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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 spoje-
ných především se získáním nové moderní budovy ve Vodičkově ulici, za kterou 
divadlo obdrželo prestižní ocenění Stavba roku 2002 a Cenu primátora hlavního 
města Prahy za vytvoření ojedinělého prostoru pro kulturní aktivity dětí. 

Kromě hraní v dopoledních časech pro mateřské a základní školy se Minor za-
měřuje na rodiče s dětmi, čemuž odpovídá jak repertoár, tak také hrací časy. Pro 
veřejnost hraje od čtvrtka do neděle na dvou scénách. Minor se díky podvečerním 
představením stává mnohem více otevřeným divadelním prostorem, který zajímá 
i tvůrce, kteří se tvorbě pro děti jinak moc nevěnují. 

Repertoár Minoru tvoří pestrá škála titulů, zahrnující dramatizace klasických děl 
dětské literatury, adaptace pohádek i autorskou tvorbu včetně různých experi-
mentálních forem. Žánrově je škála repertoáru také poměrně pestrá, ve většině 
inscenací účinkuje živá kapela složená z profesionálních muzikantů. Minorské ins-
cenace jsou za hudební složku inscenací oceňovány veřejností i kritikou – na Fes-
tivalech Skupova Plzeň a Mateřinka Liberec získal opakovaně cenu tým Dalibora 
Muchy, Tomáše Vychytila a Luboše Nohavici a Jan Matásek. 

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. 

Hlavním tématem, o kterém se diskutuje s režiséry, je způsob, jakým učinit kaž-
dou 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 pracuje 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 (Jiří Adámek, Braňo Holiček, Jakub Vašíček, Jiří 
Jelínek, Jan Jirků, Apolena Novotná, Petr Vodička, Rosťa Novák, Eva Leiweberová),  
tak i výrazné osobnosti českého divadelního světa – režisér a dramatik David  
Drábek, bratři Formani, Arnošt Goldflam aj. Novým přínosem pro žánr pohybo-
vého divadla je choreografka a režisérka Lenka Vagnerová a mim Radim Vizváry.

Minor nemá vlastní soubor, herci a další tvůrci jsou najímáni na každou insce-
naci zvlášť podle potřeb režiséra a daného žánru. Tento systém umožňuje najímat 
umělce s nejlepšími požadovanými dovednostmi a režisér může lépe naplnit svou 
vizi. Vznikla tak komunita spolupracovníků Minoru, kteří se řídí půlročním plánem 
vydaným ve velkém předstihu tak, aby si všichni mohli přizpůsobit své další aktivi-
ty. Provozně je tento systém náročnější, ale celková umělecká úroveň se dle soudu 
spolupracujících režisérů výrazně zlepšila.
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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, 
Indonésie, Německo, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Rusko), inscenace Z knihy 
džunglí se dosud hrála v šesti jazycích – ve slovenštině, slovinštině, polštině, ja-
ponštině, němčině a angličtině.

Minor jezdí oproti jiným loutkovým divadlům na zájezdy zcela minimálně, větši-
nou 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. 
Dalším důvodem je vlastní prostor divadla, bývalé kino, který se výrazně liší od 
jiných divadel, a jakýkoli výjezd bývá technicky velice náročný, často nerealizova-
telný díky přizpůsobení inscenací budově a vybavení Minoru. 

V roce 2018 divadlo Minor odehrálo 468 vlastních představení.

Díky podpoře magistrátu může pražským dětem nabídnout za nízké vstupné vyso-
ce kultivovanou divadelní podívanou.

Divadlo Minor se po celý rok těšilo extrémnímu zájmu diváků. Většina představení 
je vyprodána okamžitě po zahájení předprodeje. Z tohoto důvodu je Minor nucen 
stále rozšiřovat nabídku dalších kulturně vzdělávacích zážitků, a to nejen divadel-
ních. Jelikož veškeré prostory divadla jsou nyní maximálně vytíženy, expanduje Mi-
nor do nových, nedivadelních míst. Cílem a snahou vedení divadla a všech tvůrců 
je uspokojit všechny věkové kategorie dětí, tj. od 0 do 15 let. Minor nadále rozvíjí 
svou ideu proměnit divadlo Minor v Kulturní centrum pro celou rodinu. 
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Status
Divadlo Minor je příspěvkovou organizací zřizovanou hlavním městem Praha.
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2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

Vážení,
divadlo Minor se i v uplynulém roce těšilo nebývalému 
zájmu malých i velkých diváků. Abychom lépe uspokojili 
mladší věkovou kategorii, rozhodli jsme se navýšit počty 
představení na Malé scéně, která svou kapacitou 80 míst 
není zase tak “malá”. 

V roce 2018 zde přibyly dvě inscenace pro předškolní 
děti a v roce 2019 plánujeme uvést tři premiéry. Považu-
jeme za důležité věnovat se i věkové kategorii od 2 let, ne-
boť rodiče takto malých dětí mají o návštěvu divadla velký 

zájem a často se svými batolaty navštěvují i představení pro starší děti, což může 
ovlivnit kvalitu diváckého zážitku všech zúčastněných.  K inscenaci Mimino proto 
přibude v červnu 2019 výpravná pohádka O veliké řepě.

Ve velkém sále vznikly dvě originální autorské inscenace – adaptace klasického 
příběhu Pinokio a především představení v angličtině pro české děti Toodle-noodle. 

Kromě již zavedených vzdělávacích dílen rozvíjíme oblíbený doplňkový pro-
gram, a to outdoorové hry. Jedná se o procházky Prahou, v rámci které účastníci 
plní různé úkoly.  

V  Galerii Minor byl v září umístěn nový objekt pro děti Letadlo, ve kterém je 
zakomponována skluzavka. Jeho autorem je minorský výtvarník Jakub Zich.

Naším cílem je i nadále rozvíjet Minor coby kulturní centrum pro celou rodinu.
Zdraví
Zdenek Pecháček  V Praze 20. 3. 2019
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

ORGANIZAČNÍ SCHEMA DIVADLA MINOR K 31� 1� 2018 
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SOUPIS ZAMĚSTNANCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ 2018 
SOUPIS	ZAMĚSTNANCŮ	A	SPOLUPRACOVNÍKŮ

ZAMĚSTNANCI

příjmení	a	jméno právní	titul profese úvazek

BERÁNKOVÁ	JANA pracovní	poměr švadlena 0,80

CIBULOVÁ	LUCIE pracovní	poměr garderobiér 1,00

ČÍŽEK	JINDŘICH pracovní	poměr zvukař		(do	5/2018) 1,00

DLOUHÝ	MIREK pracovní	poměr vedoucí	UTP 1,00

DLOUHÝ	MIREK pracovní	poměr řidič 0,25

FERENCOVÁ	MARIE pracovní	poměr obchodní	referent	-	pokladní	vstupenek 1,00

HÁDR	PETR pracovní	poměr vedoucí	stavěč 1,00

HAKENOVÁ	KATEŘINA pracovní	poměr produkční	/	tajemník	US		(do	7/2018) 1,00

HANYŠ	JAN pracovní	poměr umělecký	kašér 1,00

HANYŠ	JAN pracovní	poměr řidič 0,25

HOLIČEK	BRANISLAV pracovní	poměr umělecký	šéf 0,50

HORÁK	JOSEF pracovní	poměr pracovník	propagace 1,00

HRBATA	ZBYNĚK pracovní	poměr stavěč 1,00

HUBIČKA	VLADIMÍR pracovní	poměr tech.	prac.	malé	scény	-	osvětlovač 1,00

HUBIČKA	VRATISLAV pracovní	poměr stavěč 1,00

JÍNA	KAREL pracovní	poměr zvukař 1,00

KALMUK	LIUBOV pracovní	poměr uklízečka 1,00

KÁROVÁ	ZUZANA pracovní	poměr maskér 1,00

KÁROVÁ	ZUZANA pracovní	poměr garderobiér 0,25

KINDLOVÁ	ANNA pracovní	poměr obchodní	referent	-	pokladní	vstupenek 1,00

KOPECKÁ	IVA pracovní	poměr dramaturg 1,00

KOTOUN	MICHAL pracovní	poměr osvětlovač 0,50

KREJČOVÁ	SOŇA pracovní	poměr pom.	ekonom	-	pokladní 1,00

KUFR	JIŘÍ pracovní	poměr osvětlovač	/	provozní	náměstek 1,00

KUFR	JIŘÍ pracovní	poměr řidič 0,25

MACHALA	VLADIMÍR pracovní	poměr stavěč 1,00

MAŠKOVÁ	PETRA pracovní	poměr finanční	účetní 1,00

MATOUŠEK	KAREL pracovní	poměr mikrofonista,	rekvizitář 1,00

MRÁZEK	JIŘÍ pracovní	poměr inspice 1,00

MRÁZEK	JIŘÍ pracovní	poměr řidič 0,25

MRÁZEK	VÍT pracovní	poměr inspektor	hlediště 1,00

NAGAJ	JAKUB pracovní	poměr osvětlovač 1,00

PANGRÁC	LUDĚK pracovní	poměr osvětlovač 1,00

PECHÁČEK	ZDENEK pracovní	poměr ředitel 1,00

PECHÁČKOVÁ	EVA pracovní	poměr pracovník	propagace	-	Galerie,	Obchod 1,00

PETERKA	JAN pracovní	poměr vrátný	/	správce	majetku 1,00

POKORNÁ	IVANA pracovní	poměr pomocný	umělecko	-	technický	pracovník 0,50

POSPÍŠILOVÁ	JANA pracovní	poměr vedoucí	dílen 1,00

PŘIKRYL	JAROSLAV pracovní	poměr řidič 0,25

PŘIKRYL	JAROSLAV pracovní	poměr vedoucí	hospodářské	správy 1,00
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příjmení	a	jméno právní	titul profese úvazek

ROUBAL	TOMÁŠ pracovní	poměr tech.	prac.	malé	scény	-	osvětlovač 1,00

ROUŠ	STANISLAV pracovní	poměr inspicient 1,00

RUDIACHENKO	LIUDMYLA pracovní	poměr uklízečka		(do	4/2018) 1,00

SKLENÁŘ	JOSEF pracovní	poměr vrátný 1,00

SKLENÁŘOVÁ	EVA pracovní	poměr uklízečka 1,00

SKLENÁŘOVÁ	EVA pracovní	poměr vrátný 0,50

STREJČEK	LUCIE pracovní	poměr mikrofonista,	rekvizitář 1,00

SÝKOROVÁ	MILENA pracovní	poměr asistentka	ředitele 1,00

ŠMALCLOVÁ	LENKA pracovní	poměr pomocný	umělecko	-	technický	pracovník 1,00

ŠVEC	MARTIN pracovní	poměr inspicient 1,00

TURCHICHOVÁ	MAGDALENA pracovní	poměr vedoucí	marketingu	a	produkce 1,00

URBÁNKOVÁ	DAGMAR pracovní	poměr pracovník	propagace 1,00

VORUDOVÁ	KATEŘINA pracovní	poměr produkční	/	tajemník	US 1,00

WOLF	ZDENĚK pracovní	poměr stavěč 1,00

ZÁMEČNÍK	TOMÁŠ pracovní	poměr ekonomický	náměstek 1,00

ZICH	JAKUB pracovní	poměr výtvarník 0,90

ZICHOVÁ	PETRA pracovní	poměr dramaturg 1,00

SPOLUPRACOVNÍCI

příjmení	a	jméno právní	titul profese úvazek

ANTOŇOVÁ	IVANA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

ADEBAYO	-	MATUŠEK DoPČ obchod	Minor max	20	hod	/	týden

BOLTÍKOVÁ	PETRA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

BRAUNSBERGEROVÁ	TEREZA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

BURDOVÁ	ELIŠKA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

ČECH	MATĚJ DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

ČECHOVÁ	MARIE DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

ČERNÁ	MICHAELA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

DUDKOVÁ	ANTONIE DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

FALCMANN	MIROSLAV DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

FEJK	FRANTIŠEK DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

FRANK	VOJTĚCH DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

GALLEGO	MARTA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

GOLDFLAM	OTTO DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

HANTÁKOVÁ	MARIE DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

HAŠKOVEC	TOMÁŠ DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

HOLUBOVÁ	KAROLÍNA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

JAKUBEC	KRYŠTOF DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

JANDLOVÁ	ZUZANA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

JANDUSOVÁ	MARTINA DoPP lektorka	anglického	jazyka,	překladatelka max	200	hod	/	rok

JERHOTOVÁ	ANNA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

KÁRA	JAROSLAV DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden
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příjmení	a	jméno právní	titul profese úvazek

KAVKOVÁ	JITKA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

KAVKOVÁ	MARTINA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

KINDLOVÁ	ANNA DoPP úklid max	300	hod	/	rok

KINDLOVÁ	BARBORA DoPČ roznos	propagačních	materiálů max	20	hod	/	měsíc

KOUKALOVÁ	KANAKO DoPP obchod	Minor max	300	hod	/	rok

KREJČOVÁ	SOŇA DoPP obchod	Minor max	150	hod	/	rok

KREJČOVÁ	SOŇA DoPP archiv 12,5	hod	/	měsíc

KŘÍŽOVÁ	MARIE DoPP vrátná max	300	hod	/	rok

LANDA	DAVID DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

LEBEDOVÁ	ANNA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

MATIKO	TETYANA DoPP úklid max	300	hod	/	rok

MAURER	ABRAHAM DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

MOUALHI	JASMIN DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

MRÁZEK	JAN DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

MRÁZKOVÁ	MARIE DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

NEUMANOVÁ	HANA DoPP zpracování	mezd 25	hod	/	měsíc

NOVÁ	ADÉLA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

NOVOTNÝ	VOJTĚCH DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

OKHOTNIKOVA	DARIA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

OLÁH	JITKA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

OSVALDOVÁ	BOŽENA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

PECHÁČKOVÁ	MARIANA DoPČ obchod	Minor max	300	hod	/	rok

RÁBELOVÁ	MARIE DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

SIMANDLOVÁ	ZUZANA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

SKLENÁŘ	MICHAL DoPP uklízeč max	255	hod	/	rok

STRÁNÍKOVÁ	ANEŽKA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

SÝKOROVÁ	BĚLA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

SÝKOROVÁ	MILENA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

ŠLEHOFEROVÁ	KLÁRA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

ŠORM	JAKUB DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

ŠTANCLOVÁ	RŮŽENA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

ŠTRÉBLOVÁ	DEBORA DoPP obchod	Minor max	300	hod.	/	rok

ŠVARCOVÁ	BARBORA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

TYTOR	ANTON DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

TYTOR	DOSJA DoPP úklid max	100	hod	/	rok

VAVRISOVÁ	MICHAELA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

VAVŘINOVÁ	NATÁLIE DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

VOLDRÁBOVÁ	ADÉLA DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden

VONDRÁŠKOVÁ	LINDA DoPP garderoba max	300	hod	/	rok

ZÁMEČNÍK	TOMÁŠ DoPP evidence	majetku 12,5	hod	/	měsíc

ZVĚŘINA	MIROSLAV DoPČ uvaděč/ka,	šatnář/ka max	20	hod	/	týden
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SOUPIS HOSTUJÍCÍCH UMĚLCŮ 2018
SOUPIS	HOSTUJÍCÍCH	UMĚLCŮ

příjmení	a	jméno druh	um.	výkonu příjmení	a	jméno druh	um.	výkonu

ADÁMEK	JIŘÍ režisér	/	ka FIALA	RICHARD herec	/	herečka

ADAMOVÁ	SOFIA herec	/	herečka FOLVARČNÝ	JAKUB herec	/	herečka

ALBRECHT	JAKUB herec	/	herečka FORMAN	MATĚJ režisér	/	ka

ARNDT	JAN výtvarník	/	výtvarnice FORMAN	PETR režisér	/	ka

AUFFRAY	MAËLANE herec	/	herečka FRANKOVÁ	KRISTÝNA herec	/	herečka

BABAN	DŽIAN hudebník	/	hudebnice FRÖSSLOVÁ	MARKÉTA herec	/	herečka

BAKOŠOVÁ	JOSEFINA výtvarník	/	výtvarnice FRYŠOVÁ	NIKOL herec	/	herečka

BALNER	PAVLÍNA herec	/	herečka GOLDFLAM	ARNOŠT herec	/	herečka

BARROUQUÉRE	FANNY herec	/	herečka GRÖDLOVÁ	ELIŠKA výtvarník	/	výtvarnice

BARTOŠ	ERIK animace HÁDR	PETR herec	/	herečka

BAŠISTA	BRANISLAV herec	/	herečka HAJDINOVÁ	KLÁRA herec	/	herečka

BAUER	ONDŘEJ herec	/	herečka HÁJEK	ROBERT herec	/	herečka

BENEŠ	MATĚJ zvukař HAŠEK	GUSTAV herec	/	herečka

BENEŠOVÁ	MAGNAN	TEREZA výtvarník	/	výtvarnice HEJNÝ	MARTIN výtvarník	/	výtvarnice

BOHADLOVÁ	KATEŘINA výtvarník	/	výtvarnice HENDRYCHOVÁ	IVANA herec	/	herečka

BOUZEK	LUKÁŠ herec	/	herečka HERIBAN	MICHAL herec	/	herečka

BRABEC	JAROSLAV hudebník	/	hudebnice HOLIČKOVÁ	VENDULA herec	/	herečka

BRADÁČEK	LUKÁŠ výtvarník	/	výtvarnice HOMOLA	LUKÁŠ herec	/	herečka

BRADÁČKOVÁ	ERIKA výtvarník	/	výtvarnice HORÁK	JOSEF herec	/	herečka

BŘICHÁČ	RADEK hudebník	/	hudebnice HORKÝ	PETR herec	/	herečka

BUBNÍKOVÁ	ANNA herec	/	herečka HOUSKOVÁ	KATEŘINA výtvarník	/	výtvarnice

BURÁŠOVÁ	JANA herec	/	herečka HŘÍBEK	VOJTĚCH herec	/	herečka

CAPKO	ŠTEFAN herec	/	herečka HROVATITSCH	JAN hudebník	/	hudebnice

ČECHOVÁ	BARBORA výtvarník	/	výtvarnice HRUŠKA	MAREK	GABRIEL výtvarník	/	výtvarnice

ČERNOCHOVÁ	BARBORA herec	/	herečka HUSÁKOVÁ	NAĎA herec	/	herečka

ČERNÝ	ONDŘEJ herec	/	herečka JAKEŠ	MILAN hudebník	/	hudebnice

CHLEBOUNOVÁ	MARTINA výtvarník	/	výtvarnice JELÍNEK	JIŘÍ režisér	/	ka

CHMELAŘ	HYNEK herec	/	herečka JELÍNEK	VÁCLAV herec	/	herečka

CÍSAŘOVÁ	KATEŘINA herec	/	herečka JENICKÁ	ALŽBĚTA herec	/	herečka

ČÍŽEK	JINDŘICH zvukař JENICKÝ	EDUARD herec	/	herečka

ČÍŽEK	MIKULÁŠ herec	/	herečka JEVIČ	FILIP herec	/	herečka

CMUNTOVÁ	BRIGITA herec	/	herečka JINDROVÁ	PAVLÍNA výtvarník	/	výtvarnice

DAŇHOVÁ	VALÉRIA herec	/	herečka JIRKŮ	JAN režisér	/	ka

DIVIŠOVÁ	DOMINIKA herec	/	herečka JOURA	BOŘEK herec	/	herečka

DOUBRAVA	MAREK hudebník	/	hudebnice KEKELÁKOVÁ	ANNA výtvarník	/	výtvarnice

DUCHAŇOVÁ	ANNA herec	/	herečka KLIMEŠOVÁ	DANIELA výtvarník	/	výtvarnice

DVOŘÁKOVÁ	MARKÉTA herec	/	herečka KNIHA	JIŘÍ herec	/	herečka

ELIAŠ	ANTON herec	/	herečka KOMÁREK	JAN výtvarník	/	výtvarnice

FEČO	JOSEF herec	/	herečka KOPECKÝ	JAKUB výtvarník	/	výtvarnice

FENDRICHOVÁ	PAVLA hlasový	pedagog KOREIS	VIKTOR výtvarník	/	výtvarnice

FENEŠ	RADEK zvukař KOUKALOVÁ	KANAKO výtvarník	/	výtvarnice
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příjmení	a	jméno druh	um.	výkonu příjmení	a	jméno druh	um.	výkonu

KRÁTKÝ	VÁCLAV herec	/	herečka PAVLOVČINOVÁ	RADKA herec	/	herečka

KRATOCHVÍL	KAREL herec	/	herečka PAZDERKA	MICHAL herec	/	herečka

KROUPA	MATĚJ hudebník	/	hudebnice PEČENKA	KAREL výtvarník	/	výtvarnice

KRTIČKOVÁ	ANNA výtvarník	/	výtvarnice PELIKÁN	IVAN herec	/	herečka

KUBÁTOVÁ	BARBORA herec	/	herečka PĚNKA	ŠTĚPÁN výtvarník	/	výtvarnice

KUBEŠOVÁ	KATEŘINA výtvarník	/	výtvarnice PEPRNÝ	LIBOR výtvarník	/	výtvarnice

KUČEROVÁ	KARLA výtvarník	/	výtvarnice PETRÁK	MATĚJ herec	/	herečka

KUKOVIČOVÁ	MICHAELA výtvarník	/	výtvarnice POLÁK	ANDREJ herec	/	herečka

KVASNIČKOVÁ	MAGDALENA výtvarník	/	výtvarnice POSPÍŠIL	MATĚJ animace

KVASNICOVÁ	ZUZANA výtvarník	/	výtvarnice PROCHÁZKA	RICHARD hudebník	/	hudebnice

KYSELKA	TOMÁŠ herec	/	herečka RADOVSKÁ	ALENA výtvarník	/	výtvarnice

LAŠTOVKA	JIŘÍ herec	/	herečka RAJNIŠOVÁ	NATÁLIE výtvarník	/	výtvarnice

LÁTAL	JAN výtvarník	/	výtvarnice RATAJ	JAKUB herec	/	herečka

LÁTALOVÁ	VENDULA výtvarník	/	výtvarnice REIF	PETR herec	/	herečka

LEINWEBEROVÁ	EVA herec	/	herečka ŘEZÁČOVÁ	HEDVIKA herec	/	herečka

LÖFFELMANN	VOJTĚCH výtvarník	/	výtvarnice ROMANOVSKÝ	MICHAEL herec	/	herečka

MACHALOVÁ	IVANA herec	/	herečka ROUBAL	TOMÁŠ výtvarník	/	výtvarnice

MÁCHOVÁ	MARCELA herec	/	herečka SAMEK	DANIEL herec	/	herečka

MAJERČÍKOVÁ	PETRA výtvarník	/	výtvarnice ŠÁŠINKA	MICHAL herec	/	herečka

MATÁSEK	JAN hudebník	/	hudebnice SCHMIDTMAJEROVÁ	ANNA herec	/	herečka

MATOUŠEK	KAREL inspice SCHMIDTMAJEROVÁ	JOHANA herec	/	herečka

MATUŠEK	JAN výtvarník	/	výtvarnice SEDLÁČEK	IVO herec	/	herečka

MÍČKOVÁ	JITKA výtvarník	/	výtvarnice SEMRÁDOVÁ	ILONA herec	/	herečka

MILTNEROVÁ	ANDREA lektor	-	tanec ŠÍSLOVÁ	MARTINA Minor	fórum

MIŠÍKOVÁ	BARBORA herec	/	herečka SKALNÍKOVÁ	ZUZANA herec	/	herečka

MUCHA	DALIBOR hudebník	/	hudebnice SMOLÁRIK	PAVOL herec	/	herečka

NAČEVA	MONIKA herec	/	herečka SMRČEK	MARTIN výtvarník	/	výtvarnice

NAVRÁTIL	OLDŘICH herec	/	herečka ŠNAJDAROVÁ	PAVLA výtvarník	/	výtvarnice

NEBŘENSKÝ	FILIP hudebník	/	hudebnice ŠPANBAUER	JAN herec	/	herečka

NECHANICKÁ	BARBORA herec	/	herečka ŠPICNEROVÁ	VLASTA herec	/	herečka

NIŽNANSKÁ	BARBARA Minor	fórum ŠPORC	ZBYNĚK herec	/	herečka

NOHAVICA	ADAM hudebník	/	hudebnice ŠREJMOVÁ	VERONIKA výtvarník	/	výtvarnice

NOHAVICA	LUBOŠ hudebník	/	hudebnice STACH	PETR herec	/	herečka

NOSÁLEK	ONDŘEJ herec	/	herečka STAVNÁ	ZUZANA herec	/	herečka

NOSEK	MIROSLAV herec	/	herečka STEINEROVÁ	KATEŘINA herec	/	herečka

NOVÁ	DENISA herec	/	herečka STEJSKALOVÁ	IVANA herec	/	herečka

NOVÁKOVÁ	ANNA herec	/	herečka ŠTÍPKOVÁ	MARIE herec	/	herečka

NOVOTNÁ	APOLENA režisér	/	ka ŠTRÉBLOVÁ	DEBORA herec	/	herečka

OBALILOVÁ	TEREZA herec	/	herečka ŠVÁB	DANIEL herec	/	herečka

OBST	HYNEK herec	/	herečka ŠVEC	MARTIN hudebník	/	hudebnice

ODVÁRKOVÁ	LENKA výtvarník	/	výtvarnice SVOBODOVÁ	VERONIKA výtvarník	/	výtvarnice

OPAVSKÁ	ANDREA herec	/	herečka TEMPÍR	NIKOLA výtvarník	/	výtvarnice

OSVALDOVÁ	BOŽENA výtvarník	/	výtvarnice TICHÁ	KATEŘINA herec	/	herečka
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příjmení	a	jméno druh	um.	výkonu příjmení	a	jméno druh	um.	výkonu

TOŠOVSKÝ	JAN dramaturg VLACHOVÁ	ALŽBĚTA výtvarník	/	výtvarnice

TRPIŠOVSKÁ	MARTINA choreograf	/	ka VLČEK	JAROMÍR výtvarník	/	výtvarnice

TSCHORNOVÁ	KATEŘINA herec	/	herečka VLČKOVÁ	EMA výtvarník	/	výtvarnice

URBÁNKOVÁ	DAGMAR výtvarník	/	výtvarnice VNOUČEK	JONATÁN herec	/	herečka

UVÁČIK	AUGUSTIN výtvarník	/	výtvarnice VODENKA	MICHAL choreograf	/	ka

VÁGNEROVÁ	LENKA režisér	/	ka VODIČKA	PETR herec	/	herečka

VANĚK	PETR herec	/	herečka VONDRÁŠKOVÁ	LENKA herec	/	herečka

VÁŇOVÁ	MICHAELA herec	/	herečka VONDRÁŠKOVÁ	LINDA inspice

VAŠÍČEK	JAKUB režisér	/	ka VOSECKÁ	RENÁTA výtvarník	/	výtvarnice

VENCLOVÁ	TEREZA výtvarník	/	výtvarnice VYCHYTIL	TOMÁŠ hudebník	/	hudebnice

VERGNER	ROBERT zvukař VYSKOČILOVÁ	BARBORA herec	/	herečka

VÍTKOVÁ	ZUZANA výtvarník	/	výtvarnice ŽID	JAKUB maskér	/	ka

VIZVÁRY	RADIM herec	/	herečka ZONYGA	TOMÁŠ herec	/	herečka
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4. PREMIÉRY ROKU

A) ÚDAJE O DATU PREMIÉRY A POČTU REPRÍZ V DANÉM ROCE

MIMINO  Režie: Braňo Holiček
Premiéra na Malé scéně: 13. března 2018 
počet repríz: 22
 
PINOKIO  Režie: Jiří Jelínek
Premiéra: 15. dubna 2018
počet repríz: 20

TOODLE-NOODLE  Režie: Jiří Adámek
Premiéra: 7. října 2018
počet repríz: 15

POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA  Režie: Apolena Novotná
Premiéra: 25. listopadu 2018
počet repríz: 10
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B) KOMENTOVANÝ DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULU  
A ZHODNOCENÍ, ZDALI SE NAPLNIL

1.
Malá scéna
Braňo Holiček a kol�
MIMINO
Režie: Braňo Holiček
Premiéra: 13. března 2018

Víte, jak se cítí mimino po narození? Pořád jen spí nebo pláče, pije mléko, sem 
tam se pokaká a pořád se o něj někdo musí starat. Aha. A kromě toho všeho je 
neodolatelné! A právě na to přišli naši tři výtečníci, oživlé hračky – panenka, med-
věd Tedy a robot, kterým mimino přistálo v pokoji.

13. února se na Malé scéně uskutečnila premiéra inscenace Mimino, která je ur-
čená dětem již od 2 let. Vytvořili ji herci-tvůrci -rodiče na základě vlastních in-
tenzivních rodičovských zkušeností. Ač je primárně určena dětem, v pozadí hrála 
významnou roli potřeba pomoci rodičům, kteří se svými dětmi řeší trauma z pří-
chodu sourozence. Tvůrci si od ní slibují, že usnadní dětem pochopit, jak se mi-
minko cítí a jaké má potřeby. Jejím režisérem je originální autorský tvůrce Braňo 
Holiček, dlouhodobý spolupracovník Minoru, který svým svébytným inscenačním 
přístupem k rodinnému publiku výrazně obohacuje jeho repertoár.

Braňo Holiček je režisér, scénárista a herec, který se věnuje divadlu, fimu i televiz-
ní 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 
moji blízcí. Absoloval herectví na Pražské konzervatoři a poté studoval režii na 
KALD DAMU. Věnuje se především autorskému divadlu, je autorem i spoluauto-
rem divadelních textů. V letech 2009 – 2017 působil jako stálý režisér Studia Ypsi-
lon, 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 Minoru vytvořil inscenace Naše rodina, Demokracie a O kluko-
vi, který neuměl zlobit. V roce 2013 získal cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent. 
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2.
Velký sál
Carlo Collodi – Jiří Jelínek
PINOKIO
Režie: Jiří Jelínek
Premiéra na Malé scéně: 15. dubna 2018

V dubnu byla uvedena adaptace románu Carla Collodiho Pinokio. Slavného pří-
běhu o dřevěném panáčkovi se ujal v loutkářském světě renomovaný autor a reži-
sér Jiří Jelínek. Výpravná loutková inscenace s živou kapelou je určena dětem od 
5 let a funguje výborně jako víkendový rodinný titul. Její zajímavostí je nápaditě 
použitá projekce výtvarníka Matěje Pospíšila.

Jiří Jelínek je autor, režisér, herec, textař a autor komiksů. Pochází z Hradce Králo-
vé, kde založil amatérské loutkové divadlo DNO, které rychle získalo přízeň diváků 
i kritiky. 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 autor-
ský přínos českému divadlu. Krátce působil jako herec v Klicperově divadle, poté 
v brněnské 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?. 
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3.
Velký sál
Jiří Adámek
NOODLE-NOODLE
Režie: Jiří Adámek
Premiéra: 7. října 2018

Hello, we are Jessie, Jackie, Janie Jamilee, Julie, John, Jeff, Joe, Jack and Jim. We are 
OK. Are you OK? We are fine. Are you fine? Oh, let’s have a cup of tea. It is five 
o’clock. Hello! Thank you!

Přeneste se s námi do doby viktoriánské Anglie, do doby Lewise Carrolla a Ed-
warda Leara, noblesních lordů a elegantních dam. It will be very english but funny. 
Znalost anglického jazyka netřeba!

7. října byla uvedena experimentální inscenace autora a režiséra Jiřího Adámka 
Toodle Noodle. Tvůrci se nechali inspirovat anglickou nonsensovou poezií a do-
bou viktoriánské Anglie. Zvláštností této inscenace je, že se hraje pouze v anglic-
kém jazyce – samozřejmě s ohledem na dětského diváka. Nejedná se primárně 
o edukativní představení, jeho cílem je spíše vyzdvihnout zvukomalebnost anglič-
tiny a přiblížit ji tak dětem neběžnou formou. Jiří Adámek patří k největším minor-
ským experimentátorům. Jeho poslední inscenace Libozvuky je přes své abstraktní 
pojetí diváky velmi oblíbená a získala dokonce i Cenu divadelní kritiky za hudbu. 
Jejím autorem je Marek Doubrava, který s ním spolupracoval i tentokrát. Toodle 
Noodle je určeno divákům od 7 let. 
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Dnešní děti se anglicky učí od školy či dokonce od školky, s angličtinou se po-
tkávají u filmů či písniček. Žijeme v éře globalizace. Proč by se tedy děti s nej-
globálnějším světovým jazykem nemohly setkat i v divadle? Pročítání kouzelných 
lidových říkadel nás dovedlo k anglickým nonsensovým básníkům, kteří se zrodili 
dávno před Morgensternem: Edward Lear s jeho hluchými dědky od Hongkongu 
a podobnými postavičkami, a zvláště Lewis Carroll s nespoutanou fantazií Alen-
ky v říši divů. 

A tak je naše představení oslavou anglického nonsensu a svědectvím o okouz-
lení anglickou kulturou a především slavnou Alenkou. 

Věříme, že mluvíme na děti i dospělé krásou jazyka a krásou obrazu, vtipem 
a nesmyslem, zvukem a obrazem a že pokud nerozumí nějakému slůvku, snad si 
ani nevšimnou...

Jiří Adámek

Jiří Adámek vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového divadla na 
DAMU, kde nyní působí jako pedagog. Založil a vede divadelní skupinu Boca Loca 
Lab. Získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Porota festivalu Next Wave ho v roce 
2007 zvolila Osobností roku v oblasti alternativního divadla. Jeho minorská insce-
nace Z knihy džunglí získala Cenu Alfréda Radoka za scénografii, dále byla oce-
něna ve třech kategoriích na festivalu Mateřinka v Liberci a získala hlavní cenu na 
festivalu Banialuka v Bialsko-Białej v Polsku. Inscenace Libozvuky, kterou režíro-
val v Minoru v roce 2015, získala Cenu divadelní kritiky za hudbu. Jejím autorem 
je Marek Doubrava, který se podílel i na Toodle-noodle.

Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Jakožto libretista a režisér se po-
dílel na vzniku dvou současných oper, Bludiště seznamů Martina Smolky a Pravi-
dla společenského chování Michala Nejtka. V Národním divadle uvedl inscenace 
Po sametu a Nová Atlantida. 

4. 
Malá scéna
Arnošt Goldflam
NA LESNÍM PALOUČKU čte ARNOŠT GOLDFLAM
Režie: Arnošt Goldflam
Premiéra: 11. října 2018

Od října 2018 Minor nabízí pro rodiče s dětmi další novinku, kterou je  zábavný 
literární večer Na lesním paloučku čte Arnošt Goldflam� Autor, herec a režisér 
Arnošt Goldflam předčítá ze svých knih a zároveň je komentuje. Pořad uvádíme 
na Malé scéně jednou měsíčně a je určen rodičům s dětmi od 8 let. Jeho součástí 
je také prodej autorových knih spojený s autogramiádou.

Arnošt Goldflam coby spisovatel se od roku 2000 věnuje především tvorbě pro 
děti. Napsal třeba povídkovou knihu Pořád o jednom a jiné (2003), Tatínek není 
k zahození – Pohádky pro malé i velké (2004), Osudy a jejich pán a jiné povíd-
ky (2005), Tatínek 002 – Pohádky pro celou rodinu (2006) nebo Standa a dům 
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hrůzy (2008). V roce 2005 byl oceněn cenou Magnesia Litera. S Minorem spolu-
pracuje již potřetí, v roce 2006 zde režíroval inscenaci Ostrov pokladů, o deset let 
později hrál v inscenaci O klukovi, který neuměl zlobit v režii Braňa Holička.

5.
Malá scéna
František Nepil – Apolena Novotná
POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA
Režie: Apolena Novotná
Premiéra: 25. listopadu 2018

Bylo léto. Slunce žhnulo nad hlavou, že žita až praskala. Ale co se to tam tetelí mezi 
klasy? Kdopak to má trochu šikmé oči, vlasy jako len a je jako z pavučinky? Polní 
žínka Evelínka! Má plné ruce práce se skřivánky, křečkem i s Francínkem – mláden-
cem, co umí vystřelit to nejsladší srdce z perníku, ale všechno uspěchá…

25. listopadu byla na Malé scéně uvedena premiéra dramatizace knihy Františka 
Nepila Polní žínka Evelínka. Režie se ujala autorka a režisérka Apolena Novotná 
(dříve Vynohradnyková). Jedná se o výtvarně bohatě pojatou inscenaci, přede-
vším díky efektním projekcím, jejichž autorkou je malířka Vendula Látalová. Franti-
šek Nepil je skvělým vypravěčem a autorem řady knih pro děti dospělé, jeho knihy 
jsou okouzlující především díky bohatosti a zvukomalebnosti autorova jazyka. Ins-
cenace je určena divákům od 5 let.
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„Mám ten krásný Nepilův jazyk spojen se svým dětstvím a měsíci ztrávenými na 
naší chalupě… slýchávala jsem ho z úst mojí mámy. Proto jsem jí svěřila výtvarný 
koncept inscenace. Je to naše společná premiéra i naše společné vyznání české 
zemi, kterou mě naučila milovat, stejně jako mi předala i víru v to, že existují víly. 
A nejen ony.“

Apolena Novotná

Apolena Novotná (dříve Vynohradnyková, rozená Látalová) působí jako autor-
ka a divadelní a rozhlasová režisérka. Vystudovala režii a dramaturgii na KALD 
DAMU. V roce 1999 spoluzaložila divadlo Nablízko, které 7 let vedla (nejprve v A - 
studiu Rubín a posléze v Nosticově divadle) a vytvořila pro něj řadu úspěšných 
inscenací jako např. Tracyho tygr, Zahradu, V melounovém cukru nebo Monster-
kabaret Freda Brunolda. Byla oceněna také za divadelní stínové tlumočení do zna-
kového jazyka, jehož je v Čechách průkopnicí. V letech 2007–2009 byla kmenovou 
režisérkou divadla Minor, kde uvedla kromě jiných i své autorské inscenace pro 
celou rodinu, např. Psinu, Velké putování Vlase a Brady, Pod hladinou ticha nebo 
Autobus. Působí jako slovesná režisérka v Českém rozhlase. V současné době je 
starostkou obce Statenice.
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C) DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ SEZONU 

1.
Malá scéna
Otfried Preussler – Tereza Karpianus
MALÁ ČARODĚJNICE
Režie: Tereza Karpianus
Premiéra: 3. února 2019

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 pomů-
že 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 ob-
líbeným titulem pro děti. Autorka a režisérka Tereza Karpianus ve své inscenaci 
zachovává základní dějovou linku, tzn. snahu Malé čarodějnice stát se velkou ča-
rodějkou a zatančit si spolu se staršími družkami o Filipojakubské noci. Příběh ale 
přesouvá 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 
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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.
 
2.
Velký sál
Braňo Holiček
GAME
Režie: Braňo Holiček
Premiéra: 16. května 2019

Režisér Braňo Holiček ve svých inscenacích často a rád zpracovavá aktuální spo-
lečenská témata, v Minoru se hraje jeho inscenace Demokracie, která děti hravým 
a interaktivním způsobem seznamuje s principem voleb, v Divadle Petra Bezruče 
uvedl svou autorskou inscenaci #nejsemrasista_ale, ve které se věnuje problema-
tice internetových diskuzí. V nové inscenaci Game se bude věnovat problematice 
virtuální reality, její atraktivitě i nástrahám, s odkazem na fenomén počítačových 
her pro děti. Inscenace bude opět interaktivní a předpokládá se, že dětem i ro-
dičům zprostředkuje nový pohled na digitální technologie. Dalšími tvůrci budou 
hudební skladatel Jan Matásek a scénografové Nikola Tempír a Lenka odvárková. 

Braňo Holiček je režisér, scénárista a herec, který se věnuje divadlu, fimu i televiz-
ní 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 
moji blízcí. Absoloval herectví na Pražské konzervatoři a poté studoval režii na 
KALD DAMU. Věnuje se především autorskému divadlu, je autorem i spoluauto-
rem divadelních textů. V letech 2009 – 2017 působil jako stálý režisér Studia Ypsi-
lon, 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 Minoru vytvořil inscenace Naše rodina, Demokracie a O kluko-
vi, který neuměl zlobit. V roce 2013 získal cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent. 

3.
Monika a Jiří Jelínkovi
O VELIKÉ ŘEPĚ
Režie: Monika a Jiří Jelínkovi
Premiéra: 6. června 2019

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 kouzel-
nou velikou řepu společně vypěstovat…a taky spolu s ostatními kamarády vytáh-
nout. Héj rup! Známá pohádka pro nejmenší diváky o veliké řepě, kterou nikdo 
nemohl vytáhnout. Až jednou…
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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 ne-
dostupnou. Proto se divadlo rozhodlo vytvořit novou inscenaci pro děti od 2 do 4 
let, která by uspokojila více diváků. Hrát se bude na Malé scéně bez sedadel v ko-
morním sezení, které umožňuje interakci herců s dětmi. Autorkou výpravy bude 
brněnská výtvarnice Vendula Chalánková, ve spolupráci se scénografkou Bárou 
Čechovou a autorem projekcí Matějem Pospíšilem. Od této inscenace si Minor 
slibuje velkolepý zážitek pro nejmenší.

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 kritiky. 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 přínos českému divadlu. Krátce působil jako herec v Klicperově divadle, 
poté v brněnské Huse na Provázku, kde se začal profesionálně věnovat režii. V Mi-
noru kromě Pinokia režíroval tyto inscenace: Konžert, Anežka chce tančit, Brum 
(pro nejmenší medvědy) a Mami, už tam budem?. 

4.
Velký sál
Jan Jirků
ZÁTOPEK
Režie: Jan Jirků
Premiéra: 7. října 2019 

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 
ústředním tématem je vždy životní příběh hrdiny, na jehož základě je divákům 
zprostředkováno téma a atmosféra určité doby. 

Inscenace Zátopek bude 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 dobo-
vých materiálů pokusí přiblížit osud tohoto fenomenálního páru – jaký byl jejich 
skutečný život v každodennosti, slávě i v kontextu doby, ve které žili. Autorem vý-
pravy bude renomovaný scénograf Jakub Kopecký, který se v Minoru podílel na 
inscenacích Robin Hood a Sněhová královna.

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 for-
mátu, režisérem a scénáristou zábavně vzdělávacího televizního pořadu pro děti 
TvMiniUni a filmu TvMiniUni a zloděj otázek (2019). S Minorem ho pojí dlouho-
dobá spolupráce: v letech 2002–2004 byl jeho uměleckým šéfem, do roku 2007 
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zde působil jako kmenový režisér. Pro Minor vytvořil kritikou oceňované i divác-
ky úspěšné inscenace Kabaret Tlukot a bubnování (2002), Vánoce, aneb příběh 
o narození (2002), O Malence (2004), Bruncvík a lev (2006), Hon na Jednorožce 
(2009), Lipany (2016) aj. 

„Režisér Janek Jirků určitě patří mezi nejlepší tvůrce mladé generace. Jeho poe-
tické loutkové inscenace mají úspěch nejen u odborné veřejnosti, ale i u laického 
publika – nezřídka se drží dlouhé roky na repertoáru a některé se žádost diváků 
dokonce dočkaly obnovených premiér. Režijní rukopis Janka Jirků se pozná na 
první pohled: barvité divadelní obrazy, nápadité metafory, živá hudba, výrazná 
scénografie, cit pro divadelní čas a prostor, přesné vedení herců.“  Kateřina Do-
lenská – Loutkář 1/2011, s. 32–38.

5.
Malá scéna
Anna Klimešová a kol�
VÁNOCE
Režie: Apolena Novotná
Premiéra: 10. listopadu 2019

V období adventu je vždy velká poptávka po inscenacích s vánoční tématikou 
a nejinak je tomu i v Minoru. Představení Vánoce aneb Příběh o narození uvádí-
me s úspěchem každoročně od roku 2002 a poptávka diváků stále silně převyšuje 
kapacitu představení. Proto jsme se rozhodli vytvořit komorní vánoční inscenaci 
také na Malé scéně, a to se zaměřením na předškolní děti. Ke spolupráci jsme 
přizvali zástupce nejmladší generace, studenty KALD DAMU – režisérku Annu Kli-
mešovou, dramaturga Borise Jedináka a scénografa Mikuláše Ziku. Slibujeme si 
od tohoto týmu nový a svěží pohled na téma adventu a Vánoc a určité alternativní 
pojetí, které umožňuje právě variabilní prostor Malé scény. Inscenace bude urče-
na divákům od 5 let.

Anna Klimešová v současné době studuje režii na KALD DAMU, je aktivní členka 
skupiny 8 lidí. V Divadle Disk režírovala inscenace Barunka is leaving, Zápisky 
z volných chvil a je spolutvůrkyní inscenace Press paradox. V Divadle Komedie 
v březnu 2019 uvedla inscenaci Vladař, během studií působila např. Ve Vile Štva-
nice, v Činoherním studiu v Ústí nad Labem či v divadle Stará aréna v Ostravě. 
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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  
repríz v r� 

2018

Počet  
repríz  

celkem

derniéra

Anežka chce tančit 15. 5. 2014 9 87  14. 6. 2018
Autobus 22. 5. 2014 8 68  
Brum 27. 11. 2014 45 204  
Bruncvík a lev 30. 4. 2006 6 153  
Demokracie 21. 9. 2014 19 99  
Dnes provází Minor 8. 5. 2016 9 29  
Hon na Jednorožce 15. 11. 2009 18 126  
Klapzubova jedenáctka 9. 4. 2005 14 230  
Koukej, svět! 16. 5. 2017 26+4 53  
Libozvuky 10. 4. 2015 18 84  
Lipany 7. 2. 2016 20 71
Mami, už tam budem? 22. 3. 2015 20+2 123  
Mimino 13. 3. 2018 22 22
Minorfórum 24. 4. 2017 5 10
Nebojsa 10. 4. 2016 21 66  
O pejskovi a kočičce 29. 5. 2011 16 147  
O klukovi, který neuměl zlobit 18. 9. 2016 28 44 25. 5. 2018
Pinokio 15. 4. 2018 20 20
Polní žínka Evelínka 25. 11. 2018 10 10  
Robin Hood 20. 9. 2015 22 88  
Sněhová královna 2. 4. 2017 24 44  
To byl jen vtip 11. 10. 2016 25 62
Toodle-noodle 7.10. 2018 15 15
Válka profesora Klamma 11. 5. 2011 6+13 150  
Vánoce 1. 12. 2002 14 270  
Záhada hlavolamu 15. 10. 2017 27+1 40
Zahrada 23. 3. 2014 18+1 107
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B) KOMENTOVANÝ DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULU  
(PROČ TITUL DÁLE ZŮSTÁVÁ NA REPERTOÁRU,  

NEBO NAOPAK NEZŮSTÁVÁ)

ANEŽKA CHCE TANČIT
Volné pokračování úspěšné inscenace Konžert v režii Jiřího Jelínka určené divá-
kům od 4 let ukazuje dětem svět z úhlu vnímání nevidomého děvčátka Anežky, 
respektive učí děti vnímat svět prostřednictvím zvuků. Komorní prostředí Malé 
scény umožňuje hru s detailem i citlivější herectví, což je příjemnou změnou pro 
diváky a také herce. Loutková poetická hra se v druhé polovině promění v koncert 
pro Anežku. Jiří Jelínek byl za tuto režii v roce 2014 nominován na Cenu Divadel-
ních novin v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo.

Derniéra proběhla v červnu 2018 z důvodu vzniku nových inscenací.

AUTOBUS
Dramaturgickým záměrem inscenace bylo přenést divadlo do netradičního pro-
storu a rozšířit tak nabídku titulů divadla zase novým způsobem. Odehrává se ve 
skutečném autobusu, dětem tak nabízí výjimečný divadelní zážitek, kdy se jim dob-
ře známé realistické prostředí promění ve fantazijní. Představení funguje od jara 
do podzimu 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. Inscenace je pro 
svou inovativnost vhodná pro reprezentaci Minoru na festivalech, může se hrát 
na místech, kde není k dispozici divadelní sál, přináší tak další možnosti fungování 
divadla. Derniéra je naplánována 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 vyprodá-
na. 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.

BRUNCVÍK A LEV
Kultovní loutkohra za doprovodu rockové kapely, která získala čtyři ceny na fes-
tivalu Skupova Plzeň, mimo jiné za dramaturgický výklad známého středověkého 
příběhu. Drží se na repertoáru jednak, že je to oblíbený titul (též školami, neboť 
jde o námět ze Starých pověstí českých), zároveň jde o jednu z mála výjezdových 
inscenací, může se hrát v exteriéru – na festivalech či v létě na nádvoří Novo-
městské radnice. Jezdí úspěšně i do zahraničí – v angličtině se hrála v New Yorku 
a Washingtonu, v ruštině v Petrohradu.
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DEMOKRACIE
Inscenace Demokracie je svérázným formálním i tématickým experimentem. In-
teraktivní představení pro nejmladší školáky seznámí děti se základy fungování 
demokratického systému. Je divácky oblíbená i pro svůj edukativní přesah, fungu-
je ideálně ve spolupráci s rodiči a pedagogy, kteří s dětmi mohou toto téma ná-
sledně 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 
radnice pod vedením herců Ivany Machalové a Petra Reifa. Představení se hraje 
pro školy i rodiče s dětmi pouze v letních měsících a je zajímavým zpestřením re-
pertoáru. 

HON NA JEDNOROŽCE
Náročnější inscenace s politickým tématem věnovaná starším dětem, vznikla ve 
spolupráci s občanským sdružením Post Bellum. Jejím tématem je hrdinství oby-
čejného 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 představení probíhá diskuze s videoprojekcí, které se ujal herec Karel 
Kratochvíl. Inscenace je svým tématem atraktivní pro Klub mladého diváka, se 
kterým Minor spolupracuje.

KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA
Divadelní revue, která vznikla ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů, přenáší 
diváky do období první republiky. Výpravná inscenace je dobově velmi přesně sty-
lizovaná, 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. 
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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 
tématem 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 zís-
kala 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 mož-
nost 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 
Jednorožce a Demokracie. Pozornost si zaslouží také herecký výkon představitele 
hlavní postavy, Ondřeje Nosálka.

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.
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MIMINO
nový titul – viz výše

MINOR FÓRUM
Doplňkový program v podobě talk show pro děti a jejich rodiče se zajímavými 
hosty z různých oborů. Ačkoli obecně byl tento nápad oceňován, pořad měl níz-
kou návštěvnost, proto byl po jedné sezóně stáhnut. Menší interní průzkum proká-
zal, že diváci se nechtějí věnovat závažným tématům a v divadle hledají především 
zábavu a odpočinek, byť s druhotným vzdělávacím efektem. Minor fórum budilo 
dojem přílišné náročnosti, ačkoli po jeho shlédnutí byli diváci spokojeni.

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 hlediš-
tě, díky čemuž jsou diváci vtaženi do hry. Výsledkem je pohádková komedie, která 
pobaví děti i dospělé a zároveň nese morální poselství tradičních pohádek. Insce-
nace bude zderniérována na jaře 2019 z důvodu vzniku nových inscenací.

O KLUKOVI, KTERÝ NEUMĚL ZLOBIT
Experimentální autorská inscenace v režii Braňa Holička vtahuje diváky do proce-
su vzniku nového představení od 1. čtené zkoušky po derniéru. Druhá polovina 
představuje na ploše jedné divadelní hry různé divadelní styly jako je komedie, 
cirkus, drama a pod. Derniéra proběhla v červnu 2018 z důvodu vzniku nových 
inscenací. 
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O PEJSKOVI A KOČIČCE
Dramatizace jedné z nejoblíbenějších dětských knih, “klasika” pro děti. Jde o divá-
ky velmi žádaný titul na Malé scéně, zdařilý minorský režijní debut Evy Leinwebe-
rové, která v inscenaci také účinkuje. 

PINOKIO
nový titul – viz výše

POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA
nový titul – viz výše

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 choreograf-
ka Lenka Vagnerová. 

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 a zpěvačky Moniky Načevy. Diváky je toto představení velmi oblíbené, 
i díky skvělým tanečním výkonům profesionálních tanečníků.
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TO BYL JEN VTIP!
Interaktivní představení založené na technice divadla fórum. Projekt vznikl z dů-
vodu stále se zvyšující míry agresivity a šikany ve školách, která je často vedena 
i vůči učitelům. Inscenace je velmi žádaná a oblíbená, hraje se pouze pro školy.

TOODLE-NOODLE
nový titul – viz výše

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 tří-
dách, po představení následuje diskuse vedená divadelní lektorkou Minoru. Před-
stavitelem profesora Klamma je Oldřich Navrátil. Setkává se s velkým ohlasem 
studentů i pedagogů, jezdí se po celé ČR. Zůstává na repertoáru, neboť se hraje 
mimo budovu divadla.

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 
vypráví příběh narození Ježíška, díky veršovanému textu režiséra Jana Jirků. Po 7 
letech se stáhla, na prosby diváků byla obnovena. Oblíbená i herci, vznikla jako 
celosouborové 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 účinku-
je 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 ob-
sáhne 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 na-
bízí řadu inscenačních možností. Z důvodu přání nositelů autorských práv bylo 
nutné zachovat maximální textovou i výtvarnou věrnost předloze. 

Z hlediště byly odstraněny sedačky, herci i muzikanti se pohybují mezi diváky. 
Inscenace začíná v předsálí, odkud diváky odvádí herci v rámci děje do sálu coby 
Zahrady. Cílem bylo vytvořit kouzelný a tajemný prostor, ve kterém celá rodina 
může díky velkorysé výpravě zažít silný výtvarný vjem. Funguje jako rodinný titul, 
neboť rodiče i prarodiče Zahradu znají z dětství. 

Derniéra probehla v červnu 2018 z důvodu vzniku nových inscenací, ovšem 
fragmenty této inscenace se hrají v exteriéru zámku Ctěnice pod názvem Zahrada 
open air.
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6. OHLASY V TISKU 

A) OHLASY V TISKU

Jiří Jelínek
Pinokio
Premiéra: 15.4.2018. Podle knihy Carla Collodiho „Pinocchiova dobrodružství“. 
Dramaturgie: Iva Kopecká. Výprava a loutky: Barbora Čechová. Hudba: Marek 
Doubrava. Texty písní a režie: Jiří Jelínek.
Ondřej Nosálek, Daniel Šváb, Petr Reif, Valéria Daňhová, Ivana Machalová, Jiří 
Kniha, Jan Hrovatitsch, Dalibor Mucha, Slávek Brabec, Filip Nebřenský

Autorská inscenace volně inspirována známou knihou Carla Collodiho, jejíž děj vy-
práví o dřevěném panáčkovi, který po mnohých dobrodružstvích zmoudřel a stal 
se opravdovým chlapcem...

Hodnocení redakce:

Michal Novák 70 %
75 % Dřevěný panáček ožil v Minoru v dvojjediné podobě živého herce (Ond-
řej Nosálek) a loutky. Funkční i v mnoha momentech působivé propojení je jen 
začátkem pro hravé uchopení Collodiho předlohy (definovat lze jako „hravé po 
jelínkovsku“). Nejen loutka, ale i využití animací spoluvytváří poetické kouzlo in-
scenace – v této souvislosti je třeba zmínit souhru obrazu s pohybovým výrazem 
(Valéria Vaňhová, která je svou původní profesí především mimka). V rytmu Času 
vydejte se za dobrodružstvím i poučením; Pinokio v Minoru je zdařilá rodinná in-
scenace.

Dostupné z: i-divadlo.cz

Vondráková, Adéla: Pinokio a Mimino, s ambicí i bez ní

Poslední dvě premiéry v Divadle Minor byly každá určena pro jinak staré děti, měly 
naprosto rozdílná témata i náměty, jiný výtvarný styl a diametrálně odlišné režijní 
pojetí. Jednu zcela zásadní věc však měly společnou: nedůvěru k loutkám.

V březnu letošního roku měla na Malé scéně Divadla Minor premiéru inscenace 
Mimino, kterou režíroval nový umělecký šéf divadla Braňo Holiček. V programu 
k inscenaci se lze dočíst mimo jiné i to, že významnou roli hrála potřeba pomoci 
rodičům, kteří se svými dětmi řeší trauma z příchodu sourozence, osobně jsem na-
víc ještě nabyla dojmu, že půjde o něco, jako je film Toy Story, protože se v insce-
naci objevují jen postavy hraček – Medvěd (Vendula Holičková), Panenka (Ivana 
Machalová) a Robot (Jan Matásek). Ani jedno z očekávání se ale úplně nenaplnilo.
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Děj inscenace je velmi jednoduchý: tři hračky čekají, až přijde mimino a bude si 
s nimi hrát; po chvíli se na prázdné scéně, vzadu uzavřené do půlkruhu prohnutou 
tabulí, objeví obrázek mimina a z reproduktoru se ozve pláč. Hračky nevědí, proč 
miminko pláče, a tak se ho ptají, co by chtělo: hrát si, spinkat, papat atd. Mimi-
no je založené na neustále repetici, která se stává nejen dominantním, ale bohu-
žel i v podstatě jediným principem a náplní inscenace. Vzorec děje je stále stejný 
– pláč, otázka, panenčin návrh řešení, pak medvědův a robotův. To tedy v praxi 
znamená, že inscenace usnadní dětem pochopit, jak se mimino cítí a jaké má po-
třeby.1 Posléze začnou herci interagovat s dětmi, které už nápor špatných řešení 
nevydrží a hlasitě radí. Interakce je to ale velmi neorganická, z ničeho nevyplývající 
a přichází dost překvapivě ve chvíli, kdy už hlavní protagonisté mají za sebou první 
vyřešené otázky i bez pomoci zvenčí. Typizované postavy jsou navíc tak dokonale 
uzavřené ve své škatulce, že nepřekvapí, neosloví, a dokonce už ani nepobaví – 
například panenčin svět sestává zřejmě jen z vaření a jízdy růžovým kabrioletem.

Inscenace na loutky rezignovala úplně, nechceme-li počítat jako loutku obrázek 
mimina, který nikdo neanimuje. Tabuli však tvůrci využívají pro kreslení – tedy, 
pokud miminku něco nabídnou, následně to i křídou nakreslí: Co papá mimin-
ko? Med, říká medvěd a vzápětí nakreslí dózu s medem. Je to jen další opakování, 
zdvojování významu na scéně.

Pro diváka je tak vítaným vytržením ze stereotypu, když znenadání začne spo-
lečná píseň tří hraček doprovázená společnou choreografií i lehkou (tou největší, 
kterou malý sál Minoru umožní) světelnou show. Hudební číslo, odrážející Holičko-
vu zálibu ve využívání obrazu popkultury, je vytvořeno na motivy songu Get Lucky 
(Draft Punk a Pharrell Williams). Ve stylu cover verzí Těžkého Pokondru tvůrci píseň 
přetextovali, přičemž nejvíc vystupuje samozřejmě refrén, kde se místo originálního 
We’ve come too far to give up who we are2 zpívá Víš, když papáš, zatlačíš a kakáš, 
zatlačíš až ke hvězdám. Je škoda, že hudební číslo, i když dobře pobaví, nezapadá 
do celkového kontextu inscenace a působí velmi cizorodě. Osloví navíc spíš rodi-
če, kteří předlohu znají, a dost možná se baví nejenom vtipným textem, ale hlavně 
posunem tématu – protože mimino je přímým následkem právě onoho „get lucky“.

Navzdory vší kritice, se ale Miminu podařilo vybudit řadu malých diváků k bouř-
livé reakci, kdy na postavy pokřikovali s podobnou vervou jako příslušníci hooli-
gans na fotbalovém utkání. Zároveň se ale nemohu ubránit pocitu, že v divadle by 
se divákům mohlo dostat něčeho zajímavějšího, rafinovanějšího, víc stimulujícího 
fantazii, než je lepší variace na Teletubbies.

Z tohoto pohledu o poznání lépe vyznívá nejnovější inscenace Minoru Pinokio, 
která, jak už název napovídá, vychází z klasického námětu a je – pochopitelně – 
loutková. Režisér Jiří Jelínek se do Minoru vrátil popáté. Po posledních dvou insce-
nacích pro nejmenší publikum (Mami, už tam budem? a Brum) vytvořil inscenaci 
pro děti těsně předškolní a prvně také na velké scéně.

Spletitý příběh Pinokia a Gepetta se Jelínek rozhodl převyprávět samozřejmě 
ve zkratce, přesto však s množstvím dějových zákrutů, které jsou přímo součástí 
nebo které vznikly na motivy předlohy. Do textu se navíc dostala řada jelínkov-
ských legrácek, jako je třeba jeden z úvodních písňových veršů: To je času taktika, 
co se tě týká anebo netiká. Bohužel, je mnohdy vlastní dějová linie příběhu trochu 
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nejasná, postavy se zničehonic zjevují na různých místech, jednají bez zjevných 
motivací a výsledkem je dějový chaos, ve kterém je těžké se nějak zorientovat.

V rámci úvodní písně jsou představeni průvodci na Pinokiově cestě životem, 
kteří postupně nahradí všechny postavy předlohy kromě Gepetta. Jelínek v Pi-
nokiovi uvedl alegorické postavy (Láska, Závist, Hloupost, Smrt, Strach, Štěstí, 
Cesta) a povýšil je na rámec, přičemž určující postavou (a vlastně i motivem) je 
Čas, a celkově zdůraznil metaforickou rovinu textu. Hraje se o vývoji člověka od 
nejmenšího dítěte, přes puberťáka až po dospělé zmoudření, nebo spíš převzetí 
zodpovědnosti.

K znázornění tohoto tématu je loutka ideální. Na počátku jsou diváci svědky 
vzniku, vyřezávání Pinokia, které vtipně pantomimicky předvádí představitel hlav-
ního hrdiny Ondřej Nosálek. Ve chvíli, kdy je Pinokio vyřezaný, se na scéně objevuje 
marioneta. V zásadě celkem nelíbivá postava s namalovanou černou škraboškou 
přes oči postupně dospívá, až ve chvíli konfliktu se svým stvořitelem odstřihává 
vodicí nitě, uřezává vodicí tyč (nástroje dostane od Hlouposti se Závistí) a stává se 
manekýnem. Zdánlivě tak ztrácí vodicí aparát, zároveň je ale nyní vedena několika 
herci v rolích alegorických postav.

Je to velmi jednoduchá a názorná metafora, je ale také velmi přesná. Je jen ško-
da, že Pinokia-manekýna později zpravidla vede jen Ondřej Nosálek, protože lout-
ka téhle velikosti by potřebovala ještě několik vodících rukou navíc. Zároveň je 
loutka málo využitá, mnohdy se přes ni nehraje a herecká akce je spíš činoherní. 
V některých scénách loutka Pinokia vysloveně přebývá, protože ji nikdo z herců 
nevěnuje pozornost. Nicméně, loutka vrací úder ve své metaforické rovině: v téhle 
inscenaci totiž dřevo rozhodně neožívá a Pinokiova touha být živým chlapcem do-
stává nepříjemnou pachuť.

I když po loutkové stránce Pinokio poněkud strádá, inscenace přináší řadu hez-
kých divadelních triků a vtípků. Pinokiův rostoucí nos je nezbytnost, kterou nelze 
opomenout, a tak i v Minoru jsou diváci svědky nepěkné proměny Pinokiova obli-
čeje. Nos postupně nabírá obřích rozměrů (bambusová tyčka je ze zákulisí prota-
hována Pinokiovou hlavou).

Dobře využité jsou kromě loutkářských triků také projekce, které vyznívají o to 
lépe, že se hraje na strohé neiluzívní scéně složené z vyvýšeného pódia v zadní 
části jeviště, přenosných čistých bílých paravánů a bílé opony, která když se zatáh-
ne, působí jako plátno. Obrat čas jde dál se díky projekci v inscenaci snadno vi-
zualizuje, zrychlující tempo je pak ilustrováno měnící se projekcí – kůň (čas pádí), 
auto (čas frčí), letadlo (čas letí) atd. Bokem k publiku navíc stojí herečka, jednou 
nohou v zákulisí a druhou viditelně divákům, takže může dělat triky jako je třeba 
předstíraná jízda na promítaném koni.

Inscenátoři se nebáli na jeviště převést i morbiditu, která má v předloze své mís-
to. Nejlépe to prezentuje konec první poloviny představení, kde je Pinokio oběšen. 
V sále se rozsvítí, a zatímco děti cucají svá pitíčka, Pinokiovo bezvládné tělíčko stá-
le visí zpředu na oponě. Otázku, jestli je to vhodné, nechám raději otevřenou, ale 
k dobru inscenátorům lze přičíst, že v této verzi alespoň nikomu neuhoří nožičky.

Pinokio je ambiciózní inscenace, přináší zajímavou, prvoplánově nelíbivou vý-
pravu a klade na diváky poměrně hodně nároků, počínaje nutností plného sou-
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středění, bez kterého se ve spletitém příběhu ztratí. Oproti tomu Mimino jde velmi 
snadnou a přímočarou cestou, a pokud by mělo vychovávat budoucí diváky Mino-
ru, pak takové inscenace jako je Pinokio – byť Pinokio sám je v mnoha ohledech 
velmi problematický – přijdou o své publikum.

Divadlo Minor, Praha

Mimino
Režie: Braňo Holiček, dramaturgie: Petra Zichová, scéna a kostýmy: Nikola Tem-
pír, Lenka Odvárková, námět a hudba: Jan Matásek, hrají: Vendula Holičková, Iva-
na Machalová, Jan Matásek
Premiéra 13. a 14. 3. 2018, psáno z reprízy 14. 4. 2018.
Pinokio
Scénář, režie, texty písní: Jiří Jelínek, dramaturgie: Iva Kopecká, výprava: Bára Če-
chová, hudba: Marek Doubrava, projekce: Matěj Pospíšil
Psáno z premiéry 15. 4. 2018.

Poznámky pod čarou
1 Citováno z programu k inscenaci
2 Volně přeloženo: Došli jsme příliš daleko, než abychom mohli rezignovat na to, 
kým jsme.
Mimochodem, citování popkulturních songů není v Minoru nic nového, s oblibou 
je ve svých inscenacích využíval někdejší umělecký šéf David Drábek (viz například 
Sněhurka – Nová generace, prem. 2006)

Vondráková, Adéla, Loutkář 2/2018, s. 62–63.

Budařová: Polní žínka Evelínka (Divadlo Minor)

Pohádkové příběhy o žínce Evelínce a mládenci Francínkovi, lásce, obilí a vojně 
zaujmou ze všeho nejvíc obrazností jazyka. František Nepil byl především vypravě-
čem a vyprávět příběhy dnešním dětem nemusí být snadné, zvlášť když už předem 
žehráme na nedostatek jejich schopností naslouchat.

Režisérka a autorka adaptace Apolena Novotná, pro většinu z nás stále ještě známěj-
ší jako Vynohradnyková, se dětskému publiku nijak nepodbízí, maximálně mu mírně 
zpřístupní zvířecí svět, když ze skřivánků udělá vlaštovky nebo ze sysla křečka. Skládá 
portrét Evelínky jako něžné, krásné a starostlivé žínky, do jejíhož idylického, přírodního 
světa vpadne hodný mládenec, který se ovšem snadno durdí a z trucu se dá i na vojnu.

Prostinký příběh se odvíjí poklidně, řečeno Nepilovými slovy, jako když „Francí-
nek spal u studánky, ale kdykoliv otevřel oko, vždycky si něco dělo“. Pomalu plyne 
i inscenace, ale přesto se tu stále něco děje: výtvarný koncept s hravostí propojuje 
jevištní akci s projekcí, poetično doplňuje humor, jehož nositeli jsou především 
postavy ze zvířecí říše. Soupeření vlaštovek, hopkání zajíců nebo výstupy bručavé-
ho křečka jsou díky hercům (Josef Fečo a Michal Pazderka) a jejich precizní práci 
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s loutkou, resp. s maskou nejzábavnější částí představení (možná právě proto, že 
se jejich výstupy nesnaží Nepilovu poetiku příliš doslovně ilustrovat).

Škoda jen, že režisérce stačila jednostrunná stylizace Evelínky jako éterické a krás-
né víly. Kateřina Steinerová jistě splňuje především druhý ze zmíněných požadavků, 
navíc jako swingová zpěvačka a tanečnice vyhovuje požadavku múzičnosti. Jinak ale 
zůstává u jednotvárných gest, která možná nadchnout malé holčičky v publiku, ale 
dospělému doprovodu vtíravě evokují vzpomínku na herectví v televizních studiových 
pohádkách. Podobně i Francínek Richarda Fialy. Ten je sice typově přesný, ale navzdo-
ry tomu, že tato postava je pravým hybatelem děje, byl jeho projev místy nejistý, až 
nervózní, jako kdyby sem herec z divadla Letí přiletěl tak trochu omylem.

V porovnání s populárními akčními a jinak podbízivými pohádkami se Polní žínka 
Evelínka zdá být dílem z jiného světa. Možná by leccos změnili živelnější představitelé 
hlavních rolí, ale nabízí se i otázka, zda lze vůbec takové texty dramatizovat, zda by 
neměl být Nepil jen čten a vyprávěn. Navzdory tomu věřím, že poetičnost, hravost 
a vtipnost divadla tohoto typu není ani dnes určena jen úzkému okruhu staromilců.

Budařová, Jana. Nadivadlo. 3. 12. 2018. Dostupné z: http://nadivadlo.blogspot.
com/2018/12/budarova-polni-zinka-evelinka-divadlo.html

Švejda: Toodle-Noodle (Divadlo Minor)

Východiskem Adámkových „nonsensových hrátek v angličtině“ Toodle-Noodle, 
uváděných v Divadle Minor pro děti od osmi let, jsou konvence a zvyky „staré dob-
ré“ Anglie – konverzace, vystupování, společenské obřady (zvláště ten čajový) – 
a také svět, dejme tomu, gotického románu a nonsensové literatury.

Postavy, hovořící spolu po celou dobu „very basic“ angličtinou, nejprve potká-
váme na předscéně při „čaji o pátém“ a pak, při příchodu nerudného carollovské-
ho tvora, dožadujícího se šálku čaje, s nimi vstupujeme za oponu – rozuměj za 
zrcadlo – do domu, kde se dějí nejroztodivnější věci. Adámek staví inscenaci na 
sérii jednotlivých, vzájemně propojených výstupů, které nepostrádají magii, hu-
mor ani ponaučení (že některé věci je třeba lepší nedělat). Jeho práce je ( jako 
vždy) múzická, precizní a minuciózní – v čemž je ovšem zároveň skryt i jistý pro-
blém: zdá se mi být až příliš titěrná, uplívající na detailu. A to nejen ve smyslu 
scénografickém (příběhům, odehrávajícím se v jednotlivých pokojích domu, by 
více slušel malý sál Minoru než velký), ale i celkové kompozice: inscenaci schá-
zí větší tah, silnější dějová linka; stálé přeskakování z jednoho pokoje do druhé-
ho, z jednoho příběhu k druhému, časem unaví (a pozornost dětských diváků 
v téměř hodinové stopáži bez přestávky tak dlouho, zdálo se mi, nevydržela). 
Toodle-Noodle jsou, řekl bych, menšinovou záležitostí, určenou jen pro jistý okruh 
či typ dětského diváka (dá-li se to tedy tak specifikovat). Jak také u Jiřího Adámka 
jinak (což nemyslím nijak pejorativně).

Švejda, Martin. Nadivadlo. 12. 10. 2018. Dostupné z: http://nadivadlo.blogspot.
com/2018/10/svejda-toodle-noodle-divadlo-minor.html
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B) PR 2018 – SOUPIS PR ČLÁNKŮ, TV A ROZHLASOVÝCH ŠOTŮ

... když si múzy hrají. Naše rodina. 30. 1. 2018, s. 19.
Blíží se Skupova Plzeň. 26. 4. 2018, s. 10.
Blob na Letné má ještě šanci. MF DNES. 14. 6. 2018, s. 20.
Československá televize v odboji. Naše rodina. 16. 10. 2018, s. 22.
Děti v hlavní roli. Týdeník Rozhlas. 5. 3. 2018, s. 19.
Dětské představení Toodle-noodle v Divadle Minor staví na anglických nonsenso-

vých vtipech. Mozaika. Český rozhlas. 8. 10. 2018. Dostupné z: https://vltava.
rozhlas.cz/detske-predstaveni-toodle-noodle-v-divadle-minor-stavi-na-anglic-
kych-7636420

Dílo klidu a smutku. MF DNES. 8. 9. 2018, s. 19.
Divadlo Drak slaví šedesátiny. Právo. 20. 9. 2018, s. 21.
Divadlo Drak slaví výročí, diváky čeká komponovaný večer. Hradecký deník. 10. 

9. 2018, s. 2.
Divadlo Drak vzpomínalo na slavnou minulost. Hradecký deník. 25. 9. 2018, s. 3.
Divadlo Minor uvede hru inspirovanou viktoriánskou Anglií. Blesk. 7. 10. 2018. 

Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/569225/
divadlo-minor-uvede-hru-inspirovanou-viktorianskou-anglii.html?utm_sour-
ce=blesk.cz&utm_medium=copy

Divadlo Minor uvede premiéru dramatizace knihy Františka Nepila Polní žínka 
Evelínka. Divadlo.cz. 22. 11. 2018. https://www.divadlo.cz/?clanky=divadlo-
-minor-uvede-premieru-dramatizace-knihy-frantiska-nepila-polni-zinka-evelin-
ka

Divadlo Minor uvede premiéru Pinokia. Pražský deník. 15. 4. 2018. Dostupné z: 
https://prazsky.denik.cz/kultura_region/divadlo-minor-dnes-uvede-premieru-
-pinokia-20180415.html

Drak slaví 60 Faustem a zabíjačkou. MF DNES. 8. 9. 2018, s. 18.
Festival Divadelní svět Brno 2018. Literární noviny. 26. 4. 2018, s. 1.
Herci vzdají hold třem proslulým architektům. MF DNES. 8. 9. 2018, s. 17.
Hledám řád v chaosu. Týden. 22. 10. 2018, s. 68.
Jiří Suchý z Tábora. Xantypa. 24. 4. 2018, s. 64.
Kateřina Steinerová učitelka tance. Vlasta. 7. 11. 2018, s. 38.
Každý jsme takový nádherný dům. Lidové noviny. 18. 12. 2018, s. 10. 
Královna Anglie zpívá písničku od Spice Girls. MF DNES. 10. 4. 2018, s. 18.
Kritický žebříček. Divadlo Minor – J. Adámek: Toodle-noodle. Divadelní noviny. 

30. 10. 2018, s. 3.
Kritický žebříček. Divadlo Minor – J. Jelínek: Pinocchio. Divadelní noviny. 29. 5. 

2018, s. 3.
Kocour v botách došel až do Brna. Hudební rozhledy. 7. 5. 2018, s. 27.
Loutkáři míří do Plzně. Lidové noviny. 9. 6. 2018, s. 29.
Máte rádi Gershwina? Xantypa. 28. 8. 2018, s. 110.
Mimino: každý začátek nemusí být těžký. Loutkář. 13. 3. 2018. Dostupné z: 

http://www.loutkar.eu/index.php?id=1855
Mimino v Minoru. Krátce. Hradecký deník. 13. 3. 2018, s. 10.
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Mimino v Minoru. Krátce. Pražský deník. 13. 3. 2018, s. 10.
Mimino v Minoru. Krátce. Ústecký deník. 13. 3. 2018, s. 10.
Na skejt jsme balili holky. Českobudějovický deník. 20. 9. 2018, s. 9.
Na skejt jsme balili holky. Hradecký deník. 20. 9. 2018, s. 9.
Na skejt jsme balili holky. Plzeňský deník. 20. 9. 2018, s. 9.
Na skejt jsme balili holky. Pražský deník. 20. 9. 2018, s. 9
Na skejt jsme balili holky. Ústecký deník. 20. 9. 2018, s. 9
Navrhla kostýmy ze zlaté éry našeho loutkového divadla. MF DNES. 4. 12. 2018, 

s. 12.
O nejlepší divadelní fotografii Best Theatre Photohraphy. Divadelní noviny. 15. 5. 

2018, s. 1. 
Palubní deník devítiměsíční plavby. Divadelní noviny. 11. 12. 2018, s. 7.
Pejsek a kočička z Dejvic. Instinkt. 15. 2. 2018, s. 30.
Pelhřimovské vedro rekordy nespálilo. Haló noviny. 16. 6. 2018, s. 12.
Pinocchio v divadle Minor. Události. ČT. 15. 4. 2018. Dostupné z: https://www.

ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100415/obsah/
613663-prisnejsi-rezim-pro-bezpecnostni-agentury

Pinokio ožije v pražském Minoru. Loutkář. 12. 4. 2018. Dostupné z: http://www.
loutkar.eu/index.php?id=1871

Práce na blobu by mohly začít do tří let. Lidové noviny. 18. 7. 2018, s. 1.
Praha chce vzkřísit chobotnici. Lidové noviny. 18. 7. 2018, s. 4.
Proti totalitě. Tipy na dnešní den. Metro. 27. 2. 2018, s. 6.
Přehlídka oslaví Světový den divadla pro děti. MF DNES. 13. 3. 2018, s. 17.
Přelet nad loutkářským hnízdem, den první. Loutkář. 3. 11. 2018. Dostupné z: 

http://www.loutkar.eu/index.php?id=1988
Semafor polistopadový. Divadelní noviny. 26. 6. 2018, s. 10.
Skupovu Plzeň otevřel Deadtown. Plzeňský deník. 13. 6. 2018, s. 3.
Smířená varianta. Tvar. 8. 2. 2018, s. 20.
Stopy Přeletu. Literární noviny. 29. 11. 2018, s. 4.
Struny dětem. Týden. 19. 3. 2018, s. 81. 
Struny dětem – když si múzy hrají. Listy Prahy 1. 1. 3. 2018, s. 3.
Struny dětem zvou na hravý víkend. MF DNES. 16. 1. 2018, s. 14.
Struny dětem zvou na víkend plný hudby a divadla. Právo. 20. 3. 2018, s. 11.
Stýská se mi po vlastním hrnku v zákulisí. Divadelní noviny. 17. 4. 2018, s. 8.
Svobodný v nezavedených struktrách. Divadelní noviny. 23. 1. 2018, s. 10.
Šedesátiletý Drak sbírá ceny a vyhlíží gratulanty. MF DNES. 19. 9. 2018, s. 17.
Tipy: Příchod jara s divadlem, jídlem i pivem. MF DNES. 23. 3. 2018, s. 15.
Toodle-noodle v Minoru. Hradecký deník. 6. 10. 2018, s. 10.
Toodle-noodle v Minoru. Ústecký deník. 6. 10. 2018, s. 10.
Učitelé se mi kvůli herectví smáli. Ona DNES. 15. 10. 2018, s. 6.
Užijte si den volna ve vlnách i na ledu. Pražský deník. 31. 1. 2018, s. 3.
V divadle Minor se Pinokio nenechá vodit za nos. Kultura. ČT. 16. 4. 2018. Do-

stupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2452093-v-divadle-minor-se-
-pinokio-nenecha-vodit-za-nos

Vida Skalská Neuwirthová: Přání si plní za jízdy. Styl pro ženy. 11. 12. 2018, s. 12.
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Víkend se špičkovými umělci. Hradecký deník. 24. 3. 2018, s. 10.
Víkend se špičkovými umělci. Pražský deník. 24. 3. 2018, s. 10.
Víkend se špičkovými umělci. Ústecký deník. 24. 3. 2018, s. 10.
Víkendové Struny dětem. Právo. 22. 3. 2018, s. 15.
Vrátí se blob do hry? Lidové noviny. 14. 6. 2018, s. 5.
Výběr z programu Novoměstské radnice. Listy Prahy 1. 1. 9. 2018, s. 5.
Xindl, Dusilka, fiXa, Nebřenský a Poláková. Ústecký deník. 21. 4. 2018, s. 11.
Začíná 33. Skupova Plzeň s loutkami i alternativou. Plzeňský deník. 13. 6. 2018, 

s. 1.
Zatím mi vyhovuje svoboda výběru. TV magazín. 24. 9. 2018, s. 18.
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7. OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY, ÚČAST  
NA FESTIVALECH V DANÉM ROCE

Inscenace To byl jen vtip se 27. a 28.února hrála v rámci festivalu Mene Tekel.
27. května se inscenace Koukej, svět! hrála na festivalu Divadelní svět Brno.

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

MINOR BEZ HRANIC
Nadále rozvíjíme Mimodivadelní aktivity – vzdělávací dílny, specializované 
workshopy, tvůrčí dílny v Galerii a nově také outdoorové hry. K inscenaci Záhada 
hlavolamu jsme na jaře 2018 připravili ve spolupráci organizací Peprná Praha 
outdoorovou hru Za tajemstvím široka�

Dále vznikla hra Petřínský maják a na podzim si mohli naši příznivci připome-
nout 100. výročí vzniku ČSR další hrou Republika!�

V roce 2018, resp. v sezóně 2017/2018 byly divákům nabídnuty následující díl-
ny a workshopy.

Dílna/workshop vede délka Věk 

Tvůrčí dílny různí výtvarníci Bez omezení 3+

Prohlídka divadla Herci nebo uvaděči Cca 45 min 3+

Natiskni Sito! Tomáš Roubal,  
Eva Maceková 

2h30min – 3h 9-13 let

Dílna klasického  
animovaného filmu

Anna Krtičková,  
Magdalena Kvasničková 

3h 7 -15 let

Tajemství temné komory Zbyněk Hrbata,  
Ema Vlčková 

2h 8 – 13 let

Zvuk mi není fuk Jakub Rataj 1h 45min 5+

Bubnování v kruhu Jan Hrovatitsch 1h10min 3-10 let

Komiks Jakub Zich 2h 8+

Jednou nohou v cirkuse Václav Jelínek 2h 7+

Jak se dělá��� světlo Anna Kekeláková, Luděk 
Pangrác

2h 7-13 let
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Dílna/workshop vede délka Věk 

Jak se dělá��� herec Michaela Váňová 2h 7-13 let

Jak se dělá��� zvuk Jan Matásek a Karel Jína 2h 9-12 let

Jak to chodí…  
při zkoušení

Michaela Váňová,  
Jiří Adámek, Iva Kopecká

2h 9-13 let

Jak to chodí…  
před představením

Michaela Váňová,  
Vít Mrázek,  
Jana Pospíšilová 

2h 9-13 let

Jak to chodí…  
v zákulisí

Michaela Váňová,  
Zuzana Kárová,  
Miroslav Dlouhý,  
Stanislav Rouš 

2h 9-13 let

Jak se dělá��� výstava  
(Galerie Ex post)

Veronika Šrejmová 3h 6–12 let

Sen o snu  
(Galerie Ex post)

Veronika Šrejmová 3h 8–12 let

Spíchni papír – žhavící 
dílna

Božena Osvaldová 1h 7+

Rozezpívej pasáž  
– žhavící dílna

Jan Matásek 1h 7+

Zahraj to na ně  
– žhavící dílna

Andrea Marečková 1h30min 7+

Včelám dík! August Uváčik,  
Eva Pecháčková

3h 7+

Libozvuky?! Eliška Grödlová 
/ Božena Osvaldová

45 min 6-9 let

Já volím! Anna Kekeláková 
/ Jitky Míčková 
/ Vojtěch Löffelmann

45 min 6-12 let

Jsme tým! Michaela Váňová  
/ Eliška Grödlová

45 min 6 – 12 let

Na okamžik husitou��� Jitka Míčková 
/ Božena Osvaldová 
/ Michaela Váňová

45 min 7-12 let

Tohle je Sherwood Jitka Míčková 45 min 6-12 let

Čteme hrou Kateřina Bohadlová 50min 3-6 let + 
doprovod

Poprvé do divadla 35min+35min 3-8 let
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Dílna/workshop vede délka Věk 

S divadlem do třídy Michaela Váňová 4 h Učitelé 
a studenti 

Se třídou do divadla Michaela Váňová 8 h Učitelé 
a studenti

O letních prázdninách byla uspořádána geocachingová hra Prázdninová skrýšov-
ka, v rámci které mohli příznivci Minoru hledat v okolí Prahy devět pokladů vždy 
spjatých s určitou inscenací. 

Doplňkovým programem byly také tzv. Žhavící dílny. Jejich účastníci se pod ve-
dením lektora naučí krátké vystoupení, kterým následně bavili diváky přicházející 
na představení. Smyslem dílny je aktivně zapojit diváky a umožnit jim, aby si vy-
zkoušeli, jaké je to být hercem či jiným performerem.

Na Malé scéně jsme od ledna do března uváděli talk show pro děti a rodiče Minor 
Fórum. Jeho posledním hostem byl Radoslav Banga alias Gibsy.

Ve velkém sále Novoměstské radnice jsme 31. srpna a 1.-2. září hráli inscenaci 
Bruncvík a lev. 

29. a 30. září se v areálu zámku Ctěnice hrála upravená verze inscenace Trnko-
vy zahrady Zahrada open air.
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VÝSTAVY V GALERII PONORKA
Po celou sezónu probíhají každý měsíc jiné výstavy v galerii Ponorka. Tento pro-
stor slouží k odpočinku diváků, především školních dětí, během představení. K vý-
stavám se dle přání tvůrců konají vernisáže.

NOC DIVADEL 2018
V sobotu 17. listopadu 2018 se konala Noc divadel. Jelikož většina minorských 
diváků již večer odpočívá, byl uspořádán Den divadla Minor. 

Inscenace Mami, už tam budem? a Autobus se po celý rok hrály také na zájez-
dech v mateřských školách.

Na středních školách se přímo ve třídách hrálo monodrama určené studentům 
Válka profesora Klamma v podání Oldřicha Navrátila.
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9. HOSTÉ DIVADLA V DANÉM ROCE

V roce 2018 se na Malé scéně hrály tyto inscenace Studia Damúza: Monotaró, 
Trpasličí pohádka, Dlouhý, široký a bystrozraký, Superkluk, Bajaja a Jakoubkovo 
splněné přání. 

Od 23. do 25. března se v Minoru konal hudební festival pro celou rodinu 
Struny dětem, v rámci kterého Minor odehrál inscenaci Sněhová královna.

15. ledna byla uvedena inscenace Lenky Volfové Linda a její svět.
18. a 19. května se v rámci showcase Divadelního ústavu hrály inscena Pejprbój 

Radima Vizváriho a autorské představení Pavola Smolárika a Richarda Fialy Mo-
ment!.

18. června se uskutečnila premiéra dětské operky pro malé i velké Mravenec 
Ferda, jejímž autorem je, na motivy knihy Ondřeje Sekory, Luboš Nohavica.

6. a 7. října se na Malé scéně hrála inscenace Divadla Ka2 – Legenda o sv. Vác-
lavovi a legenda o sv. Ludmile.

20. října se hrála inscenace souboru Dafa Puppet Theatre A zdál se jí sen.
Od 2. do 4. listopadu se konal Přelet nad loutkářským hnízdem – 27. ročník pře-

hlídky nejlepších loutkových inscenací profesionálního i amatérského loutkového 
divadla. 

14. prosince se uskutečnilo představení Fotoscénika uskupení DiStO. Jedná se 
o Divadlo Statického Objektu – společný projekt Matěje Smetany, Martina Piače-
ka a Jána Kraloviče. 

Po celý rok v Minoru probíhala scénická čtení v rámci projektu LiStOVáNí.
Dismanův rozhlasový dětský soubor po celý rok prezentoval svou tvorbu v rám-

ci barterové spolupráce s Českým rozhlasem. Jedná se o 10 představení za sezónu. 
1. 2. se uskutečnila premiéra inscenace Malý princ souboru Loutky v nemocnici.
17. prosince proběhlo již potřetí finále 5. ročníku projektu Čtenář na jevišti, kte-

rý vznikl v rámci kampaně Rosteme s knihou a motivuje děti ke čtenářství.
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10. VÝKONOVÉ UKAZATELE

10�1  NÁVŠTĚVNOST A TRŽEBNOST

10�2  NÁKLADY NA NOVÉ INSCENACE 

10.1.			NÁVŠTĚVNOST	A	TRŽEBNOST

ukazatel měrná plán	2018 skutečnost	 % srovnatelná	skutečnost index:	skutečnost	2017

MINOR jednotka k	31.12.2018 plnění za	stejné	období	min.	roku srovnatelná	skut.	2018

Představení	na	vlastní	scéně počet 546 544 99,63 548 99,27

z	toho	:	vlastním	souborem počet 464 468 100,86 420 111,43

												spolupořadatelství-hostování počet 82 76 92,68 128 59,38

Představení	na	zájezdech počet 15 21 140,00 25 84,00

Představení	hostujících	souborů 0

tj.	pronájem	divadla	cizím	subjektům počet 0

Návštěvníci	na	vl.	scéně	celkem	: počet 66	894 70	465 105,34 62	523 112,70

z	toho	:	vlastním	souborem počet 60	879 62	306 102,34 54	191 114,97

												spolupořadatelství-hostování počet 6	015 8	159 135,64 8	332 97,92

Tržby	-	výnosy	z	hl.	činnosti	celkem	: tis.	Kč 7	656 8	352 109,10 7	333 113,90

z	toho	:	ze	vstupného	na	vl.	scéně	vl.	souborem tis.	Kč 6	775 7	083 104,54 5	755 123,07

												ze	spolupořadatelství tis.	Kč 439 613 139,60 677 90,52

												ze	zájezdů tis.	Kč 150 226 150,47 209 107,99

												ostatní	výnosy tis.	Kč 293 431 147,15 692 62,30

Tržby	-	výnosy		z	doplň.	činnosti	celkem	: tis.	Kč 650 767 118,04 766 100,16

z	toho	:	za	pronájmy	divadel.	sálu tis.	Kč 0 3 --- 5 ---

												za	pronájmy	ostatních	prostor tis.	Kč 0 0 --- 4 ---

												ostatní	výnosy	z	DČ tis.	Kč 650 765 117,65 757 101,02

Doplatek	hl.m.Prahy	na	1	představení	na	vl.scéně v	Kč 68	506 72	462 105,77 67	737 106,98

Doplatek	hl.m.Prahy	na	1	návštěvníka	na	vl.scéně v	Kč 592 542 91,63 554 97,91

Nabídnutá	místa,	kapacita	divadla počet 63	156 72	673 115,07 66	959 108,53

Návštěvnost	na	vl.	scéně	 % 95 97 102,06 93 104,26

Tržebnost	na	vl.	scéně % 78 77 98,43 78 98,43

Průměrná	cena	vstupenky 	Kč 108 109 101,12 103 106,03

Počet	premiér počet 4 5 125,00 3 166,67

Počet	derniér počet 3 3 100,00 2 150,00

10.2			NÁKLADY	NA	NOVÉ	INSCENACE

tis.	Kč

titul: věcné inscenátoři hosté	/	1	repr. tantiemy	(%)
tantiemy										
(tis.	Kč)

S Mimino 13.	březen	2018 154 177 6 12,50% 23 360

S Pinokio 15.	duben	2018 648 291 20 14,00% 55 1	014

S Toodle	Noodle 7.	říjen	2018 473 342 18 13,00% 32 865

S Čte	Arnošt	Goldflam 11.	říjen	2018 0 0 5 paušál 1 6

S Polní	žínka	Evelínka 25.	listopad	2018 215 170 6 12,00% 7 398

Sál/			
zkuš

Datum	premiéry

Pořizovací	náklady

Náklady	celkem

Autorské	honoráře
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11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
 

11�1  ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2018
11.1			ROZBOR	HOSPODAŘENÍ	PO	ZA	ROK	2018
Hlavní	činnost 							v	tis.	Kč

Schv.	rozp. Uprav.	rozp. Skutečnost %	plnění Skutečnost
2018 k	31.12.2018 k	31.12.2018 k	UR k	31.12.2017

VÝNOSY		celkem	(mimo	účet	672) 7	656,3 8	352,3 8	352,3 100,00 7	334,1
z	toho	:						ze	vstupného	na	vl.	scéně 6	774,6 7	194,8 7	082,7 98,44 5	755,3
																		ze	spolupořadatelství 439,2 500,8 612,8 122,37 677,0
																		ze	zájezdů 150,0 225,7 225,7 100,00 209,5
																		ostatní	výnosy 292,5 431,0 431,1 100,03 692,3

NÁKLADY	celkem 45	060,6 47	771,6 48	051,2 100,59 44	701,7
z	toho	vybrané	položky
Spotřebované	nákupy	-	z	toho:
spotřeba	materiálu	(501) 2	749,5 2	984,6 2	984,2 99,99 3	338,8
spotřeba	energie	(502) 1	468,0 1	432,6 1	538,0 107,36 1	591,9
Služby	-	z	toho:
opravy	a	udržování	(511) 650,0 650,0 732,4 112,68 318,7
cestovné	(512) 70,0 48,0 48,0 99,93 71,1
náklady	na	reprezentaci	(513) 21,0 12,6 12,6 99,96 20,4
nájemné	a	služby	(nebyt.prost.)	(518) 520,0 571,3 571,3 100,01 329,5
úklid	(518) 30,0 26,4 26,4 100,07 57,3
výkony	spojů	(518) 222,7 210,3 210,2 99,97 223,2
honoráře	exter.	umělců	(518) 10	335,8 11	295,6 11	336,9 100,37 10	134,3
tantiémy	(518) 853,0 861,1 861,1 100,00 873,5
propagace	(518) 631,0 510,2 510,1 99,99 625,7
Osobní	náklady	-	z	toho:
prosředky	na	platy	(521	030x) 15	425,6 15	799,8 15	799,8 100,00 14	290,6
ostatní	osobní	náklady	(521	031x) 1	192,5 1	693,1 1	693,1 100,00 1	458,2
zákonné	soc.	pojištění	(524) 5	399,0 5	496,7 5	496,8 100,00 4	938,7
zák.	soc.	náklady	-	FKSP(527	030x) 786,7 676,1 676,1 100,00 704,4
Daně	a	poplatky	(53x) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Ostatní	náklady	-	z	toho:
sml.pokuty	a	úroky	z	prodlení	(541) 0,0 0,0 0,0 --- 0,0
jiné	pokuty	a	penále	(542) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
manka	a	škody	(547) 0,0 0,0 0,0 --- 0,0
Odpisy	dlouhodobého	majetku
z	dotace	hl.m.P.-zdroj	416	(551	03xx-08xx) 1	648,4 2	034,6 2	086,0 102,53 1	418,9
ze	stát.dotace	a	zahraničí	(551	09xx) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
Drobný	dlouhod.	majetek	(558) 1	700,0 1	264,2 1	264,2 100,00 2	707,0
Daň	z	příjmů	(591) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Hospodářský	výsledek -37	404,3 -39	419,3 -39	698,9 -37	367,7
*)

Neinvestiční	příspěvek	 37	404,3 39	419,3 39	419,3 37	120,1
Státní	dotace	
Ostatní	(672)
Celkový	výsledek	hospodaření 0,0 0,0 -279,6 -247,6
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11�2  ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2018
11.2			ROZBOR	HOSPODAŘENÍ	PO	ZA	ROK	2018

Doplňková	činnost
Schválený	rozpočet Skutečnost %

2018 k	31.12.2018 plnění

VÝNOSY		celkem 650,0 767,3 118,04

NÁKLADY	celkem 388,0 486,4 125,37
z	toho	vybrané	položky
Spotřebované	nákupy 150,0 237,4 158,27
z	toho:	spotřeba	materiálu 43,0 34,5 80,18
												spotřeba	energie 5,0 0,5 9,98

Služby 45,0 41,8 92,93
z	toho:	opravy	a	udržování
												cestovné
												nájemné	a	služby	(nebyt.prostory)
												úklid
												výkony	spojů 20,0 18,3 91,67

Osobní	náklady	-	z	toho: 193,0 207,2 107,37
mzdové	náklady	(521	003x) 138,0 148,5 107,61
ostatní	osobní	náklady 5,0 5,3 105,00
zákonné	soc.	pojištění	 47,0 50,5 107,43
zák.	soc.	náklady	-	FKSP	 3,0 3,0 99,00

Daně	a	poplatky	(53x) 0,0 0,0

Ostatní	náklady	-	z	toho: 0,0 0,0
smluvní	pokuty	a	úroky	z	prodlení 0,0 0,0
jiné	pokuty	a	penále 0,0 0,0
manka	a	škody 0,0 0,0

Odpisy	dlouhodobého	majetku 0,0 0,0
z	toho:	z	budov	a	staveb	(551) 0,0 0,0
												zařízení	(551) 0,0 0,0

Drobný	dlouhod.	majetek	(558) 0,0 0,0
Daň	z	příjmů	(591	a	595) 0,0 0,0

HOSPODÁŘSKÝ	VÝSLEDEK 262,0 280,8 107,18
	(+	zisk,	-	ztráta)
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11�3  PLNĚNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY
11.3.			PLNĚNÍ	POČTU	ZAMĚSTNANCŮ	A	PROSTŘEDKŮ	NA	PLATY

Měrná R	o	k Skutečnost % Skutečnost
						U	k	a	z	a	t	e	l jedn. 2018 k	31.12.2018 plnění k	31.12.2017

x)
a b 1 2 3 4

Hlavní	činnost

Počet	zaměstnanců přep.	os. 47,3 46,4 98,1 45,8

Prostředky	na	platy	(521,030x)		 tis.	Kč 15	799,8 15	799,8 100,0 14	290,6

z	toho:	čerpání	fondu	odměn x 0,0 --- 0,0

xx)

z	toho:	platové	tarify tis.	Kč 9	386,2 10	014,3 106,7 8	695,5

											osobní	příplatky tis.	Kč 2	326,2 2	205,4 94,8 2	155,0

											odměny tis.	Kč 788,0 599,8 76,1 903,2

											příplatky	za	vedení tis.	Kč 505,1 446,3 88,3 468,0

											zvláštní	příplatky tis.	Kč 361,8 311,6 86,1 335,1

Průměrný	plat Kč 27	836,0 28	388,0 102,0 26	030,0

Ostatní	osobní	náklady tis.	Kč 1	693,1 1	693,1 100,0 1	458,2

Doplňková	činnost

Počet	zaměstnanců přep.	os. x 0,5 x 0,5

Prostředky	na	platy tis.	Kč x 148,5 x 138,7

Průměrný	plat Kč x 27	500,7 x 25	690,4

Ostatní	osobní	náklady tis.	Kč x 5,3 x 5,3
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11�4  ROZBOR HOSPODAŘENÍ – KOMENTÁŘ
11.4			ROZBOR	HOSPODAŘENÍ	-	KOMENTÁŘ	
	
	
1. VÝNOSY	A	NÁKLADY	HLAVNÍ	ČINNOSTI	
	
1.1 Výnosy	z	hlavní	činnosti	
	
Výnosy	z	hlavní	činnosti	za	období	roku	2018	činí	8.352,3	tis.	Kč,	což	představuje	
100,00	%	upraveného	rozpočtu.	Výnosy	jsou	členěny:	
	

	

	
Základní	vstupné	na	vlastní	představení	divadla,	v	členění	dítě	/	dospělý,	činí:	
• 100,-	/	150,-	Kč	na	velké	scéně	
• 80,-	/	120,-	Kč.	na	malé	scéně	
	
Zvýšené	 ceny	 vstupného	 ve	 výši	 150,-	 /	 250,-	 Kč	 jsou	 na	 tzv.	 velkoprojektová	
představení	 na	 velké	 scéně,	 ke	 kterým	 řadíme	 inscenace	 „Klapzubova	
jedenáctka“,	„Robin	Hood“,	„Sněhová	královna“	a	„Záhada	hlavolamu“	a	dále	na	
večerní	představení	na	malé	scéně	(ve	výši	150,-	Kč).	
	
Průměrná	cena	vstupenky	na	všechna	představení	činila	109,-	Kč.	
	
Ostatní	výnosy	z	hlavní	činnosti	(viz	ř.	4	předchozí	tabulky)	tvořily:		
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Výše	vstupného	na	workshopy	je	dle	druhu	v	rozmezí	od	60,-	(výtvarné	dílničky)	
do	200,-	Kč	(workshopy	speciální).	
	
	
1.2 Náklady	hlavní	činnosti	
	
Celkové	náklady	za	období	roku	2018	činí	48.051,2	tis.	Kč,	což	představuje	100,6	
%	upraveného	rozpočtu.	
	
Spotřební	materiál	–	 náklady	 ve	 výši	 2.984,2	 tis.	 Kč,	 což	 představuje	 100,0	%	
upraveného	rozpočtu.	Podrobněji	se	jedná	o	následující	položky:	
	

	
	
Spotřební	 materiál	 zahrnuje	 náklady	 na	 výrobu	 jevištní	 dekorace,	 kostýmů	 a	
rekvizit	k	pěti	premiérovaným	představením.	
	
Náklady	na	Služby	(účty	511,	512,	513	a	518)	činily	17.021,9	tis.	Kč,	tedy	100,72	
%	 upraveného	 rozpočtu.	 Po	 položkách	 jsou	 Služby	 rozepsány	 v	rozborové	
Tabulce	1	a	v	níže	uvedené	tab.	„Ostatní	služby“.	
	
K	překročení	SR	došlo	u	dílčí	položky	„Opravy	a	udržování“;	náklady	činily	732,4	
tis.	 Kč,	 což	 představuje	 112,7	%	 rozpočtu.	 Za	 zvýšeným	 čerpání	 prostředků	 je	
oprava	služebních	vozidel	Volkswagen	LT	(rok	výroby	2004)	a	Škoda	Octavia	(rok	
výroby	 2011).	 Zvýšené	 náklady	 byly	 na	 výnosové	 straně	 částečně	 kryty	 užitím	
prostředků	investičního	fondu	v	celkové	výši	74,8	tis.	Kč.		
	
Ostatní	 služby	 –	náklady	v	celkové	výši	2.636,0	 tis.	Kč,	 což	představuje	99,9	%	
upraveného	rozpočtu	–	tvoří:	



– 52 –

	
U	položky	 Spotřeba	energií	 je	nadlimitní	 čerpání	ve	výši	107,4	%	UR.	 Jedná	se	
především	o	 spotřebu	 elektrické	 energie	 a	 plynu.	 Za	 navýšením	 částečně	 stojí	
(obdobně	 jako	 v	minulých	 letech)	 zúčtování	 dohadných	 položek,	 zdražení	 cen	
energií,	ve	většinové	míře	však	navýšený	počet	divácky	žádaných	doprovodných	
akcí	v	prostorách	divadla	před	a	po	představeních.	
	
Náklady	 na	 Odpisy	 majetku	 jsou	 ve	 výši	 2.086,0	 tis.	 Kč,	 což	 činí	 102,3	 %	
schváleného	limitu.	
Dlouhodobý	 majetek	 byl	 pořizován	 a	 odepisován	 dle	 dlouhodobého	 plánu.	
V	průběhu	roku	byl	limit	upraven	v	návaznosti	na	zařazení	nového	DHM.	
K	překročení	 došlo	 z	důvodu	 jednorázového	 odpisu	 starého	 kamerového	
systému	a	dřívějšího	zařazení	nového	systému	do	majetku	(a	k	odepisováni).		
	
Výsledek	hospodaření	v	hlavní	činnosti	je	-279,6	tis.	Kč.		
Krom	 výše	 uvedeného	 se	 na	 záporném	 hospodářském	 výsledku	 podílely	 vyšší	
náklady	 na	 výrobu	 jevištní	 dekorace	 k	novým	 inscenacím	 divadla.	 Ztrátu	 lze	
v	plné	výši	krýt	ze	zisku	v	doplňkové	činnosti.	
	
	
2. DOPLŇKOVÁ	ČINNOST	
	
Celkové	výnosy	z	doplňkové	činnosti	činily	767,3	tis.	Kč.	
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Divadlo	Minor	má	živnostenská	oprávnění	k	následujícím	činnostem,	které	jsou	
provozovány	v	souladu	se	zřizovací	listinou:	
• specializovaný	maloobchod		
• agenturní	činnost	v	oblasti	kultury	a	umění	
• vydavatelské	a	nakladatelské	činnosti	
• pořádání	odborných	kurzů,	školení	a	jiných	vzdělávacích	akcí		
• reklamní	činnost	a	marketing	
• výroba	her,	hraček	a	dětských	kočárků	
• výroba	oděvů	a	oděvních	doplňků	
• hostinská	činnost	
• pronájem	a	půjčování	věcí	movitých.	
	
Výsledek	hospodaření	v	doplňkové	činnosti	je	+280,8	tis.	Kč.		
Zisk	 z	 DČ	 navrhujeme	 užít	 ke	 krytí	 záporného	 hospodářského	 výsledku	 hlavní	
činnosti.	
	
	
3. MZDOVÁ	OBLAST	
	
Prostředky	na	platy	byly	čerpány	ve	výši	15.799,8	tis.	Kč,	což	představuje	100,00	
%	 upraveného	 rozpočtu.	 Limit	 byl	 v	průběhu	 roku	 upraven	 v	návaznosti	 na	
personální	změny	související	s	činností	divadla.		
Průměrný	přepočtený	počet	zaměstnanců	činil	ke	konci	roku	46,4.		
Celkový	 průměrný	 hrubý	měsíční	 plat,	 zahrnující	 veškeré	 příplatky	 a	 odměny,	
činil	28.388,-	Kč.	
	
	
4. ČERPÁNÍ	FONDU	INVESTIC	
	
Kromě	 investičních	 akcí,	 financovaných	 z	kapitálových	 výdajů	HMP	 (popsaných	
v	Tabulce	 3),	 byly	 realizovány	 následující	 investiční	 akce,	 kryté	 prostředky	
investičního	fondu	divadla,	v	celkové	výši	1.139,6	tis.	Kč:	
• doplnění	scénického	osvětlení	Malé	scény,	čerpání	ve	výši	505,0	tis.	Kč	
• interaktivní	artefakt	„Letadlo“	do	Galerie,	čerpání	ve	výši	559,8	tis.	Kč	
• financování	a	dofinancování	oprav	služebních	vozidel		-	celkem	74,8	tis.	Kč	
	
	
5. ZÁVĚR	
	
Stanovený	 rozpočet	 pro	 rok	 2018	 v	hlavní	 činnosti	 byl	 v	oblasti	 nákladů	
překročen	o	6,64	%,	na	 straně	 výnosů	o	6,02	%.	Na	 ztrátě	 v	hlavní	 činnosti	 se	
podílely	zvýšené	náklady	na	energie,	náklady	na	opravu	majetku	a	na	odpisy.	
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Ztrátu	 v	hlavní	 činnosti	 ve	 výši	 279.552,37	 Kč	 navrhujeme	 krýt	 v	 plné	 výši	 ze	
zisku	 z	doplňkové	 činnosti;	 zbytek	 zisku	 DČ	 ve	 výši	 1.265,70	 Kč	 navrhujeme	
převést	do	rezervního	fondu	divadla.	
	
	
V	Praze	7.2.2019			
	

	
Ing.	Zdeněk	Pecháček	
ředitel	divadla	Minor	
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12. PODPOROVATELÉ, DÁRCI, 
MECENÁŠI, SPONZOŘI

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


