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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 hlavní-
ho města Prahy za vytvoření ojedinělého prostoru pro kulturní aktivity dětí.  

 
Minor se během posledních let stále více zaměřuje na rodinné publikum, pro  

které hraje kromě tradičních víkendů stále častěji i během pracovního týdne. 
Díky stálému diváckému zájmu se vyprodají představení i v úterý či ve středu 
od 18 hodin. Dále hraje dopoledne pro mateřské a základní školy a také spo-
lupracuje s Klubem mladých diváků. Pro studenty středních škol hraje mono-
drama Válka profesora Klamma v podání Oldřicha Navrátila. 

 
Repertoár Minoru tvoří pestrá škála titulů, zahrnující dramatizace klasických děl 

dětské literatury, adaptace pohádek i autorskou tvorbu včetně různých experi-
mentálních forem. Žánrově je škála repertoáru také poměrně pestrá, ve většině 
inscenací účinkuje živá kapela složená z profesionálních muzikantů, výjimkou 
není ani účast profesionálních tanečníků, akrobatů, mimů či třeba parkouristů.  

Na obou minorských scénách (velký sál pro 206 diváků a Malá scéna v 1. patře 
s kapacitou 80–100 diváků) se experimentuje s různým uspořádáním sálu 
a s ním spojeným kontaktem s diváky.   

 
Hlavním tématem, o kterém se diskutuje s režiséry, je způsob, jakým učinit  

každou inscenaci strhující, jedinečnou a zároveň srozumitelnou pro danou  
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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 pů-
sobících v Minoru zde pracuje kontinuálně, díky čemuž si vyzkouší různé žánry 
a zadání. 

 
V Minoru působí výrazné režijní osobnosti, většinou absolventi katedry alterna-

tivního a loutkového divadla na DAMU – Anna Klimešová, Eva Leinweberová, 
Apolena Novotná, Lenka Vagnerová, Jiří Adámek, Petr Erbes, Jiří Havelka, Bra-
ňo Holiček, Boris Jedinák, Jiří Jelínek, Jan Jirků či Jakub Vašíček. 

Minor nemá vlastní soubor, herci a další tvůrci jsou najímáni na každou inscenaci 
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 půlroč-
ním plánem vydaným ve velkém předstihu tak, aby si všichni mohli přizpůsobit 
své další aktivity. Provozně je tento systém náročnější, ale celková umělecká 
úroveň se dle soudu spolupracujících režisérů výrazně zlepšila. 

 
Minorské inscenace získávají řadu ocenění na domácích i zahraničních festiva-

lech 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, japonštině, 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 
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výrazně liší od jiných divadel, a jakýkoli výjezd bývá technicky velice náročný, 
často nerealizovatelný díky přizpůsobení inscenací budově a vybavení Minoru.  

Činnost divadla Minor  byla v roce 2020 zásadně ovlivněna omezením provozu 
v důsledku pandemie Covid 19. Od 13. března 2020 byla uzavřena divadla 
v celé ČR. K částečnému uvolnění došlo na konci května. K normálnímu pro-
vozu se Minor vrátil v srpnu, ovšem od 12. října do konce roku 2020 byla 
všechna divadla opět z důvodu 2. vlny pandemie uzavřena. 

Přesto se podařilo nazkoušet dvě inscenace ve velkém sále, které měly i řádnou 
premiéru, a jednu inscenaci na Malé scéně.  

Od dubna se Minor věnuje také on-line aktivitám. V prosinci vznikla nová plat-
forma Televize Minor, které se stále rozvíjí, a nabízí tak rodičům s dětmi al-
ternativní program v minorském stylu. 

 
V roce 2020 divadlo Minor odehrálo 192 vlastních představení. 
Díky podpoře magistrátu může pražským dětem nabídnout za nízké vstupné vy-

soce kultivovanou divadelní podívanou. 
 
Minor nadále udržuje nabídku dalších kulturně vzdělávacích zážitků – vzděláva-

cích dílen, workshopů a outdoorových her a rozvíjí tak svou ideu proměnit di-
vadlo Minor v Kulturní centrum pro celou rodinu.   

 
 

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

Vážení, 
rok 2020 byl pro divadlo Minor stejně jako pro 
všechna ostatní divadla náročným obdobím, které 
ovšem přineslo také nové podněty a výzvy.  

Přes veškerá omezení jsme nazkoušeli tři inscena-
ce, z nichž dvě – Ztroskotání vzducholodi Italia  
a Sněhurka is not dead – měly i řádnou premiéru. 

A především jsem rád, že se nám podařilo vytvořit 
novou on-line platformu – Televizi Minor, která od  
18. března 2021 nabízí kromě minorské audiovizuální 
tvorby exkluzivní výběr studentských animovaných 
filmů. Televizi Minor vnímám jako další odnož Minoru,  
nikoli jako náhražku divadelního provozu v době  
karantény, a předpokládám, že se bude nadále  
rozvíjet i v době pocovidové. 
 
S přáním pevného zdraví 
Zdenek Pecháček V Praze 30. 3. 2021 
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
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ORGANIZAČNÍ SCHEMA DIVADLA MINOR K 31. 12. 2020
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SOUPIS ZAMĚSTNANCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ 2020 
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SOUPIS HOSTUJÍCÍCH UMĚLCŮ 2020
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4. PREMIÉRY ROKU 
 
a) ÚDAJE O DATU PREMIÉRY A POČTU REPRÍZ V DANÉM ROCE 
 
ZTROSKOTÁNÍ VZDUCHOLODI ITALIA 
(řízené generálem Nobilem při návratu  
ze severního pólu do základního tábora  
v Kings Bay 25. května 1928) 
Režie Jiří Havelka 
Premiéra: 24. září 2020  
počet repríz: 5 
 
SNĚHURKA IS NOT DEAD 
Režie Jakub Vašíček 
Premiéra: 2. října 2020 
počet repríz: 1 
 
ZACHRAŇTE ČÍSLO 6! 
Režie Petr Erbes a Boris Jedinák 
Interní premiéra na Malé scéně: 29. listopadu 2020 
počet repríz: 0 
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b) KOMENTOVANÝ DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULU  
A ZHODNOCENÍ, ZDALI SE NAPLNIL 

 
1. 
ZTROSKOTÁNÍ VZDUCHOLODI ITALIA 
(řízené generálem Nobilem při návratu  
ze severního pólu do základního tábora  
v Kings Bay 25. května 1928) 
Režie Jiří Havelka 
Premiéra: 24. září 2020  
počet repríz: 5 
 
Dobrodružně laděná inscenace zkoumá proces přežití v extrémních podmín-

kách, kdy skupina mužů uvízla v Arktidě na ledové kře při nezdařeném návra-
tu ze severního pólu. Této mezinárodní vědecké výpravy se zúčastnil  také  
český vědec a spisovatel František Běhounek. 

 
Inscenace je určená dětem od 9 let, ovšem lze předpokládat, že zaujme také do-

spělé publikum. Pozornost je zaměřena především na pobyt na kře s nedosta-
tečným vybavením a s několika raněnými. Důležitou roli hrají detaily: nedosta-
tek jídla, technické problémy s navázáním spojení či zjišťování geografické 
polohy, chůze po tajícím ledu atd.  Autory scénografie jsou čerství absolventi 
KALD DAMU Zuzana Sceranková a Mikoláš Zika. V inscenaci se objevily  
i loutky a projekce, jejímž autorem je Martin Bražina. Hudbu zkomponoval 
Martin Tvrdý. 
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„Hledali jsme námět, který by umožnil zkoumat chování lidí v situaci ohrožení ži-
vota. Ztroskotání vzducholodi Italia splnilo zadání: silný příběh v působivých 
kulisách polárního světa. Právě v případě různých nehod či přírodních katas-
trof jsou lidé často nuceni dělat rozhodnutí, která rozhodují o jejich přežití. 
Zároveň se musí vyrovnat  s únavou, bolestí, extrémním nepohodlí, nejisto-
tou, materiální a lidskou ztrátou atd… To vše vytváří ohromný tlak na osob-
nost každého jedince. Děti často obdivují různé záchranáře, hasiče, horolez-
ce, touží být stateční, přitom mají obavy ze své slabosti. Věřím, že tato 
inscenace je v tomto směru může oslovit.“ říká Petra Zichová, dramaturgyně. 

 
Jiří Havelka (1980) patří k nejzajímavějším a nejvšestrannějším osobnostem sou-

časného českého divadla – režisér, dramatik, herec, moderátor a po několik let 
vedoucí katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU. Své 
originální a cenami ověnčené inscenace často staví metodou kolektivních im-
provizací a opakovaně přitom dokazuje, že mu komplexní i ožehavá společen-
ská témata ani překvapivé formy jejich zdivadelnění nejsou cizí. 

Je členem souboru Vosto5, se kterým vytvořil oceňované inscenace Dechovka či 
Společenství vlastníků (tuto hru také v roce 2019 coby autor scénáře a režisér 
úspěšně převedl do filmové podoby a za scénář obdržel cenu Český lev). 

 
 
2. 
SNĚHURKA IS NOT DEAD 
Režie Jakub Vašíček 
Premiéra: 2. října 2020 
počet repríz: 1 
 
Inscenace přináší známý příběh o zlé královně, krásné Sněhurce, zrcadle a sedmi 

trpaslících. Kdo by však čekal Sněhurku v podobě milounké princezny, bude 
nejspíše pořádně zaskočen. Minorská Sněhurka je puberťačka, co radši nosí 
vytahanou mikinu než šaty a cestu z lesa hledá s mobilem v ruce. Princ pro-
bouzející Sněhurku polibkem natáčí kutilská videa na Youtube a trpaslíci jsou 
členy hudební kapely, která to umí pořádně rozjet.  

Režisér Jakub Vašíček spolu s dramaturgem Tomášem Jarkovským patří ke stálým 
minorským spolupracovníkům. Úspěšnou se stala již jejich první inscenace 
v Minoru, Perníková chaloupka, na kterou jejich nová inscenace volně navazu-
je. Divadelní formu tvůrci tentokrát výrazně posouvají – inscenace je založena 
na technice live cinema, kterou dlouhodobě používá výtvarník a scénograf  
Antonín Šilar. V roli zlé královny se představí herečka, zpěvačka a šansoniérka 
Monika Načeva. 

 
Používaná metoda live cinema spočívá v živém snímání na jevišti, živém střihu 

a promítání během představení. Divák tak má možnost vidět zabírané detaily 
a porovnávat celkový divadelní obraz s výsekem skutečnosti zobrazované na 
plátně.  
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„Scénický koncert jsme si už v Minoru vyzkoušeli na Perníkové chaloupce. Při 

tvorbě nové inscenace jsme se ale chtěli posunout zase trochu dál. Proto jsme 
oslovili scénografa Tondu Šilara a přes klíčový motiv zrcadla koncert propojili 
s žánrem live cinema. Do příprav navíc vstoupila koronavirová karanténa, 
a tak jsme zničehonic tu zvláštní osamělost, kterou je pohádka o Sněhurce 
prostoupená, začali za zrcadly v podobě obrazovek zažívat na vlastní kůži. 
Koncepce proto vznikla dominantně po Skypu a do výsledné podoby se to ne-
přehlédnutelně propsalo. Takže výsledkem je na jedné straně možná trochu 
nezvyklá interpretace jednoho notoricky známého a krásného příběhu, a na 
druhé straně zpráva o dnešku a směru, kterým se ubírají naše životy,“ říká 
dramaturg Tomáš Jarkovský. 

  
Jakub Vašíček (1979) a Tomáš Jarkovský (1986) patří k nejvýraznějším divadel-

ním tvůrcům věnujícím se dětskému divákovi. Oba vystudovali režii a drama-
turgii alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU. Spolupracovali 
mj. s Naivním divadlem Liberec, Jihočeským divadlem České Budějovice,  
Divadlem Alfa Plzeň, LG Maribor, vinohradským divadlem D21 a dalšími.  
Jejich domovskou scénou je královéhradecké Divadlo Drak, kde Tomáš působí 
jako ředitel a Jakub jako umělecký šéf a režisér. Zde mj. uvedli kritikou i diváky 
ceněné inscenace O bílé lani a Bílý tesák. 
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3. 
ZACHRAŇTE ČÍSLO 6! 
Režie Petr Erbes a Boris Jedinák 
Interní premiéra na Malé scéně: 29. listopadu 2020 
počet repríz: 0 
 
Roboti na útěku 
Dobrodružný příběh sleduje cestu dvou vojenských robotů za svobodou. Poprvé 

se dostávají do města, otevírají se před nimi nové obzory a konečně poznávají, 
jak příjemné je smát se a trochu si zadovádět. Na útěku před dvojicí šílených 
generálů nachází nové přátele a dokonce se účastní pěvecké soutěže Zlatý tra-
laláček. Přijmou je obyvatelé města mezi sebe? Dokáže být robot lidštější, než 
někteří z nás? 

Inovativní autorská loutková inscenace nové generace tvůrců, studentů či  
čerstvých absolventů KALD, je určena dětem od 5 let. 

 
Petr Erbes a Boris Jedinák coby čerství absolventi KALD DAMU pracují v tande-

mu. V Disku uvedli úspěšnou inscenaci Prodaná nevěsta na prknech Proza-
tímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018, v únoru 
2020 měla premiéru jejich autorská inscenace Kyjem po kebuli v Divadle Na 
Zábradlí, na jaře 2021 zde se skupinou 8lidí nazkoušeli inscenaci Kleopatra. 
Zároveň oba působí v Divadle na Zábradlí jako dramaturgové. Boris Jedinák 
se v Minoru podílel coby dramaturg na inscenaci Nanuk.  
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c) DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ SEZONU  
 
1. 
VELKÁ VÁLKA 
Režie Jan Jirků 
Premiéra: 27. května 2021 
 
Antonín, Matěj, Vojtěch, Jindřich. Čtyři bratři. Nositelé nejznámějšího českého 

loutkářského příjmení – Kopečtí. A stateční legionáři v první světové válce. 
Jan Jirků se v Minoru dlouhodobě věnuje historickým tématům (inscenace Hon 

na Jednorožci, Lipany, Zá-to-pek!), které rodinnému publiku vždy zprostřed-
kuje strhujícím vykreslením životních příběhů hrdinů. Tentokrát se zaměří na 
osudy bratrů Kopeckých, kteří ani během první světové války neopustili hraní 
s loutkami a díky svému divadlu rozdávali radost i v podmínkách, které si jen 
stěží dovedeme představit.  

Dobrodružně laděná inscenace děti seznámí s historickými událostmi, nebude 
však chybět ani téma lásky ve všech podobách. 

Autorem výpravy je renomovaný scénograf Jakub Kopecký, který se v Minoru po-
dílel na inscenacích Robin Hood,  Sněhová královna a naposledy Zá-to-pek!. 

 
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 ta-
ké televizní tvorbě. Působil jako herecký režisér seriálu Comeback, je autorem 
formátu, režisérem a scénáristou zábavně vzdělávacího televizního pořadu 
pro děti TvMiniUni a filmu TvMiniUni a zloděj otázek (2019). S Minorem ho 
pojí dlouhodobá spolupráce: v letech 2002 – 2004 byl jeho uměleckým šéfem, 
do roku 2007 zde působil jako kmenový režisér. Pro Minor vytvořil kritikou 
oceňované i divácky 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), Zátopek (2019) aj. 

 
 
2. 
DOBRÉ RÁNO, VIKTORE! 
Režie Jiří Jelínek 
Premiéra na Malé scéně: 26. dubna 2021 
 
Z postele až na kraj světa 
Pan Viktor Kard coby stoletý dědeček Vám bude vyprávět, jak byl horolezcem, 

potápěčem, kosmonautem, závodníkem, krotitelem dravé zvěře a jak potkal 
draky!Jistě. Je jen na Vás, jestli mu budete věřit.  

Představení o síle užít si svůj život naplno. Kombinace loutek-živé hudby-humoru.  
Touto inscenací se Minor hravou formou popasuje s tématem stárnutí a nemoc-

nic, které je v této pandemické době bohužel velmi často zmiňováno.  
Inscenace je určena dětem od 5 let. 
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Jiří Jelínek je autor, režisér, herec, textař a autor komiksů. Pochází z Hradce Krá-

lové, kde založil amatérské loutkové divadlo DNO, které rychle získalo přízeň 
diváků i kritiky. V roce 2002 obdrželo Cenu Sazky a Divadelních novin, na fes-
tivalu Next Wave 2002 dostalo DNO cenu za objev roku a roku 2004 Jiří Jelí-
nek cenu za autorský přínos českému divadlu. Krátce působil jako herec 
v Klicperově divadle, poté v brněnské Huse na Provázku, kde se začal profesi-
onálně věnovat režii. V Minoru kromě Pinokia režíroval tyto inscenace: Kon-
žert, Anežka chce tančit, Brum (pro nejmenší medvědy), Mami, už tam  
budem? a O veliké řepě.  
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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 
 
 
Titul                                                     Premiéra Počet Celkem Derniéra 
                                                                             repríz  
 
Bruncvík a lev                                  30. 4. 2006 4 157 
Čte Arnošt Goldflam                    18. 10. 2018 1 56 
Demokracie                                     21. 9. 2014 12 133 
Dnes provází Minor                          8. 5. 2016 8 48 
Game                                                17. 5. 2019 6 22 
Hon na Jednorožce                       15. 11. 2009 0 135 
Klapzubova jedenáctka                    9. 4. 2005 5 247 18. 1. 2020 
Koukej, svět!                                    16. 5. 2017 9 77 
Libozvuky                                        10. 4. 2015 5 107 
Lipany                                                7. 2. 2016 6 99 
Malá čarodějnice                               3. 3. 2019 10 31 
Mami, už tam budem?                   22. 3. 2015 13 147 
Mimino                                            13. 3. 2018 5 45 23. 2. 2020 
Nanuk                                            10. 11. 2019 0 21 
O pejskovi a kočičce                       29. 5. 2011 13 178 
O veliké řepě                                     6. 6. 2019 18 42 
Perníková chaloupka                    19. 10. 2012 3 93 
Pinokio                                             15. 4. 2018 4 46 
Polní žínka Evelínka                     25. 11. 2018 8 45 
Robin Hood                                     20. 9. 2015 8 113 
Sněhová královna                             2. 4. 2017 9 73 
Sněhurka is not dead                     2. 10. 2020 1 1 
To byl jen vtip!                               11. 10. 2016 10 94 
Toodle Noodle                                7. 10. 2018 5 42 30. 4. 2020 
Válka profesora Klamma               11. 5. 2011 3 149 
Vánoce aneb Příběh o narození    1. 12. 2002 0 284 
Záhada hlavolamu                        15. 10. 2017 10 70 
Zachraťe číslo 6!                           29. 11. 2020 0 0 
ZÁ-TO-PEK!                                    6. 10. 2019 10 25 
Ztroskotání vzducholodi Italia      24. 9. 2020 5 5 
 
Celkem                                                                192 
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b) KOMENTOVANÝ DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULU  

(PROČ TITUL DÁLE ZŮSTÁVÁ NA REPERTOÁRU,  
NEBO NAOPAK NEZŮSTÁVÁ) 

 
ČTE ARNOŠT GOLDFLAM 
Scénické čtení v osobitém  podání autora, herce a režiséra Arnošta Goldflama je 

jakýmsi doplňkem či zpestřením repertoáru Malé scény a jeho příznivci jej vel-
mi kvitují. Je uváděno spíše nepravidelně pro rodiče s dětmi od 9 let.  

 
DEMOKRACIE 
Inscenace Demokracie je svérázným formálním i tématickým experimentem.  

Interaktivní představení pro nejmladší školáky seznámí děti se základy fungo-
vání demokratického systému. Je divácky oblíbená i pro svůj edukativní pře-
sah, funguje ideálně ve spolupráci s rodiči a pedagogy, kteří s dětmi mohou 
toto téma následně probrat. Inscenace je mimo jiné pozoruhodná také tím, že 
je v ní použito skutečné hlasovací zařízení, děti mohou volit a ovlivnit tak dění 
na jevišti.  

„Chtěli jsme, aby děti na vlastní kůži poznaly, jak demokracie funguje a že výsle-
dek voleb je kolektivním rozhodnutím všech voličů. Že pokud budeme volit  
nezodpovědně, zbrkle a emotivně, můžeme se dočkat špatných rozhodnutí 
a špatných 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.  
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DNES PROVÁZÍ MINOR 
Jedná se o neobvyklou interaktivní prohlídku zajímavých prostor Novoměstské 

radnice pod vedením herců Ivany Machalové a Petra Reifa. Představení se hra-
je pro školy i rodiče s dětmi pouze v letních měsících a je zajímavým zpestře-
ním repertoáru.  

 
GAME 
Nová autorská inscenace Braňa Holička se věnuje prolínání světa internetu s re-

alitou. Zábavnou formou představuje Facebook, email, YouTube, počítačové 
hry či Instagram.  Vzhledem k tomu, že její téma rezonuje také s dospělými, 
funguje nejlépe jako rodinný titul. Derniéra je naplánovaná na jaro 2021  
z důvodu vzniku nových inscenací. 

 
HON NA JEDNOROŽCE 
Náročnější inscenace s politickým tématem věnovaná starším dětem, vznikla ve 

spolupráci s občanským sdružením Post Bellum. Jejím tématem je hrdinství 
obyčejného člověka, jedná se o příběh nespravedlivě vězněného Luboše Jed-
norožce, 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. 
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KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA 
Divadelní revue, která vznikla ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů, přenáší 

diváky do období první republiky. Výpravná inscenace je dobově velmi přesně 
stylizovaná, což ocení především dospělí diváci. Pro děti funguje příběh bratrů 
fotbalistů, pro které je nejdůležitější fairplay. Diváky je velmi žádaná, účinkuje 
v ní celý bývalý herecký soubor, také zaměstnanci divadla včetně ředitele. In-
terně fungovala jako teambuilding celého divadla, z těchto důvodů se dlouho 
držela na repertoáru, byť už měla za sebou více než 200 repríz. Derniéra pro-
běhla v lednu 2020. 

 
KOUKEJ, SVĚT! 
Tato inscenace představuje dětem žánr pantomimy, čímž se zcela liší od ostat-

ních inscenací. Odehrává se celá beze slov, ale objevují se zde i masky a lout-
ky. 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 

získala přízeň nejen diváků, ale i kritiky. Marek Doubrava, autor hudby, získal 
Cenu kritiky za rok 2015. Jejím tématem není příběh, ale hravost a rozvíjení 
fantazie, a to na základě vysoce profesionálních výkonů herců a vůbec všech 
zúčastněných, kteří měli díky soustředěnému zkoušení pod vedením režiséra 
Jiřího Adámka možnost rozvíjet svůj umělecký potenciál. 

 
LIPANY 
Tato inscenace nabízí silný příběh obyčejného člověka žijícího ve středověku. Zá-

roveň má velký didaktický přesah, neboť divákům díky postavám dvou prů-
vodců-historiků vysvětluje historické pozadí husitství. Navazuje tak na drama-
turgickou 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. 

 
MALÁ ČARODĚJNICE 
Klasický titul v moderní úpravě Terezy Karpianus zastupuje spíše tradičnější dra-

maturgickou linii, zároveň se jedná o na Malou scénu poměrně výpravnou in-
scenaci s loutkami a písněmi, jde tedy o vděčné představení pro malé děti. 
Derniéra je naplánovaná na jaro 2021 z důvodu vzniku nových inscenací. 

 
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 
Volfová a Jiří Jelínek získali na festivalu Skupova Plzeň cenu města Plzeň za he-
rectví. Jedná se o divácky vděčnou a provozně nenáročnou inscenaci, která se 
může bez problému hrát v jakémkoli prostoru. 
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NANUK  
Příběh o Nanukovi  inspirovaný laponskou kulturou a legendami se odehrává 

v čase Vánoc, což bylo také minorské zadání, aby vznikla vánočně laděná  
inscenace na Malou scénu pro menší děti. Autorsky se na něm podíleli čerství 
absolventi KALD DAMU, kteří vytvořili  působivou poetiku vtahující děti  
i dospělé. 

 
O PEJSKOVI A KOČIČCE 
Dramatizace jedné z nejoblíbenějších dětských knih, „klasika” pro děti. Jde o di-

váky velmi žádaný titul na Malé scéně, zdařilý minorský režijní debut Evy Lein-
weberové, která v inscenaci také účinkuje. Derniéra je naplánovaná na jaro 
2021 z důvodu vzniku nových inscenací. 

 
O VELIKÉ ŘEPĚ 
Nová inscenace pro děti již od 2 let volně navazuje na úspěšný BRUM, jehož  

divácká kapacita byla nevyhovující. O veliké řepě se hraje na Malé scéně se 
sníženou kapacitou max 60 diváků, ovšem vždy dvě představení za sebou.  
Po jeho zkončení si mohou děti pohrát s molitanovými záhonky.   

 
PINOKIO 
Originálního zpracování klasického námětu se ujal dlouhodobý minorský spolu-

pracovník režisér Jiří Jelínek. Příběh o dřevěném panáčkovi, který byl chronic-
kým lhářem, je východiskem pro hravou adaptaci plnou slovního humoru 
a působivých výtvarných obrazů, i díky účasti mimky Valérie Daňhové. Loutko-
vou inscenaci s živou kapelou ozvláštňují projekce Matěje Pospíšila. Derniéra 
je naplánovaná na jaro 2021 z důvodu vzniku nových inscenací. 

24/



POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA 
František Nepil byl skvělým vypravěčem pro děti i dospělé a mistrem práce s jazy-

kem, z tohoto hlediska jsou jeho knihy skvělým východiskem pro jevištní dra-
matizaci. Jeho poetická kniha Polní žínka Evelínka je v Minoru poprvé divadel-
ně zpracována a je uváděna na Malé scéně pro děti od 5 let. Autorkou 
originálního výtvarného konceptu, který je postaven na projekcích,  je malířka 
Vendula Látalová.   

 
ROBIN HOOD 
Výpravný muzikál s živou kapelou a náročnými pohybovými choreografiemi nabí-

zí strhující podívanou pro děti i dospělé. Příběh anglického zbojníka Robina 
Hooda  naplnil téma sezóny 2015/2016, kterým bylo hrdinství, zároveň fungu-
je jako titul pro všechny generace. V Minoru se touto inscenací uvedla režisér-
ka a choreografka Lenka Vagnerová. K inscenaci vzniklo také CD s písněmi. 

 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
Dramatizace slavné pohádky Hanse Christiana Andersena je tentokrát pojata po-

někud netradičně – s prvky tanečního divadla, díky režisérce a choreografce  
Lence Vágnerové. Jedná se o výpravnou poetickou podívanou pro celou rodi-
nu, s účastí živé kapely. Diváky je toto představení velmi oblíbené, i díky skvě-
lým tanečním výkonům profesionálních tanečníků. 
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SNĚHURKA IS NOT DEAD  
Nová inscenace volně navazující na scénický koncert Perníková chaloupka, tento-

krát oživený formou life cinema. Z důvodu uzavření divadel se zatím odehrála 
pouze premiéra.  

 
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 vede-
na i vůči učitelům. Inscenace je velmi žádaná a oblíbená, hraje se pouze pro 
školy. 

 
VÁLKA PROFESORA KLAMMA 
Jedinečná hra německého autora Kaie Hensela zabývající se podobou současné-

ho školství a vztahem mezi studentem a učitelem. Zpracovává téma postavení 
učitele v současné době. Je napsaná pro studenty středních škol, hraje se pří-
mo ve třídách, po představení následuje diskuse vedená divadelní lektorkou 
Minoru. Představitelem profesora Klamma je Oldřich Navrátil. Setkává se 
s velkým ohlasem studentů i pedagogů, jezdí se po celé ČR. Příležitostně  
se hraje na Malé scéně. 

 
VÁNOCE ANEB PŘÍBĚH O NAROZENÍ 
Inscenace nazkoušená krátce po otevření nové budovy divadla se stala minor-

skou tradicí, diváci na ni chodí opakovaně. Srozumitelným a odlehčeným způ-
sobem 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. 

 
ZÁHADA HLAVOLAMU 
Zpracování nejslavnější knihy Jaroslava Foglara se ujal v Minoru zavedený režisér 

Jakub Vašíček, spolu s dramaturgem Tomášem Jarkovským a výtvarníky Tere-
zou Venclovou a Kamilem Bělohlávkem. Inscenace je ozvláštněna interaktivní 
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druhou částí, kdy se volí z řad dětských diváků nový Velký Vont. V roli Široka 
zde účinkuje profesionální parkourista, což se vzhledem ke vzrůstající oblibě 
tohoto sportu mezi dětmi setkává s velkým ohlasem a eufórií. Divácky je titul 
velmi úspěšný. 

 
 
ZACHRAŇTE ČÍSLO 6! 
Nová loutková inscenace věnovaná dobrodružné cestě dvou robotů za svobodou 

zatím bohužel neměla šanci se představit divákům. Díky podobnému týmu 
herců a tvůrců se svou poetikou blíží inscenaci Nanuk, lze tedy očekávat ob-
dobně vstřícné reakce. 

 
ZÁ-TO-PEK! 
Inscenace Zá-to-pek! je věnována životu manželů Zátopkových, kteří se díky své-

mu fenomenálnímu úspěchu v atletice řadí mezi nejslavnější české sportovce. 
Autor a režisér Jan Jirků se na základě dostupných autobiografických knih 
a dobových materiálů pokusil přiblížit osud tohoto fenomenálního páru – jaký 
byl jejich skutečný život v každodennosti, slávě  i v kontextu doby, ve které žili. 
Inscenace se setkává s mimořádným diváckým ohlasem, kterému napomáhá 
sportovně vlastenecké téma, podobně jako u inscenace Klapzubova jedenáctka.  

 
ZTROSKOTÁNÍ VZDUCHOLODI ITALIA 
Náročnější inscenace pro starší děti a rodiče přibližuje divákům poutavou  

formou kruté podmínky Arktidy. Hraje se v sále bez sedadel, divák je do dění 
vtažen i díky hereckým akcím, které se odehrávají i na ochozech či v kabinách. 
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6. OHLASY V TISKU  
 
a) KOMPLETNÍ ZNĚNÍ RECENZÍ 
 
 
V sevření ledové pláně 

 
Jiří Havelka, většinou spolehlivý režijní „průvodce“, vzal návštěvníky na dobrodru-
žnou výpravu vzducholodí, jejíž cesta skončila kvůli extrémně nepříznivému počasí 
ztroskotáním na zamrzlém moři. Plný název inscenace, shrnující vlastně polovinu 
fabule, zní Ztroskotání vzducholodi Italia řízené generálem Nobilem při návratu ze 
severního pólu do základního tábora v Kings Bay 25. května 1928. 

Podívaná je určena dětem od devíti let, ale na své si přijdou i dospělí, zvláště my 
pamětníci rozhlasové hry pro mládež z roku 1955, která byla vytvořena podle knihy 
Trosečníci polárního moře Františka Běhounka, jediného českého účastníka fatál-
ního tripu (Horčičkova zvuková varianta mohla vzniknout v „krutých padesátých“ 
nejspíš hlavně proto, že zachránci byli ze sovětského ledoborce Krasin). 

Běhounek se ostatně i v Havelkově pojetí stává důležitou postavou inscenace, 
v podání Pavola Smolárika provází dobrodružstvím (hned zkraje v bezprostřední 
blízkosti prvních řad parteru) a díky hercově charizmatu je také nejvýraznější figurou 
celé lapálie. Další sympatické hrdiny výhradně pánské jízdy ztvárňují Róbert Nižník 
(kapitán výpravy), Mikuláš Čížek, Gustav Hašek, Bořek Joura, Jiří Kniha a Andrej 
Polák. Hlediště zprvu halí divadelní dým, i temperatura je nastavena poměrně nízko, 
to aby situace působila co nejautentičtěji. 

Herci se během letu před ztroskotáním pohybují na horní lávce nad jevištěm, 
s dramatickým pokřikem si adresují technické náležitosti ohledně stavu vzdušného 
plavidla. Není to úplně kratičká ouvertura. 

Po pádu na led získává inscenace zcela jiný, především výtvarně podmanivý cha-
rakter. Polárně přisvícenou sněho -ledovou scenerii měl Havelka už v projektu Dej-
vického divadla Wanted Welzl, tentokrát jde o panorama výrazně větší. Zubožení 
trosečníci se v poměrně statických aranžích vzpínají k aktivitám, které by je mohly 
zachránit, například k té radistické. Ani zde se neztratí náš krajan, jak ilustruje úryvek 
z polární rozpravy: Běhounku, počkejte, příděly jídla určuje generál. / Nechci čo-
koládu, chci jen obal. / Staniol. / Máme kondenzátor, Běhounku, jste geniální. Dů-
vtip ztroskotanců se projevuje například také tehdy, když spekulují, že voda ze sta-
rého ledu bude použitelná coby pitná, protože sůl se časem dostala do jeho 
nejspodnějších vrstev. 

V části, v níž dobrodruzi čekají na záchranu, plyne inscenace pomalu, v melan-
cholické náladě, nelze však říci, že by nebyla sugestivní. Trosečníci se občas – po 
dvojicích – vydávají na (neúspěšné) průzkumné procházky. 

Scény z nouzového tábora (sedm mužů se tísní pouze v jednom stanu) se ob-
měňují pomocí posuvného rámu, který vždy alespoň částečně zakryje předchozí 
výjev a jakoby ho „přeformátuje“. Ledová lokalita je v podstatě stále stejná, herci 
mimo obraz se ovšem přeskupují, a příští mizanscéna tak vždy překvapí. Dvakrát 
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dojde na ledního medvěda (v kožešině ho zhmotňují „svépomocí“ samotní aktéři), 
zatímco objekty přinášející naději a později i záchranu (letadlo, respektive ledobo-
rec) mají jednoduchou, dvourozměrně „loutkovou“ podobu. Perspektiva dalekého 
a blízkého či důležitého a méně důležitého je v prekérní situaci – i vzhledem k to-
tálnímu vyčerpání trosečníků – až halucinogenní. 

Pro Minor ne úplně typickou inscenaci sledovali při odpolední repríze i ti nej-
menší diváci (s rodičovských doprovodem) pozorně a s evidentním napětím, ani 
dlouhé výjevy nebyly narušovány excesy jejich netrpělivosti. 

Minor, Praha – Jiří Havelka a spol.: Ztroskotání vzducholodi Italia. Režie Jiří Ha-
velka, dramaturgie Petra Zichová, výprava Zuzana Sceranková a Mikoláš Zika, hud-
ba Martin Tvrdý, projekce Martin Bražina. Premiéra 24. září 2020 (psáno z reprízy 
26. září). 

 
Jan Kerbr. Divadelni noviny. 10. 11. 2020, s. 6. 

 
 

Sněhurka forever 
 

Minor – coby divadlo pro děti a mládež – do repertoáru zařadil reinterpretaci po-
hádky o Sněhurce pod názvem Sněhurka is not dead. Logické a správné. Ovšem 
nikoli průkopnické: až do roku 2012 se tu hrála inscenace Sněhurka – nová generace 
v režii Davida Drábka. Přičemž jak Drábek, tak tvůrci aktuální verze (duo Tomáš 
Jarkovský – Jakub Vašíček) klasickou pohádku dekonstruovali do podoby divadla 
pro teenagery s využitím řady zcizovacích postupů, popkulturních odkazů a sou-
dobých technologických vymožeností. 

Je zajímavé, že zrovna tento příběh současné divadelníky tak provokuje. 
Obdobně jako kdysi Jana Švankmajera Alenka v říši divů. Avšak Sněhurka – ať už 

ji zpracovali bratři Grimmové (právě jejich varianta byla předobrazem inscenace), 
Božena Němcová, K. J. Erben, či Walt Disney – je postavena na pohádkovém ar-
chetypu střetu dobra se zlem a jeho zrelativizování, ztemnění či zesměšnění ji pro-
měňují v cosi, co do určitého věku děti jen stěží přijmou či pochopí. A ty starší zase 
mají – obávám se – Sněhurku zakódovanou jako pohádku „pro malé“, takže nemusí 
být přístupny ji (znovu) navštívit, byť jde o zpracování adekvátní jejich věku. 

Tento problém mohou potvrdit či vyvrátit pouze ohlasy diváků různých věkových 
skupin, ale i tak je nutno říci, že současná Sněhurka – podobně jako někdejší Dráb-
kova – je divadelně svébytná. Formou vyhraněná, s jasným režisérským rukopisem 
a s řadou působivých jevištních obrazů a hereckých výkonů. Tomáš Jarkovský s Ja-
kubem Vašíčkem pokračují ve své cestě za multimediálním divadlem reinterpretu-
jícím známé literární předlohy, které transponují do temnějších – v této Sněhurce 
až hororových (s odkazy na Záhadu Blair Witch) – či pitoreskních teenagerovských 
poloh. Zahájili ji již v plzeňské Alfě Hamleteenem a navázali na ni v – dnes pro ně 
domácím – královéhradeckém Draku. 

Podobně jako v drakovském Bílém tesákovi zvolili i ve Sněhurce formu tzv. live 
cinema, kdy jevištní dění natáčí přímo během představení kamera (kameramanů je 
tentokrát hned několik) a snímaný obraz je přenášen na velké plátno. Diváci tedy 
souběžně s divadelní akcí sledují i filmařský proces. Tentokrát šli však tvůrci ještě 
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dál, když z filmového obrazu učinili mnohdy hlavní komunikační médium, skrze něž 
je sdělován děj. 

Vše přímo na scéně od svého computeru řídí a komentuje Ondřej Bauer. Hlasitě 
– přes mikrofon – volá postavy na scénu, navádí kameramany, co mají dělat, koho 
a jak mají snímat. I diváky občas orientuje v příběhu. Kamera sleduje akci v detailu, 
včetně obrovsky zvětšovaných částí scénografie či těl a výrazů aktérů. Je to insce-
nační metoda dnes často využívaná nejen u nás, ale i v zahraničí. Dvourozměrný 
obraz na plátně by často mohl sloužit jako jediné médium a snímek by se mohl pro-
mítat i mimo divadelní sál. 

Zdvojená obrazová informace však generuje specifické významy: na jevišti na-
příklad vidíme malinký pokojíček s hračkami, do nějž vstupuje herečka a jen tak – 
mimoděk – si s nimi hraje. A na plátně se scéna promění v surrealistický obraz od-
kazující k již zmiňované Alence či ke Swiftovu Gulliverovi. V práci s filmovým médiem 
(zejména v umění detailu a střihu) si Sněhurka nezadá například s Burajovým Kos-
mem v Národním divadle. 

A tvůrci jdou ještě dál. Inscenace je současně živým emo -koncertem s frontman-
kou Monikou Načevou. 

Coby zlá královna -macecha sedí za klávesami zády k divákům a vedle komentářů 
a dialogů vstupuje do představení i zpěvem za doprovodu hudebníků rozsazených po 
celém jevišti. Kameraman ji od začátku snímá ve velkých detailech, často en face, což 
evokuje rockové koncertní záběry. Muzikanti zároveň ztvárňují trpaslíky a s přilepenými 
dlouhými vousy, černými brýlemi a nástroji v rukou připomínají členy skupiny ZZ Top. 

V určitých momentech svá místa opouštějí a jako jakýsi voiceband – či rej mac-
bethovských čarodějnic – pronášejí trpasličí hlášky ve středu jeviště. 

Vše se sice točí kolem Sněhurky, ta však v temném lese obrazů a zvuků tak trochu 
zaniká. Navzdory tomu, že si během dialogů s královnou, přenášených online z je-
jího pokojíku, počíná jako ostrá punkerka či raperka rebelující proti světu. Na ote-
vřeném jevišti ještě dítě, v hloubi svého pokoje již (mladá) žena. Anna Bubníková 
obě polohy zvládá suverénně a je možná škoda, že jí inscenátoři nedali větší prostor 
jako kdysi Milanu Hajnovi v Hamleteenovi. Třeba by se více projevil generační postoj 
či vzdor, o který jim zřejmě šlo. 

Do dění virtuálně vstupuje ještě Pavol Smolárik coby teenagerovský youtuber, 
který sám sebe snímá v zákulisí divadla při natáčení pitoreskních „kutilských“ videí, 
tak trochu ve stylu Pata a Mata. Až na konci vstoupí na jeviště jako mimózní princ - 
popleta. Přičemž předvede skvělé hudební číslo na řadu perkusních nástrojů, které 
má připevněny po celém těle. Těžko říct, zda to byl záměr, ale – hledáme -li popkul-
turní předobrazy – ironií a showmanstvím připomínal Limonádového Joea, když 
přijíždí zachránit nevinnou Winnifred. Je to svým způsobem divadelní vrchol insce-
nace. Přes všechna technická kouzla je živý herec na jevišti nezastupitelný. Zvlášť 
když něco parádního předvede, něco umí. 

Tím se dostávám k úvodu svého textu. Jarkovský s Vašíčkem vytvořili profesně 
dotaženou, formálně atraktivní inscenaci s důslednou emo -atmosférou. Vnímají 
kontext soudobého, virtuálními technologiemi provázaného světa a lidí v něm 
a umějí se na něj napojit. Je patrné, že jim tento přístup vyhovuje a dokážou jej in-
venčně rozvíjet. Že je jim vlastní pitoreskno, tajemno a temno a rádi vstupují do 
spodních vrstev vědomí. 
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Nicméně obávám se, že si pro svůj inscenační přístup nezvolili vhodné literární 
dílo. Přitom bychom jich našli – vedle již zmíněných – jistě řadu, od Pána prstenů 
po Franze Kafku. 

Pohádky nechme nejmenším. 
Minor, Praha – Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček: Sněhurka is not dead. Režie Ja-

kub Vašíček, dramaturgie Tomáš Jarkovský, hudba Daniel Čámský, Dalibor Mucha, 
Lubomír Nohavica a Tomáš Vychytil, scéna Antonín Šilar, světelný design Antonín 
Šilar a Kryštof Melka, kostýmy Tereza Venclová Vašíčková, technická supervize Erik 
Bartoš, střih Zuzana Walter a Alan Sýs, kamera Kryštof Melka, Ondřej Kudrna a Mi-
loslav Pecháček. Premiéra 2. října 2020. 

 
Vladimír Hulec. Divadelní noviny. 8. 12. 2020, s. 6.  

 
 

Ztroskotání vzducholodi Italia  
aneb V Minoru se bojuje o přežití 

 
Divadlo Minor otevřelo tuto nejistou sezónu kusem přitažlivým hned z několika dů-
vodů. Skutečná historická událost, zkáza vzducholodi Italia v roce 1928, zaručuje 
napětí a velké emoce plynoucí z ničeho menšího než boje na život a na smrt s krutou 
a nemilosrdnou s přírodou, ale také látku, kterou lze dobře využít v hodinách děje-
pisu. Děti budou mít silný zážitek a ještě se dozvědí něco konkrétního až hmatatel-
ného, s vazbou na vlastní zemi ( jedním ze členů expedice byl i český vědec František 
Běhounek, z jehož pamětí scénář cituje). K tomu do třetice láká ještě jméno režiséra 
Jiřího Havelky, který je již delší dobu považován za jakousi režijní hvězdu, která i přes 
obrovský záběr svých aktivit nepřestává překvapovat svým talentem, rozhledem 
a projekty v mnoha ohledech zajímavými, schopnými oslovit široké publikum. 

Čistě marketingově lze tedy novou inscenaci rozhodně ocenit ještě před jejím 
zhlédnutím. Po návštěvě představení potom přibude několik dalších ocenění.  

Rozhodně nelze tvrdit, že by inscenace podceňovala cílovou diváckou skupinu 
9+. Nenabízí v podstatě nic jiného, než nepřetržitý a někdy marný boj o život sedmi 
polárníků. Pád vzducholodi není pro Jiřího Havelku a dramaturgyni Petru Zichovou 
koncem příběhu, který chtějí vyprávět, ale jeho začátkem. Soustředí se na detailní 
studii člověka, který i v té nejabsurdnější a nejzoufalejší situaci dokáže neztratit, či 
spíše vždy znovu nalézat naději na záchranu.   

Po počátečních, velmi akčních a také sugestivních okamžicích ztroskotání vzdu-
cholodi, je tak děj tvořen v podstatě malými událostmi jako je zaslechnutí cizího vy-
sílání, nalezení částí vzducholodi, zahlédnutí pevniny, přelet letadla apod. Beznaděj 
a jistá nehybnost, kterou s sebou nese umístění sedmi mužů v (imaginárním) stanu 
pro dva na plovoucí ledové kře, však rozhodně neznamená nedostatek napětí či ab-
senci jednání. Havelka dobře pracuje s dynamikou, dávkuje momenty dílčích radostí 
i propadů do beznaděje a drží tak (dětského i dospělého) diváka v neustálé inten-
zivní pozornosti. 

Režisér se se svým týmem vydal jakousi divadelně – filmovou cestou. Použil filmové 
prostředky jako střih, obraz pracující s detailem, obraz rozdělený do více záběrů 
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apod., a to bez využití projekcí (tedy pomineme-li spíše tušenou projekci ker na po-
zadí). Alternativu filmových postupů dociluje ryze divadelními prostředky. To je sa-
mo o sobě přitažlivé a vzrušující.  

Dlouhý boj o život sedmi mužů se odehrává v bílém prostoru, ze všech stran čer-
ně orámovaném, připomínajícím tak filmové plátno. Tento prostor je však navíc za 
pomoci černých panelů nejen libovolně zmenšován a zvětšován, ale také dělen na 
dvě i více oken, v nichž se odehrávají různé situace, někdy od sebe vzdálené dlouhé 
kilometry. Panely navíc pracují s kouzlem mizení a objevování, kryjí příchody i od-
chody a tak je vždy překvapivé, kdo se náhle v obraze zjeví a kdo z něj zmizí. Trou-
fám si tvrdit, že tato scénograficko – režijní hra diváka nestihne omrzet až do samé-
ho konce představení.  

I ve vedení herců můžeme vnímat jakési filmové ohlasy. V inscenaci plné zcizo-
vacích prvků, imaginárních scénických objektů, vystupování z aktuálního dění, ci-
tování z děl zjevně sepsaných po návratu z výpravy apod. nelze pochopitelně mluvit 
o realismu. Přesto je zde nepřehlédnutelná snaha o civilní herecký projev bez snahy 
o nadsázku, výraznou stylizaci, přiznaný nadhled. A to je, nutno říci, princip v divadle 
pro děti a mládež spíše výjimečný, stejně jako pokus o surové zobrazení bolesti, 
únavy, umírání. Nutno říci, že většina herců se s tímto úkolem vyrovnává se ctí. Zá-
roveň se zdá, že je režisér vždy schopen vycítit míru, kterou ještě divadlo i herci 
„snesou“. Krátké situace ukazují jen ke srozumitelnosti nutné minimum.  

Inscenace Ztroskotání vzducholodi Italia ukazuje muže, v nichž extrémní pod-
mínky probouzí ty nejlepší vlastnosti, výjimečnou statečnost, schopnost improviza-
ce, věrnost, solidaritu, soucit, ale i smíření s vlastní smrtí. V rámci silného zážitku 
tak jistě poskytuje divákům skvělé vzory chování, nezkalené příchutí didaktického 
poučování, nemluvě o podpoře zdravé víry v myšlenku, že lidé, včetně mě samého, 
jsou v samém jádru dobří.  

Je skvělé, že divadlo komunikuje s publikem obou pohlaví a že nabízí i takto vý-
razně „mužské“ látky (v tématu i obsazení), které s diváky mluví jako rovný s rovným 
a mají velkou šanci oslovit i starší chlapce, kteří už mohou mít tendenci se dětskému 
divadlu vymykat. Zároveň právě takové inscenace (můžeme vzpomenout i např. 
výbornou inscenaci Královéhradeckého Draku Amudsen) bolestněji upozorňují na 
fakt, že naopak projektů ryze „ženských“ či „dívčích“, které by měly podobné kvality 
a sílu, ale právě i tu marketingovou účinnosti, je bolestně málo. Je to samozřejmě 
v mnoha směrech logické, ale stejně je to škoda.  

Abychom ale nekončili povzdechem, končíme (lehce patetickou) výzvou. Dětské 
divadlo se už mnoho měsíců nachází v nelehké situaci, i v momentě, kdy se divadla 
po první vlně pandemie a letních prázdninách otevřela, dostali učitelé oficiální do-
poručení ministerstva, aby s dětmi do divadla nechodili. Touto absurdní zkušeností 
se cena a účinek divadla zvyšuje, v hledišti je cítit atmosféra radosti a vděčnosti, že 
zrovna dnes se může hrát, že herci jsou zdraví, diváci se nebáli přijít a že se to celé 
vůbec smí. Tato síla divadlu jistě chvíli vydrží, proto neváhejte, a jakmile to půjde, 
vezměte, koho můžete, a jděte do divadla. Vyplatí se to. Nám všem.  

 
Anna Hrnečková. Tvořivá dramatika, 2020. roč. XXXI, č. 3 (91), s. 33–34. 
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Mikulka: Ztroskotání vzducholodi Italia (Divadlo Minor) 
Nevstoupíš dvakrát na stejnou kru 

 
Vzpomínáte si ještě na Wanted Welzla v Dejvickém divadle? Před devíti lety přišel 
Jiří Havelka společně se scénáristou Karlem Františkem Tománkem s docela pove-
deným kusem, velmi volně vycházejícím z osudů známého arktického dobrodruha 
českého původu. Pomocí pomalého tempa, krátkých, jasně ohraničených „průhle-
dů“ a náladotvorné hudby dokázal vykouzlit náladu napůl sugestivní, napůl gro-
teskní. 

Teď tedy zkusil arktické kouzlo oživit v Minoru prostřednictvím zpracování pří-
běhu trosečníků ze vzducholodi Italia (i u toho byl Čech, konkrétně František Bě-
hounek). Scénář si tentokrát Havelka napsal sám, hudbu obstaral Martin Tvrdý, me-
toda je ale v principu dosti podobná: krátké obrazy zasazené do jasně ohraničeného 
rámu, ostré kontrasty, čarování s různě se stahující oponou, pomalé tempo, nepře-
tržitě znějící temná hudba. 

Rozdíl je v tom, že to tentokrát téměř exemplárně nevychází. Inscenace chrono-
logicky postupuje podle skutečných událostí, příběh je ale podán tak vágně, že se 
ho skoro nechce sledovat, po jevišti se bezcílně plouží téměř úplně zaměnitelné po-
stavy, jejichž pomalost není magická, ale jen únavná. Velmi často navíc zůstává 
u pouhé ilustrace toho, co bylo právě řečeno (vysvětlí se, jaký druh ledu je vhodný 
na pitnou vodu, načež dva herci zvolna vlečou kašírovaný kus ledu napříč jevištěm), 
hudba vytrvale ždímá emoce, které jinak naprosto chybí. Do toho formální hrátky 
se zatahováním opony a pár „ošlehaně chlapských dialogů“, při kterých otrlejším 
divákům poněkud cukají koutky. A když se na scéně nečekaně objevila figura ledního 
medvěda (vyvedená na způsob cirkusového koně), smály se i děti, přestože to le-
grace být neměla. 

Italia není inscenace nějakým nesnesitelným způsobem špatná, hloupá nebo ký-
čovitá, je spíš beznadějně nijaká. Tak dokonalé míjení se s tématem a absenci ele-
mentární divadelnosti jsem u Havelky neviděl snad ještě nikdy. 

 
Vladimír Mikulka. nadivalo.blogspot.com. 24. 9. 2020. Dostupné z:  
https://nadivadlo-blogspot.com/2020/09/mikulka-ztroskotani-vzducholodi-

italia.html 
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Ceny Thálie 2020 předány. scena.cz. 15. 11. 2020. 
Ceny Thálie 2020 si odnesli Erika Stárková [...]. informuji.cz. 15. 11. 2020. 
Ceny Thálie 2020. Divadelní noviny. 24. 11. 2020, s. 15. 
Ceny Thálie odtajnily své letošní nominace. musical-opereta.cz. 2. 11. 2020. 
Ceny Thálie získala Groszmannová [...]. novinky.cz. 14. 11. 2020. 
Chaotická máma. Maminka. 16. 4. 2020, s. 181. 
Chce to vykročit ze sebe sama. Lidové noviny. 23. 12. 2020, s. 8. 
Chce to vykročit ze sebe sama. lidovky.cz. 30. 12. 2020. 
Cirk La Putyka, Jatka78 a Viktor Tauš [...]. fullmoonzine.cz. 20. 11. 2020. 
Czech culture goes online [...]. allpraha.com. 3. 4. 2020. 
David Drábek: Rain Woman [...]. kulturaok-eu.cz. 18. 6. 2020. 
Děláme si to tu hezký. aktualne.cz. 24. 7. 2020. 
Diář. Glanc. 20. 2. 2020, s. 155. 
Dismančata jako způsob dětství. Týdeník Rozhlas. 27. 1. 2020, s. 16. 
Divadelní lektoři načechrávají v posledních letech i české diváky. ČRo – 

vltava.cz. 27. 1. 2020. 
Divadla zřizovaná Prahou otevřou až v roce 2021. MF DNES. 12. 11. 2020, s. 13. 
Divadla zřizovaná Prahou otevřou až v roce 2021. seznamzpravy.cz.  

11. 11. 2020. 
Divadla zřizovaná Prahou zůstanou uavřená [...]. pražskypatriot.cz. 13. 12. 2020. 
Divadla zřizovaná Prahou zůstanou uzavřená [...]. i-divadlo.cz. 10. 12. 2020. 
Divadla zřizovaná Prahou zůstanou zavřená [...]. prazskypatriot.cz. 16. 11. 2020. 
Divadla zřizovaná Prahou zůstanou zavřená do konce roku [...]. prahavolnocaso-

va.cz. 11. 11. 2020. 
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Divadla zřizovaná Prahou zůstanou zavřená do konce roku [...]. 
tojesenzace.cz. 11. 11. 2020. 

Divadla zřizovaná Prahou zůstanou zavřená do konce roku. prazskadrbna.cz.  
12. 11. 2020. 

Divadla zřizovaná Prahou zůstanou zavřená do konce roku. Pražský deník.  
12. 11. 2020, s. 1. 

Divadla. Městská už letos zůstanou zavřená. Metro. 12. 11. 2020, s. 3. 
Divadlo Minor připravuje livestream a outdoorové aktivity. protisedi.cz.  

13. 5. 2020. 
Divadlo Minor spouští Demokracii. novinky.cz. 5. 6. 2020. 
Divadlo Minor uvede premiéru [...]. divadlo.cz, 25. 9. 2020. 
Divadlo Minor v neděli spouští Demokracii [...]. Pražský deník. 4. 6. 2020, s. 13. 
Divadlo Minor zavádí technologickou novinku. ČT 1. 25. 7. 2020. 
Divadlu se na síti líbí [...]. MF DNES. 28. 11. 2020, s. 12. 
Dívat se na sebe. Vogue. 24. 9. 2020, s. 50. 
Dnes večer začíná vysílat nový televizní kanál [...]. cervenykoberec.cz.  

20. 11. 2020. 
Držitelé Cen Thálie 2020. divadlo.cz. 15. 11. 2020. 
Eliška z První republiky nesnášela [...]. super. cz. 30. 9. 2020. 
Eva Leinweberová: Nastal čas vykročit novým směrem. Divadelní noviny.  

9. 6. 2020, s. 8. 
Festival Divadelní svět Brno 2020. scena.cz. 15. 3. 2020. 
Festival Divadelní svět Brno reflektuje [...]. i-divadlo.cz. 26. 2. 2020. 
Festival kultury Praha září odstartoval. prazskydenik.cz. 9. 9. 2020. 
Festival trvající celý měsíc? nasregion.cz. 13. 9. 2020. 
Filmové a seriálové tipy na VOD [...]. informuji.cz. 21. 11. 2020. 
Filmy. Medvědi, Pinocchio či Máchal. Metro. 10. 9. 2020, s. 3. 
Gratulace Minoru k sedmdesátce. Lidové noviny. 25. 2. 2020, s. 9. 
Haló tipomat. Haló noviny. 18. 2. 2020, s. 13. 
Havelkovo uvíznutí na kře. Brněnský deník. 19. 9. 2020, s. 10. 
Havelkovo uvíznutí na kře. Havlíčkobrodský deník. 19. 9. 2020, s. 10. 
Havelkovo uvíznutí na kře. Hradecký deník. 19. 9. 2020, s. 10. 
Havelkovo uvíznutí na kře. Pražský deník. 19. 9. 2020, s. 10. 
Havelkovo uvíznutí na kře. Ústecký deník. 19. 9. 2020, s. 10. 
Herecká asociace zveřejnila nominace [...]. mujtip.cz. 2. 11. 2020. 
Historický úspěch [...]. ostravan.cz. 2. 11. 2020. 
Hledala jsem divoký lidi [...]. ČRo – wave.cz. 15. 7. 2020. 
Hlediště budou prázdná. Příbramský deník. 14. 12. 2020, s. 2. 
Hravé a poetické divadlo Minor otevírá světy dětské fantazie. divadlo.cz.  

24. 2. 2020. 
Inscenace roku. Divadelní noviny. 7. 1. 2020. 
Jak se vypouštějí divoké koně. Hradecký deník. 18. 6. 2020, s. 9. 
Jak se vypouštějí divoké koně. Plzeňský deník. 18. 6. 2020, s. 9. 
Jak šel čas: leden. Tv Pohoda. 13. 1. 2020, s. 23. 
Jaké dílo pro vás bylo důležité v době karantény? Reportér. 8. 6. 2020, s. 138. 
Je rozhodnuto. Náš region Praha. 16. 11. 2020, s. 7. 
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Jednou větou. Divadelní noviny. 26. 5. 2020, s. 15. 
Již zítra startuje televize Naživo. divadleni-noviny.cz. 19. 11. 2020. 
Již známe jména vítězů Cen Thálie 2020. operaplus.cz. 14. 11. 2020. 
Jsem jako zdivočelý kůň [...]. Magazín Práva. 14. 11. 2020, s. 28. 
Kam na nejlepší jídlo v Česku... Téma. 17. 1. 2020, s. 40. 
Kam s dětmi: Za zábavou na Struny dětem. jarodic.cz. 19. 2. 2020. 
Konec sezóny? [...]. blesk.cz. 11. 11. 2020. 
Kraťásky. Týdeník Rozhlas. 10. 2. 2020, s. 18. 
Kritický žebříček. Divadelní noviny. 27. 10. 2020, s. 3. 
Kulatý stůl o divadle pro děti a mládež v Praze. Divadelní noviny. 12. 10. 2020. 
Kultura pro děti. Maminka. 20. 2. 2020, s. 16. 
Kulturně pro celou rodinu. Miminko.  30. 1. 2020, s. 90. 
Kulturní Televize Naživo startuje. MaM.cz. 19. 11. 2020. 
Liberecký balet uvede premiéru [...]. operaplus.cz. 3. 9. 2020. 
Lidé si mě pamatují hlavně jako vrahouna. revue.idnes.cz. 1. 2. 2020. 
Malováním ze sebe setřesu každodenní starosti. Žena a život. 8. 7. 2020, s. 36. 
Mám mnohem větší pocit volnosti. E15. 11. 6. 2020, s. 11. 
Mami, už tam budem? cysnews.cz. 15. 6. 2020. 
Mana nabízí ženskou terapii, Minor drama vzducholodi Italia na pólu. 

idnes.cz. 24. 9. 2020. 
Marie Štípková: Role se mi občas pletou do života. Styl pro ženy. 8. 9. 2020, 

s. 10. 
Městská divadla zůstanou do konce února zavřená. denik.cz. 11. 12. 2020. 
Městská divadla zůstanou zavřená [...]. cysnews.cz. 15. 12. 2020. 
Městská divadla zůstanou zavřená [...]. Pražský deník. 14. 12. 2020, s. 2. 
Monika Načeva pokřtí desátou studiovou desku [...]. kultura21.cz. 29. 5. 2020. 
Monika Načeva pokřtí desátou studiovou desku [...]. topvip.cz. 21. 5. 2020. 
Monika Načeva vypustila divoké koně. denik.cz. 18. 6. 2020. 
Monika Načeva: Musíme si držet palce. Týdeník Rozhlas. 7. 7. 2020, s. 12. 
Monika Načeva: Ráda zpívám nadčasové básně. ČRo – vltava.cz. 28. 5. 2020. 
Mozaika. ČRo Vltava. 25. 9. 2020. 
Můj zážitek. Reflex. 22. 10. 2020, s. 54.  
Můj život, to jsou protipóly. Chvilka pro tebe. 29. 1. 2020, s. 24. 
Na chatu s Petrem Stachem. i60.cz. 30. 3. 2020. 
Na doktora si hrál už v mládí. Story. 2. 11. 2020, s. 22. 
Na světě je nová Františka Čížková! Blesk. 2. 1. 2020. 
Na vnoučata si čas vždy udělám. Deník Víkend. 29. 2. 2020, s. 4. 
Načeva na nové desce zhudebnila básníky [...]. tyden.cz. 20. 5. 2020. 
Načeva vydává album, zhudebnila texty [...]. czpravy.cz. 24. 5. 2020. 
Národní divadlo vystřídaly obýváky. lifestyle.luxusni-bydleni-praha-com.  

15. 11. 2020. 
Naše dětičky. Katka. 27. 2. 2020, s. 41. 
Nemám pocit, že bych příliš zmoudřela. Překvapení. 17. 8. 2020, s. 34. 
Nemám strach o přežití. Ekonom. 17. 12. 2020, s. 70. 
Nenechte se tlačit časopisy a společností. Metro. 11. 5. 2020, s. 8.  
Není malých divadel (I). Divadelní noviny. 8. 12. 2020, s. 4. 
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Nominace na Ceny Divadelních novin [...]. Divadelní noviny. 27. 10. 2020, s. 15. 
Nominace na Ceny Thálie. Divadelní noviny. 10. 11. 2020, s. 15. 
Nová sezóna v Minoru začíná. i-divadlo.cz. 8. 9. 2020. 
Novinky. Svět ženy. 9. 12. 2020, s. 86. 
Nový TV kanál Televize Naživo. Žena a život. 9. 12. 2020, s. 52. 
O veliké řepě. doksy.com. 8. 3. 2020. 
O2 TV podporuje českou kulturu [...]. feedit.cz. 3. 12. 2020. 
O2 TV podporuje českou kulturu [...]. fzone.cz. 3. 12. 2020. 
O2 TV podporuje českou kulturu [...]. prabola.cz. 3. 12. 2020. 
Oblíbený rodinný festival Struny dětem se přesouvá. praha.eu. 27 3. 2020. 
Od purismu ke konstruktivismu. Lidové noviny. 14. 3. 2020, s. 22. 
Odstartoval Arktický festival 2020. ustecky.denik.cz. 8. 12. 2020. 
Oldřich Navrátil o barvitém životě chataře. zatecky.denik.cz. 6. 3. 2020. 
Oldřich Navrátil: Pořád na mě pokřikují Bajzo! Sedmička. 5. 11. 2020, s. 18. 
Online vyhlášení Thálií 2020 [...]. blesk.cz. 14. 11. 2020. 
Orlando mě poznal podle očí. Aha! 15. 2. 2020, s. 8. 
Petr Stach: Považoval jsem divadlo [...]. i60.cz. 1. 4. 2020. 
Petr Stach: Těším se z toho, co přijde. Týdeník Rozhlas. 3. 8. 2020, s. 12. 
Petr Stach: Věčný singl, který miluje samotu. Magazín Práva. 6. 6. 2020, s. 14. 
Petr Stach: Věčný singl, který miluje samotu. novinky.cz. 21. 6. 2020. 
Pišlické příběhy v obýváku. Naše rodina. 19. 5. 2020, s. 2. 
Plzeň bez alternativy [...]. Divadelní noviny. 28. 9. 2020, s. 4. 
Postmoderní Sněhurka s chytrým telefonem. viralsvet.cz. 21. 10. 2020. 
Praha bude kulturním zařízením kompenzovat [...]. ctidoma.cz. 10. 11. 2020. 
Praha v září zazáří i pro děti. a-priori.cz. 9. 9. 2020. 
Praha září a pražská kultura žije! Listy Prahy 1. 7. 9. 2020, s. 1. 
Praha září nabídne na pražském Výstavišti mix [...]. klasikaplus.cz. 2. 9. 2020. 
Praha září od 8. 9. radio1.cz. 1. 9. 2020. 
Praha září. MF DNES. 26. 8. 2020, s. 13. 
Prázdná hlediště. Benešovský deník. 14. 12. 2020, s. 2. 
Prázdná hlediště. Kolínský deník. 14. 12. 2020, s. 2. 
Pražská městská divadla budou zavřená [...]. prazskadrbna.cz. 14. 12. 2020. 
Pražská městská divadla zůstanou uzavřená do konce února [...]. 23. 12. 2020. 

familyfreshnews.cz. 23. 12. 2020. 
Pražská muzea, galerie a památky se opět otevírají návštěvníkům. prahadnes.in-

fo. 12. 5. 2020. 
Přehled nominovaných umělců na Ceny Thálie [...]. divadlo.cz. 2. 11. 2020. 
Přehlídky. Metro. 9. 9. 2020, s. 19. 
Premiéra v Minoru: Sněhurka is not dead. Právo. 2. 10. 2020, s. 10. 
Připravte se na nejnáročnější [...]. tojesenzace.cz. 13. 12. 2020. 
Pro batolata nemusí být zásadním milníkem. ČRo-vltava.cz. 25. 11. 2020. 
Projektor Panasonic rozzářil Sněhurku i děti v divadle Minor. feedit.cz.  

7. 10. 2020. 
Projektor Panasonic rozzářil Sněhurku i diváky v divadle Minor. itmix.cz.  

7. 10. 2020. 
Pustit fantazii na špacír. Týdeník Rozhlas. 24. 2. 2020, s. 19.  
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Radost z pohodlí obýváků a chalup. Právo. 16. 11. 2020, s. 12. 
Restart kulturní sezony v Praze. Haló noviny, s. 12. 
Revoluce v pražských divadlech [...]. blesk.cz. 2. 12. 2020. 
Rovnoprávnost v Česku postrádám [...]. berounsky.denik.cz. 24. 11. 2020. 
Rozhovor s Markem Němcem [...]. kafe.cz. 22. 11. 2020. 
Slavné příjmení je k ničemu. Ona DNES. 20. 1. 2020, s. 10. 
Sledujte živě: Dobré ráno Očekávání. ceskatelevize.cz. 5. 10. 2020. 
Sněhurka forever. Divadelní noviny. 8. 12. 2020, s. 6. 
Sněhurka forever. divadelni-noviny.cz. 7. 12. 2020. 
Sněhurka is not dead, cinema is live. i-divalo.cz. 25. 9. 2020. 
Sněhurka is not dead, cinema is live. loutkar.eu. 29. 9. 2020. 
Sněhurka is not dead. Načeva v divadle. protisedi.cz. 25. 9. 2020. 
Sněhurka v Minoru. Události v kultuře. ČT. 2. 10. 2020. 
Startuje vysílání nové „divadelní“ televize Naživo. mediar.cz. 18. 11. 2020. 
Struny dětem chystají třídenní veselí s hudbou [...]. casopisharmonie.cz.  

10. 3. 2020. 
Struny dětem lákají na Ivu Bittovou a Barboru Polákovou. blesk.cz. 16. 1. 2020. 
Struny dětem s adventním festivalovým kalendářem. klasikaplus.cz. 27. 11. 2020. 
Struny dětem se letos přenesou [...]. aktivnidite.cz. 16. 11. 2020. 
Struny dětem se letos přenesou [...]. firststyle.cz. 29. 5. 2020. 
Struny dětem se přesouvají [...]. casopisharmonie.cz. 1. 6. 2020. 
Struny dětem to nevzdávají. kamsdetmi.com. 23. 4. 2020. 
Struny dětem v Minoru oznamují program [...]. ceskenovinky1.eu. 15. 1. 2020. 
Struny dětem v Minoru přivítají Ivu Bittovou [...]. 
Struny dětem v Minoru přivítají Ivu Bittovou [...]. cysnews.cz. 24. 1. 2020. 
Struny dětem v Minoru přivítají Ivu Bittovou [...]. vecerni-praha.cz. 27. 1. 2020. 
Struny dětem v Minoru. kamsdetmi.com. 15. 1. 2020. 
Struny dětem vítají advent [...]. celebritytime.cz. 1. 12. 2020. 
Struny dětem vítají advent [...]. mistnikultura.cz. 27. 11. 2020. 
Struny dětem vítají advent [...]. operaplus.cz. 25. 11. 2020. 
Struny dětem zvou na neděli s oblíbenými Pišlickými příběhy. 

ceskenovinky1.eu. 5. 6. 2020. 
Struny dětem: zveme na víkend plný hudby a her [...]. divadlo.cz. 5. 3. 2020. 
Struny dětem: zveme na víkend plný hudby a her. Listy Prahy 1. 2. 3. 2020, s. 3. 
Struny dětem. tanecnimagazin.cz. 12. 3. 2020. 
Tak snad příští rok. Městská divadla už zůstanou letos zavřená. 

prazsky.denik.cz. 13. 11. 2020. 
Taneční psychologické drama. cysnews.cz. 4. 9. 2020. 
Teď jsem mnohem otevřenější [...]. e15.cz. 12. 6. 2020. 
Televize Naživo bude vysílat [...]. literarky.cz. 20. 11. 2020. 
Televize Naživo bude vysílat 24 hodiny denně kulturu. Právo. 20. 11. 2020, s. 17. 
Televize Naživo již od 20. listopadu! mistnikultura.cz. 20. 11. 2020. 
Televize Naživo již od 20. listopadu. elitanaroda.cz. 20. 11. 2020. 
Televize Naživo nabídne divadlo i koncerty [...]. ČRo-digitalniradio.cz.  

19. 11. 2020. 
Televize Naživo přináší i pestrý vánoční program. totalfilm.cz. 24. 12. 2020. 
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Televize Naživo startuje dnes. Lidové noviny. 20. 11. 2020, s. 18. 
Televize Naživo zahájí vysílání [...]. kultura.idnes.cz. 18. 11. 2020. 
Televize naživo. Hradecký deník. 20. 11. 2020, s. 11. 
Televize Naživo. scena.cz. 23. 11. 2020. 
Tereza Hofová: Extrovertka [...]. Týdeník Rozhlas. 23. 11. 2020, s. 12. 
Thálie jsou rozdány [...]. lidovky.cz. 14. 11. 2020. 
Thálie uděleny v online přenosu. Lidové noviny. 16. 11. 2020, s. 8. 
Thálie udělovali přes videokonferenci. kultura.iDnes.cz. 14. 11. 2020. 
Thálie udělují přes videokonferenci. [...]. kultura.iDnes.cz. 14. 11. 2020. 
Thálie za vákony v činohře [...]. echo24.cz. 14. 11. 2020. 
Thálie za výkony v činohře. ceskatelevize.cz. 14. 11. 2020. 
Thálii ovládli herci [...]. aktualne.cz. 14. 11. 2020.  
Thálii za celoživotní dílo letos získá [...]. blesk. cz. 2. 11. 2020. 
Thálii za muzikál mají Stárková a Režný [...]. aktualne.cz. 14. 11. 2020. 
Thálii za muzikál mají Stárková a Režný [...]. lidovky.cz. 14. 11. 2020. 
Tipy Kam za zábavou. MF DNES. 31. 1. 2020, s. 16. 
Tipy pro volný čas. Katka. 20. 2. 2020, s. 4. 
Tomáš Jarkovský. Divadelní noviny. 3. 3. 2020, s. 14. 
Toto jsou nejlepší divadelní fotky roku. aktualne.cz. 29. 9. 2020. 
Třítýdenní slavnost Praha září [...]. vecerni-praha.cz. 25. 8. 2020. 
TV Naživo. Metro. 20. 11. 2020, s. 11. 
Týden s divadlem z domácí karantény. novinky.cz. 31. 3. 2020. 
Události v kultuře 20. 11. 2020. ČT Art. 20. 11. 2020. 
Události v kultuře. ČT Art. 2. 10. 2020. 
V Jilemnici chystají 26. ročník přehlídky. nasepojizeri.cz. 27. 2. 2020. 
V pátek začne v DVB-T2 vysílat TV Naživo. lupa.cz 19. 11. 2020. 
V sevření ledové pláně. Divadelní noviny. 10. 11. 2020, s. 6. 
Ve stínu svatého Víta. ČT 1. Z metropole. 15. 2. 2020. 
Víkendové online tipy. Olomoucký deník. 20. 11. 2020, s. 11. 
Víkendové online tipy. Ústecký deník. 20. 11. 2020, s. 10. 
Vinohrady, Ypsilonka a další pražská divadla [...]. zpravy.idens.cz. 10. 12. 2020. 
Vítejte v dobré společnosti. superrodina.cz. 16. 1. 2020. 
Vivat, české loutkářství! divadelni-noviny.cz. 28. 9. 2020. 
Vstupte do digitálního světa kultury [...]. czechcrunch.cz. 4. 12. 2020. 
Výběr z programu Novoměstské radnice. Listy Prahy 1. 6. 2020, s. 4. 
Za loutkové divadlo dostal Thálii Nosálek [...]. seznam.zpravy.cz. 14. 11. 2020. 
Začíná vysílat Televize Naživo. ceskatelevize.cz. 20. 11. 2020. 
Zahajuje Televize Naživo [...]. mediaguru.cz. 18. 11. 2020. 
Zítra odstartuje nová celoplošná televize Naživo [...]. televizniweb.cz.  

19. 11. 2020. 
Ztroskotání vzducholodi Italia. Reflex. 1. 10. 2020, s. 59. 
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7. OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY,  
ÚČAST NA FESTIVALECH V DANÉM ROCE 

 
Několika ocenění se na podzim dočkala mimořádně úspěšná minorská inscenace 

Zá-to-pek!. Herec Ondřej Nosálek získal za svůj herecký výkon v inscenaci  

Zá-to-pek! Cenu Thálie, nominována byla i další účinkující herečka Johana 
Schmidtmajerová. Režisér inscenace Jan Jirků získal Cenu Assitej 2020 pro  
významnou osobnost v oblasti divadla pro děti a mladého diváka. 
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8. DALŠÍ PROJEKTY DIVADLA V DANÉM ROCE 
(VLASTNÍ FESTIVALY, PŘEHLÍDKY ATD.)  

 
MINOR BEZ HRANIC 
Nadále byly v rámci povolených aktivit rozvíjeny Mimodivadelní aktivity – vzdělá-

vací dílny, specializované workshopy, tvůrčí dílny v Galerii a  outdoorové hry.  
 
V roce 2020, resp. v sezóně 2019/2020 byly divákům nabídnuty následující dílny 

a workshopy. 
 
Dílna/Workshop             Vede Délka Věk 
 
Tvůrčí dílny                       různí výtvarníci bez omezení 3+ 
 
Prohlídka divadla             herci nebo uvaděči cca 45min 3+ 
 
Natiskni Sito!                   Tomáš Roubal,  2h 30min–3h 9–13 let 
                                           Eva Maceková 
 
Dílna klasického               Veronika Svobodová,  3h 7–15 let 
animovaného filmu          Magdalena Kvasničková 
 
Tajemství temné              Zbyněk Hrbata, 2h 8–13 let 
komory                              Ema Vlčková  
 
Zvuk mi není fuk              Jakub Rataj 1h 45min 6–12 let  
 
Bubnování v kruhu          Jan Hrovatitsch 1h 10min 6–13 let 
 
Jednou nohou v cirkuse  Václav Jelínek 2h 9+ 
 
Včelám dík!                       Augustin Uváčik, 3h 7+ 
                                           Eva Pecháčková 
 
...a tak jsem běžel            lektoři divadla Minor 45min 8–12 let  
 
Game                                 45min 6–12 let 
 
Hau dů jů dů                    45min 6–12 let 
 
Jak (si) herci hrají            20+30min 6–15 let 
 
Libozvuky?!                     45min 6–9 let 
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Dílna/Workshop             Vede Délka Věk 
 
Jsme tým!                         45min 6–12 let 
 
Na okamžik husitou...    45min 7–12 let 
  
Tohle je Sherwood           45min 6–12 let 
 
Divadlo v kostce               3×45min 1.–9. třída 
 
Jsem já hrdina?                3×45min 3.–7. třída 
 
Jak se žije svobodně        3×45min 5.–9. třída  
 
Čteme hrou                      Kateřina Bohadlová 50min 3–6 let  
                                           + doprovod 
 
Poprvé do divadla            35min+35min 3–8 let 
 
Staň se divákem               35min+35min 3–8 let 
 
S divadlem do třídy         Michaela Váňová 4h učitelé 
                                           a studenti  
 
Se třídou do divadla        Michaela Váňová 8h učitelé  
                                           a studenti 
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Nadále jsou rozvíjeny Mimodivadelní aktivity – vzdělávací dílny, specializované 
workshopy, tvůrčí dílny v Galerii a také outdoorové hry. K již uváděným hrám 
Petřínský maják, Republika! a Vysílač GO84 vznikla nová hra Příběhy novo-
městských ulic. 

 
Po ukončení jarního lockdownu proběhly dílny Včelám dík!, Jednou nohou v cir-

kuse a Bubunování v kruhu. Dále dvě speciálně vytvořené outdoorové dílny 
Botanika pro Minor s akademickým malířem Lukášem Bradáčkem a Nakresli 
si šípácké karty s výtvarnicí Renatou Voseckou. 

 
O letních prázdninách byla uspořádána Prázdninová skrýšovka, v rámci které 

mohli příznivci Minoru hledat v okolí Prahy poklady vždy spjaté s určitou  
inscenací.  

 
V galerii Ponorka probíhali za řádného provozu výstavy, dle přání tvůrců se ko-

nali také vernisáže. 

Aktivity on-line 
Od dubna se divadlo Minor věnovalo také různým formám on-line aktivit. Nato-

čily se záznamy inscenací, dílny pro děti či portréty herců. Od srpna se připra-
vuje 1. minorský večerníček. Na podzim byl spuštěn e-shop, který nabízí suve-
nýry divadla Minor – CD, bloky, placky atd. 

V současné situaci, která může být právě pro rodiče a děti  velmi náročná, chce 
divadlo poskytnout kvalitní zábavu pro celou rodinu v bezpečném prostředí 
bez reklam či nevhodného obsahu. Na on-line platformě Televize Minor tak 
vzniká filmotéka s exkluzivním výběrem krátkých animovaných filmů jako  
alternativa k mainstreamové tvorbě volně dostupné na internetu. 
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Televizi Minor budou moci sledovat registrovaní uživatelé. Funguje formou VOD, 
tj. na základě předplatného, které je koncipováno jako příspěvek na její fungo-
vání. Ceny předplatného se pohybují od 65 Kč/měsíc až po 500 Kč/rok. 

 
Na webu divadla Minor – v sekci Televize Minor bylo v roce 2020 k vidění: 
filmová adaptace O veliké řepě 
inscenace Vánoce 
inscenace Sněhurka – nová generace 
výtvarná dílna Amulet 
11 hereckých medailonků 
1 profil režiséra (Jan Jirků) 
Mikulášská zdravice (facebook) 
+ placené: 
live stream Demokracie – 15. 5., 17. 5., 7. 6., 13. 6. 
O veliké řepě – záznam inscenace 
Sněhurka – nová generace – záznam inscenace 
přes TV NAŽIVO 
natáčení + vysílání TV NAŽIVO inscenace Vánoce – 12. 12. 

26.–27. 1. se hrálo představení Koukej, svět! v Opavě.  
8. července se odehrálo představení Mami, už tam budem! v Nové Pace. 
27.–30. 8. se tradičně hrála loutková inscenace Bruncvík a lev na Novoměstské 

radnici.  
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9. HOSTÉ DIVADLA V DANÉM ROCE 
 
17.–18. 1. a 14. 2. byla uvedena inscenace Bajaja z produkce Studia Damúza. 
 
7.–8. 2. byla v Minoru uvedena inscenace Jiřího Havelky Zem pamätá  

Slovenského komorného divadla Martin. 
 
Po celý rok v Minoru probíhala scénická čtení v rámci projektu LiStOVáNí. 
Dismanův rozhlasový dětský soubor po celý rok prezentoval svou tvorbu v rámci 

barterové spolupráce s Českým rozhlasem. 
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10. VÝKONOVÉ UKAZATELE 
 
10.1 NÁVŠTĚVNOST A TRŽEBNOST 
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10.2 NÁKLADY NA NOVÉ INSCENACE 
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11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
 
11.1  ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2020



11.2  ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2020 
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11.3  PLNĚNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY
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11.4  ROZBOR HOSPODAŘENÍ – KOMENTÁŘ
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12. PODPOROVATELÉ, DÁRCI,  
MECENÁŠI, SPONZOŘI 

 

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