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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 hlav-
ního 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 věkovou 
adresu a širší diváckou obec. Snahou a touhou všech tvůrců je stále překvapo-
vat 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 působí výrazné režijní osobnosti, většinou absolventi katedry alterna-

tivního a loutkového divadla na DAMU – Jiří Austerlitz (dříve Adámek), Petr 
Erbes, Jiří Havelka, Braňo Holiček, Boris Jedinák, Jiří Jelínek, Jan Jirků, Anna 
Klimešová, Eva Leinweberová, Apolena Novotná, Lenka Vágnerová, Jakub  
Vašíček či Radim Vizváry. 

Minor nemá vlastní soubor, herci a další tvůrci jsou najímáni na každou inscenaci 
zvlášť podle potřeb režiséra a daného žánru. Tento systém umožňuje najímat 
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 aktivity. Provozně je tento systém náročnější, ale celková umělecká úro-
veň se dle soudu spolupracujících režisérů výrazně zlepšila. 
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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 více, 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 nerealizovatelný díky přizpůsobení inscenací budově a vybavení Minoru.  

 
Činnost divadla Minor byla v roce 2021 podobně jako v roce 2020 zásadně 

ovlivněna omezením provozu v důsledku pandemie covid-19. Od 12. října 
2020 byla opět uzavřena divadla v celé ČR, k částečnému uvolnění došlo  
na konci května 2021, kdy Minor obnovil aktivity pro malý počet diváků.  

Návrat k běžnému divadelnímu provozu nastal v srpnu. 
Přesto se podařilo nazkoušet v roce 2021 jednu inscenaci ve velkém sále  

a jednu na Malé scéně, obě měly premiéru na podzim.  
Zásadním počinem roku 2021 bylo spuštění VOD online platformy Televize 

Minor, která se stále rozvíjí a nabízí tak rodičům s dětmi alternativní pro-
gram v minorském stylu. 
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V roce 2021 divadlo Minor odehrálo 204 vlastních představení. 
 
Díky podpoře magistrátu může pražským dětem nabídnout za nízké vstupné  

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

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

 

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

Vážení, 
rok 2021 byl bohužel podobně jako předchozí rok 
poznamenán pandemií covid-19, díky které nebylo  
do května možné hrát pro veřejnost. Opět jsme za 
ztížených podmínek spojených s testováním, 
nošením roušek, karanténami atd. nazkoušeli dvě 
nové inscenace, které měly řádnou premiéru až na 
podzim. Dále díky nepřítomnosti diváků byla během 
jara realizována proměna interiéru foyer a pasáže 
tak, abychom diváky na podzim uvítali po dlouhé 
pauze symbolicky v novém prostředí.  
Od srpna již divadlo hrálo jako obvykle a zájem 
diváků byl navzdory všem omezením opět vysoký,  
což což nám udělalo radost a dodalo novou energii. 
Hlavní úsilí jsme v uplynulém roce věnovali rozvíjení 
naší online platformy Televize Minor, která od 
března 2021 nabízí kromě minorské audiovizuální 
tvorby exkluzivní výběr studentských animovaných 
filmů. Televize Minor má za sebou první rok 
úspěšného provozu a vzhledem k tomu, že 
v současné době má již 1500 předplatitelů a nabízí 
zhruba 200 filmů, předpokládám, že se bude 
nadále rozvíjet. 
 
S přáním pevného zdraví 
Zdenek Pecháček  
 
V Praze 30. 3. 2022 
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
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A.  ZAMĚSTNANCI
příjmení a jméno právní titul profese úvazek

BERÁNKOVÁ JANA pracovní poměr švadlena 0,80

BERNARDOVÁ DANA pracovní poměr pomocný umělecko - technický pracovník 0,50

BURGER DANIEL pracovní poměr stavěč 1,00

CIBULOVÁ LUCIE pracovní poměr garderobiér/ka malé scény 1,00

DLOUHÝ MIREK pracovní poměr vedoucí umělecko - technického provozu 1,00

DLOUHÝ MIREK pracovní poměr řidič 0,25

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

HÁDR PETR pracovní poměr vedoucí stavěč 1,00

HANYŠ JAN pracovní poměr umělecký kašér 1,00

HANYŠ JAN pracovní poměr řidič 0,25

HORÁK JOSEF pracovní poměr pracovník propagace 1,00

HOUSKOVÁ KATEŘINA pracovní poměr garderobiér 1,00

HRBATA ZBYNĚK pracovní poměr stavěč 1,00

HUBIČKA VLADIMÍR pracovní poměr zvukař 1,00

HUBIČKA VRATISLAV pracovní poměr stavěč 1,00

CHALOUPKOVÁ DANA pracovní poměr garderobiér/ka   (od 1.9.) 1,00

JÍNA KAREL pracovní poměr zvukař 1,00

KALMUK LIUBOV pracovní poměr uklízečka 1,00

KÁROVÁ ZUZANA pracovní poměr maskér/ka 1,00

KÁROVÁ ZUZANA pracovní poměr garderobiér/ka 0,25

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

KOPECKÁ IVA pracovní poměr dramaturg/yně 1,00

KOTLEBA PETER pracovní poměr technický pracovník Malé scény - osvětlovač 1,00

KOTOUN MICHAL pracovní poměr osvětlovač 0,50

KREJČOVÁ SOŇA pracovní poměr pomocný/á ekonom/ka - pokladní 1,00

KUFR JIŘÍ pracovní poměr vedoucí Malé scény 1,00

MACHALA VLADIMÍR pracovní poměr stavěč 1,00

MAŠKOVÁ PETRA pracovní poměr finanční účetní 1,00

MATOUŠEK KAREL pracovní poměr mikrofonista/ka, rekvizitář/ka 1,00

MAZÁNEK MILAN pracovní poměr provozní náměstek 1,00

MAZÁNEK MILAN pracovní poměr řidič 0,25

MRÁZEK VÍT pracovní poměr inspektor hlediště 1,00

NAGAJ JAKUB pracovní poměr osvětlovač   (do 30.6.) 1,00

PANGRÁC LUDĚK pracovní poměr osvětlovač 1,00

PECHÁČEK ZDENEK pracovní poměr ředitel 1,00

PECHÁČKOVÁ EVA pracovní poměr pracovník/ice propagace 1,00

PETERKA JAN pracovní poměr vrátný - správce majetku 1,00

POSPÍŠILOVÁ JANA pracovní poměr vedoucí dílen 1,00

PROS LUDVÍK pracovní poměr vrátný 1,00

PŘIKRYL JAROSLAV pracovní poměr řidič 0,25

PŘIKRYL JAROSLAV pracovní poměr vedoucí hospodářské správy 1,00

PUŠOVÁ TEREZA pracovní poměr pracovník/ice propagace   (od 1.10.) 0,50

SOUPIS ZAMĚSTNANCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ 2021 
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ROUBAL TOMÁŠ pracovní poměr technický pracovník Malé scény - osvětlovač 1,00

ROUŠ STANISLAV pracovní poměr inspice, osvětlovač   (od 1.3.) 1,00

SKLENÁŘ JOSEF pracovní poměr vrátný 1,00

SKLENÁŘOVÁ EVA pracovní poměr uklízeč/ka 1,00

SKLENÁŘOVÁ EVA pracovní poměr vrátný/á 0,50

STREJČEK LUCIE pracovní poměr mikrofonista/ka, rekvizitář/ka 1,00

SÝKOROVÁ MILENA pracovní poměr pracovník/ice propagace 1,00

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

ŠVEC MARTIN pracovní poměr inspice 1,00

TOMEK PROKOP pracovní poměr stavěč 1,00

TURCHICHOVÁ MAGDALENA pracovní poměr vedoucí marketingu a produkce 1,00

TYTOR DOSJA pracovní poměr uklízeč/ka 1,00

VORUDOVÁ KATEŘINA pracovní poměr produkční - tajemník/ce uměleckého souboru 1,00

ZÁMEČNÍK TOMÁŠ pracovní poměr ekonomický náměstek 1,00

ZICH JAKUB pracovní poměr výtvarník 0,90

ZICHOVÁ PETRA pracovní poměr dramaturg/yně 1,00

ZICHOVÁ RÓZA pracovní poměr garderoba 1,00
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B.  SPOLUPRACOVNÍCI
příjmení a jméno právní titul profese úvazek

ALEMAYEHU AIDA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

BABÁK MATĚJ DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

BOUČEK MATĚJ DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

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

ČERNÁ MICHAELA DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok

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

FALCMANN MIROSLAV DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok

FEDAČKO LUKÁŠ DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

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

FISCHEROVÁ AGÁTA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

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

GOLDFLAMOVÁ IRENA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

HORÁKOVÁ EMMA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

HRADECKÁ GABRIELA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

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

JANDUSOVÁ MARTINA DoPP lektorka angličtiny max. 20 hod / měs.

KAISEROVÁ ADÉLA DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok

KAISEROVÁ ADÉLA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

KÁRA JAROSLAV DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

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

KOLÁŘOVÁ BARBORA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

KOPECKÝ ČESTMÍR DoPP umělecký manažer max 300 hod. / rok

KŘÍŽKOVÁ BARBORA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

KŘÍŽKOVÁ BARBORA DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok

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

LANDA DAVID DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok

MAŠKOVÁ PETRA DoPP zpracování agendy veřejných zakázek max 300 hod. / rok

MATUŠEK ELIZABETH DoPP Obchod Minor max 300 hod. / rok

MATUŠEK ELIZABETH DoPP Obchod Minor max 300 hod. / rok

MINAŘÍK MATOUŠ DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

MLEJNKOVÁ LUCIE DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

MRÁZEK JAN DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok

MRÁZEK MATĚJ DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

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

MRÁZKOVÁ SIMONA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

NEUMANOVÁ HANA DoPP zpracování mezd max 300 hod. / rok

OCHOTNIKOVÁ DARIA DoPP Obchod Minor max 300 hod. / rok

PECHÁČKOVÁ EVA DoPP ošetřování exponátů max 15 hod / měs.

PECHÁČKOVÁ MARIANA DoPČ produkce TV Minor, překlad z francouzštiny max 20 hod. / týden

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

SKLENÁŘ MICHAL DoPP úklid max 300 hod. / rok

STÁRKOVÁ KLÁRA DoPP zdravotnice max 300 hod. / rok

STÁRKOVÁ PAVLA DoPP zdravotnice max 300 hod. / rok

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

SÝKOROVÁ MILENA ML. DoPP Obchod Minor max 300 hod. / rok

ŠACHOVÁ ELIŠKA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

ŠACHOVÁ ELIŠKA DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok

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

ŠTANCLOVÁ RŮŽENA DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok

ŠVECOVÁ AMÁLIE DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

TOKTOBAJEV BAJTIK DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

TULINGEROVÁ FRANTIŠKA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

UZLOVÁ ALICE DoPP zdravotnice max 300 hod. / rok

VÁLKOVÁ ELLA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

VÁŇOVÁ MICHAELA DoPP propagace max 300 hod. / rok

VELICKÁ LENKA DoPP cathering, natáčení max 300 hod. / rok

VONDRÁŠKOVÁ LINDA DoPČ garderoba MS max 20 hod. / týden

VORUDOVÁ DoPP pokladna vstupenek max 300 hod. / rok

VORUDOVÁ KATEŘINA DoPP pokladna vstupenek max 300 hod. / rok

VYSTAVĚLOVÁ ELIŠKA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

VYSTAVĚLOVÁ ELIŠKA DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok

ZÁMEČNÍK TOMÁŠ DoPP evidence majetku max 12 hod / měs.

ZICH FRANTIŠEK DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

ŽEŽULOVÁ EMMA DoPČ uvaděč/ka, šatnář/ka max 20 hod. / týden

ŽEŽULOVÁ EMMA DoPP uvaděč/ka - oudoorové hry max 300 hod. / rok
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příjmení a jméno druh um. výkonu příjmení a jméno druh um. výkonu

ADÁMEK JIŘÍ režisér / ka KNIHA JIŘÍ herec / herečka

BALNER PAVLÍNA herec / herečka KOPECKÝ JAKUB výtvarník / výtvarnice

BARROUQUERE FANNY herec / herečka KRÁLOVÁ ANDREA výtvarník / výtvarnice

BAŠISTA BRANISLAV herec / herečka KRÁTKÝ VÁCLAV herec / herečka

BAUER ONDŘEJ herec / herečka KRATOCHVÍL KAREL herec / herečka

BEDNÁŘ MICHAL herec / herečka KROUPA MATĚJ herec / herečka

BELIANSKÝ MARTIN herec / herečka LEINWEBEROVÁ EVA herec / herečka

BRABEC SLÁVEK herec / herečka LUSTYK ŠTĚPÁN herec / herečka

BUBNÍKOVÁ ANNA herec / herečka MACHALOVÁ IVANA herec / herečka

BURÁŠOVÁ JANA herec / herečka MÁCHOVÁ MARCELA herec / herečka

CÍSAŘOVÁ KATEŘINA herec / herečka MATÁSEK JAN herec / herečka

ČERNOCHOVÁ BARBORA herec / herečka MIKULOVÁ NATAŠA herec / herečka

ČERNÝ ONDŘEJ herec / herečka MIŠÍKOVÁ BÁRA herec / herečka

ČÍŽEK MIKULÁŠ herec / herečka MUCHA DALIBOR herec / herečka

ČIŽINSKÁ LUCIA herec / herečka NAČEVA MONIKA herec / herečka

DAŇHOVÁ VALÉRIA herec / herečka NAVRÁTIL OLDŘICH herec / herečka

DĚRGELOVÁ MARKÉTA herec / herečka NEBŘENSKÝ FILIP herec / herečka

DOUBRAVA MAREK hudba NECHANICKÁ BARBORA herec / herečka

ELIAŠ ANTON herec / herečka NIŽNÍK ROBO herec / herečka

FEČO JOSEF herec / herečka NOHAVICA LUBOŠ herec / herečka

FENDRICHOVÁ PAVLA korepetitor / ka NOSÁLEK ONDŘEJ herec / herečka

FIALA RICHARD herec / herečka NOVOTNÁ APOLENA režisér / ka

FLEKOVÁ KLÁRA výtvarník / výtvarnice OBST HYNEK herec / herečka

FRANKOVÁ KRISTÝNA herec / herečka OPAVSKÁ ANDREA herec / herečka

FRYŠOVÁ NIKOL herec / herečka PAVLOVČINOVÁ RADKA herec / herečka

HAŠEK GUSTAV herec / herečka PAZDERKA MICHAL herec / herečka

HAVELKA JOSEF herec / herečka PETRÁK MATĚJ herec / herečka

HERIBAN MICHAL herec / herečka PTÁČNÍKOVÁ MARKÉTA herec / herečka

HOLIČEK BRAŇO režisér / ka REIF PETR herec / herečka

HOLIČKOVÁ VENDULA herec / herečka ŘEZÁČOVÁ HEDVIKA herec / herečka

HOMOLA LUKÁŠ herec / herečka SAMEK DANIEL herec / herečka

HROVATITSCH JAN herec / herečka SEDLÁČEK IVO hudba

HUSÁKOVÁ NAĎA herec / herečka SEDLÁČEK IVO herec / herečka

CHMELAŘ HYNEK herec / herečka SEMRÁDOVÁ ILONA herec / herečka

JARKOVSKÝ TOMÁŠ scénárista SCHMIDTMAJEROVÁ ANNA herec / herečka

JEDINÁK BORIS dramaturg SCHMIDTMAJEROVÁ JOHANA herec / herečka

JEDINÁK BORIS scénárista SMOLÁRIK PAVOL herec / herečka

JELÍNEK JIŘÍ režisér / ka STACH PETR herec / herečka

JELÍNEK VÁCLAV herec / herečka STAVNÁ ZUZANA herec / herečka

JEŘÁBEK ELIÁŠ herec / herečka STEINEROVÁ KATEŘINA herec / herečka

JEVIČ FILIP herec / herečka STEJSKALOVÁ IVANA herec / herečka

JIRKŮ JAN režisér / ka ŠÁŠINKA MICHAL herec / herečka

JOURA BOŘEK herec / herečka ŠÍMA MATĚJ herec / herečka

SOUPIS HOSTUJÍCÍCH UMĚLCŮ 2021
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ŠPANBAUER JAN herec / herečka VÁŇOVÁ MICHAELA herec / herečka

ŠPICNEROVÁ VLASTA herec / herečka VAŠÍČEK JAKUB režisér / ka

ŠPORC ZBYNĚK herec / herečka VIZVÁRY RADIM herec / herečka

ŠTÍPKOVÁ MARIE herec / herečka VODIČKA PETR herec / herečka

ŠVÁB DANIEL herec / herečka VOLFOVÁ LENKA herec / herečka

ŠVEC MARTIN herec / herečka VYCHYTIL TOMÁŠ herec / herečka

TICHÁ KATEŘINA herec / herečka ZIKA MIKOLÁŠ výtvarník / výtvarnice

URBAN JAKUB herec / herečka ZONYGA TOMÁŠ herec / herečka

VAGNEROVÁ LENKA režisér / ka ŽID JAKUB maskér / ka



4. PREMIÉRY ROKU 
 
a) ÚDAJE O DATU PREMIÉRY A POČTU REPRÍZ V DANÉM ROCE 
 
BRATŘI NADĚJE 
Režie Jan Jirků 
Premiéra: 22. září 2021 
Počet repríz: 16 
 
DOBRÉ RÁNO, VIKTORE 
Režie Jiří Jelínek 
Premiéra na Malé scéně: 18. listopadu 2021 
Počet repríz: 9 
 
ZACHRAŇTE ČÍSLO 6! 
Režie Petr Erbes a Boris Jedinák 
Premiéra na Malé scéně (odložená z listopadu 2020): 2. října 2021 
počet repríz: 14 
 

13/



b) KOMENTOVANÝ DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULU  
A ZHODNOCENÍ, ZDALI SE NAPLNIL 

 
1. 
BRATŘI NADĚJE 
Režie Jan Jirků 
Premiéra: 22. září 2021 
 
Jak jsme si vyhráli republiku 

Naše babičky říkávaly „Kdo si hraje, nezlobí„. Víte, že kdo si hraje, může být do-
konce hrdina? Budeme vám vyprávět příběh čtyř bratrů loutkářů, legionářů, 
kteří byli tak odvážní, že si dokázali hrát i uprostřed velkého nebezpečí. Po-
mohli tak založit svobodnou Československou republiku, díky které si my dnes 
také můžeme hrát a být stejně hrdí a odvážní, jako byli Antonín, Matěj, Vojta 
a Jindra Kopečtí. 

Jan Jirků se v Minoru dlouhodobě věnuje historickým tématům (Hon na Jedno-
rožce, Lipany, Zá-to-pek!), které rodinnému publiku vždy zprostředkuje  
strhujícím vykreslením životních příběhů hrdinů. Tentokrát se zaměřil na osu-
dy 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. 
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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 většiny inscenací je autorem textu či dramatizace. Kromě divadla se věnuje 
také televizní tvorbě. Působil jako herecký režisér seriálu Comeback, je auto-
rem formátu, režisérem a scénáristou zábavně vzdělávacího televizního pořa-
du 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 kri-
tikou 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: 18. listopadu 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. 
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Autor a režisér Jiří Jelínek spolupracuje s Minorem dlouhodobě, jeho hravé insce-
nace jsou typické spojením s živou kapelou, tancem a charakteristickým slov-
ním humorem. Tentokrát diváky zavede do nemocničního pokoje, kterým se 
ovšem rozžije neuvěřitelnými příhodami pana Viktora Karda, zneklidňujícího 
tajemného staříka. Na nemocničním lůžku se s pomocí loutek a dvou zdravot-
ních sestřiček odehrají vrcholné momenty Viktorova života.  

Na inscenaci se podíleli stálí spolupracovníci Jiřího Jelínka – výtvarnice Bára Če-
chová, skladatel Zdeněk Král a autor projekcí Matěj Pospíšil.  

 
S tvorbou Jiřího Jelínka se můžete setkat i na Televizi Minor, pro kterou napsal 

několik minipohádek k poslechu. 
 
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  
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 profesi-
onálně věnovat režii. V Minoru režíroval tyto inscenace: Konžert, Anežka  
chce tančit, Brum (pro nejmenší medvědy), Mami, už tam budem?, Pinokio 
a O veliké řepě.  

 
 

16/



c) DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA NÁSLEDUJÍCÍ SEZONU  
 
1. 
MIA A VELRYBA 
Režie Anna Klimešová 
Premiéra: 10. března 2022 
 
Dědeček malé Mie mnohokrát vyprávěl legendu o kouzelné velrybě, která spolkne 

každého, koho ovládne nesmírný strach. Ven ze svého břicha ho pustí jedině 
tehdy, pokud se zvládne svému strachu postavit tváří v tvář. Jednoho dne se 
dědeček vydal na moře a už se nevrátil. Všichni měli za to, že je s ním amen, jen 
Mia dobře věděla, že ho ve skutečnosti spolkla velryba z vyprávění, že asi mu-
sel z něčeho dostat velký strach. Čeho se ale mohl její nebojácný dědeček bát? 

 
Anna Klimešová a Boris Jedinák se v Minoru poprvé představili v roce 2019 in-

scenací Nanuk na Malé scéně. I tentokrát si ke spolupráci přizvali scénografy 
a kostýmní výtvarníky Kláru Flekovou a Mikoláše Ziku a pod hudbou je opět 
podepsán herec a muzikant Ivo Sedláček. V inscenaci Mia a velryba se chopili 
tématu strachu – jak se s ním vypořádat, ale jak může být také užitečný.  

 
Anna Klimešová (*1990, Praha) Absolvovala bakaláře oboru Divadlo a výchova 

na brněnské JAMU. Po roční studijní stáži na Universität der Künste v Berlíně 
v oboru Theaterpädagogik nastoupila na DAMU, katedru alternativního 
a loutkového divadla, kde vystudovala obor režie. Hostovala ve Staré Aréně 
v Ostravě s inscenacemi „Cesta do Ameriky“ a „Mrtvé oči“. Spolupracovala 
s orchestrem Ježkovy stopy na hudebním revue „Proč nemůžu spát“ (2017). 
Mezi její další práce patří např. „Ticho po pěšině“ (Činoherní studio, 2018), 
„Vladař“ (Divadlo Komedie, 2019), „Proměním se v zajíce se zármutkem a ob-
rovskou opatrností“ (2019), „Hvězdný posel“ (Naivní divadlo Liberec 2020) či 
Should I stay, or should I go (11:55, Nod, 2021). V roce 2009 založila kulturní 
platformu „Horní Maršov – Otevřené muzeum“, která vytváří prostor pro di-
alog mezi mladými umělci a obyvateli Horního Maršova. Zajímá se o hraniční 
formy divadla a možnosti zapojení komunit do divadelních projektů (audio 
prohlídka „Dojem“, site specific „Poslední modlitba“, utkání „Crex Crex“). Patří 
mezi zakládající členy skupiny 8lidí. 

 
2. 
JSEM V POHODĚ 
Režie Michaela Váňová 
Premiéra na Malé scéně: 6. dubna 2022 
 
Interaktivní inscenace pro školní kolektivy založené na technice divadla fórum 
 
V Minoru se již několik let hraje inscenace To byl jen vtip, která funguje právě na 

principu divadla fórum. Vzhledem k tomu, že se setkává s velkým ohlasem, 
vznikne na jaře další inscenace, tentokrát na téma sociální izolace dětí. 
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Divadlo fórum je edukační systém založený na práci s předem připraveným diva-

delním představením, které hrají profesionální herci. Smyslem je předat dětem 
poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také 
ve skutečném životě. 

Divadlo fórum nás učí v zlomových momentech hledat různá řešení a podle nich 
jednat. Jaké mám možnosti, abych něco změnil? Děti v příběhu odhalují situ-
ace, ve kterých by se dalo jednat jinak a lépe, samy pak zahrají danou postavu 
a svým vstoupením do hry se pokusí změnit děj k lepšímu. 

 
Michaela Váňová vystudovala hudebně-dramatický obor na Pražské konzervato-

ři, poté studovala učitelství prvního stupně ZŠ se specializací na dramatickou 
výchovu na Pedagogické fakultě UK. V současnosti je doktorandkou na Kated-
ře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Pro své vzdělání působí nejen jako 
profesionální lektorka, ale i jako herečka (Geisslers Hofcomoedianten, Divadlo 
Minor, Malé divadlo v Českých Budějovicích, Studio DVA), choreografka a re-
žisérka vzdělávacích představení. Každoročně prezentuje divadelní lektorství 
na mezinárodních konferencích a lektorských setkáních (Polsko, Ukrajina, Vel-
ká Británie, USA, ČR). 
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3. 
NONSENS (pracovní název) 
Režie Jiří Austerlitz 
Premiéra: 24. října 2022 
 
Inscenace určená pro nejmenší děti volně naváže na předchozí inscenace Jiřího 

Austerlitze Libozvuky a Toodle-noodle, které vznikly na základě hry se rytmem 
a zvukem, ovšem v součinnosti s divákem. Libozvuky vznikly beze slov, Toodle-
noodle v angličtině a nejnovější inscenace vychází z české nonsensové poezie. 
Na inscenaci se podílejí také výtvarnice Kristina Täubelová a skladatel Marek 
Doubrava. 

 
Autor a režisér Jiří Austerlitz (dříve působící pod jménem Jiří Adámek) se věnuje 

specifickému hudebnímu divadlu, kdy významně pracuje s rytmem, voiceban-
dem a různými zvuky. Některé jeho inscenace jsou spíše komponované skladby, 
jiné, a k těm patří právě minorské inscenace, mají volnější formu. Coby autor se 
rád věnuje politickým a filosofickým tématům. Se svým souborem Boca Loca 
Lab se věnuje více experimentální tvorbě. Získal řadu ocenění doma i v zahra-
ničí. Porota festivalu Next Wave ho v roce 2007 zvolila Osobností roku v oblasti 
alternativního divadla. Jeho minorská inscenace Z knihy džunglí získala Cenu 
Alfréda Radoka za scénografii, dále byla oceněna ve třech kategoriích na festi-
valu Mateřinka v Liberci a získala hlavní cenu na festivalu Banialuka v Bialsko-
Białej v Polsku. Inscenace Libozvuky, kterou režíroval v Minoru v roce 2015,  
získala Cenu divadelní kritiky za hudbu. Pravidelně spolupracuje s Českým roz-
hlasem. Jakožto libretista a režisér se podílel na vzniku dvou současných oper, 
Bludiště seznamů Martina Smolky a Pravidla společenského chování Michala 
Nejtka. V Národním divadle uvedl inscenace Po sametu a Nová Atlantida. Učí 
na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU. 
 

4. 
HAMLETEK 
Režie Janek Lesák 
Premiéra na Malé scéně: prosinec 2022 
 
Autor a režisér Janek Lesák rád vyhledává náměty reflektující aktuální společenská 

témata, zároveň se často věnuje adaptaci notoricky známých děl. V Minoru, 
kde bude režírovat poprvé, spojí obě tyto své tendence a pokusí se zpracovat 
téma rozvodu ve velmi uvolněné variaci Shakespearova dramatu Hamlet. 

 
Janek Lesák je režisér, scenárista a dramaturg. Absolvoval obor režie na KALD 

DAMU a programově se věnuje autorskému divadlu. Je zakladatelem Umělecké 
skupiny UMSKUP, frontmanem dead-folkové skupiny Minikapela, spoluzakla-
datel festivalu divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením Menteatrál, 
lektor kurzů tvůrčího psaní, spolu s dramaturgyní Natálií Preslovou tvoří umě-
lecké vedení pražského divadla NoD. Od roku 2014 je kmenovým režisérem 
Malého divadla, kde se mimo jiné specializuje na tvorbu pro teenagery.



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                    
 
Bratři naděje                                            22.9.2021              16              16 
Bruncvík a lev                                         30.4. 2006                5            158 
Demokracie                                           21. 9. 2014                7            140 
Dnes provází Minor                                8. 5. 2016                7              55 
Dobré ráno, Viktore                            18.11. 2021                9                 9 
Hon na Jednorožce                             15. 11. 2009                4            139 
Koukej, svět!                                          16. 5. 2017                9              86 
Libozvuky                                               10. 4. 2015                8            115 
Lipany                                                       7. 2. 2016                6            105 
Mami, už tam budem?                         22. 3. 2015                9            156 
Nanuk                                                   10.11. 2019              12              33 
O veliké řepě                                            6. 6. 2019              18              60 
Polní žínka Evelínka                             25.11. 2018              12              57 
Přines a hraj                                                             -                1                 1 
Robin Hood                                            20.9. 2015                8            121 
Sněhová královna                                     2.4. 2017                4              77 
Sněhurka is not dead                             2. 10.2020                8                 9 
To byl jen vtip!                                     11. 10. 2016                4              99 
Vánoce aneb Příběh o narození           1. 12. 2002              17            301 
Záhada hlavolamu                              15. 10. 2017                5              75 
Zachraňte číslo 6!                                  2. 10. 2021              14              14 
ZÁ-TO-PEK!                                           6. 10. 2019              14              39 
Ztroskotání vzducholodi Italia             24. 9. 2020                7              12 
 
Celkem                                                                                                     204 
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b) KOMENTOVANÝ DRAMATURGICKÝ ZÁMĚR TITULU  

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

 
 
BRATŘI NADĚJE 
Nová loutková inscenace originálním způsobem přibližuje situaci legionářů za  

1. světové války. Autor scénáře a režisér Jan Jirků se historickým tématům  
věnuje dlouhodobě, přibližuje je dětem prostřednictvím hrdinů. Tentokrát se 
jedná o bratry Kopecké, potomky slavného loutkářského rodu, kteří hráli  
legionářům loutkové divadlo. 

 
BRUNCVÍK A LEV 
Mnoha cenami ověnčená loutková inscenace zpracovaná středověký příběh  

ze Starých pověstí českých. Díky originálnímu výkladu příběhu, rockové  
hudbě a strhujícímu herectví Filipa Jeviče se stále drží na repertoáru, hraje  
se příležitostně.  

 
DEMOKRACIE 
Inscenace Demokracie je svérázným formálním i tématickým experimentem.  

Interaktivní představení pro nejmladší školáky seznámí děti se základy fungová-
ní demokratického systému. Je divácky oblíbená i pro svůj edukativní přesah, 
funguje ideálně ve spolupráci s rodiči a pedagogy, kteří s dětmi mohou toto téma 
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následně probrat. Inscenace je mimo jiné pozoruhodná také tím, že je v ní po-
užito 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 ne-
zodpovědně, 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.  

 
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.  

DOBRÉ RÁNO, VIKTORE 
Nová inscenace autora a režiséra Jiřího Jelínka, který spolupracuje s Minorem 

dlouhodobě, jeho hravé inscenace jsou typické spojením s živou kapelou, tan-
cem a charakteristickým slovním humorem. Tentokrát diváky zavede do ne-
mocničního pokoje, kterým se ovšem rozžije neuvěřitelnými příhodami pana 
Viktora Karda, zneklidňujícího tajemného staříka. Funguje pro pro předškolní 
děti i jako rodinný titul. 
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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. 

 
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 Austerlitze (dříve Adámka) možnost rozvíjet svůj umělecký potenciál. 

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

Zároveň 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 svě-
ta, 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 
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. 

 
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.  
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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.  

 
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 divadelně 
zpracována a je uváděna na Malé scéně pro děti od 5 let. Autorkou originální-
ho 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. 
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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. 

 
SNĚHURKA IS NOT DEAD  
Nová inscenace volně navazující na scénický koncert Perníková chaloupka. Insce-

nace je zajímavá použitím formy life cinema, která spočívá v živém snímání na 
jevišti, živém střihu a promítání během představení. Divák tak má možnost vi-
dět zabírané detaily a porovnávat celkový divadelní obraz s výsekem skuteč-
nosti zobrazované na plátně. Originální adaptace klasické pohádky je určená 
pro děti na prahu puberty. 

K inscenaci vzniklo CD s písněmi z představení. 
 
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. 
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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 
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. 
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ZACHRAŇTE ČÍSLO 6! 
Nová loutková inscenace věnovaná dobrodružné cestě dvou robotů za svobodou 

v podání čerstvých absolventů DAMU, někteří se již podíleli na úspěšné insce-
naci Nanuk. Ač se jedná o představení určené předškolním dětem, díky muž-
skému obsazení i tématu se vymyká běžnému standardu mateřinek, funguje 
jako rodinné představení se silným přesahem pro dospělé. 

 
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 
 
 
Na život a na smrt s Kašpárkem a Čertem.  
České loutkové divadlo žije 
 
S „pimprlaty“ šli do zákopů 1. světové války a bojovali v řadách legionářů. Neuvě-
řitelný příběh sourozenců z loutkářského rodu Kopeckých nazvaný Bratři naděje 
aneb O zapomenutých legionářích vypráví v pražském Divadle Minor režisér Jan 
Jirků. Soubor Buchty a loutky zase oslavil 30. narozeniny inscenací Jak jsme vznikli 
aneb Hodný a zlý prezident. 
 
Strhující vyprávění o životě bratrů Antonína, Matěje, Vojtěcha a Jindřicha Kopeckých 
otvírá „tanec“ oživlých marionet Smrtky, Kašpárka a Čerta v nadživotní velikosti. Di-
vadelní magie i grotesknost předznamenávají jejich osud, počínaje raným dětstvím, 
kdy chlapci osiřeli, až do doby, kdy dospěli na frontě a v československých legiích. 
Je to historie dojemná, drastická a také komická jako každá pořádná pimprlová ko-
medie. Tahle se odehrává na pozadí kulis městské periferie s železnicí, válečné vřavy 
a alpských horských štítů. 

To hořké z dobrého konce si odbudeme hned na začátku. Zapomnění. 
Matěj Kopecký o Vánocích, deset let po návratu z války, nemá za co koupit dárky 

dětem. Na nádraží v Chocni hledá drobné na jízdenku a s nadějí na slevu připomíná 
nevlídné pokladní svoje válečné zásluhy o československý stát. Marně. Obrací se 
tedy k dětskému publiku: „Slyšels někdy o československých legiích?“ Neslyšeli, a tak 
komediant začne vyprávět. 

Režisér Jan Jirků už předešlými úspěšnými inscenacemi Lipany nebo Zá-to-pek 
v Divadle Minor připomínal osobnosti a klíčové okamžiky českých dějin. Ani v pří-
padě Bratří naděje nezastírá, že jejich součástí je trocha vzdělávání. Na historii a čas-
to paradoxní lidské osudy v ní ovšem poukazuje tak hravě, zábavně a nápaditě, že 
už je publikum hned tak z paměti nevymaže. 
 
Kulisy s rodokmenem 
Autorem námětu Bratrů naděje a jejich imaginativní výpravy je scénograf Jakub Ko-
pecký, skutečný prapravnuk legionáře Matěje. I historka s pokladní na choceňském 
nádraží je podle něj pravdivá. Díky ní získal prapraděda Matěj štaci v kasárnách ve 
Vysokém Mýtě, kde hrál divadlo vojákům, co nemohli na svátky domů, a tak vydělal 
na Vánoce pro rodinu. 

Kopeckého výpravě dominují nádraží s rozsvícenými okny, vlak, koleje a viadukt 
přes celé jeviště, poetická industriální silueta na pozadí hvězdné oblohy. Vlaky jezdí 
a funí páru. Po kolejích míří vojáci na frontu, přijíždějí po nich ale také stromy s obě-
šenci nebo návrší se třemi kříži. Zadní projekce přibližuje monumentalitu hor i bes-
tialitu konfliktu. 
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Dětství bratrů se odehrává jako drastické skeče s ploškovými loutkami za rozsví-
ceným oknem maringotky. Otcovo nemocné srdce, rudé a zvětšené, v černobílém 
výjevu tepe. A pak praskne. Matka vyrábí papírové růže pro obživu svou a čtyř synů, 
kteří je prodávají. Sama se při umírání v jednu takovou promění. 

Ve válce se lidé stávají marionetami v rukou Smrtky jako cynického loutkáře. Svět 
se smrskne do bílého nafukovacího balonu, se kterým si všichni pohrávají. „Lidičky! 
Lidičky! Svět je tak maličký! Vejde se do jedné kuličky!“ volá Kašpárek. A k tomu 
všemu po stranách jeviště hraje kapela. 
 
Vostavák, mulák a plicovačka 
Středem příběhu sourozenců Kopeckých je nejen statečnost či bratrská soudržnost, 
ale také ryzí komediantství a řemeslo, kterému se po smrti rodičů učí u svých strýců. 
Kromě umění vodit loutky a najít hlas, jenž jim vdechne život, k němu patří bizarní 
pověry nebo profesní slang. Maringotce kočovných loutkářů se říká vostavák, dě-
tem se hrozí příchodem muláka a ohňový efekt při příchodu čerta se vyvolává pli-
covačkou. 

Obří marionety Smrti, Kašpárka a Čerta prostupují jednotlivými epizodami, těmi 
dryáčnickými, poetickými i dojemnými. Režisér Jirků si při vyprávění pomáhá osvěd-
čenými figurami či postupy klasických loutkářských her a ony pořád výborně fungují. 

Ve válečných scénách se střídají strach, vtip i dojetí. Hrou s improvizovanými ma-
ňásky bratři dodávají odvahu spolubojovníkům nebo je baví, přijde i moment, kdy 
jim loutky doslova zachrání život. Historky plné až osudových náhod se u Kopeckých 
nepochybně tradovaly po generace. Mají nejen vybroušenou podobu, ale také sílu 
legendy. 

Základem každé pořádné loutkové komedie je příběh, který publikum baví 
a v němž, pokud možno, dobro a láska nad zlem vítězí. Životy bratrů Kopeckých 
jsou v tomto smyslu látkou ideální. 
 
Marie Reslová. magazin.aktualne.cz. 6. 10. 2021 
 
 
Dolenská, Kateřina: O zapomenutých legionářích 
 
Někdejší umělecký šéf Minoru a dnes především televizní režisér Jan Jirků se jako 
ten příslovečný pachatel čas od času vrátí na místo činu a pokaždé to stojí za to. Po-
zoruhodná je v posledních letech zejména linka jeho tvorby, která se věnuje téma-
tům z české/československé historie. Ať už je to Hon na Jednorožce (2009) s au-
tentickým příběhem ukotveným v 50. letech 20. století, Lipany (2016), které pro 
děti zpřítomňují události dávného 15. století, nebo životopisný Zá-to-pek! (2019). 
Zatím nejnovějším příspěvkem do tohoto volného cyklu jsou Bratři naděje, skutečný 
příběh loutkářů-legionářů Antonína, Matěje, Jindřicha a Vojtěcha Kopeckých. 

Autorem námětu je scénograf Jakub Kopecký, přímý potomek slavného loutkář-
ského rodu, a myslím si, že rozehrát pro současné děti příběh o legionářích je skvělá 
dramaturgická trefa. Navíc je to příběh dostatečně napínavý, ukazující osudy oby-
čejných lidí, kteří se díky své odvaze a odhodlání stali součástí „velkých“ dějin. A také 
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představuje čtyři loutkáře, kteří jsou na svou profesi jaksepatří hrdí a ví, co je to sta-
vovská čest. 

Inscenace má hned dvojí rámec – jednak nás příběhem Kopeckých symbolicky 
provázejí tři oživlé marionety Ďábel (Ondřej Nosálek), Smrtka (Radka Pavlovčino-
vá) a Kašpárek (Johana Schmidtmajerová), představované herci v kostýmech a ce-
lohlavových maskách (nelze si v této souvislosti nevzpomenout na filmy Jana Švan-
kmajera, ale zároveň i na inscenaci Jana Jirků Vánoce aneb Příběh o narození z roku 
2002, kde je podobně stylizovaná trojice Ďábel –Smrtka–Anděl). Na začátku před-
stavení se marionety „rozšmodrchají“ a na konci, když splní svou misi a ukážou nejen 
dětskému publiku, jaký význam loutky mohou mít v rukách statečných a čestných 
lidí, se zase do sebe zamotají. Inscenací se ovšem také tu a tam prolínají – veselým 
Kašpárkem, který adeptovi loutkářské profese Matěji Kopeckému v rukou doslova 
sám hraje, není nikdo jiný než jeho milá Zdenička, jejíž tvář vykoukne zpod masky, 
Smrtka si zálibně vodí vojáky na frontě a zatvrzelý rakouský oficír, který žene své 
vojáky do jisté zkázy, není nikdo jiný než sám Ďábel. O to překvapivější pak je, když 
nechá Vojtěcha Kopeckého dezertovat k legiím, aby nemusel bojovat proti svým 
vlastním bratrům, s odůvodněním, že znal jejich tátu loutkáře. Že by měl i Ďábel 
slabost pro marionetáře? V inscenaci vystupují také oživlé komické loutky z Posví-
cení v Hudlicích, které Kopečáci hrají pro „bratry legionáře“. Tato marionetová in-
termezza dodávají inscenaci až magickorealistický nádech, jejich květnatý a lehce 
archaický jazyk zase starosvětský půvab, a hlavně z dramaturgicko-režijního hlediska 
velmi funkčně vyvažují tragikomickou podobu příběhu. 

Druhým rámcem je rovina (víceméně) reálného příběhu bratří Kopeckých, pra-
pravnuků legendárního Matěje (Antonín Kopecký – Václav Jelínek; Matěj Kopecký 
– Gustav Hašek; Vojtěch Kopecký – Pavol Smolárik; Jindřich Kopecký – Bořek Joura), 
který začíná i končí na nádraží v Chocni o Vánocích roku 1930, kdy se pomalu roz-
bíhá celosvětová hospodářská krize. Loutkáři nemají pořádnou „štaci“, a tím pádem 
ani na dárky pro děti, a dokonce ani na jízdenky. Ale nejvíc je trápí, že už na jejich 
legionářské dobrodružství začíná poněkud sedat prach (v čemž se utvrdí dotazem 
do publika) a jejich zásluhy o svobodné Československo už vlastně nikoho moc ne-
zajímají. Kvůli sněhové kalamitě na nádraží uvíznou a začnou vyprávět svůj příběh. 

Hlavním průvodcem rodinnými osudy je Matěj Kopecký, ale bratři mu velmi zdat-
ně sekundují (inscenace vůbec nemá jediný slabší herecký výkon, všichni účinkující 
jsou přesní, autentičtí a dokonale sehraní). Začínají svým dětstvím, kdy poměrně 
záhy ztratili otce i matku a museli se proto rozdělit k různým rodinným příslušníkům, 
kteří se ujali jejich výchovy a zejména předávání loutkářského řemesla. I tyto tragické 
tóny – obzvlášť jímavý je obraz zemřelé matky, která odhází od synů směrem do 
publika a v setmělém sále jí na hlavě bledě svítí obrovská papírová růže, které za ži-
vota vyráběla – jsou ovšem vybalancovány groteskními momenty. Náhlá otcova 
smrt je sehrána jako etuda se stínovými loutkami, takže mu skutečně „pukne srdce“, 
nebo třeba když se bratři snaží matce pomoci s napjatým rodinným rozpočtem uka-
zováním hada, který jim ovšem chcípne a ukazují jen jeho ostatky (ač se to z popisu 
nezdá, je to dokonale zahraný gag k popukání), nebo když se učí řemeslo u svých 
příbuzných a dělají si přitom láskyplně legraci z jejich loutkářské pověrčivosti. 
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Čtyři bratři se společně setkají až jako dospělí na italské frontě, kde se třem z nich 
podaří z rakousko-uherské armády během ofenzivy zběhnout a přidat se k nově 
zformovaným československým legiím. Své spolubojovníky povzbuzují hraním vlas-
teneckého loutkového divadla s narychlo vyrobenými maňásky, ale i pouhým vy-
právěním bez loutek. Když stojí koncem představení (už všichni čtyři bratři) v legi-
onářských uniformách mezi publikem a trochu brechtovsky mu vypráví o padlých 
kamarádech, lesknou se mnoha divákům v očích slzy. Teď už všichni vědí o tom, jací 
hrdinové legionáři byli a co strašného pro nás prožili a obětovali. Střihem se ocit-
neme zase na zasněženém nádraží – magie vánočního večera a porozumění drá-
žního personálu přinese bratřím dlouhodobé hraní pro vojenské posádky. Vánoce 
jsou zachráněny a marionety se mohou zase spokojeně uložit ke spánku. 

Inscenování tolika dějů v tolika různých prostředích, a především sugestivní re-
alizace válečné vřavy by nebyla možná bez maximálně funkční – a zároveň výtvarně 
působivé – scénografie. Jakub Kopecký navrhl několik hracích plánů v podobě ko-
vových mostů, jimiž dělí prostor. Po mostech jezdí (vždy v příslušném měřítku da-
ném perspektivou) kouřící lokomotiva, Kopeckých maringotka, ale přesunují se po 
nich i vojáci na obávanou italskou frontu. Systém posuvných vozíků se siluetami, 
které jsou zespodu podsvíceny a hýbou se zároveň se zdrojem světla, vytváří až 
hmatatelnou iluzi strachu (zejména, když se na vozících pohybují šibenice s obě-
šenci) a odlidštění vojenské mašinerie. Hrůznost války ještě podtrhuje užití auten-
tických filmových záběrů ze zákopů i bojišť. A nejen scénografie slouží celku. Oprav-
du autenticky vypadají kostýmy Andrey Králové, a jak bývá u Jana Jirků zvykem, 
říznost a spád inscenace umocňuje živá hudba, kterou přímo na jevišti hraje čtyřč-
lenná kapela. 

Na začátku jsem vyjmenovala několik titulů, pod nimiž je Jan Jirků v Minoru v po-
slední zhruba dekádě podepsán. Všechny spojuje silný příběh člověka ve vypjaté 
životní situaci, která od něj vyžaduje hrdinský čin, odvahu a morální pevnost. Jejich 
protagonisté bojují za svoje práva, spravedlnost, pokládají si zásadní životní otázky. 
Také se nebojí přiznat strach – nejsou to komiksoví superhrdinové, ale uvěřitelné, 
nebo dokonce reálné bytosti z masa a kostí. Zároveň se ve všech těchto inscenacích 
objevuje nepřehlédnutelný motiv národní hrdosti, nikoli pseudovlastenectví, i jistá 
dávka patosu. Právě v tom je tvorba Jana Jirků v kontextu českého (a nejen loutko-
vého) divadla naprosto unikátní a velmi povedená inscenace Bratři naděje do téhle 
mozaiky perfektně zapadá. 
 
Divadlo Minor, Praha 
Jan Jirků: Bratři naděje 
Režie: Jan Jirků, výprava: Jakub Kopecký, dramaturgie: Iva Kopecká,  
hudba: Jiří Hradil, kostýmy a masky: Andrea Králová 
Premiéra 22.  9.  2021, psáno z repríz 2. 10. a 20. 11. 2021. 
Loutkář 4/2021, s. 39–41. 
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Cesty do minulosti, budoucnosti i dobrodružných snů 
 
Pražské Divadlo Minor nemívá v kritických ohlasech tak výraznou podporu jako vý-
vozní divadla pro děti, konkrétně liberecké Naivní divadlo, hradecký Drak či plzeň-
ská Alfa. Při mnohem větším provozu (často dvě inscenace najednou ve velkém 
i malém sále) nabízí totiž širší paletu uměleckých postupů, nelze tedy hovořit o jed-
noznačně vyhraněném stylu. Může se ovšem pochlubit inscenacemi nadprůměrný-
mi, o čemž svědčí i tři novinky z jeho repertoáru. 

Něžná fantazie Zachraňte číslo 6! tvůrčího tandemu Petr Erbes-Boris Jedinák 
navazuje na populární americkou sci-fi komedii Číslo 5 žije, roboti s pořadovými 
čísly 6 a 7 se svému filmovému předobrazu i výrazně podobají. Loutkovou féerii 
prezentuje Minor pro nejmladší publikum (doporučeno od pěti let), zhlédl jsem re-
prízu s nadšenými, a přitom ukázněnými diváky z mateřských škol. Hrají čtyři pá-
nové ve vojenských kostýmech, fabule začíná totiž v jakémsi armádním výzkumném 
objektu, kde byli vygenerováni roboti. Jeden se při výletu mimo vojenský tábor vy-
mknul kontrole a druhý ho má pro jistotu zlikvidovat, tak alespoň instruuje oficír Ja-
roslav Flinta (Michal Bednář) vývojového pracovníka (Matěj Šíma), který s roboty 
„umí“. Fabule se však vyvíjí zcela jinak, šestka a sedmička se při střetu, vyvolaném 
uměle na dálku, spřátelí („čapkovský“ moment zrození emocí u umělé inteligence), 
také naváží kamarádský kontakt s dívenkou, která spěchá na televizní pěveckou sou-
těž Zlatý tralaláček. Zupácký Flinta ovšem nadále velí roboty zneškodnit, dobro-
družná fabule pak vyvrcholí při zmiňované soutěži, kdy se vše v dobré obrátí, ma-
ličká soutěž vyhraje (se songem Šla Nanynka do zelí na známý text, ale jinou 
melodii), roboti jsou zachráněni, zlý oficír zlikvidován. Čtyři herci (kromě zmiňova-
ných ještě Eliáš Jeřábek a Štěpán Lustyk) se před zraky diváků neskrývají, s půvab-
nými loutkami si s evidentní chutí hrají a vytvářejí výrazné postavy a poměrně jed-
noduchými prostředky proměňují také dějiště. Zvláštně magická je cesta lemovaná 
pouličními lampami, dívenka jednu z nich osloví a zkouší, zda by si s ní němý objekt 
nezaskákal „panáka“. Takových půvabných odbočení od základní dějové linie nabízí 
inscenace celou řadu, také vokální přípravu automechanika Luigiho na zmiňovanou 
soutěž, který jednomu ze skomírajících robotů vymění životně důležitou baterii. 
Spiklenectví aktérů a publika nepřekračuje míru, všichni účinkující také velmi dobře 
zpívají včetně toho, když jeden z nich se má při soutěži s vokální prezentací trápit. 
Inscenací prostupují pozitivní emoce s prvky přátelství, obětavosti a solidarity. 

Také další titul Minoru, Dobré ráno, Viktore, počítá s publikem od pěti let. Pod 
hravou nemocniční fantazií jsou podepsáni Jiří Jelínek („otec“ glosátorky tohoto 
listu Fagi) a dramaturgyně Tereza Lexová. Na lůžku je při vizitě pravidelně kontro-
lován pan Viktor Kard (Petr Reif) dvěma zdravotními sestrami, přísnou (Ivana Ma-
chalová) a laskavou (Nataša Bednářová). Vyvádí lecjaké skopičiny, hned v úvodu 
například umístí ke své hlavě ponožky, takže když se ho zdravotnice pokoušejí ráno 
probudit, mají dojem, že pod peřinou jsou na obou stranách pacientovy nohy. Vik-
tor postupně sestry vtahuje do napínavých příběhů, působí jako dobrodruh, který 
okusil celou škálu atraktivních profesí (horolezec, potápěč, kosmonaut...) Stálým 
tématem jeho pábení jsou draci (ostatně, stačí si přečíst jeho příjmení pozpátku). 
Snově ztřeštěná komedie naplňuje i vzdělávací poslání. Tak například Viktor sestřič-
kám vypráví, jak byl od mala seznamován s díly výtvarného umění v galeriích (a na 

32/



plátno, které se objeví před postelí, se promítne pár nejznámějších veleděl světo-
vého malířství – od Mony Lisy po Guernicu). Při podvodním setkání – Viktorova vy-
právění se na jevišti zhmotňují – dojde ke zjištění, že chobotnice nemají mozek v hla-
vě, při horolezecké epizodě se dobrodruh setká se sněžným mužem. Opomenut 
není ani skautský étos a sestry dostávají od velícího Viktora „zvířecí“ přezdívky, jimž 
se v mimice i gestice přizpůsobují. Inscenace má i lehce melancholický podtón, 
především pro nás dospělé: když je Kard tázán, co bylo pak – po jednom fantastic-
kém nadoblačném dobrodružství, odpovídá „pak bylo teď“. Řadu situací na jevišti 
zdobí participace loutek (yetti, drak – ano, dojde na něj), laskavou inscenací pro-
stupují hudba a zpěv ( jazykově hravé texty původních písní), vrchní sestra (Anna 
Bubníková) a primář (Filip Nebřenský) v rozích nemocničního pokoje živě muzicírují 
na violoncello a ukulele– zpívají ovšem všichni. 

Dětem od devíti let, ale po mém soudu i dospělým, je určena inscenace Bratři 
naděje (kompozičně poněkud rafinovanější), pojednávající o legionářské anabázi 
čtyř sourozenců Kopeckých během první světové války. Potomkem jednoho z nich 
je úspěšný scénograf Jakub Kopecký, který autorovi a režisérovi v jedné osobě Janovi 
Jirků přiblížil zásadní zážitky svého prapředka a jeho bratrů. Příběh je rámován če-
káním na vlak jednoho z nich o Vánocích 1930 na nádraží v Chocni. V až existenci-
álně laděném prologu se představí do lidských rozměrů dorostlé loutky Kašpárka, 
Čerta a Smrtky. V kostýmech a poněkud naddimenzovaných hlavách „se potí“ Radka 
Pavlovčinová, Johana Schmidtmajerová a Ondřej Nosálek – později si v podobně 
laděných úkolech střihnou ještě figury z Posvícení v Hudlicích. Tyto velké marionety 
prokládají fabuli dalšími, začasté rýmovanými komentáři a jsou tak vlastně stále pří-
tomny při velmi vzrušující podívané. Seznámíme se s tím, jak se Kopečtí vypraco-
vávají v loutkářskému umění (představitelé bratrů si zahrají stínové divadlo s figur-
kami miniaturními), později i s jejich narukováním do první světové války. Osudy 
sourozenců zprostředkovávají v rolích dynamičtí a jedinečně proměnliví Gustav Ha-
šek, Václav Jelínek, Bouřek Joura a Pavol Smolárik. Scénograf Jakub Kopecký atmo-
sféru přesunů po bojištích důmyslně evokuje pohybem vlaků, ale i železničních za-
stávek a  na jevišti vytvořených nebo i  stínově realizovaných viaduktů, občas 
nechybějí vojenské letouny a výjevy z dobových filmových dokumentů. V inscenaci 
není nouze o dramatické momenty, jakým je třeba odmítnutí rozkazu nadřízeného 
a namíření pušky proti němu (v sugestivně zákopovém výstupu, v němž při dosažení 
nejvyšší příčky žebříku zasvítí postranní reflektor do tváře vojáka). „Profesní“ humor 
mohou ocenit znalci dějin loutkového divadla. Tak například strýc vyučuje bratry 
loutkářskému umění, vedle bezvládně sedícího Kašpárka připomene, že „nám Ko-
peckým loutky vždycky hrály samy“, a marioneta se začíná pomalu rozehřívat. Ko-
pečtí předtím, než se přidali k legionářům, zmírňovali válečné hrůzy svým spolubo-
jovníkům (na jejich repertoáru bylo také připomenuté Posvícení v Hudlicích). 
Vlastenecký étos vojenské anabáze se objevuje při zpěvu písně Kde domov můj, 
která tehdy nebyla ještě státní hymnou. Bytostně osvobozující moc divadelní tvorby, 
jistota rodinné sounáležitost, odpor k válečnému běsnění, to všechno jsou emoce, 
které si z mimořádné inscenace odnese nejspíš divák dospělý, nepodceňujme však 
dětské publikem, které může být pozitivně osloveno podprahově. 
 
Jan Kerbr. Divadelní noviny. 13.12.2021 
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Divadlo Minor – Petr Erbes, Boris Jedinák: Zachraňte číslo 6! režie a dramatur-
gie Petr Erbes a Boris Jedinák, výprava Klára Fleková a Jakub Šulík, hudba Ivo 
Sedláček, premiéra 2.října 2021 
 
Divadlo Minor – Jiří Jelínek a Tereza Lexová: Dobré ráno, Viktore. Režie Jiří Jelí-
nek, dramaturgie Tereza Lexová, výprava Bára Čechová, hudba Zdeněk Král, 
premiéra 18. listopadu 2021 
 
Divadlo Minor – Jan Jirků: Bratři naděje, režie Jan Jirků, námět, scéna a loutky 
Jakub Kopecký, kostýmy a masky Andrea Králová, hudba Jiří Hradil, dramatur-
gie Iva Kopecká, premiéra 22. září 2021 
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b) PR 2021 – SOUPIS PR ČLÁNKŮ, TV A ROZHLASOVÝCH ŠOTŮ 
 
Vendula Chalánková: Jednoduchost je pracná. Styl pro ženy. 16. 3. 2021, s. 12. 
Luděk Horký: Není malých divadel. Divadelní noviny. 16. 3. 2021, s. 4. 
Mirka Spáčilová: Nejen děti dostanou online televizi. iDNES.cz/kultura.  

18. 3. 2021. 
Martina Klausová: Televize Minor pro celou rodinu. cassicpraha.cz. 18. 3. 2021. 
Josef Horák: Divadlo Minor spouští svou TV aneb divadelní a animovaný svět se 

potkávají. divadlo.cz. 18. 3. 2021. 
Divadlo Minor spouští svou TV aneb divadelní a animovaný svět se potkávají. 

kdykde.cz. 19. 3. 2021. 
Divadlo Minor spouští svou vlastní videoplatformu, slibuje exkluzivní animované 

filmy. digitalniradio.cz. 22. 3. 2021. 
Divadlo Minor spouští svou TV. scena.cz. 22. 3. 2021. 
Rostislav Novák: Jatka78 otevřou letní šapitó na pražském Výstavišti, nabídne 

divadlo, kino i koncerty. informuji.cz. 23. 3. 2021. 
Obrazem: Nemůžeme nic dělat, rozsvěcíme. Každý člen Cirku La Putyka hrál  

24 hodin. aktálně.cz. 23. 3. 2021. 
Eliška Chocholová: Na pražském Výstavišti vzniká letní scéna. Jatka78 ji plánují 

provozovat od května do září. ČRo- regina.cz. 23. 3. 2021 
ČTK: Na pražském Výstavišti vyrostlo divadelní šapitó s názvem Azyl78. 

lidovky.cz. 23. 3. 2021. 
Divadlo Minor nabízí pro děti filmotéku. Lidové noviny. 23.3.2021, s.7. 
Divadlo Minor má televizi, play.cz. 24. 3. 2021. 
Jatka78 chystají letní scénu na Výstavišti, divadelní stan by měl zahájit sezonu 

v květnu. tanecniaktuality.cz. 24. 3. 2021. 
Jatka78 chystají azylovou letní scénu na Výstavišti Praha. prazskypatriot.cz,  

24. 3. 2021. 
Stan Azyl78 chtějí otevřít v květnu. Metro. 24. 3. 2021. 
Divadlo Jatka78 chystá letní scénu na výstavišti. Pražský deník. 25. 3. 2021, s. 3. 
Praha láká na unikátní projekt Brejlando: do divadla i na koncert ve virtuální 

realitě. smartmania.cz. 25. 3. 2021 
Divadlo Minor má televizi. Právo. 25. 3. 2021, s. 21. 
Tomáš Šťástka: Díky Brejladnu může divák sledovat divadlo skrze brýle a virtuální 

realitu. iDnes.cz. 25. 3. 2021. 
Praha spouští projekt Brejlando, který zpřístupní divadelní hry prostřednictvím 

virtuální reality. lupa.cz. 25. 3. 2021. 
Brejlando promítá inscenace pražských divadlech ve VR brýlích od Brainz. 

mediar.cz. 25. 3. 2021. 
Tomáš Šťástka: Brýle pro virtuální realitu vrátily divadlu třetí rozměr. Vozí je 

kurýr. iDNES.cz/ kultura. 25. 3. 2021. 
S brýlemi do divadla přímo z obýváku. classicpraha.cz. 25. 3. 2021. 
Patrik Svatoš: Unikátní divadelní zážitek ve virtuální realitě. Český projekt 

Brejlando přinese diváky doprostřed pódia. czechcrunch.cz. 25. 3. 2021. 
Z gauče do divadla pomocí virtuální reality: Praha rozbíhá celosvětově unikátní 

projekt Brejlando. blesk.cz. 25. 3. 2021. 
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Brejlando: unikátní projekt, který ukáže divadlo ve virtuální realitě. stars24.cz.  
25. 3. 2021. 

Divadlo a virtuální realita. ČT 1 (Události v regionech). 25. 3. 2021, zpráva č. 10. 
Divadelní představení ve virtuální realitě. ČT 1 (Události). 25. 3. 2021, zpráva č. 8. 
Praha zve diváky zpět do divadel pomocí virtuální reality. regionpraha.cz.  

26. 3. 2021. 
Jatka78 chystají letní scénu na Výstavišti, divadelní stan by měl zahájit sezonu 

v květnu. elitanaroda.cz. 26. 3. 2021. 
Navštivte divadlo ve virtuální realitě. Divadelní-noviny.cz. 26. 3. 2021. 
Pražská divadla hrají ve virtuální realitě. světchytře.cz. 26. 3. 2021. 
Adam Hejduk: Jedno divadelní představení s sebou, prosím. Mladá fronta DNES. 

26. 3. 2021, s.12. 
Petr Janiš: Brejlando přináší domů virtuální divadlo. Právo. 26. 3. 2021, s. 10. 
Divadla zvou na Brejlando. Pražský deník. 26. 3. 2021, s. 3. 
Divadlo zve diváka do divadla pomocí virtuální reality. prazskypatriot.cz.  

26. 3. 2021. 
TK k představení projektu Brejlando: take-away divadla ve virtuální realitě. 

Youtube.cz. 24. 3. 2021. 
Praha zve diváky zpět do divadel pomocí virtuální reality. Feedit.cz. 25. 3. 2021. 
Virtuální jeviště a herci u vás doma – vyzkoušelo jsme koncept take-away divadla. 

totalfilm.cz. 26. 3. 2021. 
Vendula Chalánková: Jednoduchost je velmi pracná. novinky.cz. 26. 3. 2021. 
Divadlo ve virtuální realitě spustí Brejlando. Nepůjde o online stream, avizují 

tvůrci. informuji.cz. 26. 3. 2021. 
Brejlando nabízí netradiční divadelní zážitek. TV Praha. 26. 3. 2021. 
Herec psychicky závislý na přírodě nejspíš tráví Velikonoce v pražském parku. 

super.cz. 27. 3. 2021 
Kristina Roháčková, ČTK: Praha představila koncept take-away divadla. 

K představení divákům doručí brýle pro virtuální realitu. irozhlas.cz.  
27. 3. 2021. 

Zpátky do divadla! Projekt Brejlando umožní virtuální návštěvu představení. 
pražskydenik.cz. 27. 3. 2021. 

Radmila Hrdinová: Brejlando aneb Sáhněte si na svého herce. Právo.  
29. 3. 2021, s.17. 

Vražedný Had, staronový Moby i VR divadlo. Přinášíme kulturní tipy na týden od 
29. března do 4. února. informuj.cz. 29. 3. 2021. 

Pavel Sladký: Divadlo ve virtuální realitě. 3D brýle divákům po Praze rozváží taxi. 
aktualne.cz. 29. 3. 2021. 

Eliška Chocholová: Projekt Brejlando umožňuje sledovat inscenace pražských 
divadel skrze brýle pro virtuální realitu. ČRo – regina.cz. 29. 3. 2021. 

V Česku se chystá nová online divadelní platforma. Čeká nás éra streamovaného 
divadla? ČRo Vltava. 29. 3. 2021. 

Vezměte si divadlo domů. Projekt Brejlando ho předvede ve virtuální realitě. 
lidovky.cz. 29. 3. 2021. 

Vojtěch Rynda: Chodí Čtvrtníček okolo, dívej se. Deník N. 30. 3. 2021, s. 15. 
Jatka78 chystají letní scénu na Výstavišti. Divadelní stan by měl zahájit sezónu 

v květnu. mistnikultura.cz. 30. 3. 2021. 
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Praha zve diváky zpět do divadel pomocí virtuální reality. play.cz. 30. 3. 2021. 
Týden s tancem. Operaplus.cz 30. 3. 2021. 
Luděk Horký: Není malých divadel (IX). Divadelní noviny. 30. 3. 2021, s. 4. 
Luděk Horký: Není malých divadel (IX) Divadlo Lampion. divadelní-noviny.cz, 

30. 3. 2021. 
Praha zve diváky zpět do divadel pomocí virtuální reality. prazskenovinky.cz.  

31. 3. 2021. 
Praha zve diváky zpět do divadel pomocí virtuální reality. 

prahavolnocasova.cz. 1. 4. 2021. 
Dana Braunová: JIŘÍ ŠTRÉBL. Magazín Práva. 3. 4. 2021, s. 18. 
Divadlo až do domu. Brejlando nabízí inscenace ve virtuální realitě. novinky.cz.  

4. 4. 2021. 
Jatka 78 chystají letní scénu na výstavišti. scena.cz. 5. 4. 2021. 
Z DOMOVA kultura, Ona DNES, s. 8. 
Od Janžurové po Nohavicu. Pražská divadla začínají chystat letní scény. 

aktualne.cz. 8. 4. 2021. 
Sedm filmových festivalů v Česku založilo asociaci. Organizátoři chtějí společně 

jednat s ministerstvem. irozhlas.cz. 8. 4. 2021. 
Jatka78 chystají letní scénu na výstavišti. Naše Praha 7. 9. 4. 2021, s. 4. 
Divadla se chystají na léto. classicpraha.cz. 9. 4. 2021. 
Josef Onderka: Jan Hřebejk o božích mlýnech: Kvůli covidu jsme museli hodně 

improvizovat. Policisté se budou smát. extra.cz. 11. 4. 2021. 
Josef Herman: Hana Třeštíková: Chceme podpořit divadelníky a zprostředkovat 

divákům víc než jen záznam inscenace. Divadelní noviny. 13. 4. 2021, s. 2. 
Do divadla a pod stan? Proč ne? classic.praha.cz. 13. 4. 2021. 
KULTURA pro děti. Maminka. 15. 4. 2021, s. 14. 
Dana Braunová: Jiří Štrébl: Nejhezčí období života? Rok na rodičovské. 

Novinky.cz. 16. 4. 2021. 
Čtvrníček u vás doma v obýváku. Aha! Neděle. 18. 4. 2021, s. 26. 
Erbenova Kytice čeká v Radost na své diváky. kult.cz. 21. 4. 2021. 
Brejlando přinášející divadelní zážitek ve virtuální realitě otevírá výdejní okénka. 

cervenykoberec.cz. 21. 4. 2021. 
V šapitó na pražském Výstavištii plánují v létě vystoupit Tata Bojs, Dekkadancers, 

Cirk La Putyka nebo Městská divadla pražská. ČRO – regina.cz. 21. 4. 2021. 
Konec kulturní karantény: Tata Bojs a Dekkadancers, Cirk La Putyka i Městská 

divadla pražská. kulturio.cz. 21. 4. 2021. 
Take – away projekt Brejlando přidává divadelní výdejní okénka. 

celebritytime.cz. 21. 4. 2021. 
Víno k virtuální realitě? Není problém! divadelni-noviny.cz. 21. 4. 2021. 
Václava Blahovcová: ZAJÍMAVOSTI na tento týden. Tina. 21. 4. 2021, s. 4. 
Pusťte Donnu k maturitě! Ve VR brýlích. 2market.cz. 22. 4. 2021. 
Do divadla pomocí virtuální reality. 2market.cz. 23. 4. 2021. 
Velký třesk! Tata Bojs a Dekkadancers. fullmoonzine.cz. 24. 4. 2021. 
Brejlando představuje divadelní výdejní okénka. fullmoonzine.cz. 25. 4. 2021. 
Azyl78 – Tata Bojs a Dekkadancers s premiérou Velký třesk! Nebo Cirk La Putyka 

s novinkou Runners. tanecniaktuality.cz. 26. 4. 2021. 
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Tohle léto strávíte v šapitó! Azyl 78 na Výstavišti představil nadupaný program. 
citybee.cz. 27. 4. 2021. 

Jana Bitterová: Michal Heriban: „Pro kreativitu je důležité odbourat strach a pocit 
zodpovědnosti.“ tanecniaktuality.cz. 30. 4. 2021. 

František Skála a jiné práce. artmap.cz. 3. 5. 2021. 
Vlaďka Merhautová: Britskému manželovi Moniky Načevy se u nás líbí. A jak se 

alternativní zpěvačce hraje les? super.cz. 3. 5. 2021. 
Krásné fotky z letní scény Azyl78. Stan i herce pomaloval výtvarník Musa. 

aktualne.cz. 4. 5. 2021. 
Tomáš Poláček: Z dětství si pamatuju hlavně tátovy nohy. Reportér. 10. 5. 2021, 

s. 156. 
Ilustrace Františka Skály v galerii hlavního města Prahy. Radio1.cz. 12.5.2021 
Tři bubeníci a jedna firma a sešity. Rodinná společnost Bobo slaví třicet let.  

13. 5. 2021. 
Zdeněk Freisleben: Galerie hlavního města Prahy představuje ilustrátorskou 

tvorbu Františka Skály. literárky.cz. 13. 5. 2021. 
Návrat ke kořenům cirkusového umění. Na Výstavišti vyrostlo šapitó Azyl78,  

brzy přivítá diváky. blesk.cz. 14. 5. 2021. 
Exkluzivně pro Brňata: Vendula Chalánková. brman.cz. 15. 5. 2021. 
Tomáš Šťástka: Velké šapitó už stojí, jednou bude kočovat po městech. Mladá 

fronta DNES. 17. 5. 2021, s. 10. 
Tomáš Šťástka: OBRAZEM: Velké šapitó už stojí, jednou bude Azyl78 kočovat po 

městech. kultura.iDNES.cz. 17.5. 2021 
Na den děti s dětmi za zážitky. Ano, i teď! Svět ženy. 19. 5. 2021, s. 105. 
Azyl78 již v úterý 25. května startuje svou první sezónu. celebritytime.cz.  

19. 5. 2021. 
On-line Kanál divadla Minor. Týdeník Echo. 20. 5. 2021, s. 55 
ON-line kanál divadla Minor, snící rebelka Toyen, Cohenův Plamen a zlepšováky 

pro Stvořitele. echoprime.cz. 20. 5. 2021. 
Švandovo divadlo – Ať vejde ten pravý (John Ajvive Lindqvist, Jack Thorne).  

i-divadlo.cz. 20. 5. 2021 
Návrat ke kořenům cirkusového umění. Na Výstavišti vyrostlo šapitó Azyl78,  

brzy přivítá první diváky. blesk.cz. 14. 5. 2021. 
Šapitó Azyl78 startuje 25. května svou první sezónu. radio1.cz. 22. 5. 2021. 
Změny od pondělí: Do škol se vrátí všichni studenti, otevřou kina a odstartuje 

kultura! stars24.cz. 22. 5. 2021.  
Šapitó Azyl78 na pražském Výstavišti. sematam.cz. 23. 5. 2021. 
Eliška Černá: Otevřená divadla lákají na venkovní scény. I přes vyprodaná 

představení a divácký zájem nemají vyhráno. denikn.cz. 23. 5. 2021. 
Azyl78 zítra otevírá. 2market.cz. 24. 5. 2021. 
Kabaret Pot a Lesk otevře šapitó Azyl78- novinky.cz. 24. 5. 2021. 
Kritický žebříček. Divadelní noviny. 25. 3. 2021, s. 3. 
Štípková: Ukončete výstup a nástup aneb Jsem svoje nejoblíbenější herečka. 

lidovky.cz. 25. 5. 2021. 
Program v novém šapitó Azyl78 otevře Kabaret Pot a Lesk. informuj.cz.  

25. 5. 2021. 
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Tomáš Šťástka: OBRAZEM: Nabízíme Pot a Lesk, Azyl78 zahájil provoz 
fotogenickou show. zprávy.iDNES.cz. 26. 5. 2021. 

Alena Pecháčková: Plánovat do neznáma se stalo našim denním chlebem, říká 
ředitel Jatek78 o projektu šapitó v Holešovicích. lidovky.cz. 27. 5. 2021. 

Cirk La Putyka připravuje jako svůj první letošní premiéru pohybovou inscenaci 
Runners. i-divadlo.cz. 27. 5. 2021. 

Jiří Sedlák: Cirk La Putyka připravuje jako svůj první letošní premiéru pohybovou 
inscenaci Runners. divadlo.cz. 27. 5. 2021. 

David Ostružár: „Nejvíc běháme, když je nejhůř.“ Cirk La Putyka připravuje jako 
svoji první letošní premiéru pohybovou inscenaci Runners. 
magazinelita.cz. 31. 5. 2021. 

Marcela Škardová: Filmy, knížky, CD… Vše potěší a naladí! Kultura. MŮJ SVĚT.  
1. 6. 2021, s. 72. 

Gabriela Volná Gabrová: Na diváky čeká pět dní a dvacet tři inscenací. Mladá 
fronta DNES. 2. 6. 2021, s. 12. 

Vladimír Hulec: Jste tam, kde jste. divadelni-noviny.cz. 3. 6. 2021. 
Kateřina Niekurzáková: Filip Kaňkovský: Po klaďasech netoužím. Rytmus života. 

7. 6. 2021, s.10.  
Magdalena Čechlovská: Kufr levituje, pytláci pohřbívají hajného. V Praze 

vystavuje František Skála. aktualně.cz. 7. 6. 2021. 
Tatabojs a Dekkadancers 15. června uvedou v premiéře Velký třesk! 

celebritytime.cz. 8. 6. 2021. 
Zuzana Stavná: Není to AŽ TAK ZLÉ. Elle. 9. 6. 2021, s. 47. 
ČTK: Všechna kina se otevřou po osmi měsících a lákají na rekordní počet 

premiér. Lidovky.cz. 9. 6. 2021. 
Veronika Bednářová: Prázdniny po ráně morové. Reflex. 10. 6. 2021, s. 34. 
Praha pozvala diváky zpět do divadel pomocí virtuální reality. E15.cz.  

10. 6. 2021. 
Jak na divadlo pro děti? Potlačit vlastní ego a nezkoušet to s ironií, říká režisér  

Jiří Jelínek. ČRo – vltava.cz. 17. 6. 2021. 
Divadelní festival Mateřinka skončil. Nejvíce cen si odvezlo divadlo Drak. 

libereckadrbna.cz. 20. 6. 2021. 
FOTO: 26. ročník festivalu Mateřinka je minulostí. Porota na závěr rozdala ceny. 

liberecky.denik.cz. 20. 6. 2021. 
Novocirkusová show mezi stromy. Metro. 21. 6. 2021, s. 7. 
Mateřinka rozdala ceny. Liberecký deník. 21. 6. 2021, s. 2.  
Michal Zahálka: Reportáž: Ve znamení létajících slonů. Festival Mateřinka 

okouzluje loutkami. aktualně.cz. 21. 6. 2021. 
Berlínský Analog přiveze podívanou nabitou energií. scena.cz. 21. 6. 2021. 
Jan Bažant: Festival Mateřinka rozdal ceny. i-divadlo.cz. 21. 6. 2021. 
Petra Zachatá: Kulatý stůl o streamovaném divadle. Divadelní noviny.  

22. 6. 2021, s. 1. 
Marcel Moržol: Divadla se stěhují na letní scény. Svitavský deník. 22. 6. 2021, s. 63. 
Michael Rozsypal: Rozhovor se Štěpánem Kubištou. DVTV, pořad: 17:00.  

23. 6. 2021, zpráva 1.  
Marcel Kabát: Rudé boty děsí Liberec. Lidové noviny. 24. 6. 2021, s. 7. 
Královna Koloběžka První – Slezské divadlo Opava. kdykde.cz. 25. 6. 2021. 

39/



Prázdninový kulturní program Novoměstské radnice v Praze.  
pražsky-zpravodaj.cz. 26. 6. 2021. 

Nikola Nádvorníková: Mlčenlivé dřevo. Esence. 28. 6. 2021, s. 74. 
Alena Gurin Stará: Divadla na vzduchu. Esence. 28. 6. 2021, s. 56. 
Filmový festival v Karlových Varech zahájil Zátopek, soutěžní sekce se nově otvírá 

i dokumentům. lidovky.cz. 29. 6. 2021. 
Bibiana Beňová: Chyba neexistuje. Forbes Česko. 1. 7. 2021, s. 48. 
Obrazy Františka Skály, které dosud nikdo kromě jeho blízkých přátel neviděl, 

a mnohem více na výstavě v Domě U Kamenného zvonu. informuj.cz.  
2. 7. 2021. 

Jiří Čeladník: Měla štěstí, v covidové krizi o hereckou práci nepřišla. Diváci 
krásnou Slovenku uvidí v roli hokejové zlatokopky. super.cz. 6. 7. 2021. 

Bombarďácký Pátek je ten nejlepší začátek víkendu, jaký si můžete s rodinou 
přát. kultura21.cz. 8. 7. 2021. 

Drama pod širým nebem. Kam vyrazit na letní divadelní představení? 
Forbes.cz. 9.7.2021 

Tomáš Šťástka: Diváci nezapomněli. Na letní scény však míří spíš nárazově. 
Mladá fronta DNES. 10. 7. 2021, s. 10. 

Akce GHMP na následující dny. protisedi.cz. 12. 7. 2021. 
David Nesnídal: Doma jsem na hrubé práce, říká herec Oldřich Navrátil. 

tachovsky.denik.cz. 15. 7. 2021. 
David Nesnídal: Doma jsem na hrubé práce, říká herec Oldřich Navrátil. 

ustecky.denik.cz. 15. 7. 2021. 
Šli jsme za lidmi, a trochu se tak vrátili ke kořenům. Praha 10. 19. 7. 2021, s. 10. 
Do divadla v teplácích. divadelni-noviny.cz. 24. 7. 2021. 
Jan Pokorný: Na chyby nezapomenete. Týdeník Rozhlas. 26. 7. 2021, s. 25. 
Komentované prohlídky Novoměstské radnice 2021. prazsky-zpravodaj.cz.  

21. 8. 2021. 
Kouzlo herectví. TvPohoda, 23. 8. 2021, s. 3. 
Martin Zvěřina: Nová éra Collegia 1704 ve Vzletu. Lidové noviny. 24. 8. 2021, s. 18. 
Jak na divadlo pro děti? Potlačit vlastní ego a nezkoušet to s ironií, říká režisér Jiří 

Jelínek. ČRo - vltava.cz. 26. 8. 2021. 
Houellebecq: Lidská komedie ze supermarketu. Týdeník Echo. 26. 8. 2021, s. 36. 
ČTK: Festival Struny dětem vzdá 18. září v pražském DOXu poctu Duke 

Ellingtonovi. seznamzpravy.cz. 27. 8. 2021. 
V pražských Vršovicích se otevírá nové kulturní centrum Vzlet. protisedi.cz.  

28. 8. 2021. 
Host: David Drábek. ČRo Pardubice. 29. 8. 2021, zpráva: 1. 
Ulice Prahy i dalších měst v září ožijí Zpěvomatem. vecerni.praha.cz. 31. 8. 2021. 
Prvorepublikové kino Vzlet přivítá první návštěvníky divadlem, hudbou 

i programem pro děti. informuji.cz. 31. 8. 2021. 
Lucie Martínková: Snídani si tady natrhám. Bydlení. 1. 9. 2021, s. 138. 
Nataša Lenská: Chválí mě, že není poznat můj rodný přízvuk, říká Radka 

Pavlovičová. revue.iDNRS.cz. 1. 9. 2021. 
Vršovický vzlet dnes vzlétá. divadelni.noviny.cz. 1. 9. 2021. 
Nové kulturní centrum Vzlet. 2market.cz. 1. 9. 2021. 
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Po roční pauze se koncem léta do hotelu Port u Máchova jezera vrátilo tradiční 
vinobraní. genus.cz 3. 9. 2021. 

ČTK: Festival Struny dětem vzdá 18. září v pražském DOXu poctu Duke 
Ellingtonovi. seznamzpravy.cz. 27. 8. 2021. 

Veronika Holečková: Žonglujeme tak akorát. Divadelní noviny. 7. 9. 2021, s. 8. 
Dny evropského dědictví otevírají brány památek. NovinyPrahy2. 7. 9. 2021, s. 11. 
Josef Horák: Divadlo Minor uvede premiéru inscenace Zachraňte číslo 6! 

divadlo.cz. 29. 9. 2021 
Legionáři a loutkáři Kopečtí v divadle Minor. novinky.cz. 29. 9. 2021. 
Marie Reslová: Recenze: Na život a na smrt s Kašpárkem a Čertem. České 

loutkové divadlo žije. aktualne.cz. 6. 10. 2021. 
Pavel Baroch: Simona Chalupová Fenomén českého loutkářství. Interview.  

13. 10. 2021, s. 82. 
Kam o víkendu s dětmi? Na karneval a pohádkovou procházku podzemím. 

pribram.cz. 14. 10. 2021. 
Přelétat nad loutkami se bude v listopadu. divadelni-noviny.cz. 14. 10. 2021. 
Přelet opět s účastí amatérských souborů. divadlo.cz. 20. 10. 2021. 
Loutkářské hnízdo opět k vidění. Lidové noviny. 21. 10. 2021, s. 7. 
Projektor v nové roli. Technický týdeník. 26. 10. 2021, s. 16. 
Loutkářské hnízdo opět k vidění. Lidové noviny. 29. 10. 2021, s. 9. 
Host Jana Pokorného – Radim Vizváry. ČRo Radiožurnál. 1. 11. 2021, zpráva: 1. 
Přelet nad loutkami startuje. divadelni-noviny.cz. 2. 11. 2021. 
Začíná Festival Přelet nad loutkářským hnízdem. divadlo.cz. 5. 11. 2021. 
Listopadové ND Talks prozkoumá vztah herce a souboru v českém divadle. 

divadlo.cz. 10. 11. 2021. 
Minorská inscenace o síle prožít svůj život naplno. i-divadlo.cz. 15. 11. 2021 
Karel Makonj – Zdeněk Pošíval: Loutkovitost máme v sobě. 

pozitovni.noviny.cz. 16. 11. 2021. 
Milan Šefl: Vykouknout z divadelní bubliny. Týdeník Rozhlas. 22. 11. 2021, s. 12. 
Ivan Tesař: Ve složité době nabízíme Bratry naděje. Právo. 9. 12. 2021, s. 19.  
Ivan Tesař: Ředitel divadla Minor Zdeněk Pecháček: Ve složité době nabízíme 

Bratry naděje. novinky.cz. 11. 13. 2021. 
Jan Kerbr: Cesty do minulosti, budoucnosti i dobrodružných snů. Divadelní 

noviny. 14. 12. 2021, s. 6. 
Jan Kerbr: Cesty do minulosti, budoucnosti i dobrodružných snů,  

divadelni-noviny.cz. 14. 12. 2021. 
Veronika Bednářová: Azyl roku, Reflex. 30. 12. 2021, s. 55. 
Lucie Jandová: Když si to v hlavě srovnáte, tělo udělá cokoliv. Magazín Práva.  

27. 11. 2021, s. 11. 
Události v kultuře, 28.11.2021. ČT D:/ČT Art. 28. 11. 2021, zpráva 1. 
Nina Malíková: Nadějný Přelet – loutky, zvuk a světlo. Divadelní noviny.  

30. 11. 2021, s. 7. 
Vladimír Hulec: Zpátky ke kořenům – forever! Divadelní noviny. 30. 11. 2021, s. 4.  
Nina Malíková: Nadějný Přelet – loutky, zvuk a světlo. divadelni-noviny.cz.  

30. 11. 2021. 
Vánočně naladěná divadla. classicpraha.cz. 22. 12. 2021. 
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7. OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY,  
ÚČAST NA FESTIVALECH V DANÉM ROCE 

Na festivalu Mateřinka v Liberci byli ocenění dva tvůrci inscenace Nanuk –  
Kateřina Císařová za herecký výkon a Ivo Sedláček za hudební a zvukový  
plán inscenace. 

 
 
 

42/



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 2021, resp. v sezóně 2020/2021 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 komory   Zbyněk Hrbata, 2h 8–13 let 
 

Zvuk mi není fuk                 Matouš Hejl 1h 45min 6–12 let 
                                              Kateřina Bohadlová  
 

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  
 

Libozvuky?!                         45min 6–9 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 
 

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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K již uváděným outdoorovým hrám Petřínský maják, Republika!, Vysílač GO84 

a Příběhy novoměstských ulic vznikla nová hra Ledová štVánice. 
 
O letních prázdninách byla uspořádána Prázdninová skrýšovka, v rámci které 

mohli příznivci Minoru hledat v okolí Prahy poklady vždy spjaté s určitou  
inscenací. Ve spolupráci s dlouholetým partnerem Galerií hl. m. Prahy divadlo 
Minor připravilo prázdninovou outdoorovou hru Putování. 

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

konali také vernisáže. 
 
 
AKTIVITY ON-LINE 
V době uzavření divadel v důsledku pandemie COVID 19 se Minor rozhodl rozší-

řit své působení i do online prostoru. Po půlročním zkušebním provozu byla 
v březnu 2021 spuštěna Televize Minor.  

Na této on-line platformě, která vznikla ve spolupráci se společností 13ka, se tvo-
ří filmotéka s exkluzivním výběrem krátkých animovaných filmů, které vznikly 
na půdě filmových škol z celé ČR – FAMU, UMPRUM, UTB Zlín, SUŠ Ostrava, 
a dále filmy z nezávislých filmových produkcí z Čech i ze zahraničí.  

Jejím cílem je vytvoření originální filmové databáze, která svým exkluzivním před-
výběrem nabídne rodičům kvalitní zábavu pro děti v zabezpečeném on-line 
prostředí. 
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Primárním publikem jsou diváci Minoru, zároveň se předpokládá širší divácký 
záběr zahrnující rodiče, kteří hledají alternativu k “Déčku”, YouTube atd. Na 
Televizi Minor najdete také minorskou audiovizuální tvorbu – sérii hraných ve-
černíčků Běta a Břéťa s animacemi Venduly Chalánkové, trailery k inscenacím, 
portréty minorských herců, výtvarné workshopy, audio pohádky, interaktivní 
hry a další.  

Orientovat se je možné podle kategorií – Pro nejmenší, Pro školáky a Pro otrlé, 
což je kategorie experimentálních čí tématicky náročnějších filmů pro starší 
děti a dospělé.  

Za jednorázový poplatek 100 Kč získáte neomezený přístup ke všem pořadům, 
jejichž počet se každý měsíc navyšuje o 10–15 nových filmů. 

V březnu 2022 má Televize Minor cca 1500 předplatitelů. 

 
ZÁJEZDY 
22. května se odehrála inscenace Demokracie v rámci festivalu Divadelní svět 

Brno. 
18. června se hrála inscenace Nanuk na Festivalu Mateřinka v Liberci. 
29.–31. srpna se hrála inscenace Zá-to-pek! V šapitó na pražské Letné v rámci 

festivalu Azyl78. 
3.–5. září se tradičně hrála loutková inscenace Bruncvík a lev na Novoměstské 

radnici. 
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9. HOSTÉ DIVADLA V DANÉM ROCE 
 
 
5.–7. listopadu se v Minoru konal festival Přelet nad loutkářským hnízdem. 
 
28. listopadu proběhla premiéra projektu Ó, ó, ó vajíčko v rámci festivalu Struny 

dětem. 
 
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 

47/

ukazatel měrná plán 2021 skutečnost %
MINOR jednotka k 31.12.2021 plnění

Představení na vlastní scéně počet 241 244 101,24
z toho : vlastním souborem počet 176 205 116,48
            spolupořadatelství-hostování počet 65 39 60,00
Představení na zájezdech počet 15 5 33,33
Představení hostujících souborů 0
tj. pronájem divadla cizím subjektům počet
Návštěvníci na vl. scéně celkem : počet 27 622 25 338 91,73
z toho : vlastním souborem počet 21 847 23 223 106,30
            spolupořadatelství-hostování počet 5 775 2 115 36,62
Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem : tis. Kč 4 139 4 859 117,42
z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč 3 150 3 947 125,31
            ze spolupořadatelství tis. Kč 448 202 45,23
            ze zájezdů tis. Kč 150 167 111,25
            ostatní výnosy tis. Kč 391 543 138,85
Tržby - výnosy  z doplň. činnosti celkem : tis. Kč 570 602 105,62
z toho : za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 0 0 ---
            za pronájmy ostatních prostor tis. Kč 0 0 ---
            ostatní výnosy z DČ tis. Kč 570 602 105,62
Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.scéně v Kč 173 461 193 343 111,46
Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně v Kč 1 409 1 580 112,12
Nabídnutá místa, kapacita divadla počet 29 670 29 863 100,65
Návštěvnost na vl. scéně % 93 85 91,14
Tržebnost na vl. scéně % 75 71 94,75
Průměrná cena vstupenky  Kč 130 164 125,98
Počet premiér počet 2 3 150,00

ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19  -  ROK 2021

DOMÁCÍ I. pol. II. pol celkem HOSTÉ + SPOLUPOŘ. I. pol. II. pol celkem
Bratři naděje 14 14 FESTIVAL STRUNY DĚTEM 25 25
Demokracie 10 10
Dobré ráno Viktore 0 3 3 jinak probíhaly pouze akce v dlouhodobé
Game 6 6 spolupráci (DRDS, Listování)
Hon na Jednorožce 4 4 a festival "Přelet nad loutkářským
Koukej, svět! 15 15 hnízdem"
Libozvuky 10 1 11
Lipany 12 1 13 CELKEM 25 0 25
Malá čarodějnice 11 11
Mami, už tam budem? 11 11
Nanuk 11 11
O pejskovi a kočičce 4 4 ZÁJEZDY I. pol. II. pol celkem
O veliké řepě 20 20 vzhledem k vývoji situace
Pinokio 13 13 vůbec neplánovány
Polní žínka Evelínka 17 17
Robin Hood 14 3 17 CELKEM 0 0 0
Sněhová královna 11 1 12
Sněhurka 17 2 19
To byl jen vtip! 13 2 15
Válka profesora Klamma 0 1 1
Záhada hlavolamu 12 12
Zachraňte číslo 6 22 1 23
Zátopek 20 20
Ztroskotání vzducholodi Italia 22 3 25
CELKEM 289 18 307



10.2 NÁKLADY NA NOVÉ INSCENACE 
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věcné inscenátoři hosté / 1 repr. tantiemy (%) tantiemy  (tis. 
Kč)

S BRATŘI NADĚJE 22.09.2021 715,9 700,0 27,5 16,00% 37,8 1 481,4

S ZACHRAŇTE ČÍSLO 6 02.10.2021 * 0,0 0,0 12,5 12,50% 11,2 23,8

S DOBRÉ RÁNO, VIKTORE 18.11.2021 143,5 317,0 12,5 12,00% 7,6 480,7

* inscenace "ZACHRAŇTE ČÍSLO 6" měla premiéru plánovanou na 29.11.2020, byla tudíž "vyrobena" v roce 2020. 
Pořizovací náklady věcné (výprava) 97,4 tis. Kč, inscenátoři 310,0 tis. Kč

Sál/   
zkuš Datum premiéry

Pořizovací náklady Autorské honoráře Náklady 
celkem

titul:
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11. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
 
11.1  ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2021

Hlavní činnost        v tis. Kč
Schv. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost % plnění Skutečnost

2021 k 31.12.2021 k 31.12.2021 k UR k 31.12.2020
VÝNOSY  celkem (mimo účet 672) 4 138,5 5 223,6 4 859,4 93,03 4 179,2

z toho :      ze vstupného na vl. scéně 3 150,0 3 959,9 3 947,2 99,68 3 556,8

                  ze spolupořadatelství 447,5 447,5 202,4 45,23 284,4

                  ze zájezdů 150,0 166,9 166,9 99,99 88,0

                  ostatní výnosy 391,0 649,3 542,9 83,61 250,0

NÁKLADY celkem 45 942,5 54 589,4 54 736,6 100,27 52 908,2

z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy - z toho:

spotřeba materiálu (501) 1 182,5 1 901,1 1 893,0 99,57 2 028,7

spotřeba energie (502) 1 680,0 1 358,1 1 267,9 93,36 2 286,3

Služby - z toho:

opravy a udržování (511) 450,0 856,6 856,5 99,98 341,3

cestovné (512) 30,0 28,4 28,3 99,53 44,8

náklady na reprezentaci (513) 10,0 33,6 33,6 100,00 8,0

nájemné a služby (nebyt.prost.) (518) 496,0 648,4 648,3 99,98 538,4

úklid (518) 0,0 16,4 16,3 --- 34,8

výkony spojů (518) 151,0 227,4 189,5 83,35 188,3

honoráře exter. umělců (518) 4 602,0 9 659,7 9 854,8 102,02 6 448,4

tantiémy (518) 315,0 515,2 515,1 99,98 485,4

propagace (518) 497,0 361,2 361,0 99,95 484,1

Osobní náklady - z toho:

prosředky na platy (521 030x) 21 600,4 21 600,4 21 585,2 99,93 23 025,0

ostatní osobní náklady (521 031x) 1 077,4 1 202,5 1 202,5 100,00 1 077,8

zákonné soc. pojištění (524) 7 560,0 7 378,3 7 378,2 100,00 7 829,9

zák. soc. náklady - FKSP(527 030x) 840,9 920,7 1 030,3 111,91 1 015,9

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 3 348,8 3 010,0 3 007,7 99,92 2 691,5

ze stát.dotace a zahraničí (551 09xx) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Drobný dlouhod. majetek (558) 1 400,0 1 684,3 1 684,3 100,00 1 606,8

Daň z příjmů (591) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Hospodářský výsledek -41 804,0 -49 365,8 -49 877,2 -48 729,0

*)
Neinvestiční příspěvek 41 804,0 49 365,8 47 175,8 0 53 376,3

Státní dotace 0,0 0,0 2 190,0 0 1 130,0

Ostatní (672) 0,0

Celkový výsledek hospodaření 0,0 0,0 -511,4 5 777,3



11.2  ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2021 
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Doplňková činnost
Schválený rozpočet Skutečnost %

2021 k 31.12.2021 plnění
VÝNOSY  celkem 570,0 602,0 105,62

NÁKLADY celkem 390,4 382,0 97,85
z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy 95,0 126,3
z toho: spotřeba materiálu 30,0 28,4 94,80
            spotřeba energie 10,0 0,0 0,00

Služby 25,0 34,2
z toho: opravy a udržování
            cestovné
            nájemné a služby (nebyt.prostory)
            úklid
            výkony spojů 25,0 25,4 101,50

Osobní náklady - z toho: 270,4 221,5
mzdové náklady (521 003x) 195,0 158,1 81,08
ostatní osobní náklady 6,5 6,5 99,69
zákonné soc. pojištění 66,3 53,8 81,08
zák. soc. náklady - FKSP 2,6 3,2 121,61

Daně a poplatky (53x) 0,0 0,0

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

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

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

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 179,6 220,0 122,51
 (+ zisk, - ztráta)



11.3  PLNĚNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY
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Měrná R o k Skutečnost % Skutečnost
      U k a z a t e l jedn. 2021 k 31. 12. 2021 plnění k 31. 12. 2020

x)
a b 1 2 3 4

Hlavní činnost

Počet zaměstnanců přep. os. 56,00 50,50 90,17 57,70

Prostředky na platy  tis. Kč 21 600,4 21 585,2 99,93 23 025,0
z toho: čerpání fondu odměn tis. Kč x 0,0 --- 0,0
xx)
           platové tarify tis. Kč 13 673,5 12 827,0 93,81 14 575,3
           osobní příplatky tis. Kč 3 052,0 3 391,2 111,11 3 253,3
           odměny tis. Kč 788,0 1 664,5 211,24 1 118,4
           příplatky za vedení tis. Kč 541,5 585,0 108,04 577,2
           zvláštní příplatky tis. Kč 274,1 343,0 125,16 292,1

Průměrný plat Kč 32 143,5 35 621,9 110,82 33 253,9

Ostatní osobní náklady tis. Kč 1 202,5 1 202,5 100,00 1 077,8

Doplňková činnost

Počet zaměstnanců přep. os. x 0,45 x 0,45

Prostředky na platy tis. Kč x 158,1 x 196,5

Průměrný plat Kč x 29 277,0 x 36 381,0

Ostatní osobní náklady tis. Kč x 6,5 x 6,5



11.4  ROZBOR HOSPODAŘENÍ – KOMENTÁŘ
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1. VÝNOSY A NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
1.1 Výnosy z hlavní činnosti 
 
Výnosy z hlavní činnosti za období roku 2021 činí 4.859,4 tis. Kč, což představuje 
93,0 % upraveného rozpočtu. Výnosy jsou členěny: 
 

Výnosy z hlavní činnosti tis. Kč
tržby ze vstupného na  vlastní scéně 3 947,2
tržby ze spolupořadatelství 202,4
tržby ze zájezdů 166,9
ostatní výnosy 542,9
celkem 4 859,4

 

 
Základní vstupné na vlastní představení divadla, v členění dítě / dospělý, činí: 
• 160,- / 240,- Kč na velké scéně 
• 100,- / 150,- Kč na malé scéně 
 
Zvýšené ceny vstupného ve výši 200,- / 300,- Kč jsou na tzv. velkoprojektová 
představení na velké scéně, ke kterým řadíme inscenace „Robin Hood“, 
„Sněhová královna“ a „Záhada hlavolamu“ a dále na večerní představení na 
malé scéně (ve výši 150,- Kč). 
 
Z důvodu opatření proti šíření nákazy nemocí COVID-19 jsme byli nuceni zrušit 
uvedení: 
- 307 vlastních představení 
- 25 představení hostujících a spolupořadatelských. 
Zájezdová představení nebyla v I. pololetí nabízena. 
 
Z plánovaných dvou premiér byly uvedeny obě inscenace, „Bratři naděje“ a 
„Dobré ráno, Viktore“, a z roku 2020 přenesená premiéra inscenace „Zachraňte 
číslo 6“. 
 
Ztráta na výnosech z neuskutečněných repríz vlastních představení je 6.292,0 
tis. Kč. 
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Ostatní výnosy z hlavní činnosti (z ř. 4 předchozí tabulky) tvořily:  
 

Ostatní výnosy z hlavní činnosti tis. Kč
tržby z workshopů a prohlídek divadla 76,3
tržby TV Minor 131,2
tržby za programy 22,5
tržby outdoorové hry 106,8
posílení oprav z IF 200,2
ostatní výnosy (úroky, ost. tržby) 5,9
celkem 542,9

 

Cena vstupného na workshopy je nadále dle druhu v rozmezí od 60,- (výtvarné 
dílny) do 200,- Kč (workshopy speciální). 
 
 
1.2 Náklady hlavní činnosti 
 
Celkové náklady za období roku 2021 činí 54.736,6 tis. Kč, což představuje 100,3 
% upraveného rozpočtu. 
 
Spotřební materiál – náklady ve výši 1.893,0 tis. Kč, což představuje 99,6 % 
upraveného rozpočtu. Podrobněji se jedná o následující položky: 
 

Spotřební materiál tis. Kč Spotřební materiál tis. Kč

léky a zdravotnický materiál 1,1 materiál - výzdoba pasáže 1,3

čistící a hygienické prostředky 72,5 materiál na propagaci 97,2

divadelní materiál - dílny 385,1 materiál na údržbu 192,0

divadelní materiál - údržba 160,2 ochranné pomůcky 0,0

divadelní materiál vč. práce 540,8 PHM 144,3

elektromateriál 59,3 premiéry, derniéry 34,5

fotomateriál 0,0 programy (měs., polo.) 63,0

kancelářský materiál 64,7 spotřeba ost. Mat. 8,4

DDHM pod stanovenou hranici 40,2 výtv. dílna, workshopy 14,1

knihy, učební pomůcky, tisk 14,2 celkem 1 893,0

 
Spotřební materiál zahrnuje náklady na výrobu jevištní dekorace, kostýmů a 
rekvizit ke třem novým titulům.  
 
Náklady na Služby (účty 511, 512, 513 a 518) činily 16.181,1 tis. Kč, tedy 101,0 % 
upraveného rozpočtu. 
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Po položkách jsou Služby rozepsány v rozborové Tabulce 1 a v níže uvedené tab. 
„Ostatní služby“. 
 
K překročení rozpočtu došlo u položky „honoráře“ z důvodů náhrad rušených 
plánovaných představení v době kulminující pandemie Covid-19. 
 
Ostatní služby – náklady v celkové výši 2.870,4 tis. Kč, což představuje 99,92 % 
upraveného rozpočtu – tvoří: 
 

Ostatní služby tis. Kč Ostatní služby tis. Kč

cizí představení, hudební produk 1 093,1 softwarové práce, tvorba a údrž 257,3

doprava, revize, praní, servis výta 155,0 ostatní služby - udržovací poplat 0,0

foto, video 65,8 poplatky zprostředkování (ComN 90,0

kontroly klimatizace 126,3 bankovní poplatky 37,3

BOZP, internet, ostraha objektu, 319,0 instalace, příprava výstav 57,1

účetnictví, zprac. mezd, poraden 377,4 ostatní služby 118,1

služby technického charakteru 174,1 celkem 2 870,4

 
Náklady na Odpisy majetku jsou ve výši 3.007,7 tis. Kč, což činí 99,9 % 
upraveného limitu. Dlouhodobý majetek byl pořizován a odepisován dle 
odpisového plánu.  
 
 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je -511,4 tis. Kč. 
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2. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 
Celkové výnosy z doplňkové činnosti činily 602,0 tis. Kč. 
   

  

Výnosy z doplňkové činnosti tis. Kč
krátkodobé pronájmy prostor 0,0
tržby z reklamy 450,0
tržby za propagační předměty 122,2
ostatní výnosy 29,8
celkem 602,0

 
 
 
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 +220,0 tis. Kč.  
 
 
 
3. MZDOVÁ OBLAST 
 
Prostředky na platy byly čerpány ve výši 21.585,2 tis. Kč, což představuje 99,9 % 
upraveného rozpočtu.  
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil ke konci roku 50,5.  
Celkový průměrný hrubý měsíční plat, zahrnující veškeré příplatky a odměny, 
činil 35.622,- Kč. 
 
K přečerpání došlo u položky „zákonné sociální náklady“ z důvodu vyšších 
nákladů na nákup antigenních testů a ochranných pomůcek (respirátory). 
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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 478,6 tis. Kč: 
• Dofinancování investiční akce „Vícepásmový systém ozvučení“   183,2 tis. Kč 
• Výměna klimatizačních jednotek technické místnosti   95,2 tis. Kč 
• Krytí nákladů na opravy a údržbu majetku divadla   200,2 tis. Kč. 
 
 
 
5. ZÁVĚR 
 
V hlavní činnosti vykazovaný záporný hospodářský výsledek navrhujeme krýt 
ziskem z doplňkové činnosti a použitím prostředků rezervního fondu. 
 
 
V Praze 8.2.2022   
 

 
Ing. Zdeněk Pecháček 
ředitel divadla Minor  



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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