ve zlomových momentech: když odmítá odletět na olympiádu 
bez pro režim nepohodlného Stanislava Jungwirtha nebo když líčí svůj maratonský 
závod na LOH 1952 v Helsinkách příteli Alainu Mimounovi. Situace, snad z části 
improvizovaná, se díky režijní zručnosti Jana Jirků a charismatické autentické jevištní 
přítomnosti Bořka Joury postupně rozehrává a hlediště se zanedlouho promění 
v kotel napjatých sportovních fanoušků, ačkoli je výsledek závodu notoricky známý 
(stejně jako fakt, že na stejné olympiádě Zátopek získal ještě dvě další zlaté medaile). 

V sále se chvílemi daří vybudovat skutečně tísnivou atmosféru. Všemocné komu-
nistické pohlaváry s vizáží velice neatraktivních tváří s dvojitými bradami a ulíznutými 
vlasy představují herci v obřích celohlavových maskách a obludnou přítomnost těch-
to postav zlověstně podtrhuje rudé svícení. 

Výslech na policii je zase zobrazen typickými prostředky maňáskového divadla 
– maňásci se vzájemně bijí hlava nehlava jako v typické rakvičkárně. Paralela je to 
až cynicky přesná a rozhodně není k smíchu: i reální estébáci byli jen loutkami, ve-
denými kýmsi v pozadí. 

Režijní jazyk Jana Jirků je přesný, a přitom velmi kreativní. Velkou část příběhu 
odvypráví pomocí botasek (tyto sportovní boty procházejí dějinami Československa 
od založení firmy Botana roku 1949) a krabic od bot, které používá jako univerzální 
stavební prvek, třeba pro vybudování stupňů vítězů. 

Zátopek ostatně začínal v Baťově továrně ve Zlíně, a tak Jirků kolem krabic nej-
prve vytvoří hudební číslo o Baťovi, co vidí desítku a dělá z ní devítku. 
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Páteř inscenace tvoří jednotlivé Zátopkovy závody s obecně známými výsledky. 
Ale tvůrci je dokázali uchopit pokaždé novým způsobem. Plošná loutka s nohama 
připevněnýma ke kolečku utíká na miniaturním běžeckém oválu, až se jí nožičky mí-
hají, jindy představují běžce jen boty animované herci, někdy jsou závodníci zredu-
kováni pouze na světla baterek. 

Nejspornější je určení inscenace (už) pro děti od osmi let. Některé části jsou po-
měrně temné a tíživé, způsob vyprávění i téma samotné jsou složité a kauzalita ně-
kterých dějů není plně zjevná. Těžko říci, do jaké míry jsou osmiletí informováni o tom, 
kdo Emil Zátopek byl a co se dělo v padesátých letech nebo v roce 1968. Proto tvůrci 
zvolili některá zjednodušení či zkratky a nepouštěli se ani do rozkrývání morálních 
selhání Emila Zátopka(spolupráce s StB, veřejné odsouzení Charty 77 a schvalování 
trestu smrti pro Miladu Horákovou, od kterého se nikdy nedistancoval), byť jejich 
náznaky soustředěný divák – spíš ten dospělý než dětský – pravděpodobně zazna-
mená. V Minoru především dokázali přiblížit komunistickou éru dětem, což je dost 
možná důležitější. Vždyť bez pochopení kontextu nemá výklad žádné jednotlivosti 
smysl. 

Minor – Jan Jirků: Zá-to-pek! Scénář a režie Jan Jirků, hudba Jiří Hradil, scéna Ja-
kub Kopecký, kostýmy Andrea Králová. Premiéra 6. října 2019. 
 
Adéla Vondráková. Divadelní noviny. 12. 11. 2019, s. 5. 
 
 

Loutkoherci, kteří svým loutkám rozumí 
 
Druhou premiéru letošní sezóny v Divadle Minor s názvem Nanuk zrežírovala zde 
poprvé hostující režisérka Anna Klimešová, nedávná absolventka KALD DAMU. 
V divadelním světě však není žádným nováčkem – naopak! 
 
Text: Sarah Slavíčková, foto: Zbyněk Hrbata 
 
Jako o člence a spoluzakladatelce souboru 8 lidí (např. Press Paradox a Sametová 
revoluce: Federál) nebo režisérce kritikou oceňovaných inscenací Vladař nebo Máj 
se o ní často mluví jako o jedné z nejvýraznějších a nejtalentovanějších tvůrkyň své 
generace, která má co říct a ví, co chce sdělit. S inscenačním týmem složeným také 
ze studentů a absolventů KALD, včetně dramaturga Borise Jedináka a scénografů 
Kláry Flekové a Mikoláše Zíky, kteří již v minulosti s Klimešovou vytvořili například 
inscenaci Barunka Is Leaving, přináší také do Minoru závan čerstvého vzduchu 
a svůj osobitý autorský styl. 

Vánoční pohádka z laponského prostředí vypráví příběh o Eskymákovi Panukovi 
(Eliáš Jeřábek) a jeho pejskovi Nanukovi (Štěpán Lustyk), který se mu při lovu ryb 
během sněžné vichřice ztratí. Hlavní dějová linka tedy pojednává o shledání této 
ústřední dvojice, tematizuje dětem známý vztah mezi pánem a psem a okamžitě je 
vtahuje do společného pátrání. Malí diváci hned od počátku hlasitě reagují, loutko-
hercům radí, společně s nimi opakují jejich repliky a na celou Malou scénu Minoru 
křičí: Nanukuuu, kde jsi? Do příběhu také vstupují epizodní postavy v podobě Vlka 
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(Ivo Sedláček), laponských rošťáků Ťupiťapů a osamoceného medvěda Tulimaka 
(Kateřina Císařová). Inscenaci rámuje vyprávění Laponky Maké (Nataša Mikulová), 
která je průvodkyní dějem a upozorní děti na obra, žijícího na severu, který, když 
je smutný a postrádá společnost, pláče kroupy, a tak nastane sněhová vánice. 

Samota a potřeba mít kolem sebe někoho jsou v inscenaci tematizovány hned 
několikrát. Dokonce můžeme sledovat hned čtyři linky, které se jich dotýkají a na-
hlížejí na ně z různých stran. Medvěd Tulimak zjišťuje, že více než svůj komfort a bez-
pečnou bublinu chce mít vedle sebe kamaráda. Stejně tak ukazuje silné a nerozlučné 
pouto páníčka a pejska, kteří by za sebe položili život, a koneckonců i Panukovu 
touhu mít po boku vypravěčku Maké. V závěrečné scéně, kdy se nová parta ve slo-
žení Nanuk, Tulimak a Panuku i s Maké vypraví na návštěvu k obrovi udělat mu ra-
dost, se všechny osamocené duše scházejí a herci i publiku nenuceně připomínají, 
že o Vánocích by přeci neměl být nikdo sám. 

Přes množství odboček a linií je pohádka velice chytře a čistě dramaturgicky vy-
řešena a vše se na konci dokonale protne. Možná by ale i kvůli soustředění diváků, 
kteří po celou dobu vstřebávají přehršel bohatých – nejen – vizuálních vjemů, a kvůli 
většímu prostoru pro silné obrazy snesla délka některých akcí a scén v druhé části 
představení přece jen drobné krácení a zhuštění. V záplavě nápadů totiž počáteční 
dynamika a energie postupně uvadají. Což je velká škoda, protože jedna z posled-
ních scén (Panukovo umírání) v sobě nese obrovský potenciál a napětí, ale nakonec 
se v tom všem tak trochu ztrácí. 

Autorský text, jak je pro Klimešové tvorbu typické, vytváří tvůrčí tým společně 
přímo při zkoušení a vzniká až do posledních chvil před premiérou. Mladým lout-
kohercům i loutkám velice svědčí a působí naprosto přirozeně. Díky využití hovo-
rového jazyka si ho herci jednoduše modifikují a pohotově improvizují s publikem 
– především tedy Štěpán Lustyk v roli Nanuka, který vytrvale, přesto s úsměvem 
a šarmem, reaguje na nadšené diváky a profesionálně se drží své postavy – a vedou 
s ním plynulý, hravý dialog. 

Diváky kromě srozumitelného jednoduchého příběhu a vstřícných sympatických 
herců jistě zaujme také vizuální rozmanitost inscenace, obratně balancující na hraně 
kýče a do detailu propracované roztomilosti. Nejenže jsou celá scéna (v zadní části 
korálkový závěs a před ním bílá nízká plocha symbolizující zamrzlou krajinu, která 
se dá různě rozkládat) i kostýmy do nejmenších maličkostí ozdobeny laponskými 
motivy, diváci mohou také na vlastní kůži ucítit závan severního větru, zažít vichřici 
nebo zahlédnout polární záři. Podobné efekty, které se většinou dějí přímo na scéně 
a dobře děj oživují, děti sledují s úžasem a baví je svým technickým provedením – 
například vichřice je realizována foukáním větráku, do něhož jedna z hereček hází 
bílé polystyrenové kuličky. Atmosféru doplňuje živá hudba s chytlavým leitmotivem 
hraná na rozmanité i ručně vyrobené nástroje. Herci také hned na začátku zdraví 
děti laponskými pozdravy a rošťáci Ťupiťapové, připomínající různé pohádkové 
„škodílky“, mají dokonce i svou unikátní řeč. 

Ovšem nejsilnější stránkou inscenace (navzdory možná až přílišné přebujelosti 
v ostatních složkách, která ubírá mnoho divácké pozornosti) je jednoznačně práce 
s loutkami. Hlavní dvojice Nanuk (který vzdáleně připomíná hrdiny z úspěšného 
Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! a znovu ukazuje, že dobře vyrobená a animovaná loutka psa 

– 34 –



u dětského publika rozhodně obstojí) a Panuk jsou dřevění manekýni, stejně jako 
ostatní louky. Postavy vlka a medvěda mají masky, které doplňují v případě Tulimaka 
svetr a bílé huňaté nohy a rukavice, Vlk je naopak zahalen tajemstvím a stylizován 
do role „záporáka“. Přichází v kovbojských botách a černé bundě. 

Nejen komunikace s diváky, ale především herecké napojení dvojice Lustyk–Je-
řábek a jejich cit pro animaci vytváří dokonalé souznění, jako by byly loutky jejich 
alter egem, a jsou stejně jako Panuk a Nanuk nerozlučitelnými parťáky. Hravost, od-
lehčenost, zručnost, energie a radost, která z herců prýští, je po celou dobu přená-
šena do hlediště. Ústřední duo své loutky animuje osobitě, přirozeně a lehce a do-
sahuje takové iluze, že divák loutky vnímá skutečně jako živé bytosti. Vrcholem sou-
znění herců s loutkou i s diváky se pak stává zmiňovaná scéna v závěru, kdy Panuk 
umírá. Když leží tělo bezvládné loutky na bílé kře, zraky diváků, herců i Nanuka se 
obracejí na Jeřábka. Všem je totiž už z předchozího naprosto jasné, že jediný, kdo 
může Panuka oživit, je právě on, a to nejen proto, že ho po celou dobu animoval. 
Hercům se tak společně s režisérkou Klimešovou v inscenaci podařilo oživit vztah 
loutky a herce, který pěstoval například Josef Krofta v DRAKu a který je v dnešním 
českém loutkovém divadle už téměř raritou. Nanuk tak potěší nejen děti a rodiče, 
ale konečně hlavně i loutkáře! 
 
Divadlo Minor, Praha 
Nanuk 
Režie: Anna Klimešová, dramaturgie: Boris Jedinák, hudba: Ivo Sedláček, scénogra-
fie: Klára Fleková, Mikoláš Zika 
Premiéra: 10. 11. 2019, psáno z reprízy 13. 11. 2019. 
 
Sarah Slavíčková. Loutkář 4/2019. 8. 12. 2019. 
 
 

Hrdinové padesátých let v Minoru 
 
Běžecká legenda, sportovní ikona, několikanásobný olympijský vítěz. Tahle přízviska 
Emilu Zátopkovi nikdo neodpáře, ale jaký byl životní příběh sedmého z osmi dětí 
chudé kopřivnické rodiny? A hlavně, co to bylo za dobu, v níž Emil, svou ženou lá-
skyplně oslovovaný Ťopek, triumfoval na běžeckém oválu? V inscenaci Zá-to-pek 
režisér Jan Jirků přináší na jeviště dechberoucí sportovní zážitky spojené s národním 
hrdinou. Vlastenecké fandění československému reprezentantovi ale divákům zá-
měrně přetrhává připomínkami mrazivé doby let padesátých i dalšími politickými 
odkazy. Po Honu na Jednorožce tak znovu dokazuje, že skutečné osudy mohou leck-
dy fascinovat více než smyšlená kouzla a čáry a že témata z moderní historie patří 
i do divadel pro děti. 
 
Text: Veronika Švecová 
 
Jak Zá-to-pek tak Hon na Jednorožce (2009) sledují napínavé životní příběhy mužů, 
kteří se narodili ve 20. letech minulého století a značnou část života prožili v tota-
litním Československu. Ačkoliv se na scéně mihnou i hákové kříže či jiné nacistické 
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symboly na znamení prožité druhé světové války, inscenace sledují především dobu 
po nástupu komunismu. Tehdy bylo od všech občanů žádoucí zaujmout jasné sta-
novisko k nastolenému režimu. Oba pánové, tedy olympijský vítěz Emil Zátopek 
i politický vězeň Luboš Jednorožec, to vzhledem k okolnostem, v nichž se ocitli, po-
jali každý po svém, přesto je režisér oba prezentuje jako hrdiny a vzory hodné ná-
sledování. V jejich příbězích samozřejmě figurují i mnohé další postavy. Díky jejich 
rozličnému jednání v komplikovaných situacích protkaných všudypřítomnou poli-
tikou vzniká několikavrstevná představa tehdejší složité doby. Společným jmeno-
vatelem obou inscenací je právě pečlivě budovaná atmosféra nesvobody a spole-
čenského nátlaku na pozadí dobrodružných osobních příběhů. Divákovi nikdo pře-
hnaně nevysvětluje, co je to za dobu, jaké jsou přesně její mechanismy, jak k nastalé 
situaci došlo, co je to komunistická ideologie a podobně. Tvůrci ho nechávají si všu-
dypřítomnou nespravedlnost a amorální počínání tehdejších mocenských složek 
zakusit společně s hlavními hrdiny. 

Luboš Jednorožec upadl v nemilost kvůli své snaze pomoci sousedce přejít hra-
nice nesvobodného státu, a i když nikdy nikomu neublížil, byl stíhán jako zločinec. 
Celé jeho mládí se proměnilo v úpornou touhu po svobodě a neustálý útěk. I u Zá-
topka se utíkání stalo nástrojem, jak bojovat s komunistickou zvůlí. Jeho ukázková 
vytrvalost a odhodlání při běžeckých trénincích i v inscenaci vyzdvihovaná odvážná 
svéhlavost mu přinesla ovoce v jeho velkolepé sportovní kariéře, která mu sloužila 
jako páka proti přece jen ne zcela všemocnému systému. Stěžejní jsou v tomto ohle-
du dva momenty: nejdříve si takto Zátopek vydobyde svatbu se svou milovanou, 
která kvůli svým příbuzným neměla zrovna nejvhodnější kádrový posudek, a později 
dostane Emil vydíráním vlastní neúčastí na olympiádu svého kamaráda Stanislava 
Jungwirta, kterému, ačkoli splnil sportovní podmínky kvalifikace, byla původně le-
tenka na LOH v Helsinkách odepřena kvůli protistátní činnosti jeho otce. Naopak 
kontroverzní okamžiky Zátopkova životopisu ( jako je oficiální souhlas s popravou 
Milady Horákové, členství ve straně, spolupráce s StB) tvůrci v rychlosti přejdou 
během zběsilé Zátopkovy autogramiády, jako by ani nevěděl, co podepisuje. Poli-
tické názory Emila Zátopka, kterému šlo pravděpodobně stejně spíše o možnost 
běhat a účastnit se závodů než o celospolečenské dění (což ovšem nemíním jako 
omluvu jeho počínání), zůstávají stranou. Oproti tomu ale podpis manifestu 2000 
slov v inscenaci zmíněn je. Problematizování morálního profilu hlavního hrdiny by 
již tak poměrně náročnou inscenaci pravděpodobně zbytečně komplikovalo. A tak 
se větší pozornosti mohou těšit chvíle, kdy se náš olympionik zachoval „správně“, 
aby pro děti vznikl obraz sympatického poctivého houževnatého sportovce, který 
ještě umocňuje nápis: Nemusíš vždy vítězit, ale bojuj čestně a statečně na malé 
oponce na vrcholu pojízdných dveří, které spolu s třístupňovým schodištěm tvoří 
základ minimalistické čisté bílé scény Jakuba Kopeckého. 

Zatímco u Honu na Jednorožce je politika propletená s akčním až špionážním 
vyprávěním, v Zá-top-kovi je hlavním principem sportovní patos legendárních ví-
tězství. Originální ztvárnění každého ze závodů strhne i nejzarytějšího odpůrce ve-
škerého pohybu. Když „lokomotiva Emil“ protínal cílovou pásku, nepřeháním, řek-
nu-li, že se mnohé oči v hledišti leskly dojetím a nejedna hruď se podvědomě dmula 
národní hrdostí. I když tvůrci Zátopkův život pojali od narození přes dětství, první 
tréninky, pobyt na vojně, svatbu, sportovní úspěchy, ukončení běžecké kariéry až 
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po smrt, přeci jen tu nejpodstatnější část jeho příběhu tvoří poněkud jednotvárná 
činnost – neustálé střídání pravé a levé v rychlém tempu za účelem pohybu vpřed 
– tedy běh. Jakémukoliv okoukání a nudě se však tvůrci vyhnuli nepřeberným množ-
stvím nápadů a téměř každý trénink nebo závod pojali novým originálním způso-
bem. Začne se poměrně obyčejně, reálným, i když stylizovaným, během šestice her-
ců (Johana Schmidtmajerová, Ondřej Nosálek, Václav Jelínek, Bořek Joura, Karel 
Kratochvíl a Gustav Hašek), účast na závodech během působení v Baťově továrně 
je ztvárněna posouváním bílých krabic od bot, které suplují míhající se krajinu, a vzá-
pětí už přichází první loutka Emila Zátopka. Jedná se o plošnou loutku animovanou 
několika herci zároveň. Jeden míhá nohama, druhý pohybuje trupem a kýve hlavou 
a třetí do toho máchá rukama. Po chvíli tuto loutku téměř v životní velikosti nahradí 
její o dost menší dvojník, který už drží celý pohromadě a nohy mu po ovále spuště-
ném ze stropu kmitají díky přidělanému kolečku. Takto výtvarně pojat se běžec na 
jevišti objevuje nejčastěji, ale rozhodně to není poslední ztvárnění sportovního sou-
boje. Těla běžců dokážou na dráze zastoupit i botasky nebo pouhé světlo baterky. 
Vtipným vystihnutím vypětí v cílové rovince je klání Karla Kratochvíla jako Zátopka 
proti Bořku Jourovi v roli Fina Heineho. Jeden stojí v plechové vaně na kolečkách, 
druhý na lajnovačce na vápno a trhavými pohyby pánve se snaží urvat pomyslné 
vítězné vavříny. 

Nejslavnější Zátopkovo vítězství v maratonské disciplíně na helsinské olympiádě 
inscenační tým důvtipně odsunul na konec inscenace jako vrcholný výkon korunující 
neuvěřitelnou běžeckou biografii. Maratonem v úvodu začali, maratonem energic-
kou bombu nadupaných sportovních výkonů i končí. V Honu na Jednorožce se hlav-
ní hrdina téměř celou dobu schovával za poloprůsvitným promítacím plátnem a in-
scenací provázel jen charismatický hlas Ondřeje Bauera, v Zá-top-kovi se o titulní 
roli dělí střídavě všichni herci a právě v okamžiku finiše maratonu se před cílovou 
páskou objeví všichni v dobovém atletickém dresu a paruce s charakteristickými 
kouty a vysokým čelem. Dělba to ale není úplně rovnoměrná, nejčastěji se postavy 
Zátopka chápe Bořek Joura, v jehož podání je Emil přímý kluk, který si tvrdohlavě 
jde za svým cílem, ale zároveň je v jeho projevu určitá lehkost až naivita, se kterou 
přijímá své úspěchy i životní nezdary. Průběh oněch dvaačtyřiceti kilometrů roku 
1952 kamarádsky převypráví kolegovi – francouzskému běžci Mimounovi, který ho 
po letech přijede do Československa navštívit – a velmi přesně dávkuje nadhled, 
který vyprávění žene vpřed, a zanícené líčení podrobností, jež diváka skoro až pře-
nese na dráhu. Mimoun Gustava Haška je oproti uvolněnému Zátopkovi Bořka Jou-
ry až karikaturně komická postava, jejíž neskonalý obdiv k Zátopkovi balancuje na 
hranici romantické lásky mezi dvěma muži, což podporuje i jeho přeslazené fran-
couzské pošišlávání. 

Neopomenutelnou složkou, mluvíme-li o strhující atmosféře sportovních udá-
lostí, je energická hudba Jiřího Hradila v podání čtyřčlenné kapely ve složení Dalibor 
Mucha, Lubomír Nohavica, Martin Švec a Tomáš Vychytil. Živá kapela stejně dobře 
funguje i v Honu na Jednorožce. S každým tónem roste v publiku adrenalin, rytmus 
velmi dobře buduje napětí, což je u Zá-top-ka skoro až úsměvné, zvážíme-li, že pře-
ce všichni víme, jak závod dopadne. Ale jako bychom se skutečně přenesli v prostoru 
i čase o více než šedesát let zpátky na tribunu olympijského stadionu. A srdce buší. 
Hudba slouží i jako připomínka Zátopkova původu, když při soukromých rodinných 
okamžicích znějí písně v nářečí. 
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Úplně jiná nálada na jevišti vládne v konfrontaci s komunistickými pohlaváry. Vlčí 
celohlavové masky příslušníků československých represivních vojenských složek 
z Honu na Jednorožce nahradily ještě děsivější a větší nadživotní masky komunis-
tických strašáků doplněné o dlouhé pláště. Scéna se světlem zbarví do ruda a di-
vadlem se rozléhají výhružné hlasy panovačných mocnářů za doprovodu tíživých 
dutých ozvěn. Jsme v padesátých letech, takže se nemůžeme vyhnout krutým vý-
slechům Státní bezpečnosti. Prvotní zobrazení mučení elektrošoky za pomoci bzu-
čícího blikajícího oválu nad zavřenými dveřmi následuje odlehčenější výstup s ma-
ňásky v estetice klasické rakvičkárny. Dvojice vyslýchajících bije srpem a kladivem 
maňásky osob, co se pokusili republiku opustit. Poté, co Zátopek podepsal 2000 
vět, ve věku, kdy už pro režim nepřinášel žádné důležité sportovní výkony, ale pra-
coval na ministerstvu obrany, byl režimem zatracen a odkázán na manuální práci 
ve fabrice. Rychlý exkurz do událostí po roce 1968 vystihují fotografie v kufrech roz-
místěných po scéně jako domky ve vesnici při Mimounově pátrání po Zátopkovi 
poté, co slavný vítěz přišel o veškerou publicitu. Zavazadla fungují jako šikovný od-
kaz na velkou emigrační vlnu těchto let. 

A podobných skrytých odkazů i narážek je spousta. Zá-to-pek je s diváckou vě-
kovou hranicí od osmi let ve srovnání s Honem na Jednorožce určen pro děti o dva 
roky mladší. Je pravda, že novinka divadla Minor je komunikativnější, jelikož není 
zpracována tak technologicky složitě, tedy nezahrává si s filmovým médiem, které 
vždy udává určitý divácký odstup. Herecké výkony jsou v Zá-top-kovi vřelejší, častěji 
jsou laděny do komických odstínů. Na příběhu sportovce se také logicky mnohem 
jednodušeji vtipkuje než na osudu politického uprchlíka, jehož život byl nesmyslně 
přerušován opakovaným vězněním. Přesto se při mnoha politických zkazkách a zob-
razovaných konfliktech s komunistickou mocí vnucuje otázka, nakolik je takto mladý 
divák schopen vše pobrat a rozklíčovat. Odpověď se mi naskytla hned při opouštění 
divadla, kdy jsem zaslechla útržek rozhovoru odhadem druháka s maminkou, která 
trpělivě odpovídala na neodbytné otázky, které ve školákově mysli inscenace ote-
vřela. Inscenátoři si nekladou za cíl vše dopodrobna vysvětlit a ani to není jejich úko-
lem. Vstřícně nahrávají rodičům a pedagogům nastolením atmosféry, vystižením 
z dnešního pohledu nepochopitelných absurdit a nespravedlností komunistické ide-
ologie, aniž by se zdržovali a zamotávali faktickým popisem a líčením obsáhlého 
politického kontextu, který zároveň od lidského osudu spojeného s problematickou 
dobou nechtěli odstřihnout. Úspěšně se popasovali s rolí divadla jako aktuálního 
společenského uměleckého média, které vyvolává diskuzi i mimo zdi divadelního 
sálu. A kde najít vhodnějšího diváka než ve zvídavé dětské mysli. 
 
Zá-to-pek 
Scénář a režie: Jan Jirků, dramaturgie: Iva Kopecká, hudba: Jiří Hradil, scéna: Jakub 
Kopecký, kostýmy: Andrea Králová 
Premiéra 6. 10., psáno z reprízy 10. 10. 2019. 
 
Hon na Jednorožce 
Scénář a režie: Jan Jirků, Adéla Balzerová a kol., námět: Lubomír Jednorožec, Mi-
kuláš Kroupa, Martin Kroupa, dramaturgie: Adéla Balzerová, hudba: Dalibor Mucha 
a Tomáš Vychytil, výprava: Kamil Bělohlávek, Antonín Šilar, kostýmy: Tereza Venclová 
Premiéra: Premiéra 15. listopadu 2009. 

– 38 –



Citát: 
Tvůrci nechávají diváka všudypřítomnou nespravedlnost a amorální počínání teh-
dejších mocenských složek zakusit společně s hlavními hrdiny. 
 
Heroes of the Fifties in Minor 
Director Janek Jirků has developed for Minor his second show on modern Czecho-
slovak history based on the biography of a real person. The review compares both 
projects (Hon na Jednorožce/Hunting the Unicorn and Zá-to-pek) and considers 
the possibilities of making political theatre for young audiences. The reviewer pra-
ises Zá-to-pek for the wonderfully built atmosphere of a sports stadium, great acting 
performances and an unusual but effective approach to showing the Czech Olympic 
runner’s amazing feats through puppetry. Both shows excel at evoking the dark 
and deeply peculiar time of the 1950s which is not burdened by explanatory or edu-
cational comments, letting audiences experience the emotions for themselves in-
stead. 
 
Veronika Švecová. Loutkář. 4/2019. 8. 12. 2019. 
 
 
 

b) PR 2019 – SOUPIS PR ČLÁNKŮ, TV A ROZHLASOVÝCH ŠOTŮ 
 
Alena a Jiří Štréblovi: K herectví jsme se dostali náhodou. Magazín Práva.  

27. 7 2019, s. 18. 
Alena a Jiří Štréblovi: K herectví jsme se dostali náhodou.  

novinky.cz. 10. 8. 2019. 
Aneta Langerová vás sveze na vlně radosti. topvip.cz. 27. 3. 2019. 
Arnošt Goldflam čte na lesním paloučku. Pražský deník. 9. 2. 2019, s. 14. 
Artzóna. ČT. 1. 10. 2019. 
BáSnění Jiřího Adámka. rozhlas.cz. 17. 4. 2019. 
Beata Hlavenková chystá na začátek března solový recitál v Anežském klášteře. 

tojesenzace.cz. 17. 1. 2019. 
Beata Hlavenková: Na Jacksonovi mě fascinovalo, jak měl písně zvládnuté. 

Rock&Pop. 1. 3. 2019, s. 91. 
Beata Hlavenková: Pokusím se vás vtáhnout do jiného světa.  

operaplus.cz. 21. 1. 2019. 
Beata Hlavenková v Anežském klášteře. scena.cz. 28. 1. 2019. 
Beseda s režisérem Janem Jirků. Havlíčkobrodský deník. 19. 9. 2019, s. 3. 
Bigbít ve Štětí oslaví 55 let. Litoměřický deník. 21. 6. 2019, s. 1. 
Budu drakem, princeznou, nebo žabákem? Informatorium 3–8. 3. 5. 2019, s. 8. 
Cesta do pohádky. veverusak.cz. 30. 4. 2019. 
Cesta do pohádky. predskolaci.cz. 12. 6. 2019. 
Cyklus Hybatelé rezonance zve do Anežského kláštera na nadžánrovou Beatu 

Hlavenkovou. ceskenovinky1.eu. 3. 3. 2019. 
Čas naplněný na tři životy. Divadelní noviny. 30. 4. 2019, s. 15. 
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Čtyři ostravská divadla věří, že Prahu zaujmou. MF DNES. 29. 6. 2019, s. 18. 
Další večer z cyklu Hybatelé rezonance patří Beatě Hlavenkové.  

operaplus.cz. 1. 3. 2019. 
Déčko spolupracuje s odborníky z oblasti tvorby i péče o děti.  

ceskamedia.cz. 25. 6. 2019. 
Deset let s Cirkusem. Ona DNES. 29. 7. 2019, s. 10. 
Dětský večírek nabídne deskové hry i návštěvu divadla. novinky.cz. 14. 3. 2019. 
Divadelní festival Makačíno 2019 na zámku Kačina. atlasceska.cz. 11. 6. 2019. 
Divadelní festival na Kačině. Zemědělec. 10. 6. 2019, s. 10. 
Divadelní festival Ostrava v Praze letos podesáté. metro.cz. 24. 10. 2019. 
Divadelní premiéry týdne ovládne Lolita, Tarzan i Zátopek.  

novinky.cz. 1. 10. 2019. 
Divadelní Ostrava v Praze letos již podesáté. cysnews.cz. 30. 8. 2019. 
Divadlo. Respekt. 7. 10. 2019, s. 63. 
Divadlo 10x jinak. City DNES. 25. 9. 2019, s. 8. 
Divadlo 10x jinak. MF DNES. 25. 9. 2019, s. 8. 
Divadlo Minor připravuje speciální program k výročí 17. listopadu. 

divadlo.cz. 14. 11. 2019. 
Divadlo Minor uvede premiéru autorské inscenace Moniky a Jiřího Jelínkových 

O veliké řepě. divadlo.cz. 5. 6. 2019. 
Divadlo Minor uvedlo pohádku pro nejmenší. prahatv.eu. 8. 6. 2019. 
Divadlo Minor vstupuje do nové sezony. divadlo.cz. 11. 9. 2019. 
Divadlo Minor vstupuje do nové sezony. kdykde.cz. 11. 9. 2019. 
Divadlo Minor zve diváky na premiéru Malé čarodějnice. tyden.cz. 3. 3. 2019. 
Divadlo Minor uvede Malou čarodějnici. blesk. cz. 3. 3. 2019. 
Divadlo Minor uvede premiéru autorské inscenace Moniky a Jiřího Jelínkových 

O veliké řepě. 
Divadlo Minor uvedlo pohádku pro nejmenší. prahatv.eu. 8. 6. 2019. 
Divadlo Minor vstupuje do nové sezóny. loutkar.cz. 13. 9. 2019. 
Divadlo pro mláďata. Divadelní noviny. 19. 2. 2019, s. 10. 
Dnes provází Minor. cysnews.cz. 25. 4. 2019. 
Dnešní děti budou jiní diváci než my. Lidové noviny. 1. 10. 2019, s. 15. 
Do Minoru přiletí Malá čarodějnice s velkým srdcem. divadlo.cz. 28. 2. 2019. 
Do kin míří filmová podoba dětského seriálu. Cinema. 23. 5. 2019, s. 19. 
Doběhl až do Minoru. Divadelní noviny. 12. 11. 2019, s. 5. 
Dopisy. Týdeník Květy. 12. 9. 2019, s. 4. 
Dům v Rugolu. Xantypa. 28. 5. 2019, s. 102. 
Festival Ostrava v Praze již podesáté. divadlo.cz. 1. 7. 2019. 
Festival Struny dětem ode dneška do neděle. klasikaplus.cz. 29. 3. 2019. 
Herci z Divadla Minor provedou návštěvníky Novoměstskou radnicí.  

Rádio Blaník – Praha. 23. 4. 2019, s. 1. 
Host: Jan Matásek. ČRo Pardubice. 8. 12. 2019, s. 1. 
Hudba. Marianne. 21. 2. 2019, s. 24. 
Hudba pro děti nemusí být přihlouplá. Týden. 25. 2. 2019, s. 70. 
Hudba pro děti? Svět jiného vnímání a bezprostředního, jasného sdělení.  

Rozhlas.cz. 1. 1. 2019. 
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Hybatelé rezonance. Xantypa. 26. 2. 2019, s. 59. 
I prohry mají v životě velký smysl, míní Zdeňka Žádníková-Volencová.  

i-dnes.cz. 9. 1. 2019. 
Internet a porod na jevišti. Literární noviny. 30. 5. 2019, s. 2. 
Jak hrát divadlo pro batolata i předškoláky. Právo. 24. 6. 2019, s. 8. 
Jan Jirků: Zá-to-pek! Divadelní noviny. 29. 10. 2019, s. 2. 
Jana Vyšohlídová. Divadelní noviny. 30. 4. 2019, s. 14. 
Jaké to je, když si múzy hrají? Uvidíte na festivalu Struny dětem v Minoru. 

praha.eu. 29. 1. 2019. 
Jaroslav Foglar zemřel před dvaceti lety. To nejlepší z něj žije dál. Brněnský deník. 

23. 1. 2019, s. 10. 
Jaroslav Foglar zemřel před dvaceti lety. To nejlepší z něj žije dál. 

Havlíčkobrodský deník. 23. 1. 2019, s. 10. 
Je čas bouřit proti nedobré autoritě. Právo. 16. 3. 2019, s. 13. 
Je zážitek dívat se z okna Werichovy vily. 5plus2. 14. 6. 2019, s. 3. 
Jedinečné koncertní setkání Mišíků v Divadle Hybernia již ve čtvrtek. 

rockandpop.cz. 20. 4. 2019. 
Jiří Adámek: Nabídnout dobře artikulované ticho. hisvoice.cz. 18. 11. 2019. 
Jsem nadšený zahrádkář, kutění však nechávám na ženě, říká Navrátil. 

idnes.cz. 5. 7. 2019. 
Kalendář akcí aneb Co se kde děje. Překvapení. 25. 3. 2019, s. 50. 
Kam vyrazit v metropoli. Pražský deník. 14. 6. 2019, s. 9. 
Kamarádi mi říkají anděl se swingem v těle... Překvapení. 29. 7. 2019, s. 36. 
Koukej, svět! denik.cz. 28. 4. 2019. 
Když nemůžeš, přidej. Týdeník Echo. 3. 10. 2019, s. 47. 
Když se sejdou talent, vůle a řemeslo... Literární noviny. 31. 1. 2019, s. 5. 
Když si múzy hrají. divadelni-noviny.cz. 19. 1. 2019. 
Klapzubova jedenáctka - Divadlo Minor. kdykde.cz. 14. 1. 2019. 
Klub mladých diváků. i-divadlo.cz. 3. 10. 2019. 
Koukej, svět! v Minoru. Šumperský a jesenický deník. 30. 1. 2019, s. 10. 
Krátce. Pražský deník. 30. 1. 2019, s. 10. 
Kritický žebříček 18/2019 – Premiéry a Pražské křižovatky.  

divadelni-noviny.cz. 29. 10. 2019. 
Kritický žebříček. Divadelní noviny. 29. 10. 2019, s. 3. 
Kulatý stůl o pražském divadle. Divadelní noviny. 11. 6. 2019, s. 1. 
Kulatý stůl o pražském divadle II. Divadelní noviny. 10. 12. 2019, s. 10. 
Kultura/mix. respekt.cz. 6. 10. 2019. 
Kulturní servis. Kutnohorský týden. 11. 6. 2019, s. 9. 
Kulturní tipy. Žlutá je barva naše. Týdeník Echo. 24. 1. 2019, s. 57. 
Kvůli tvaru očí jí nevěří, že je hodná: Přitom jsem taková mírumilovná bytost, 

směje se představitelka meger. super.cz. 27. 8. 2019. 
Lenka Vagnerová na Classic Praha. classicpraha.cz. 9. 12. 2019. 
Letenský bard s irskou krví. Týdeník Rozhlas. 21. 10. 2019, s. 12. 
Loutky letos přelétají mezi Minorem a X10. divadelni-noviny.cz. 21. 10. 2019. 
Loutky pro děti i dospělé. Právo. 31. 10. 2019, s. 26. 
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Makačíno. kutnohorskelisty.cz. 3. 6. 2019. 
MAKAČINO - malé kačinské divadlo. eprogram.cz. 14. 6. 2019. 
Malá čarodějnice v Minoru. Události v kultuře. ČT. 9. 3. 2019. 
Mateřinka 2019. liberecky-kraj.cz. 4. 6. 2019. 
Mateřinka oslaví 25 let své existence. Hrát se bude i v břiše nafukovacího slona. 

liberecdnes.cz. 12. 6. 2019. 
Mateřinka se blíží. Hrát se bude i v břiše nafukovacího slona. Liberecký deník.  

12. 6. 2019, s. 3. 
Městská divadla pražská na scéně divadla ABC uvedou známou komedii 

o schopnosti mazaně převrátit morální hodnoty ve svůj vlastní prospěch.  
i-divadlo.cz. 26. 10. 2019. 

Miloval jsem ty chvíle před promítáním, než se v kině zhaslo. Ego!  
22. 3. 2019, s. 4. 

Minor bude opět patřit dětem. Boleslavský deník. 29. 3. 2019, s. 9. 
Minorská Perníková chaloupka v Divadle Komedie. loutkar.eu. 1. 2. 2019. 
Minor si bude hrát on-line. i-divadlo.cz. 17. 5. 2019. 
Minor si bude hrát on-line. divadlo.cz. 17. 5. 2019. 
Minor si bude hrát on-line. loutkar.eu. 19. 5. 2019. 
Minor: Zátopek, vánoční Nanuk i Sněhurka. divadelni-noviny.cz. 1. 10. 2019. 
Mišíci stmelují generace. Lidové noviny. 20. 4. 2019, s. 30. 
Mívám teď trému, až lehkou depresi. Vital. 1. 12. 2019, s. 8. 
Na jeviště se vejde Husitská trilogie či Vejšlap. MF DNES. 28. 12. 2019, s. 14. 
Na pár řádcích. Listy Prahy 1. 3. 6. 2019, s. 6. 
„Naše písně vznikají intuitivně.“ Kapela Fekete Seretlek se inspiruje hudbou 

z celého světa. rozhlas.cz. 25. 5. 2019. 
Na šálek čaje. A2. 11. 9. 2019. s. 10. 
Na šálek čaje. advojka.cz. 11. 9. 2019. 
Někdy jen držím ton a čekám. Právo. 2. 3. 2019, s. 17. 
Nymbursko včera. Nymburský deník. 15. 3. 2019, s. 1. 
O hraní, zpěvu, tvořivosti i animovaném alter egu Jiřího Jelínka.  

rozhlas.cz. 27. 5. 2019. 
O pejskovi a kočičce. Pražský deník. 25. 5. 2019, s. 14. 
O veliké řepě v divadle Minor. Události v kultuře. ČT. 13. 6. 2019. 
Oblíbený rodinný festival Struny dětem v Minoru.  

hudebniknihovna.cz. 18. 1. 2019. 
Praha bude pokračovat v pravidelných obměnách ředitelů divadel.  

Divadlo. cz. 10. 1. 2019. 
Očekávané události v pátek 29. března 2019. proglas.cz 29. 3. 2019. 
Ostrava přijede do Prahy již po desáté. divadelni-noviny.cz. 24. 10. 2019. 
Ostrava v Praze divadelně už podesáté. Havlíčkobrodský deník.  

25. 9. 2019, s. 69. 
Ostrava v Praze divadelně už podesáté. Olomoucký deník. 25. 9. 2019, s. 69. 
Ostrava v Praze již podesáté. nase-mesto.cz. 27. 6. 2019. 
Ostrava v Praze již podesáté. i-divadlo.cz. 26. 6. 2019. 
Ostrava v Praze již podesáté. klasikaplus.cz. 3. 7. 2019. 
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Ostrava v Praze již podesáté. operaplus.cz. 8. 7. 2019. 
Ostravští divadelníci opět míří do Prahy. kudyznudy.cz. 31. 10. 2019. 
Pestrobarevný květnový divadelní týden. novinky.cz. 14. 5. 2019. 
Pořadatelská: Jan Bartoš (Prague Music Performance).  

fullmoonzine.cz. 7. 6. 2019. 
Pozvánky. Xantypa. 28. 5. 2019, s. 114. 
Pro rodiny. Metro. 16. 1. 2019, s. 9. 
Program plný hudby, tance a her. tanecnimagazin.cz. 7. 3. 2019. 
Přelet nad loutkářským hnízdem, den první. loutkar.eu. 1. 11. 2019. 
Přelet nad loutkářským hnízdem nejen v Minoru. Divadelní noviny.  

29. 10. 2019, s. 15. 
Přelet nad loutkářským hnízdem představí tradičně bohatý program tentokrát 

nejen v Divadle Minor. prahadnes.info. 30. 10. 2019. 
Příběhy psané v podkroví. MF DNES. 22. 1. 2019, s. 5. 
Půjdem spolu do divadla. Osm tipů, kam v Praze na Vánoce do divadla s dětmi. 
Ráda bych vyskočila ze škatulky. TV mini. 29. 7. 2019, s. 6. 
Radim Vizváry: Nejlépe se vyjadřuji beze slov. Týdeník Rozhlas. 15. 4. 2019, s. 12. 
Radim Vizváry: „Pantomima není mrtvá, jen zakrnělá.“ kulturio.cz. 17. 8. 2019. 
Radujte se, máme pro vás víkendové tipy na poslední březnový víkend. 

kamsdetmi.cz. 27. 3. 2019. 
Rocková hudba má ve Štětí dlouhou tradici. Bigbít oslaví v sobotu 55 let. 

litomerickydenik.cz. 21. 6. 2019. 
Rodina herce a režiséra Ordinace čelila drsným nadávkám: Bylo to nechutný,  

ale už je to pryč. super.cz. 25. 1. 2019. 
Rozhovory. tanecniaktuality.cz. 7. 4. 2019. 
Reditelé divadel se budou po šesti letech měnit. MF DNES. 10. 1. 2019, s. 18. 
Sedí na židlích dvou. TvPohoda. 25. 2. 2019, s. 13. 
Servis. Listy Prahy 1. 1. 5. 2019, s. 4. 
Sís, Zátopek a Amazonky. echoprime.cz. 3. 10. 2019. 
Spisovatel Jaroslav Foglar stále žije. Naše Praha 5. 25. 1. 2019, s. 3. 
Spojuje nás tajemství, divokost, experimenty a láska k hudbě. rozhlas.cz.  

24. 4. 2019. 
Stachova ježibaba se vrací. Ústecký deník. 5. 2. 2019, s. 10. 
Struny dětem. Rodina DNES. 29. 3. 2019, s. 3. 
Struny dětem. cysnews.cz. 25. 3. 2019. 
Struny dětem. Týden. 25. 3. 2019, s. 81. 
Struny dětem. Rodinný festival zaplní , Novoměstskou radnici i Vodičkovu ulici. 

prazskypatriot.cz. 26. 3. 2019. 
Struny dětem nabízejí dílničky a pouliční akce. praha. eu. 25. 3. 2019. 
„Struny dětem” přivítají Anetu Langerovou, Moniku Načevu a další hvězdy. 

tanecnimagazin.cz. 16. 1. 2019. 
Struny dětem přivítají Anetu Langerovou, Moniku Načevu a další hvězdy. 

tanecnimagazin.cz. 27. 3. 2019. 
Struny dětem v Minoru. veverusak.cz. 17. 1. 2019. 
Struny dětem v Minoru. veverusak.cz. 9. 3. 2019. 
Struny dětem v Minoru. Copak.cz. 27. 3. 2019. 
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Struny dětem v Minoru oživí Vodičkovu ulici. informuji.cz. 17. 1. 2019. 
Struny dětem v Minoru podesáté přesvědčí, že umění je přirozenou součástí 

života. casopisharmonie.cz. 25. 3. 2019. 
Struny dětem v Minoru připravily opět pestrý program! Na které umělce se 

můžete těšit? tojesenzace.cz. 19. 1. 2019. 
Struny dětem v Minoru rozehrají poslední březnový víkend pestrobarevný 

program plný hudby, tance a her. divadlo.cz. 6. 3. 2019. 
Struny dětem rozehrají pestrobarevný program plný hudby, tance a her. 

prazskypatriot.cz. 6. 3. 2019. 
Struny dětem rozehrají pestrý program v divadle Minor. Listy Prahy 1.  

1. 3. 2019, s. 1. 
Struny dětem v Minoru rozehrají poslední březnový víkend pestrobarevný 

program plný hudby, tance a her. mistnikultura.cz. 8. 3. 2019. 
Struny dětem v Minoru s Anetou Langerovou a Jiřím Vodičkou. 

casopisharmonie.cz. 16. 1. 2019. 
Struny dětem v Minoru už v březnu. classicpraha.cz. 17. 1. 2019. 
Struny dětem zvou na zábavný víkend. MF DNES. 16. 1. 2019, s. 16. 
Svět internetu v Minoru. Hradecký deník. 18. 5. 2019, s. 10. 
Svět internetu v Minoru. Ústecký deník. 18. 5. 2019, s. 10. 
Šikovné ručičky v Uffu v režii scénografky. rychnovsky.denik.cz. 19. 1. 2019. 
Telegraficky. Týdeník Rozhlas. 11. 2. 2019, s. 6. 
Tipy deníku. Nymburský deník. 14. 3. 2019, s. 2. 
Tipy deníku. Pražský deník. 30. 4. 2019, s. 15. 
Tipy k poslechu rádia - Velikonoce 2019. nekultura.cz. 14. 4. 2019. 
Tipy na březen. Metro. 13. 3. 2019, s. 4. 
Tipy na víkend 30. - 31. března 2019. atlasceska.cz. 27. 3. 2019. 
Tipy pro volný čas. E15. 29. 3. 2019, s. 16. 
To nejlepší z ostravských divadel v Praze. mistnikultura.cz. 9. 7. 2019. 
Trnkovu zahradu najdete ve Ctěnicích. Naše Praha 9. 3. 5. 2019, s. 5. 
Tři dcery a pes. Rodina DNES. 29. 3. 2019, s. 6. 
Tvář první republiky. Barbar! 30. 4. 2019, s. 12. 
TvMiniUni: Zloděj otázek. Cinema. 28. 6. 2019, s. 46. 
Tvůčí dílna v Galerii - Divadlo Minor. kdykde.cz. 26. 1. 2019. 
Twenty years after his death Jaroslav Foglar’s books are as popular as ever. 

radio.cz. 23. 1. 2019. 
Učastníci zájezdu: U dcery Evy Leinweberové je film tabu, za vše mohou tanga. 

denik.cz. 16. 9. 2019. 
Události v kultuře, 9. 3. 2019. ČT D: / ČT Art. 
V Divadle X10 startuje festival Přelet nad loutkářským hnízdem.  

týden.cz. 31. 10. 2019. 
V Minoru dokážou velké věci i ti nejmenší. kdykde.cz. 5. 6. 2019. 
V Minoru dokážou velké věci i ti nejmenší. loutkar. eu. 5. 6. 2019. 
V Minoru poběží Emil Zátopek. i-divadlo.cz. 3. 10. 2019. 
V Minoru poběží Emil Zátopek – Divadlo Minor Praha. akcevcr.cz. 5. 10. 2019. 
V Minoru poběží Emil Zátopek. loutkar.eu. 1. 10. 2019. 

– 44 –



V Minoru se odehraje vánoční příběh z laponského kraje. loutkar.eu. 7. 11. 2019. 
V Minoru se odehraje vánoční příběh z laponského kraje. divadlo.cz. 8. 11. 2019. 
Vánoční příběh z Laponska. Hradecký deník. 9. 11. 2019, s. 10. 
Vánoční příběh z Laponska. Moravskoslezský deník. 9. 11. 2019, s. 10. 
Velký přehled akcí na Žďársku. Týdeník Vysočina. 19. 9. 2019, s. 6. 
Vida Neuwirthová: Princezna Bosana mě provází celý život.  

zitteplice.cz. 18. 3. 2019. 
Víkendové Struny dětem v Minoru i na radnici. Právo. 29. 3. 2019, s. 11. 
Víkendové tipy. Boleslavský deník. 31. 5. 2019, s. 10. 
Víkendové tipy. Pražský deník. 15. 1. 2019, s. 10. 
Víkendové tipy. Pražský deník. 22. 3. 2019. 
Víkendové tipy. Pražský deník. 12. 4. 2019. 
Víkendové tipy. Pražský deník. 18. 4. 2019, s. 10. 
Víkendové tipy. Pražský deník. 24. 5. 2019, s. 12. 
Víkendové tipy. Pražský deník. 31. 5. 2019, s. 10. 
Víkendové tipy. Pražský deník. 7. 6. 2019, s. 10. 
Víkendové tipy. Rakovnický deník. 31. 5. 2019, s. 10. 
Víkendové tipy. Havlíčkobrodský deník. 20. 9. 2019, s. 10. 
Vladimír Mišík se konečně vrací na podia. A zazpívá s celou rodinou. 

24zpravy.com. 24. 4. 2019. 
Z Déčka k první knížce. Mladá pražská autorka má ráda Vyšehrad nebo Kroužky. 

milujemeprahu.cz. 3. 6. 2019. 
Z deníku redaktorky. Glanc. 12. 12. 2019, s. 112. 
Zahrádkaření je moje radost. TV magazín. 21. 1. 2019, s. 16. 
Zajímavosti týdne. Vlasta. 27. 3. 2019, s. 6. 
Zá-to-pek!v Minoru. Hradecký deník. 5. 10. 2019, s. 10. 
Zázraky na atletickém oválu. Lidové noviny. 9. 10. 2019, s. 9. 
Žhavé zprávy. Blesk. 25. 1. 2019, s. 16. 
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7. OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY, ÚČAST  
NA FESTIVALECH V DANÉM ROCE 

 
Inscenace Koukej, svět! se v červnu hrála na festivalu Mateřinka v Liberci. 
 
 

8. DALŠÍ PROJEKTY DIVADLA V DANÉM ROCE 
(VLASTNÍ FESTIVALY, PŘEHLÍDKY ATD.)  

 
MINOR BEZ HRANIC 
Nadále rozvíjíme Mimodivadelní aktivity – vzdělávací dílny, specializované works-
hopy, tvůrčí dílny v Galerii a outdoorové hry.  
 
V roce 2019, resp. v sezóně 2018/2019 byly divákům nabídnuty následující dílny 
a workshopy. 
 
Dílna/Workshop             Vede Délka Věk 
 
Tvůrčí dílny                       různí výtvarníci bez omezení 3+ 
 
Prohlídka divadla             herci nebo uvaděči cca 45min 3+ 
 
Natiskni Sito!                   Tomáš Roubal,  2h30min–3h 9–13 let 
                                           Eva Maceková 
 
Dílna klasického               Veronika Svobodová,  3h 7–15 let 
animovaného filmu          Magdalena Kvasničková 
 
Tajemství temné              Zbyněk Hrbata, 2h 8–13 let 
komory                              Ema Vlčková  
 
Zvuk mi není fuk              Jakub Rataj 1h 45min 6–12 let  
 
Bubnování v kruhu          Jan Hrovatitsch 1h 10min 6–13 let 
 
Jednou nohou v cirkuse  Václav Jelínek 2h 9+ 
 
Včelám dík!                       August Uváčik, 3h 7+ 
                                           Eva Pecháčková 
 
...a tak jsem běžel            *Lektoři divadla Minor 45min 8–12 let  
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Dílna/Workshop             Vede Délka Věk 
 
Game                                 *Lektoři divadla Minor 45min 6–12 let 
 
Hau dů jů dů                    *Lektoři divadla Minor 45min 6–12 let 
 
Jak (si) herci hrají            *Lektoři divadla Minor 20+30min 6–15 let 
 
Libozvuky?!                     *Lektoři divadla Minor 45min 6–9 let 
 
Jsme tým!                         *Lektoři divadla Minor 45min 6–12 let 
 
Na okamžik husitou...    *Lektoři divadla Minor 45min 7–12 let 
  
Tohle je Sherwood           *Lektoři divadla Minor 45min 6–12 let 
 
Divadlo v kostce               *Lektoři divadla Minor 3×45min 1.–9. třída 
 
Jsem já hrdina?                *Lektoři divadla Minor 3×45min 3.–7. třída 
 
Jak se žije svobodně        *Lektoři divadla Minor 3×45min 5.–9. třída  
 
Čteme hrou                      Kateřina Bohadlová 50min 3–6 let  
                                           + doprovod 
 
Poprvé do divadla            *Lektoři divadla Minor 35min+35min 3–8 let 
 
Staň se divákem               *Lektoři divadla Minor 35min+35min 3–8 let 
 
S divadlem do třídy         Michaela Váňová 4h učitelé 
                                           a studenti  
 
Se třídou do divadla        Michaela Váňová 8h učitelé  
                                           a studenti 
 
 
 
 
 
*Lektoři divadla Minor:  

Vojtěch Löffelmann, Jitka Míčková, Božena Osvaldová, Michaela Váňová 
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Nadále jsou rozvíjeny Mimodivadelní aktivity – vzdělávací dílny, specializované 
workshopy, tvůrčí dílny v Galerii a také outdoorové hry. K již uváděným hrám Pe-
třínský maják, Republika! a vznikly dvě nové: Vysílač GO84 a  Petrův příběh věno-
vaný 30. výročí Sametové revoluce. 
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V květnu proběhla na střeše Zemědělského muzea dílna Včelám dík, která byla vě-
nována včelařství.  

O letních prázdninách byla uspořádána Prázdninová skrýšovka, v rámci které 
mohli příznivci Minoru hledat v okolí Prahy kešky vždy spjaté s určitou inscenací.  
 
Od února do června se hrála inscenace Perníková chaloupka v divadle Komedie. 
Inscenace Mami, už tam budem? se po celý rok hrála také na zájezdech. 

Na středních školách se přímo ve třídách hrálo monodrama určené studentům 
Válka profesora Klamma v podání Oldřicha Navrátila. 

V červnu se v areálu zámku Ctěnice hrála upravená verze inscenace Trnkovy za-
hrady Zahrada open air. 
 
 
VÝSTAVY V GALERII PONORKA 
Po celou sezónu probíhají každý měsíc jiné výstavy v galerii Ponorka. Tento prostor 
slouží k odpočinku diváků, především školních dětí, během představení. K výstavám 
se dle přání tvůrců konají vernisáže. 
 
V sobotu 16. listopadu 2019 se konala Noc divadel.  
 
Inscenace Mami, už tam budem? a Autobus se po celý rok hrály také na zájezdech 
po celé České republice. 
 
Na středních školách se přímo ve třídách hrálo monodrama určené studentům Vál-
ka profesora Klamma v podání Oldřicha Navrátila. 
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9. HOSTÉ DIVADLA V DANÉM ROCE 
 
Od 29. do 31. března se v Minoru konal hudební festival pro celou rodinu Struny 

dětem, v rámci kterého Minor odehrál inscenaci Toodle-noodle. 
10. dubna proběhl na Malé scéně koncert skupiny Ogari, ve které účinkují někteří 

minorští muzikanti. 
31. října byla v Minoru uvedena inscenace Ronja, dcera loupežníka Divadla loutek 

z Ostravy. 
6. a 11. října a 15. a 17. listopadu byla uvedena inscenace Bajaja z produkce Studia 

Damúza.  
Od 2. do 4. listopadu se konal Přelet nad loutkářským hnízdem – 28. ročník pře-

hlídky nejlepších loutkových inscenací profesionálního i amatérského loutkového 
divadla.  

27. listopadu proběhl křest nového CD kapely Bombarďák. 
Po celý rok v Minoru probíhala scénická čtení v rámci projektu LiStOVáNí. 
Dismanův rozhlasový dětský soubor po celý rok prezentoval svou tvorbu v rámci 

barterové spolupráce s Českým rozhlasem.  
 



10. VÝKONOVÉ UKAZATELE 
 

10.1 NÁVŠTĚVNOST A TRŽEBNOST 

 

10.2 NÁKLADY NA NOVÉ INSCENACE

– 51 –



11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
 

11.1  ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2019
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11.2  ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2019 
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11.3  PLNĚNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY
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11.4  ROZBOR HOSPODAŘENÍ – KOMENTÁŘ
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'''

'' '

a/,+2*$'b/#$3'PL'@/,#$%DC#%4L'$A3L,#I#-'4'#L%*C25E-?-P'./##$%DCP<'4DC3H' E%$5'

A3$,$($,L#&','%$5*+25'%C'(B/($,+?-'*/%0#$5J'

!"#$#%&'"()*+, !"#$%&' !"#$#%&'"()*+, !"#$%&'

(")*%+,-.#!$/%01.-23*%+45.16(- 789/: #5;!<=45>?%+4@(-/%!>542=%=%A.4B :CD/9

.5+4=>=/%4->")-/%+4=3*/%# EF:/7 5#!=!3*%#G1B2H%I%1.4B5>=(*%+5+G=! C/C

;5!5/%>".-5 EEJ/F +5+G=!6H%)+45#!,-.65>@3*%KL5MN E::/E

653!45GH%6G"M=!")=(- EFD/7 2=365>3*%+5+G=!6H C/C

52U-6!1/%VVNW%=+5.$ :9E/J "3#!=G=(-/%+,*+4=>=%>X#!=> C/C

+54=.-3#!>*/%Y65G-3* FFF/F 5#!=!3*%#G1B2H E:8/9

#G1B2H%!-(03"(6?05%(0=4=6!-41 :77/9 -.(/.0 1'12345

!"#$%&'(')$*+,-$./'01##$%21 !"#$%&'

()*!(+,+-.%/)+0*123%/)+#!+) 4565

!)7-3%8%)9(:;23 <=46=

!)7-3%8;%/)+/;>;'0?%/@9,2A!3 BB564

+#!;!0?%CD0+#3 56B

34+-45 67897
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• %AC?/+*/($,+#"'P+*$$1?)$2''

• +jC#D53#-'./##$%D','$1*+%0'45*D53&'+'5PI#-'

• ,&2+,+DC*%4H'+'#+4*+2+DC*%4H'./##$%0'

• A$BL2L#-'$21$3#"?)'453(Z<'Q4$*C#-'+'E/#"?)',(2I*L,+?-?)'+4?-''

• 3C4*+P#-'./##$%D'+'P+34C0#j'

• ,"3$1+')C3<')3+.C4'+'2ID%4"?)'4$.L34Z'

• ,"3$1+'$2I,Z'+'$2I,#-?)'2$A*l4Z'

• )$%0#%4L'./##$%D'

• A3$#LECP'+'AZE.$,L#-',I?-'P$,/D"?):'

!"%*C2C4')$%A$2+BC#-','2$A*l4$,H'./##$%0'EC'm6;9<O'0%:'>.:''

K/%4' (' an' #+,3)5ECPC' 5@-D' 4C' 43&o' (LA$3#H)$' )$%A$2LB%4H)$' ,"%*C245' )*+,#-'

./##$%0:'

\" 4',&76$&(:-*5$

Y3$%DBC24&'#+'A*+D&'1&*&'.C3AL#&',C',"Q/'8_:=_e<O'0%:'>.<'?$@'ABC2%D+,5EC'877<7'G'

5A3+,C#H)$' 3$(A$.D5:' p/P/D' 1&*' ,' A3Z1I)5' 3$45' 5A3+,C#' ,' #L,+(#$%0' #+'

AC3%$#L*#-'(PI#&'%$5,/%CE-?-'%'./##$%o'2/,+2*+:''

Y3ZPI3#"'ABCA$.DC#"'A$.CD'(+PI%D#+#?Z'./#/*'4C'4$#?/'3$45'F9<7O:''

[C*4$,"' A3ZPI3#"' )351"' PI%-.#-' A*+D<' (+)3#5E-?-' ,CQ4C3H' AB-A*+D4&' +' $2PI#&<'

./#/*'=8:6=e<N'>.:'

#" ;/%+601$]&0,^$<07/*5<P$

>3$PI' /#,C%0.#-?)' +4?-<' q#+#?$,+#"?)' (' 4+A/DL*$,"?)' ,"2+EZ'TbY' WA$A%+#"?)'

,' f+15*?C' =X<' 1&*&' 3C+*/($,L#&' #L%*C25E-?-' /#,C%0.#-' +4?C<' 43&DH' A3$%DBC24&'

/#,C%0.#-)$'k$#25'2/,+2*+<','?C*4$,H',"Q/'8:O;e<_'0%:'>.J'

• Y$B-(C#-'P/43$A$3DZ'2$'P/43$k$#Z''=eF<8'0%:'>.'

• SC4$#%D354?C'4+#?C*LB-'O_<8'0%:'>.'

• gA3+,+'+'(LDI@$,H'*+4$,L#-'A$2*+)&',C*4H'%?H#&'68=<F'0%:'>.'

• Y$B-(C#-'r$1$'Y3/%P+'%,IDC*''eFF<6'0%:'>.'

• Y$.-D+.'A3$'$21+,C#-'(,545'Oe<8'(/%:'>.'

• VCD'%D52/$,"?)'4$#2C#(LD$3$,"?)'P/43$k$#Z'867<9'0%:'>.'

aL*C'1&*'A3$,C2C#'$2,$2'(B/($,+DC*/'W+'#L%*C2#H'(,"QC#-'dsYX',C',"Q/'8_7<7'0%:'>.'

+'.C3AL#-'F7<7'0%:'>.','A3+,$P$?/'BC2/DC*C'$3j+#/(+?C'#+'A$%-*C#-'$A3+,:'

_" '67`%$

hA3+,C#"'3$(A$.CD'A3$'3$4'6789',')*+,#-'./##$%0'1&*','$1*+%0'#L4*+2Z'ABC43$.C#'

$'7<;'G<'#+'%D3+#I',"#$%Z'$'7<F'G:''
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KD3LD5' ,' )*+,#-' ./##$%0' ,C' ,"Q/' 6;_:9F=<__' >.' #+,3)5ECPC' 43"D' ,' A*#H' ,"Q/' (C'

(/%45' (' 2$A*l4$,H' ./##$%0' W6;9:F_=<8_' >.Xt' (1&DC4' (/%45' an' ,C' ,"Q/' O=9<=7' >.'

#+,3)5ECPC'ABC,H%D'2$'3C(C3,#-)$'k$#25'2/,+2*+:'

!'Y3+(C';:6:6767'''

s#j:'K2C#I4'YC?)L.C4'

BC2/DC*'2/,+2*+'b/#$3'



12. PODPOROVATELÉ, DÁRCI,  
MECENÁŠI, SPONZOŘI 

 

Generální přítel divadla Minor pojišťovna Allianz a.s. významně podpořil divadlo od-
běrem reklamních služeb v hodnotě 450.000,– Kč.
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