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1. Poslání – koncePce, status
Divadlo Minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998
Ing. Zdenek Pecháček, prošlo od roku 2001 obdobím velkých změn spojených
především se získáním nové moderní budovy ve Vodičkově ulici, za kterou divadlo
obdrželo prestižní ocenění Stavba roku 2002 a Cenu primátora hlavního města Prahy
za vytvoření ojedinělého prostoru pro kulturní aktivity dětí. 

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

Repertoár Minoru tvoří pestrá škála titulů, zahrnující dramatizace klasických děl
dětské literatury, adaptace pohádek i autorskou tvorbu včetně různých experimen-
tálních forem. Žánrově je škála repertoáru také poměrně pestrá, ve většině insce-
nací účinkuje živá kapela složená z profesionálních muzikantů. Minorské inscenace
jsou za hudební složku inscenací oceňovány veřejností i kritikou – na festivalech
Skupova Plzeň a Mateřinka Liberec získávají pravidelně cenu tým Dalibora Muchy,
Tomáše Vychytila a Luboše Nohavici a Jan Matásek. 
Na obou minorských scénách (velký sál pro 224 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 překvapovat diváky
a nutit je tak, aby se do divadla vraceli. Většina tvůrců působících v Minoru zde
pracuje kontinuálně, díky čemuž si vyzkouší různé žánry a zadání.
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V Minoru působili a působí jak mladí tvůrci, většinou absolventi katedry alternativ-
ního a loutkového divadla DAMU (Jiří Adámek, Braňo Holiček, Jan Jirků, Apolena
Novotná, Petr Vodička, Rosťa Novák, Eva Leinweberová), tak i výrazné osobnosti
českého divadelního světa – režisér a dramatik David Drábek, bratři Formani, Ar-
nošt Goldflam aj. Novým přínosem pro žánr pohybového divadla je choreografka
a režisérka Lenka Vagnerová.

Minor nemá vlastní soubor, herci a další tvůrci jsou najímáni na každou insce-
naci zvlášť podle potřeb režiséra a daného žánru. Tento systém umožňuje najímat
umělce s nejlepšími požadovanými dovednostmi a režisér tak 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 úroveň se dle
soudu spolupracujících režisérů výrazně zlepšila.

Minorské inscenace získávají řadu ocenění na domácích i zahraničních festivalech
a hrály se v řadě států z celého světa (New York, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko,
Indonésie, Německo, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Rusko), inscenace Z knihy
džunglí se dosud hrála v šesti jazycích – ve slovenštině, slovinštině, polštině, japon-
štině, němčině a angličtině.

Minor jezdí oproti jiným loutkovým divadlům na zájezdy zcela minimálně, většinou
jen do zahraničí a na festivaly. Důvodů je vícero, tím hlavním je fakt, že v Praze je
dostatečná divácká skupina a proto je jeho hlavním posláním hrát pro Pražany.
Dalším důvodem je vlastní prostor divadla, bývalé kino, který se výrazně liší od ji-
ných divadel, a jakýkoli výjezd bývá technicky velice náročný, často nerealizovatelný
díky přizpůsobení inscenací budově a vybavení Minoru. 

V roce 2015 divadlo Minor odehrálo 392 vlastních představení.

Díky podpoře magistrátu může pražským dětem nabídnout za nízké vstupné vy-
soce kultivovanou divadelní podívanou.
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další aktivity divadla

V prosinci 2011 byla otevřena Pasáž Minor, ze které díky několika stavebním úpra-
vám vzniklo rozšířené divadelní foyer. Naleznete zde obchod divadla Minor, ob-
čerstvení Mamacoffee, prostor Barloutka, kde se od roku 2015 konají doprovodné
dílny k inscenacím vedené divadelním lektorem, a dětmi oblíbenou Galerii Minor.
V současné době je v ní instalována celoroční interaktivní výstavu dvorního výtvar-
níka Minoru Jakuba Zicha zvaná Les aneb dobrodružství nečeká! O víkendech se
zde už několik let pořádají výtvarné dílny pro děti. 

V mezipatře funguje už od otevření divadla Galerie Ponorka, kde se střídají vý-
stavy každý měsíc. 

Poslední novinkou jsou speciální workshopy věnované např. animovanému
filmu, fotografování nebo sítotisku, které probíhají na Malé scéně.
Z Minoru se tak stává kulturní centrum pro celou rodinu. 

status

Divadlo Minor je příspěvkovou organizací zřizovanou hlavním městem Praha.
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2. Úvodní slovo ředItele 

Vážení,
co nám přinesl rok 2015? Uvedli jsme tři premiéry a všechny získaly nějaké divadelní
ocenění, či alespoň nominaci, což mě těší.

Nadále jsme pokračovali v budování Minoru coby kulturního centra pro celou rodinu.
Získávali jsme zkušenosti s vedením workshopů a zábavně-vzdělávacích dílen, které se

spolu s již zavedenými výtvarnými dílnami staly nedílnou součástí programu našeho
divadla. Stejně tak pokračujeme v pravidelných výstavách v galerii Ponorka. V oblíbené
Galerii Minor jsme otevřeli novou expozici Les aneb Dobrodružství nečeká, která podobně
jako předešlé roky funguje jako dětská herna po představení.

V kancelářský prostorách jsme vylepšili sociální zařízení a v prostorách divadelního
klubu jsme zvětšili prostory pro personál.

Protože naši diváci si často stěžují, že je obtížné získat vstupenky na jakékoliv
představení, snažíme se navyšovat počty představení. V následující sezóně
předpokládáme, že počet odehraných inscenací se za deset měsíců bude pohybovat okolo
počtu 500. 

Pracovní podmínky jsou tak pro stálé zaměstnance velice náročné. 
Z důvodu vzniku nových inscenací musíme každý rok zderniérovat několik titulů, často

jsme ale nuceni stáhnout inscenaci, která je divácky velmi žádaná, umělecky zdařilá
a relativně mladá. Vzniká nám tak paradoxní situace, že nestihneme inscenace patřičně
obehrát.

Elegantním řešením by bylo získání dalšího divadelního sálu a zajištovat tak provoz
na dvou scénách zároveň. Praha by tak získala další divadlo pro děti s osvědčeným týmem
a provoz další scény by byl ekonomičtější než případné otevření dalšího divadla.

Na podzim 2015 Magistrát hl. města Prahy vypsal výběrové řízení na funkci ředitele
p.o. Minor. Protože svoji práci v Minoru považuji ještě za nedokončenou, do konkurzu na
další šestileté funkční období jsem se přihlásil a uspěl, za což jsem rád.

Těším se na další práci, co se nám povedlo, v tom budeme pokračovat, co ne, k tomu
se vracet nebudeme ... 

Ing. Zdenek Pecháček V Praze 23. 3. 2016
Ředitel divadla Minor
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3. organIzační struktura 
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souPis zaMěstnanců a sPoluPracoVníků 2015    

ZAM!STNANCI
p#íjmení a jméno druh spolupráce profese úvazek

Beránková Jana pracovní pom$r %vadlena 0,80
Cibulová Lucie pracovní pom$r garderobiér 1,00
&echová Barbora pracovní pom$r um$leck' ka%ér 1,00
&í(ek Jind#ich pracovní pom$r zvuka# 1,00
Dlouh' Miroslav pracovní pom$r inspice / vedoucí UTP 1,00
Dlouh' Miroslav pracovní pom$r #idi) 0,25
Ferencová Marie pracovní pom$r obch.ref. / pokl. Vstup. 1,00
Gavrilovi)ová Kate#ina pracovní pom$r asistentka #editele 1,00
Hádr Petr pracovní pom$r stav$) 1,00
Hakenová Kate#ina pracovní pom$r produk)ní - tajemník US 1,00
Horák Josef pracovní pom$r pracovník propagace 1,00
Hrbata Zbyn$k pracovní pom$r stav$) 1,00
Jína Karel pracovní pom$r zvuka# 1,00
Kárová Zuzana pracovní pom$r maskér 1,00
Kárová Zuzana pracovní pom$r garderobiér 0,25
Kindlová Anna pracovní pom$r obch.ref. / pokl. Vstup. 1,00
Kopecká Iva pracovní pom$r dramaturg 1,00
Kotoun Michal pracovní pom$r osv$tlova) 1,00
Krej)ová So*a pracovní pom$r pom. ekonom - pokladní 1,00
Kufr Ji#í pracovní pom$r osv$tlova) / prov. nám. 1,00
Kufr Ji#í pracovní pom$r #idi) 0,25
Ma%ková Petra pracovní pom$r finan)ní ú)etní 1,00
Matou%ek Karel pracovní pom$r mikrofonista, rekvizitá# 1,00
Mrázek Ji#í pracovní pom$r inspice 1,00
Mrázek Ji#í pracovní pom$r #idi) 0,25
Mrázek Vít pracovní pom$r inspektor hledi%t$ 1,00
Pangrác Lud$k pracovní pom$r osv$tlova) 1,00
Pechá)ek Zdenek pracovní pom$r #editel 1,00
Pechá)ková Eva pracovní pom$r pracovník propagace 1,00
Peterka Jan pracovní pom$r správce majetku 1,00
P#ikryl Jaroslav pracovní pom$r #idi) 0,25
P#ikryl Jaroslav pracovní pom$r ved. hospodá#ské správy 1,00
Roubal Tomá% pracovní pom$r tech. prac. MS - osv$tlova) 1,00
Rou% Stanislav pracovní pom$r vedoucí stav$) 1,00
Sedláková +árka pracovní pom$r vedoucí dílen 1,00
Sklená# Josef pracovní pom$r vrátn' 1,00
Sklená#ová Eva pracovní pom$r uklíze)ka 1,00
Sklená#ová Eva pracovní pom$r vrátn' 0,50
S'korová Milena pracovní pom$r pracovník propagace 1,00
+malclová Lenka pracovní pom$r pomocn' um. - tech. prac. 1,00
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+vec Martin pracovní pom$r stav$) 1,00
Turchichová Magdalena pracovní pom$r vedoucí mark. a prod. 1,00
Wolf Zden$k pracovní pom$r stav$) 1,00
Záme)ník Tomá% pracovní pom$r ekonomick' nám$stek 1,00
Zich Jakub pracovní pom$r v'tvarník 0,90
Zichová Petra pracovní pom$r dramaturg (mate#ská dovolená) 1,00

SSPPOOLLUUPPRRAACCOOVVNNÍÍCCII
p#íjmení a jméno druh spolupráce profese úvazek
Band(ak Richard DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Boltíková Petra DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Braunsbergerová Tereza DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Dlouh' Miroslav DoPP demontá( a montá( seda)ek VS max 300 hod. / rok

Dvo#áková Anna DoPP obchod Minor max 300 hod. / rok

Ferencová Marie DoPP uklíze)/ka max 180 hod / t'den

Frank Vojt$ch DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Hádr Petr DoPP demontá( a montá( seda)ek VS max 300 hod. / rok

Hejduková Franti%ka DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Holubová Karolina DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Horá)ková DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Hrbata Zbyn$k DoPP demontá( a montá( seda)ek VS max 300 hod. / rok

Jakubec DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Jandlová Zuzana DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Kára Jaroslav DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Kindlová Anna DoPP uklíze)/ka max 300 hod. / rok

Kindlová Barbora DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Kindlová Barbora DoPP 70,- / hod.; max 20 hod / t'den max 20 hod / t'den

Kindlová Tereza DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Kindlová Tereza DoP& obchod Minor max 20 hod / t'den

Krej)ová So*a DoPP archiv 12,5 hod. / m$síc

Kyselová Al(b$ta DoPP lektorka max 300 hod. / rok

La%tovka Ji#í DoPP demontá( a montá( seda)ek VS max 300 hod. / rok

Macherová Jesika DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Matu%ek Elisabeth DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Matu%ek Elisabeth DoP& obchod Minor max 20 hod / t'den

Mrázek Jan DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Neubauerová Krist. DoPP obchod Minor max 300 hod. / rok

Neumanová Hana DoPP zpracování mezd 25 hod. / m$síc

Nová Adéla DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Pechá)ková Mar. DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Prchalová DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Rou% Stanislav DoPP demontá( a montá( seda)ek VS max 300 hod. / rok

,ípa Michael DoPP oprava kytarov'ch komb a kláves max. 45 hod / rok
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Sedláková Sára DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Sklená# Michal DoPP uklíze)/ka max 255 hod. / rok

Sobolová +árka DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Stárková Klára DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Strnadová Anna DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

S'korová B$la DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

S'korová Milena ml. DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

+pirk Karel DoPP %kolení PO + v'cvik 5 hod (jednoráz.)

+vec Martin DoPP demontá( a montá( seda)ek VS max 300 hod. / rok

Trefná Marie DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Urbánková Kate#ina DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Vavrisová DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Vondrá%ková Linda DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Wolf Zden$k DoPP vrátn' max 300 hod. / rok

Wolf Zden$k DoPP demontá( a montá( seda)ek VS max 300 hod. / rok

Záme)ník Tomá% DoPP evidence majetku 12,5 hod / m$síc

Zich Jakub DoPP drobná údr(ba a opravy max 300 hod. / rok

Zich Mikulá% DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Zichová Antonie DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den

Zv$#ina Miroslav DoP& uvad$)/ka, %atná#/ka max 20 hod / t'den
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souPis hostujících uMělců 2015
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Hrovatitsch Jan hudebník / hudebnice )típková Marie herec / here&ka
Humel Barbara herec / here&ka )tréblová Debora herec / here&ka
Husáková Na-a herec / here&ka )váb Daniel herec / here&ka
Chmela# Hynek herec / here&ka Täubelová Krist$na v$tvarník / v$tvarnice
Jake' Milan hudebník / hudebnice Tempír Nikola v$tvarník / v$tvarnice
Jelínek Ji#í re%isér / ka Tichá Kate#ina herec / here&ka
Jelínek Ji#í N. herec / here&ka To'ovsk$ Jan dramaturg
Jelínek Václav herec / here&ka Tschornová Kate#ina herec / here&ka
Jenická Al%b(ta herec / here&ka Urbánková Dagmar v$tvarník / v$tvarnice
Jenick$ Eduard herec / here&ka Vágnerová Lenka choreograf / ka
Je#ábková Riva Zuzana v$tvarník / v$tvarnice Van&ura Petr herec / here&ka
Jevi& Filip herec / here&ka Van(k Petr herec / here&ka
Jindrová Pavlína v$tvarník / v$tvarnice Vá+ová Michaela herec / here&ka
Jirk. Jan re%isér / ka Va'í&ek Jakub re%isér / ka
Ka+kovsk$ Filip herec / here&ka Venclová Tereza v$tvarník / v$tvarnice
Klime'ová Daniela v$tvarník / v$tvarnice Vergner Robert zvuka#
Kniha Ji#í herec / here&ka Vítková Zuzana v$tvarník / v$tvarnice
Komarov Daniel herec / here&ka Vlachová Al%b(ta v$tvarník / v$tvarnice
Kopeck$ Jakub v$tvarník / v$tvarnice Vlachynská v$tvarník / v$tvarnice
Koukalová Kanako v$tvarník / v$tvarnice Vl&ková Ema v$tvarník / v$tvarnice
Král Zden(k hudebník / hudebnice Vodi&ka Petr herec / here&ka
Králová Andrea v$tvarník / v$tvarnice Vondrá'ková Lenka herec / here&ka
Krátk$ Václav herec / here&ka Vosecká Renáta v$tvarník / v$tvarnice
Kratochvíl Karel herec / here&ka Vychytil Tomá' hudebník / hudebnice
Kroupa Martin hudebník / hudebnice Vysko&ilová Barbora herec / here&ka
Kroupa Mat(j hudebník / hudebnice Vy'ohlídová Jana herec / here&ka
Kr'ková Dora herec / here&ka Weissmann Ji#í herec / here&ka
Krti&ková Anna v$tvarník / v$tvarnice Wolf Zden(k inspice
Kubátová Barbora herec / here&ka Zadra%il Jan herec / here&ka
Kube'ová Kate#ina v$tvarník / v$tvarnice



4. PremIéry roku
a) údaje o datu PreMiéry a Počtu rePríz V danéM roce

lIbozvuky (režie jiří adámek)
premiéra: 10. 4. 2015
počet repríz: 22

mamI, už tam budem? (režie jiří jelínek)
premiéra: 22. 3. 2015
počet repríz: 30

robIn hood (režie lenka Vagnerová)
premiéra: 20. 9. 2015
počet repríz: 16

B) koMentoVaný draMaturGický záMěr titulu 
a zhodnocení, zdali se naPlnil

Velká scéna

lIbozvuky
výlet do krajiny zvuků, které umí kouzlit
Inscenace je určena divákům od 5 let.
Jiří Adámek, známý především jako tvůrce hudebně-divadelních projektů, si ke spo-
lupráci opět přizval Kristýnu Täubelovou, držitelku Ceny Alfreda Radoka 2007 za
scénografii k minorské inscenaci Z knihy džunglí. Autorem hudby je Marek Doub-
rava, který se v Minoru podílel na inscenacích Pod hladinou ticha, Kocourkov či
Zahrada. Atmosféra inscenace je podpořena světelným designem Jana Komárka. 

Jejím základem je hra se zvuky a rytmy, směšnými i krásnými. Hra mezi herci,
kteří nemluví a dorozumívají se pouze zvuky, a také hra mezi herci a diváky, kteří
se mohou se přidat. Důležitou složkou je také světlo, které se do principu hraní si
také zapojuje. Hravé výstupy doplňují hudební pasáže založené na sborovém
zpěvu. 

Deset muzikálně nadaných herců se citlivě pokouší rozezpívávat publikum a mimo
jiné se i individuálně věnovat divákům. „Inspirovali jsme se americkým černošským
zpěvákem Bobby Mc Ferrinem, který vyváží do světa hudební improvizaci, vznikající
v daném okamžiku, podle atmosféry každého koncertu a jeho publika. Se svojí úžasně
spontánní hudbou přiváží také humor a svobodu. Jeho legendární pořad se jmenuje
Try it at home, zkus si to doma. I my doufáme, že si naše hrátky s hlasem, zvukem a ryt-
mem budete chtít doma vyzkoušet,“ vysvětluje Jiří Adámek.
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Inscenace se setkává s velkým ohlasem u diváků i odborné veřejnosti.

Jiří Adámek byl za Libozvuky nominován na cenu Divadelních novin za autorství
a režii, dále pak Divadelními novinami (10/ 2015) označen Osobností měsíce.
Libozvuky získaly jednu nominaci na Cenu Divadelních novin. 
Byly zařazeny do programu festivalu Pražské Quadrienale 2015.
Marek doubrava získal cenu divadelní kritiky za hudbu.
Nominovány 2 hlasy na Cenu divadelní kritiky v kategorii Inscenace roku.

robIn hood
hrdinové nerezaví
Muzikál určený divákům od 8 let.
Autorem textu na motivy příběhu o slavném anglickém zbojníkovi je Petr Vodička.
Hudbu složili Dalibor Mucha, Tomáš Vychytil a Luboš Nohavica. Režie se ujala
Lenka Vagnerová, která se v Minoru podílela jako choreografka na inscenaci A cir-
kus bude?!. Za svou předešlou práci získala např. Herald Angel Award 2014 a Total
Theatre Award Nomination na Fringe festivalu Edinburgh 2014. Scénu a light de-
sign navrhl Jakub Kopecký, který byl nominován na Cenu Alfreda Radoka 2006 za
scénografii a tento rok obdržel Čestné uznání Balet 2014 za výtvarné řešení insce-
nací Čarodějův učeň v Národním divadle v Praze a Human Locomotion v Laterně
Magice. 
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Muzikál Robin Hood byl první premiérou sezóny 2015/16 pojmenované „Inkubá-
tor hrdinů“. Jeho tématem je hrdinství a zbabělost, odvaha i slabošství a jak jinak,
láska a nenávist, to vše v kulisách staré Anglie. Ideál hrdiny zde reprezentuje zbojník
Robin Hood, který se nezalekne a nemlčí, když se kolem děje bezpráví. Cílem
tvůrců bylo vytvořit „minorský muzikál“, ve kterém budou mít jednotlivé divadelní
složky stejnou váhu, a diváci uvidí herce jinak, než jsou v ostatních inscenacích
zvyklí. Herci zpívají a tančí, dokonce se ctí zvládají i náročnější choreografie. Živá
kapela je zde samozřejmostí. Inscenace se zkoušela 8 týdnů, 8 hodin denně. Herci
absolvovali náročné pohybové tréninky a na výsledku byla tato intenzivní práce
znát. 

Robin Hood obdržel dva hlasy při nominacích na Cenu Divadelních novin v kate-
gorii Inscenace roku. Taktéž nominován dvěma hlasy na Cenu divadelní kritiky v ka-
tegorii Inscenace roku.

Jakub Kopecký byl 3 hlasy nominován na Cenu divadelní kritiky roku 2015 za
scénografii.
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Malá scéna

mamI, už tam budem?
Inscenace je určena divákům od 3 let.
Autorská inscenace režiséra Jiřího Jelínka je inspirovaná cestováním a s ním spoje-
nou možná nejčastější otázkou, která neomylně padne, jakmile připoutáte dítě do
autosedačky, zavřete dveře a nastartujete… „Mami, už tam budem?“

Příběh je srozumitelný i pro nejmenší diváky, pro rodiče je v inscenaci mnoho
vtipných momentů, které sami zažili a během představení se jim rádi zasmějí. In-
scenace se tak těší velké oblibě.

Autorkou hravé scény a loutek je Bára Čechová, (například její princezna
Fňukna umí plakat.)

Inscenace byla od začátku koncipována také jako zájezdové představení do
školek, pro které je složité se do Minoru dostat. Může se hrát na festivalech a v pod-
statě v jakémkoli prostoru.

Inscenace obdržela cenu erik v rámci přehlídky Přelet nad loutkářským hníz-
dem, a to na základě hlasování odborné veřejnosti o nejinspirativnější počin v ob-
lasti loutkového a alternativního divadla za uplynulou sezónu.
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mInor bez hranIc – doprovodné mimodivadelní aktivity
Dalším podstatným bodem v dramaturgickém směřování Minoru jsou zábavně-
vzdělávacích programy k inscenacím, workshopy a tvůrčí dílny.

Umělecké vzdělávání je efektivní způsob, který umožňuje dětem poznávat svět
v souvislostech. Minor svými inscenacemi v současné době pokrývá všechny dětské
kategorie diváka, je proto ideálním místem k propojení umělecké práce se vzdělá-
váním. Programy jsou vytvořeny v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy,
otevírají témata několika vzdělávacích oblastí a podněcují rozvoj klíčových kompe-
tencí. 

nabídka pro školy v rámci
zábavně-vzdělávacích programů:

1. zábavně-vzdělávací dílny navazující na shlédnuté představení. 
Děti mají možnost pod vedením divadelního lektora pochopit a prozkoumat záko-
nitosti divadla, případně prožít v řízené hře (v bezpečném fiktivním prostředí) klí-
čové momenty a témata z představení. Na základě vlastního zážitku z jevištního
tvaru se učí rozumět divadelnímu jazyku, jeho symbolům a metaforám.
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Dílny vychovávají k aktivnímu diváctví a aktivnímu způsobu života, k samostatné
tvořivosti, přispívají k vytváření pozitivního vztahu ke kulturním hodnotám a po-
skytují reflexi představení zážitkovou formou. 

Dílny jsou určeny pro jednu třídu, vybrané víkendové dílny jsou pak určeny ve-
řejnosti.

lIbozvuky?! (k inscenaci Libozvuky)
Já volím! (k inscenaci Demokracie)
Jsme tým! (k inscenaci Klapzubova jedenáctka)
Ó, ta vůně! (k inscenaci Perníková chaloupka)
vzhůru do neznáma! (k inscenaci Zahrada)
tohle Je sherwood! (k inscenaci Robin Hood)

V roce 2015 se uskutečnilo 24 dílen.

2. Metodické a pracovní listy k vybraným inscenacím.

3. diskuze po představení (Hon na Jednorožce, Válka profesora Klamma).
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aktivity pro veřejnost

1. jak se dělá… Minor 
Série pěti workshopů, v rámci kterých se děti zblízka seznamují s profesemi v di-
vadle. Na workshopech spolupracuje divadelní lektor a vybraný umělec či zaměst-
nanec divadla Minor.
Workshopy:
Jak se dělá...světlo
Jak se dělá... herec
Jak se dělá... kostým
Jak se dělá... zvuk
Jak se dělá... divadelní kavárna

2. speciální workshopy vedené umělci
natiskni sito! (Sítotiskový workshop)
dílna klasického animovaného filmu
tajemství temné komory (Fotografický workshop)
zvuk mi není fuk 
drum circles (Bubnování v kruhu)

V roce 2015 se uskutečnilo 16 workshopů.
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3. Víkendové tvůrčí dílny 
Dílny pořádáme v Galerii Minor vždy o víkendu odpoledne, diváci je mohou spojit
s návštěvou divadla, nebo přijít pouze na dílnu. Dílny vedou profesionální výtvarníci. 

V roce 2015 se uskutečnilo 29 tvůrčích dílen.
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c) draMaturGický Výhled na následující sezonu 

Na rok 2016 máme v dramaturgickém plánu připraveny tři premiéry na velkou
scénu, jednu na Malou scénu a jednu na Novoměstskou radnici.

1. lIPany – Premiéra: 7. února 2016
scénář a režie: jan jirků
Jedná se o dobrodružný příběh opravdového husity, který vypráví o svém životě –
o životě Božího bojovníka. O tom, co zažil, čemu věřil, za co bojoval a koho miloval.
A jak nakonec našel Království nebeské v očích své milé.

Bitva u Lipan, která se odehrála 30. května 1434, je označována jako rozhodu-
jící bitva celé husitské revoluce. Poraženo v ní bylo radikální křídlo husitského hnutí
vedené Prokopem Holým. Otevřela se tak nová etapa hledání kompromisu umír-
něných husitů s církví a Zikmundem Lucemburským.

Inscenace má didaktický přesah, neboť divákům díky postavám dvou průvodců-
historiků vysvětluje historické pozadí husitství. Navazuje tak na dramaturgickou
linii výchovných představení Moje 1. Encyklopedie, Můj atlas světa, Hon na jedno-
rožce a Demokracie.

„Už ve škole jsem měl rád dějepis. Byl jsem jedním z kluků, co má počárán sešit
zbraněmi, husitství pro mne bylo fascinující. Když je člověk starší, vidí historii v souvi-
slostech, přemýšlí o nich a přehodnocuje dřívější názory. Období husitství je plné pa-
radoxů, a to je pro mne jako dramatika zajímavé a pro divadlo vždy nosné. V Lipanech
se pokoušíme historii oživit, je pak mnohem zábavnější a v divácích může zažehnout
zájem o ni.“(Jan Jirků)

Režisér a scénárista Jan Jirků je dlouholetým spolupracovníkem Minoru, jeho
inscenace patří ke stálicím repertoáru (např. Vánoce či Bruncvík a lev). 

2. neboJsa – Premiéra: 10. dubna 2016
režie: eva leinweberová
Kdo je vlastně hrdina? Je to ten, kdo se ničeho nebojí? Nebo ten, kdo svůj strach
překoná a udělá něco, co by od něho nikdo nečekal? Je to ten, kdo neohroženě loví
draky? Nebo ten, kdo se v těžké chvíli rozhodne nehledět sám na sebe a pomoct
někomu, kdo mu ublížil?

V každém z nás dřímají zakleté tajemné a divoké síly přírody. Je jen na nás, zda
je necháme celý život spát, nebo je v sobě probudíme a dovolíme jim proměnit náš
život.

Eva Leinweberová studovala herectví a režii na Katedře alternativního a lout-
kového divadla DAMU, poté působila jako herečka i režisérka v Divadle Nablízko.
Kromě hraní se v Minoru věnuje také režii, na Malé scéně můžete vidět její úspěš-
nou inscenaci Povídání o pejskovi a kočičce, ve velkém sále pohádku O Smolíčkovi.
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3. dIvadlo – Premiéra: 18. září 2016
režie: Braňo holiček
Autor a režisér Braňo Holiček, s osvědčeným týmem svých spolupracovníků, dra-
maturgem Janem Tošovským a scénografem Nikolou Tempírem, poodhalí divákům,
jak se dělá divadlo. Zábavnou formou zde představí úlohu divadelního režiséra
i proces samotného zkoušení inscenace.

S Minorem spolupracuje již potřetí, v současnosti můžete vidět jeho interaktivní
inscenaci Demokracie. Pro herce je spolupráce s ním vždy velkou výzvou, neboť ne-
pracují s dopředu přichystaným scénářem, ale tvoří inscenaci na základě autor-
ského vkladu všech zúčastněných. 

Braňo Holiček patří k nejúspěšnějším tvůrcům nejmladší divadelní generace.
Je držitelem Ceny Alfréda Radoka Talent roku 2013. Režii vystudoval na Katedře
alternativního a loutkového divadla DAMU. Působí jako kmenový režisér v divadle
Ypsilon. Režijně spolupracoval s libereckým Divadle F. X. Šaldy, s Divadlem
v Dlouhé, Divadlem Letí, MeetFactory či s kladenským Divadlem Lampion.

4. to byl Jen vtIP! 
Interaktivní představení založené na technice divadla fórum. – Premiéra: říjen 2016 
koncept a režie: Michaela Váňová
Divadlo fórum je specifická forma divadla ve výchově, kterou vyvinul Augusto Boal
(1931). Zobrazuje aktuální konflikty, které účastníci během představení analyzují
a následně se snaží hledat jejich řešení – diváci aktivně vstupují do hry, přebírají
role herců a snaží se nastolenou situaci vyřešit podle vlastního pocitu a přesvědčení.

Ideou divadla fórum je předat dětem poznání, že pokud mohou změnit chod
dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

Divadlo ve výchově naplňuje vzdělávací cíle divadelními prostředky. Musí pů-
sobit i estetickou silou divadelního představení a vést jak k porozumění života
a světa kolem nás, tak také k hledání lepších a jiných řešení krizových situací. Je
proto potřebné, aby soubor byl divadelně kompetentní, ideálně, aby šlo o profesi-
onály jak v oboru divadla tak pedagogiky.

– 21 –



Minorská divadelní lektorka Michaela Váňová vystudovala hudebně-dramatický
obor na Pražské konzervatoři, poté studovala učitelství pro první stupně ZŠ se spe-
cializací na dramatickou výchovu na Pedagogické fakultě UK. V současné době do-
končuje studia na Katedře výchovné dramatiky na DAMU. V Minoru působí také
jako herečka v inscenacích Robin Hood, O Smolíčkovi a Klapzubova jedenáctka.
Pracuje jako lektorka dramatické výchovy v ZŠ Školní v Praze, vedla kroužky pohy-
bové a dramatické výchovy. V roce 2012 byla asistentkou lektora workshopů
„Drama in situation“ a „Contact improvisation“ v Oregonu v USA.

 5. koncIPovaná Prohlídka novoměstské radnIce
Premiéra: 8. května 2016
Netradiční prohlídka historické budovy s divadelními prvky. 

Autorský projekt Petra Reifa pod režijní supervizí Evy Leinweberové. 
S Novoměstskou radnicí Minor spolupracuje dlouhodobě, v letních měsících se

zde řadu let hrálo na nádvoří, inscenace Bruncvík a lev se hrála v sále v prvním patře,
v roce 2015 zde částečně probíhal festival Struny dětem, na kterém Minor participuje.

Tato divadelně koncipovaná naučná prohlídka vzniká za účelem rozšířit na-
bídku doprovodných aktivit Minoru.

mimodivadelní aktivity 

V roce 2016 chceme nadále rozvíjet mimodivadelní aktivity pro školy i veřejnost.
Počítáme s uváděním zábavně-vzdělávacích dílen, tvůrčích dílen i workshopů.
Vzhledem k zájmu pedagogů plánujeme nové dílny určené přímo jim: se třídou
do divadla ( jak s dětmi komunikovat v divadle a o divadle) a s divadlem do třídy
(metody a techniky dramatické výchovy, které lze využít při výuce žáků ZŠ).
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5. rePrízované tItuly
a) údaje o datu PreMiéry a Počtu rePríz V danéM roce,
celkoVéM Počtu rePríz, PříPadně též Vč. data derniéry

inscenace Premiéra Počet Počet derniéra
repríz repríz

v r. 2015 celkem

a cirkus bude!? 25. 9. 2011 18 124 1. 12. 2015
anežka chce tančit 15. 5. 2014 20 36 (+ 2 zájezdy)
autobus 22. 5. 2014 17 37 (+ 2 zájezdy)
Brum 27. 11. 2014 49 57 (+ 3 zájezdy)
Bruncvík a lev 30. 4. 2006 4 135 (+ 1 zájezd)
demokracie 21. 9. 2014 22 37
hon na jednorožce 15. 11. 2009 13 88
jak kohouti obarvili svět 12. 1. 2014 16 44
klapzubova jedenáctka 9. 4. 2005 15 196
libozvuky 10.4.2015 22 22
Mami, už tam budem? 22 .3. 2015 24 24 (+ 6 zájezdů)
Minormálně tančíme 15. 11. 2014 3 3
Moje 1. encyklopedie 28. 3. 2010 7 95 14. 2. 2015
Můj atlas světa 15. 4. 2012 3 56 23. 1. 2015
naše rodina 24. 3. 2013 20 67 
o Malence 14. 11. 2004 10 156
o pejskovi a kočičce 29. 5. 2011 22 91
o smolíčkovi 15. 9. 2013 20 58 
Perníková chaloupka 19. 10. 2012 13 55
Pojízdný lunapark schworz 8. 6. 2008 2 30 31. 5. 2015
ryba 30. 9. 2012 5 50 7. 2. 2015
robin hood 20.9.2015 15 15
Válka profesora klamma 11. 5. 2011 1 89 (+ 10 zájezdů)
Vánoce 1. 12. 2002 18 226
z knihy džunglí 11. 5. 2007 12 133
zahrada 23. 3. 2014 21 48

V červnu 2015 byla naplánována derniéra inscenace Hon na Jednorožce – z dů-
vodu její dramaturgické výjimečnosti a pro velký zájem Klubu mladých diváků bude
nadále uváděna sériově 2× za rok.
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B) koMentoVaný draMaturGický záMěr titulu (Proč titul
dále zůstáVá na rePertoáru, neBo naoPak nezůstáVá)

a cIrkus bude!? 
Výpravné představení ve stylu nového cirkusu, které vzniklo ve spolupráci s Cirkem
La Putyka v režii Rosti Nováka. Námětem jsou hravé pohádky Miloše Macourka,
které díky mnoha fantastickým motivům umožňují řadu scénických efektů a za-
ujmou celou rodinu. Inscenaci byla na repertoáru od roku 2011, stahujeme ji i z dů-
vodu odjezdu několika herců ze souboru La Putyka do Berlína. Inscenaci nám
v repertoáru nahradil divácky úspěšný muzikál Robin Hood.

anežka chce tančIt
Volné pokračování úspěšné inscenace Konžert v režii Jiřího Jelínka určené divákům
od 4 let ukazuje dětem svět z úhlu vnímání nevidomého děvčátka Anežky, respek-
tive učí děti vnímat svět prostřednictvím zvuků. Komorní prostředí Malé scény
umožňuje hru s detailem i citlivější herectví, což je příjemnou změnou pro diváky
a také herce. Loutková poetická hra se v druhé polovině promění v koncert pro
Anežku.

Jiří Jelínek byl za tuto režii v roce 2014 nominován na Cenu Divadelních novin
v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo.

autobus
Dramaturgickým záměrem inscenace bylo přenést divadlo do netradičního pro-
storu a rozšířit tak nabídku titulů divadla zase novým způsobem. Odehrává se ve
skutečném autobusu, dětem tak nabízí výjimečný divadelní zážitek, kdy se jim
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dobře známé realistické prostředí promění ve fantazijní. Představení funguje od
jara do podzimu jako zájezdové do školek i na festivaly, je to taková specialita di-
vadla. Primárně je tento kus určen dětem z mateřských školek, které bydlí v okra-
jových částech Prahy a cesta do Minoru je pro ně časově náročná, ovšem hrála se
pro veřejnost např. v kulturním centru Plechárna na Černém mostě. Inscenace je
pro svou inovativnost vhodná pro reprezentaci Minoru na festivalech, může se hrát
na místech, kde není k dispozici divadelní sál, přináší tak další možnosti fungování
divadla.

brum (pro nejmenší medvědy)
Nová inscenace pro děti do 3 let následuje nový světový trend. Nabízí dopolední
program pro rodiče na mateřské dovolené, což má velký ohlas. Inscenace je nasa-
zena několikrát měsíčně, ovšem je hned vyprodána. Během představení herci re-
agují na potřeby dětí, nikam nespěchají, do ničeho je nenutí. Každé dítě může sedět
v náruči své blízké osoby. Vzhledem k potřebě intimního prostředí se inscenace
hraje v komorním prostoru Barloutka, který je tak nově využit. Délka inscenace se
pohybuje kolem 30 minut, poté následuje volné „hraní si“ v Galerii Minor.

bruncvík a lev
Kultovní loutkohra za doprovodu rockové kapely, která získala čtyři ceny na festi-
valu Skupova Plzeň, mimo jiné za dramaturgický výklad známého středověkého
příběhu. Drží se na repertoáru jednak, že je to oblíbený titul (též školami, neboť
jde o námět ze Starých pověstí českých), zároveň jde o jednu z mála výjezdových
inscenací, může se hrát v exteriéru – na festivalech či v létě na nádvoří Novoměstské
radnice. Jezdí úspěšně i do zahraničí – v angličtině se hrála v New Yorku a Wash-
ingtonu, v ruštině v Petrohradu.

– 25 –



demokracIe
Inscenace Demokracie je svérázným formálním i tématickým experimentem. Inte-
raktivní představení pro nejmladší školáky seznámí děti se základy fungování de-
mokratického systému. Je divácky oblíbená, i pro svůj edukativní přesah, funguje
ideálně ve spolupráci s rodiči a pedagogy, kteří s dětmi mohou toto téma následně
probrat. Inscenace je mimo jiné pozoruhodná také tím, že je v ní použito skutečné
hlasovací zařízení, děti mohou volit a ovlivnit tak dění na jevišti. 

„Chtěli jsme, aby děti na vlastní kůži poznaly, jak demokracie funguje a že výsledek
voleb je kolektivním rozhodnutím všech voličů. Že pokud budeme volit nezodpovědně,
zbrkle a emotivně, můžeme se dočkat špatných rozhodnutí a špatných zákonů, které
zpětně ovlivní náš život. Ale také, že je demokracie důležitá a potřebná, protože nás
chrání před svévolí a diktaturou a umožňuje nám podílet se na řízení země,“ říká reži-
sér inscenace Braňo Holiček. 

hon na Jednorožce
Náročnější inscenace s politickým tématem věnovaná starším dětem, vznikla ve
spolupráci s občanským sdružením Post Bellum. Jejím tématem je hrdinství oby-
čejného člověka, jedná se o příběh nespravedlivě vězněného Luboše Jednorožce,
který v 50. letech utekl z pracovního tábora. Na repertoáru od r. 2009, nemůže se
hrát často, titul není tak divácky přitažlivý, byť ohlasy na inscenaci jsou velmi pozi-
tivní. Pro školy je po představení připravena diskuze s videoprojekcí, které se ujal
herec Karel Kratochvíl. Inscenace je svým tématem zajímavá pro Klub mladého di-
váka, se kterým Minor spolupracuje.

Jak kohoutI obarvIlI svět aneb magoři dětem
Inscenace vychází z tvorby undergroundových autorů, soustředěných kdysi kolem
samizdatového časopisu Vokno. 

Hlavním záměrem inscenace bylo přiblížit dětem přiměřeným způsobem prob-
lematiku totalitních režimů a nabídnout tak rodičům a učitelům možnost navázat
na divadelní představení dalším vysvětlením, třeba na základě vlastních zkušeností.
Děti mají jedinečnou možnost spoluprožít situace z období komunismu, které ro-
diče či prarodiče znají na vlastní kůži a mohou jim své pocity a znalosti předat. Dle
ohlasů diváků je inscenace pro dětského diváka výzvou, nutí ho přemýšlet jiným
způsobem, než je zvyklý, pokládá mu řadu otázek. Tato inscenace do divadla přilá-
kala i nové diváky. Zájem o ni je např. ze stran vysokoškoláků studujících Filozofic-
kou fakultu UK. Inscenace je ceněna také pedagogy ZŠ, pro které byly vypracovány
metodické pracovní listy, podle kterých mohou o tématu dále diskutovat během
vyučovacích hodin.

klaPzubova Jedenáctka
Divadelní revue, která vznikla ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů, přenáší di-
váky do období první republiky. Výpravná inscenace je dobově velmi přesně styli-
zovaná, což ocení především dospělí diváci. Pro děti funguje příběh bratrů
fotbalistů, pro které je nejdůležitější fairplay. Diváky je velmi žádaná, účinkuje v ní
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celý bývalý herecký soubor, také zaměstnanci divadla včetně ředitele. Interně fun-
guje jako teambuilding celého divadla, z těchto důvodů se stále drží na repertoáru,
byť už má za sebou 200 repríz. 

lIbozvuky
Nová inscenace na repertoáru. 
Info o dramaturgickém záměru viz výše.

mamI, už tam budem?
Nová inscenace na repertoáru.
Info o dramaturgickém záměru viz výše.

mInormálně tančíme
Minorská kapela je velmi oblíbená, proto se Minor rozhodl uvést pásmo písní, u kte-
rého mohou děti tančit a které by především mohlo fungovat jako technicky nená-
ročná zájezdová inscenace. Autorem textů písní a režisérem je Jiří Jelínek, frontman
významného nezávislého souboru Dno, jehož humor a poetiku diváci znají z jeho
inscenací na Malé scéně. Autorem hudby je Zdeněk Král. První uvedení proběhlo
v rámci Noci divadel 2014.

moJe První encykloPedIe
Inscenace s výchovným přesahem pro děti od 3 let, hraje se v hledišti velkého sálu,
zatímco diváci sedí na jevišti. Funguje pro opravdu malé děti, prostřednictvím růz-
ných postav jako je výpravčí, atletka, paní ředitelka, lékařka, zpěvák či slepec je se-
znamuje se světem kolem nich. Derniéra proběhla na jaře 2015 z důvodu vzniku
nových inscenací.
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můJ atlas světa 
Volné pokračování Mojí první encyklopedie je tentokrát věnované školákům. Jedná
se opět o edukativní inscenaci, u které je kladen důraz na kontakt s diváky. Děti se-
znamuje s různými státy světa – Grónskem, Vietnamem, Afrikou aj. Derniéra pro-
běhla na jaře 2015 z důvodu vzniku nových inscenací.

naše rodIna
Divadelní dokument rodinného života herců z pohledu dětí i rodičů. První minorská
inscenace, která vznikla v sále bez sedadel. Po představení probíhá společné focení
herců a diváků, vzniklou rodinnou fotku si můžou diváci stáhnout z webu. Derniéra
je naplánována na rok 2016 z důvodu vzniku nové inscenace od stejného režiséra,
Braňa Holička.

o malence
Komorní loutková inscenace jedné herečky pro nejmenší děti, která vznikla u pří-
ležitosti 200. výročí narození H.Ch. Andersena. Diváky oblíbená, na repertoáru se
ponechá do roku 2016. 

o PeJskovI a kočIčce
Dramatizace jedné z nejoblíbenějších dětských knih, „klasika“ pro děti. Jde o diváky
velmi žádaný titul na Malé scéně, zdařilý minorský režijní debut Evy Leiweberové,
která v inscenaci také účinkuje. 

o smolíčkovI
Výpravná dramatizace klasické pohádky pro menší děti, která funguje i pro dospělé
díky přidanému motivu jelena zamilovaného do laně. Poprvé užity projekce v HD
kvalitě. Jde o relativně novou inscenaci, která funguje pro širší diváckou obec, proto
zůstává na repertoáru.

Perníková chalouPka
Rockový divadelní koncert vzniklý u příležitosti festivalu Struny podzimu, původně
nízkonákladová divadelní skica, která se vydařila, hudebně a zvukově na vysoké
úrovni. Účinkuje zde zpěvačka Monika Načeva. Ve spolupráci s ČRo vzniklo CD. Je
to odvážnější kus pro hudebně laděné publikum. V roli ježibaby exceluje Petr Stach.

PoJízdný lunaPark schworz
Exteriérová inscenace odehrávající se na historickém voze typu Barkas. Hrála se
na nádvoří Novoměstské radnice např. u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Z dů-
vodu náročnějšího technického provozu a závislosti na počasí, které je v posledních
letech vrtkavé, byla v roce 2015 zderniérována.
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robIn hood
Nová inscenace. 
Info o dramaturgickém záměru viz výše.

ryba
Dramatizace knihy současného norského autora Erlenda Loa na Malé scéně. Na-
ivistický cestopis rodiny, která se vydá na plavbu kolem světa na veliké rybě, se
hraje s různými typy loutek. Derniéra proběhla v únoru 2015 z důvodu vzniku no-
vých inscenací na Malé scéně.

válka Profesora klamma
Jedinečná hra německého autora Kaie Hensela zabývající se podobou současného
školství a vztahem mezi studentem a učitelem. Zpracovává téma postavení učitele
v současné době. Je napsaná pro studenty středních škol, hraje se přímo ve třídách,
po představení následuje diskuse vedená divadelní lektorkou Minoru. Představite-
lem profesora Klamma je Oldřich Navrátil. Setkává se s velkým ohlasem studentů
i pedagogů, jezdí se po celé ČR. Zůstává na repertoáru pro svou aktuálnost i jako
doplněk pro střední školy. 

vánoce aneb Příběh o narození
Inscenace nazkoušená krátce po otevření nové budovy divadla se stala minorskou
tradicí, diváci na ni chodí opakovaně. Srozumitelným a odlehčeným způsobem vy-
práví příběh Ježíška, díky veršovanému textu režiséra Jana Jirků. Po 7 letech se
stáhla, na prosby diváků se obnovila. Oblíbená i herci, vznikla jako celosouborové
představení, proto se stále drží na repertoáru.
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z knIhy džunglí
Úspěšná hudebně výtvarná inscenace režiséra Jiřího Adámka vznikala původně
jako experiment na Malé scéně s ambicí propojit stylizovanou voisbandovou formu
se silným výtvarným vjemem. Diváci sedí okolo pěti výtvarných objektů, knih,
a herci se pohybují okolo nich. Inscenace získala celkem 5 cen, jezdí po celém světě
(dodnes se hrála v šesti jazycích), a setkává se s úspěchem jak u malých dětí, tak
také u odborné veřejnosti. 

zahrada
Dramatizace jedné z nejoblíbenějších dětským knih určená divákům od 5 let ob-
sáhne nejsilnější diváckou skupinu (do Minoru chodí nejvíce děti ve věku 5–8 let)
a dá se označit za klasiku pro děti. Trnkova Zahrada je kvalitní poetický text a nabízí
řadu inscenačních možností. Z důvodu přání nositelů autorských práv bylo nutné
zachovat maximální textovou i výtvarnou věrnost předloze. 

Z hlediště byly odstraněny sedačky, herci i muzikanti se pohybují mezi diváky.
Inscenace začíná v předsálí, odkud diváky odvádí herci v rámci děje do sálu coby
Zahrady. Cílem bylo vytvořit kouzelný a tajemný prostor, ve kterém celá rodina
může díky velkorysé výpravě zažít silný výtvarný vjem. Funguje jako rodinný titul,
neboť rodiče i prarodiče Zahradu znají z dětství. Nová inscenace, zatím divácky
úspěšná, je předpoklad, že se bude dlouho hrát.
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6. ohlasy v tIsku
6. a) Přehled recenzí uVeřejněných V hlaVních denících,

týdenících zaMěřených na kulturu, VeřejnoPráVních
a odBorných Médiích

•
Sloní třesk (No. 1)

Pravidelné loutkářské bienále Mateřinka se letos prvně pyšní značkou EFFE
(Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu), kterou liberečtí pořadatelé získali
jako potvrzení tradice, kvality a mezinárodního uznání festivalu profesionál-
ních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku. Mateřinka
2015 včera – v úterý 16. června – začala.

Představení po představení
23. ročník Mateřinky tak jako před dvěma lety odstartovali sloni vznášející se
nad libereckými ulicemi. Až do soboty budou zvát diváky z Japonska, Kanady,
Belgie, Slovinska, Maďarska, Německa, Slovenska a České republiky na před-
stavení třinácti souborů – devíti našich a čtyř ze zahraničí.

První festivalový den přinesl zajímavý moment: Přestože se hrály dvě zcela
odlišné inscenace, závěr jednotlivých představení byl pokaždé velmi obdobný.
Dospělí diváci zůstali sedět a pozorovali napůl řízenou a napůl spontánní zá-
bavu dětí z publika. Jednou při koncertě a podruhé při hře s perkusními nástroji
v ptačím hnízdě. Zkrátka to, co se dělo po představení, se stalo samostatným,
svérázným doplňkem, respektive rozvinutím divadelního zážitku.

Zvu k sobě zvuk

Anežka je malá holka a moc ráda poslouchá. (FOTO archiv Divadla Minor)
Více než rok po premiéře sehráli herci pražského Divadla Minor Anna Bubní-
ková, Jiří Kniha, Jiří Jelínek, Petr Stach a Petr Reif inscenaci Jiřího Jelínka
Anežka chce tančit. Stejně jako si už při prvním uvedení tento titul získal mezi
diváky své příznivce a odpůrce, i v Liberci se našla řada těch, kteří hravost Ji-
řího Jelínka odsoudili jako zábavu pro dospělé, která se míjí s možnostmi vní-
mání předškolních dětí. Z mého pohledu však jde o zajímavý způsob, jak
nejmenším divákům nenásilně přiblížit svět nevidomých a neohraničenost je-
jich fantazie rostoucí z naslouchání různým zvukům.

Herci – montéři na sebe berou podobu různých postav. (FOTO archiv Di-
vadla Minor) Anežka je malá holka a moc ráda poslouchá. Ne, že by se řídila
všemožnými radami a zákazy dospělých, spíš naopak. Ráda poslouchá oby-
čejné všední zvuky, které se rodí kolem ní a umožňují jí unikat do jiných světů
a zažívat podivná dobrodružství. Anežka totiž vnímá jenom světlo a zvuk.
A když má kolem sebe mistry na zvuky, je ve svém živlu.

Autor a režisér Jiří Jelínek svou inscenaci vystavěl z nejrůznějších střípků
(jak tematických, tak scénografických) všedního života kdejakého dítěte. Nabídl
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obraz ranního vstávání, snídaně, návštěvy u babičky, oběda či opravy nefun-
gujících věcí. Anežka moc dobře zná všemožné zvuky, umí je skvěle pojmeno-
vat a ještě líp si s nimi ve své fantazii hrát. Jen jeden zvuk jí chybí ke štěstí:
zvuk vycházejícího slunce, které Anežka nikdy nespatří…

Anežkou je někdy ztvárňována loutkou. (FOTO archiv Divadla Minor)
Herci – montéři, kteří na sebe symbolicky berou podobu různých postav (ma-
minky, tatínka, babičky, strýce), před zraky diváků vytvářejí zvuky za pomoci
nejrůznějších věcí (např. čmuchajícího psa ztvárňují prostřednictvím prázdné
PET láhve, polibek vyvolávají gumovým zvonem přisátým na talíř, smažení řízku
šustěním mikrotenového pytlíku apod.). Spolu s Anežkou, která je někdy ztvár-
ňována loutkou, jindy herečkou Annou Bubníkovou, asociativně rozvíjejí zvu-
kové motivy, nabalují na ně nejrůznější příběhy a hrají si přesně tak, jak je poetice
Jiřího Jelínka vlastní. Místy možná nepřehledná a jakoby neodůvodněná hra
však dostane ohromný smysl odhalením Anežčiny slepoty. Najednou se stává
něčím podstatným a jasně srozumitelným. Divák si náhle uvědomí, jak lehce
a nenásilně byl vtažen do světa, který je muneznámý a vlastně dosti vzdálený.

Anežka, která chce tančit, vnímat zvuky a radovat se ze života, teď konečně
bude královnou: spolu s kapelou rozjede koncert a vyzve k návštěvě tančírny
i všechny přítomné děti. Ty, které možná právě pochopily, že svět nevidomých
může být stejně zábavný jako ten náš.
Co se skrývá v hnízdě?

Dvě muzikantky – herečky Astrid Bossuyt a Inez Carsauw – nabídly divákům
hudební představení založené na asociativním rozvíjení různých momentů.
(FOTO archiv)

Tradičním hostem Mateřinky je belgický tvůrce Karl Van Ransbeeck, který
do Liberce ob rok přiváží představení pro děti od jednoho roku do tří let. Po-
dařilo se mu tak v České republice rozpoutat rozsáhlou diskusi o fenoménu
divadla pro batolata a podnítit tak nejen tvůrce, ale i pedagogy a psychology
k přemýšlení o tom, zda se jedná o skutečné umění pro nejmenší, nebo spíše
o možnost naplnění touhy rodičů, kteří chtějí přesvědčit především sami sebe,
že jsou jejich děti schopny reagovat na umělecké podněty téměř od narození.
Nechci se pouštět do analýzy tohoto fenoménu, ostatně na toto téma nedávno
vyšel rozsáhlý materiál v časopisu Loutkář. Ráda bych se však zmínila o poetice
představení, které jsem na Mateřince zhlédla.

Každý si může složit svůj příběh – pozorování hus a jejich rodinného života,
kladení vajec, líhnutí mláďat, jejich prvních krůčků – sám. (FOTO archiv) 

Karl Van Ransbeeck a jeho Theater de Spiegel vždy pracuje s promyšlenou
scénografií, která nikdy není kýčovitá a dětem se nepodbízí. Tentokrát zvolil
přírodní materiály – dřevo, trávy, proutí apod. Druhou důležitou složkou jeho
divadelních děl je hudba. Pro inscenaci Hnízdo zvolil housle a vokální zpěv.
Dvě muzikantky – herečky Astrid Bossuyt a Inez Carsauw – nabídly divákům
hudební představení založené na asociativním rozvíjení různých momentů.
Příběh není pevně předepsán a přeci z představení vyplývá. Každý si však může
složit ten svůj, příběh pozorování hus a jejich rodinného života, kladení vajec,
líhnutí mláďat, jejich prvních krůčků, mávání křídel a vylétání z hnízda.
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Po skončení představení se batolata mohla vydat na průzkum hnízda tvoře-
ného jakýmsi bazénkem s dřevěným žebrovím. (FOTO archiv)

Přítomné děti byly fascinovány zvuky různých perkusních nástrojů, které
připomínaly hlasy ptáků, svým tvarem pak například ptačí vejce nebo ptáky
samotné. Po skončení představení se batolata mohla vydat na průzkum hnízda
tvořeného jakýmsi bazénkem s dřevěným žebrovím a mohla si vyzkoušet, jaké
zvuky vydávají jednotlivá vajíčka v hnízdě a objevit i na to, že některá vejce
jsou prázdná a žádný zvuk, ani život ze sebe nevydají.

Ať už je tvorba Karla Van Ransbeecka uměním pro nejmenší, nebo ne, jisté
je, že svým Hnízdem nabídl divákům čistý estetický zážitek, vybudoval jim pro-
stor pro snění a přemýšlení. Současně nabídl zajímavou hudební kompozici.

Autor: Zuzana Vojtíšková
Publikováno: 17. 6. 2015

Divadelní noviny. [http://www.divadelni-noviny.cz/sloni-tresk-no-1]

•
Meskalinovské zvuky

Výlet do říše rytmů a zvuků, výlet do světa hlasových algoritmů, zvířecích pa-
rafrází a vesmírných mýtů i dialogy s diváky nabízí nejnovější produkce praž-
ského Divadla Minor – Libozvuky Jiřího Adámka. Navazuje jí na své předchozí
zdejší práce pro děti, především Z knihy džunglí. Ta byla zaměřena z velké části
na haptické zážitky a fantazie (byť i s voicebandy a magií světla a tmy se v ní
hojně pracovalo), Libozvuky rozeznívají další spektrum – v divadle nepříliš ob-
vyklých diváckých zážitků a hereckých postupů: rytmus a zvuk. Adámek a spol.
se při jejím vzniku inspirovali americkým hlasovým mágem Bobbym McFerri-
nem, který s hlasem, zvuky a rytmy těla dokáže divy. Adámek k této ekvilibris-
tice a fantazii přidává své oblíbené voicebandy, v nichž mnohá čísla končí či
z nich vyvěrají.
Libozvuky

Před divákem se otevírá svět různých bytostí – snad z Marsu, možná jde o larvy
či kukly motýlů, ale ještě spíš ze snů a podvědomí. Jsou oblečeny v neutrální
bílé s kapucemi (kostýmy nejsou chloubou této produkce) a vždy přicházejí
s jiným hlasovým/rytmickým/zvukovým nápadem, s jinou komunikací mezi
sebou i divákem. A z jiných stran sálu – zepředu, ze stran, zezadu. Využívají
i jeho výšky mizíce pod scénu či objevujíce se na balkonu. Dítě je tak vtaženo
vprostřed dění a spontánně mu propadá, přidává se. Vchází na scénu, buší do
země, či spíše do jakéhosi japonského hanamiči, z dřevěných palet vytvořené
scény-chodníku, jenž vede prostředkem celého sálu. A ti odvážnější komunikují
přímo s herci, vbíhají do záře různě se rozsvěcujících a z mnoha úhlů a stran
se objevujících světel reflektorů. Herci tyto dialogy sami vyvolávají a podně-
cují, i když jim aktivita dětí může někdy trochu překážet. To když ke konci
produkce míří k magickému, možná mystickému zakončení a na jeviště vchází
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„zrcátková bytost“, jakýsi tanečník disko v blyštivém kostýmu, ale třeba také
aztécký bůh…

Adámkovi herci přirozeně a živě komunikují, situace mezi sebou i s dětmi ro-
zehrávají a současně dokážou vytvořit skvělá sólová čísla i propracované vo-
icebandy. Inscenace je určena dětem pětiletým a starším, ale myslím, že by
mohla velmi dobře fungovat i pro mladší. A horní kategorie? Ta je neomezená.
Leda uzavřeností diváka, zda si chce hrát a nahlas se přidávat.

Snad jediné omezení je ve velikosti sálu, kde se představení koná. Když se
hrála Kniha džunglí v prostoru studiové scény, divadlo se diváka doslova do-
týkalo. Velký sál, kde se Libozvuky konají, je možná už příliš veliký na to vy-
volat a udržet přímou komunikaci performerů a diváků. Tak se z produkce
občas může stát jen show (a na premiéře sem tam byla). Věřím však, že jsou si
tvůrci toho vědomi a prostor ještě více „obsadí“ tak, aby byli všichni zvuky
i herci dotýkáni. V těch chvílích totiž Libozvuky znějí maximálně libě – čistě
a ryze. V těch chvílích vstupuje divák do nových, nepoznaných světů, otevírá
huxleyovské brány vnímání. A z nich se nikdo nevrací, jaký byl.

Divadlo Minor, Praha – Jiří Adámek a kol.: Libozvuky. Režie a hudební spo-
lupráce Jiří Adámek, výprava Kristýna Täubelová, světelný design Jan Komá-
rek, hudba Marek Doubrava. Premiéra 12. dubna 2015.

Autor: Vladimír Hulec
Publikováno: 13. 5. 2015

Divadelní noviny. [http://www.divadelni-noviny.cz/libozvuky-recenze]

•
Libozvuky

Premiéra: 12.4.2015. Výprava: Kristýna Täubelová. Hudba: Marek Doubrava.
Světelný design: Jan Komárek. Režie: Jiří Adámek.
0:50x|vhodné od 5 let

Anna Bubníková, Vendula Holičková / Kristýna Pangrácová Franková, Bar-
bora Mišíková, Hedvika Řezáčová, Ondřej Bauer, Mikuláš Čížek, Ondřej No-
sálek, Pavol Smolárik, Daniel Šváb, Jan Hrovatitsch

Interaktivní hudební inscenace. Divadelní výlet do krajiny zvuků. V čarov-
ném prostředí, které žije podle vlastních zákonů, můžeme svými hlasy společně
probudit k životu bytosti plné světla. „Tudúdu tudúdu lalala hej bum...“

Hodnocení redakce:
Jiří Landa 60 %
(zadáno: 3.8.2015, počet hodnocení: 2529)
přínosný / zajímavý komentář
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Přestože si tvůrci vystačili s jedním nápadem, dokázali ho variovat tak origi-
nálním způsobem, že pozornost dětí neztratili. Jednalo se o příjemnou inte-
raktivní (i když té interakce by zde mohlo být více) divadelní jednohubku,
která určitě dokáže v malém divákovi probudit zájem o to, kde se zvuky berou,
jak se tvoří a kdo je vlastně jejich „autorem“. Mají tedy po odchodu z divadla
s rodiči co probírat. Ovšem ono „cosi navíc“ jsem v představení, které bylo
naplněno hereckou energií až po okraj, stejně postrádal.
Helena Grégrová 60 %
(zadáno: 29.7.2015, počet hodnocení: 1099)
přínosný / zajímavý komentář
65%. Kolik podob a variací má tón? A můžeme se s tóny zapovídat i jinak než
ozvěnou? Originální odpovědi inscenace divadla Minor podává zábavnou, hra-
vou, vstřícně interaktivní formou. ..kdyby se přivítání diváků ujal Miloš Skalka,
jistojistě by nám popřál: „Působivý obraz a libý zvuk!“. ;)
Michal Novák 60 %
(zadáno: 13.4.2015, počet hodnocení: 811)
přínosný / zajímavý komentář
Malá divadelní lahůdka, kterou lze k ochutnání jen doporučit. Hodina hu-
dební výchovy trochu jinak, při níž si mnozí vzpomenou, jak divné tyto hodiny
ve škole byly. Konceptuální inscenace nedlouhé metráže stojí na jednom jedi-
ném nápadu, přesto je tvůrci a „perfektně naladěnými“ herci stále rozvíjen a po-
souván. Ve finále se připojí i práce světelného designéra Jana Komárka (a že je
to krása!). Toto divadlo beze slov dá dětem rozhodně více než žvatlání pro děti
jiného druhu.

Autor: redakce
Publikováno: 13. 4. 2015

idivadlo.cz [http://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-minor/libozvuky]

•
Mikulka: Libozvuky (Minor)

Bylo to svým způsobem úžasné, jakkoli z trochu jiného úhlu pohledu poněkud
rozčilující: odpolední repríza Libozvuků v Minoru se stala obětí vlastního
úspěchu. V hledišti byly děti a dospělí v poměru přibližně tři ku jedné,
a úvodní interaktivní část představení, kdy se skupina podivných bílých bytostí
zpěvavě a tápavě seznamovala s prostředím (a tedy i s diváky), rozdováděla
dětskou většinu tak intenzivně, že se až do konce neuklidnila. Nezvladatelně
povykující a poskakující děti, z nichž několik se pohybovalo dokonce přímo
na jevišti, vytvořily vesele skotačivou atmosféru, což bylo zpočátku milé, poz-
ději o něco méně. V závěrečné třetině totiž zdivočelé děti bez milosti sestřelily
pokus vše zklidnit a nechat tak vyniknout magickým hrátkám se světlem.

Ale i tak, podruhé v krátké době jsem byl „na Adámkovi“ (viz Čtyři tři dva
jedna) a podruhé to byl příjemný zážitek ze svébytného hudebního divadla
(rovnocenným partnerem režisérovi byl autor hudby Marek Doubrava), které
dokáže být zároveň abstraktní, nonsensové i sdělné a také – jak se ukázalo –
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velmi interaktivní. Všechna čest. Konec konců, stěžovat si, že se na dětském před-
stavení děti bavily, zavání morousovstvím. Tím spíš, že jsem se po většinu doby
velmi dobře bavil s nimi.

Autor: Vladimír Mikulka
Publikováno: 16. 5. 2015 

nadivadlo.cz [http://nadivadlo.blogspot.cz/2015/05/mikulka-libozvuky-
minor.html]

•
Řekni mi, dálnice, kdo po tobě jede?

Herec a režisér Jiří Jelínek už se v pražském Divadle Minor zdá se zabydlel.
Po svém tamějším debutu Konžert (2009), inscenaci Anežka chce tančit (2014)
a jednom z prvních pokusů o tuzemskou podívanou pro nejmenší děti Brum!
(2014) nastudoval inscenaci milou a v použitých prostředcích velice skromnou,
jejíž název zní jako oblíbená dotěrná otázka spolehlivě šponující rodičovské
nervy k prasknutí: „Mami, už tam budem?“ s podtitulem „Pro malé autisty
i velké nemotory“.

Jiří Jelínek ve svých inscenacích s oblibou účinkuje a jeho herecká živel-
nost, naprostá bezprostřednost v improvizaci a vehemence leckdy obratně za-
maskuje některé dramaturgické a režijní nedostatky. Nicméně jsem jak Konžert
tak inscenaci Anežka chce tančit přijala malinko s rozpaky kvůli jejich drama-
turgické dvojlomnosti – vcelku dovedně rozehraný příběh (v případě Konžertu
šlo o výchovné etudy pro maličké děti, u zdařilejší Anežky byl velice nápaditě
využit zvukový plán inscenace, jež má na konci velmi překvapivou pointu ) se
v druhé půli představení zcela rozplyne v koncertu a divácké tancovačce. Ji-
nými slovy, po pouhých třiceti minutách končí – dobré! – divadlo a začíná zá-
bavná show. Nemůžu se zbavit dojmu, že je to trošku nefér vůči divákům.

Ovšem všechny tyto výtky u novinky Mami, už tam budem? vůbec neob-
stojí, protože navzdory četným improvizacím jde o mnohem sevřenější tvar
(byť opět sestává z drobných situací a etud řazených za sebou), ale má funkční
rámec a ukázněnou náplň s tematicky jednolitou linkou.

Syžet je jednoduchý: manželský pár (Lenka Volfová a Jiří Jelínek) uvízl
v koloně a během popojíždění si vybavuje momentky ze svých výletů s dětmi
a připomíná si pohádky, které jim k ukrácení dlouhé chvíle během jízdy oba
vyprávěli. Jsou to drobné mikropříběhy, samozřejmě tematické, týkající se vy-
bavení vozidla, a tak dojde na příběh stěračů, což jsou vlastně loupežníci, po-
vídání o víle Mlhovce, o princezně Tachomíře, o panu Mycilinkovi, co likviduje
menší šmouhy na skle hadříkem a větší šmouhy rovnou kladivem, nebo Pepovi
Heverovi. Jak je u Jelínka obvyklé, dojde i na slovní hříčky a bizarní výjevy,
které tvůrci s naprostou samozřejmostí a kamennou tváří realizují na scéně –
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auto s obrovským růžovým jazykem pod kapotou, které příliš žere, postupně
spolyká celé vybavení vozu, uplakaní policisté neúspěšně chytají malou ka-
čenku jezdící příliš rychle, řidičem jednoho z aut v koloně je morče a podobně.

Hlavním scénografickým objektem (autorkou výpravy je Bára Čechová) je
čelní pohled na maketu žlutého (pažravého) auta v reálné velikosti, jehož
přední sklo se dá využít i jako malé jeviště pro výstupy s loutkami (v inscenaci
se objevují plošné loutky, drobní manekýni, dětské hračky či autentické před-
měty, z nichž mírná úprava vytvořila loutky – například šedé plastové trubky
se změní přidáním černobílých čepic v policisty). Maximální jednoduchost
scény je záměrná, protože s inscenací by podle tvůrců mělo divadlo zajíždět
do mateřských škol z okrajových částí Prahy, jejichž návštěva Minoru je reali-
zovatelná jen velmi obtížně. Podle dramaturgyně Ivy Kopecké proto vznikly
dvě verze – jedna cestovní, která nevyužívá divadelní svícení a je mnohem in-
teraktivnější v práci s publikem, a druhá divadelní, která se hraje na Malé scéně
a má parametry regulérního představení, ovšem s velkým podílem improvizace.

Inscenace Mami, už tam budem?, prostoupená řadou písní (naživo je
s akordeonem interpretuje Slávek Brabec, který má i drobné herecké úkoly),
dává (konečně) velký prostor skvělé herečce Lence Volfové, která suverénně
opanuje jeviště jako laskavá, ale také rozhodná Maminka. Roztomile poplete-
nému Tatínkovi v podání Jiřího Jelínka je naprosto rovnocennou partnerkou
ve všech potrhlých improvizacích, drobných špílcích a legráckách, které jsou
někdy zamířeny i na starší diváky. Rodinná inscenace (zamýšlená pro děti už
od 3 let, ale určitě pobaví i děti starší) o cestování autem, hraná energicky a ná-
paditě, se v Minoru zkrátka povedla.

Divadlo Minor (Malá scéna), Praha

Jiří Jelínek: Mami, už tam budem?

Režie: Jiří Jelínek, dramaturgie: Iva Kopecká, výprava: Bára Čechová, hudba:
Marek Doubrava a Slávek Brabec.
Psáno z premiéry 15. března 2015.

Autor: Kateřina Lešková Dolenská
Publikováno: 14. 6. 2015

Loutkář 3/2015, s. 16.

•
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Pozor, pohádka!

Mami, už tam budem? – tahle věta by určitě obsadila jednu z čelných míst
v hitparádě únavných dětských otázek, a právě tak Jiří Jelínek pojmenoval svou
novou autorskou inscenaci pro divadlo Minor. Autopohádky s podtitulem Pro
malé autisty a velké nemotory vycházejí z osvědčených postupů, které dobře
známe ze všech Jelínkových autorských projektů: bezprostřední slovní humor
(určitá dětinskost je k dobru věci, navíc je vždy vynalézavá a nikdy vlezlá), po-
užívání obyčejných hraček jako loutek, používání předmětů jako loutek (v
tomto případě kusy instalatérských trubek s kolenem, které zpodobňují do-
pravní policisty – čím vyšší šarže, tím větší, příslušníci prominou, trubka), mu-
zikálnost, nevtíravý kontakt s publikem.
Mami, už tam budem?

Město, dopravní zácpa, která se nehýbe ani o píď, malé žluté autíčko a v něm
manželé (Lenka Volfová a Jiří Jelínek), kteří vzpomínají, jak v podobných si-
tuacích zabavovali své děti příběhy. Využili vše, co bylo na dohled – voňavý
stromeček, princezna Tachomíra, která milovala rychlou jízdu, šikovný za-
chránce Pepík Hever, kocour „mycilinka“, co vyčistí každé sklo (na příliš velké
znečištění však bere kladivo), víla mlhovka. Mikropříběhy jsou podobně jako
v Jelínkově Dášeňce volně zavěšeny za sebou, někdy spojeny motoristickým
žargonem: maminka je už vyřízená, a když auto žere, tak se ozývá mlaskavý
jazyk zpod kapoty, která polyká ostatní účastníky silničního provozu. Insce-
nace Mami, už tam budem? je povedená přehlídka nápadů (a velice dobrá te-
rapie pro rodiče), ale proti předchozímu minorskému kusu Anežka chce tančit
(pravda, zaměřenému na o něco málo starší publikum) se jedná přece jen
o méně ambiciózní hříčku. Chce především pobavit maličké, uklidnit veliké
a zdůraznit, že tou hlavní navigací je láska. Což zní možná kašírovaně a afek-
tovaně, ale je to pravda.

Divadlo Minor – Jiří Jelínek: Mami, už tam budem? Režie Jiří Jelínek, drama-
turgie Iva Kopecká, výprava Bára Čechová, hudba Marek Doubrava, Slávek
Brabec. Premiéra 15. března 2015.

Autor: Kateřina Kočičková
Publikováno: 14. 4. 2015

Divadelní noviny. [http://www.divadelni-noviny.cz/mami-uz-tam-budem-recenze]

•
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Robin Hood
Jiří Landa 70 %
(zadáno: 4.2.2016, počet hodnocení: 2531)
přínosný / zajímavý komentář
P. Vodička a L. Vagnerová vytvořili svoji verzi příběhu o slavném zbojníkovi.
V muzikálově zjednodušené formě určené dětským divákům dokázali zřetelně
vystihnout hlavní dějovou linku, která může v dětech vzbudit zájem o další
sledování této postavy. Muzikál příjemně obohacuje repertoár Minoru a je až
s podivem, jak v něm všichni účinkující obstáli – v tomto směru bych vyzdvihl
zejména výtečně zvládnutou choreografii. Tvůrci touto inscenací paradoxně
uštědřili políček mnoha českým muzikálovým velkoprodukcím. Minimálně
o několik dobrých tónů (a to nejen kvůli zajímavé hudbě) je totiž převyšuje.
Helena Grégrová 70 %
(zadáno: 29.1.2016, počet hodnocení: 1110)
přínosný / zajímavý komentář
75%. Romantika jak sviň!
Michal Novák 60 %
(zadáno: 28.9.2015, počet hodnocení: 811)
přínosný / zajímavý komentář
Lenka Vagnerová, jedna z největších osobností zcela jiných sfér divadla, při-
nesla do Minoru jistě vítané osvěžení. Nejde snad ani tolik o to, jak minorské
herce v této inscenaci rozpohybovala, důležité je setkání s jiným typem zkou-
šení a viděním divadla. Robin Hood je výrazové divadlo, pohybového gesta
i vtipu. Jen nerozumím dramaturgii, která prakticky vůbec nepracuje s mytic-
kým rozměrem příběhu a redukuje vše na jednoduchou pohádku (s „drsnými“
prvky). Vysvětlení, proč se Robin stal legendou, tomu hodně chybí. Hudební
stránka inscenace mytičnosti také mnoho nepřispívá, slouží vyprávění.

Autor: redakce
Publikováno: 28. 9. 2015

idivadlo.cz [http://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-minor/robin-hood]

•
Zápisník Jana Kerbra (No. 13)

Moje sporadické návštěvy pohybového divadla způsobily, že jsem se s tanečnicí
a choreografkou Lenkou Vagnerovou setkal poprvé jako s tvůrkyní muzikálové
podívané. Ne, nejde o žádnou komerční show, ale příjemně laskavou produkci
pro celou rodinu v Divadle Minor. Petr Vodička napsal libreto k „rockové
opoře“ (to není překlep) Robin Hood a tým muzikantů Dalibor Mucha, Luboš
Nohavica a Tomáš Vychytil text zhudebnili.

Podklad pro inscenaci je vkusný a uměřený, realizace ho nabila interpre-
tační energií a publikum s dost nízkým věkovým průměrem se v hledišti cítí
dobře. Střet spravedlivého mstitele Robina Hooda (Ondřej Bauer) a ukázko-
vého padoucha, Šerifa z Nottinghamu (Petr Reif) koření milostný trojúhelník
s dívkou z lepší společnosti Marianou (Zuzana Stavná), zaslíbenou původně
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Šerifovi, leč po galantně zbojnickém přepadení vzplanuvší prudkým citem
k Robinovi.

Ten žár je oboustranný. Robin se ovšem nevyznačuje atributy heroického
machovství, ale jde o venkovského mladíka, který se ke zbojníkům přidá poté,
co je z úradku Šerifovy zvůle vyhnán ze svého obydlí. Přepadení kočáru s Ma-
rianou a její – později proradnou – přítelkyní (Markéta Frösslová) výrazně při-
pomíná obdobný výjev z filmového Fanfána Tulipána (kostýmově i situačně).
Reifův Šerif budí odpor téměř ukázkově, ale jednostrunnost v takto rozvržené
konstelaci nevadí, byl ostatně Alan Rickman v populární filmové verzi z roku
1991 v téže postavě méně čítankově hnusným? Finálové vítězství lidu nad pa-
douchem je v novince Minoru vyřešeno tak, že příslušníci ozbrojených složek
už mají svého pána dost a v rozhodujícím střetu s povstalci ho nechají na ho-
ličkách.

Inscenace nabízí řadu hezkých a solidně zazpívaných písniček (ve sborech
tomu napomáhají i instrumentalisté naživo hrající kapely, výborní „sluchaři“).
Za všechny výjevy připomeňme parádní večeři šerifa s Marianou (o níž on už
ví, že vzplanula láskou k nepříteli) plnou vynalézavých hrátek s prostěradlem
suplujícím dlouhý stůl.

Energii, která se z jeviště přelévá do hlediště, zajišťuje i dobře volené obsa-
zení. Vždyť i v menších rolích se objevují protagonisté, jimž práce s přesnou
tělovou prezentací není cizí, kupříkladu Adámkovými projekty zocelený Pavol
Smolárik či jeden z Bratří v tricku Václav Jelínek. Někteří herci se mohou poch-
lubit i značnými muzikantskými schopnostmi (Petr Stach v partu Vypravěče).

Výraznou devizou inscenace je scénografie Jakuba Kopeckého, přitažlivá
už materiálově (prořezávaný plech, jehož otvory se dere světlo a jimiž lze
v efektním finále protáhnout „kytičky na provázcích“). Jenom jeden moment
v tomto maximálně účinném výtvarném řešení pro mě zůstává záhadou. Zlý
šerif choval lva, který ho nakonec sežere. OK. Proč se však padouchův lví erb
ve své dvourozměrné schematizaci tolik podobá jednomu ze symbolů české
státnosti?!

Je vždycky příjemné pobývat v publiku se soustředěnými, zaujatými dětmi.
Zdá se, že angličtina pro ně není takovou neznámou, jakou byla v jejich věku
pro naši generaci. Na „makarónský“ rým: Řekni nám to hned / nebo budeš
dead se ozval vědoucí dětský smích dřív, než byl význam dovysvětlen.

Divadlo Minor – Petr Vodička: Robin Hood. Režie a choreografie Lenka
Vagnerová, hudba Dalibor Mucha, Luboš Nohavica a Tomáš Vychodil, scéna
a light design Jakub Kopecký, kostýmy a masky Daniela Klimešová. Česká pre-
miéra 20. září 2015 (psáno z reprízy 16. října 2015).

Autor: Jan Kerbr
Publikováno: 21. říjen 2015

Divadelní noviny. [http://www.divadelni-noviny.cz/zapisnik-jana-kerbra-no-13]
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Jak kohouti obarvili svět. [rozhlasový spot]. Radio 1, 6.–9. 1. 2015.
10. narozeniny představení Klapzubova jedenáctka v divadle Minor. Česká televize, Zprávičky, 3. 3.

2015.
Formanových Aladin v Minoru. Českobudějovický deník. 4. 3. 2015.
Formanových Aladin v Minoru. Hradecký deník. 4. 3. 2015.
Formanových Aladin v Minoru. Pražský deník. 4. 3. 2015.
Formanových Aladin v Minoru. Ústecký deník. 4. 3. 2015.
Kousek Plzně v Praze – Aladin Matěje Formana v Minoru. Kulturissimo.cz, 9. 3. 2015.
Interaktivní inscenace v Minoru rozezpívá diváky. Loutkar.eu, 1. 4. 2015.
Černý kůň. Týden, 7. 4. 2015.
Divadlo Minor uvede hudební inscenaci Jiřího Adámka Libozvuky. Divadlo.cz, 10. 4. 2015.
Divadlo Minor uvede v premiéře Adámkovu inscenaci Libozvuky. Blesk, 12. 4. 2015.
Děti zpívají s divadlem Minor. Praha.eu, 16. 4. 2015.
Divadelní režisér a autor Jiří Adámek. Český rozhlas Vltava, Mozaika, 23. 4. 2015.
Kritický žebříček: Libozvuky. Divadelní noviny, 12. 5. 2015.
Osobnost měsíce: Jiří Adámek, režisér a scénárista inscenace Libozvuky. Divadelní noviny, 12. 5. 2015.
Divadlo Minor: Libozvuky (recenze Vladimíra Mikulky). Český rozhlas Vltava, Slovo o divadle, 23. 5.

2015.
Hon na jednorožce [rozhlasový spot]. Radio 1, 1.–5. 6. 2015.
Špičkový mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel Mateřinka. Haló noviny, 9. 6. 2015.
Výstava loutek jako předzvěst velkolepého festivalu Mateřinka. MF DNES, 10. 6. 2015.
Víkendový host [Jiří Adámek]. Český rozhlas Regina, S vámi v Praze, 21. 6. 2015.
Struny podzimu se vrací k dětem. Českobudějovický deník, 26. 8. 2015.
Struny podzimu se vrací k dětem. Hradecký deník, 26. 8. 2015.
Struny podzimu se vrací k dětem. Plzeňský deník, 26. 8. 2015.
Struny podzimu se vrací k dětem. Ústecký deník, 26. 8. 2015.
Struny podzimu nabídnou dětem Robina Hooda. MF DNES, 26. 8. 2015.
Bruncvík a lev [rozhlasový spot]. Radio 1, 27. 8.–4. 9. 2015.
Bruncvík a lev [rozhlasový spot]. Český rozhlas, 28. 8.–5. 9. 2015.
Bruncvík a lev divadla Minor bude k vidění na Novoměstské radnici. Divadlo.cz, 31. 8. 2015.
Bruncvík se ukáže na radnici. Pražský deník, 1. 9. 2015.
Rodiny (nejen) s dětmi, zpozorněte! Bruncvík a lev v pražském Divadle Minor. Český rozhlas

Radiožurnál, Tipy na víkend, 4. 9. 2015. 
Sezona loutkového Divadla Minor bude věnována hrdinům. Blesk, 10. 9. 2015.
Sezona loutkového Divadla Minor bude věnována hrdinům. Divadlo.cz, 10. 9. 2015.
Hrdinové nerezaví. První novinkou Divadla Minor bude muzikál Robin Hood. Týden, 10. 9. 2015.
Divadlo Minor připravuje muzikál Robin Hood. CZeCOT.cz, 14. 9. 2015. 
Divadlo Minor připravuje muzikál Robin Hood. Divadlo.cz, 14. 9. 2015.
Divadlo Minor zpracovává Robina Hooda po svém. Kulturissimo.cz, 14. 9. 2015.
Slavnosti hudby. Struny dětem. Story, 14. 9. 2015.
Robin Hood [rozhlasový spot]. Český rozhlas, 14. 9. 2015.
Robin v Minoru. Metro, 15. 9. 2015. 
Rodinný muzikál Robin Hood v pražském Divadle Minor. Český rozhlas Vltava, Mozaika, 17. 9. 2015.
Robin Hood v pražském Divadle Minor. Český rozhlas Vltava, Mozaika, 24. 9. 2015.
Koho byste tento týden pozvali na panáka a proč? [Jan Hřebejk]. Reflex, 1. 10. 2015.
Ceny Divadelních novin. Divadelní noviny, 13. 10. 2015.
Lenka Vagnerová na cestě. Taneční zóna, 26. 10. 2015.
Cenu loutkářů Erik získala hra Mami, už tam budem? MF DNES, 9. 11. 2015. 
Černý kůň. Týden, 9. 11. 2015.
Demokracie [rozhlasový spot]. Český rozhlas, 11.–17. 11. 2015.
Noc divadel v Noční Čajovně. Český rozhlas Vltava, Čajovna, 21. 11. 2015.
Rozhovor s Ivou Kopeckou, dramaturgyní divadla Minor. Radio 1, 8. 12. 2015.

6 b) Pr 2015 – souPis Pr článků, tV a rozhlasoVých šotů
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7. ocenění, ÚsPěchy, Účast 
na festIvalech v daném roce

lIbozvuky
Jiří Adámek nominován na Osobnost měsíce (Divadelní noviny 10/ 2015)
„S aktuálními trendy „divadla spoutaného s hudbou“ experimentující režisér dlouhodobě
spolupracuje i s pražským divadlem Minor zaměřeným na dětského diváka. Po delším čase
(po Knize džunglí z roku 2007) i tam opět vstoupil do hájemství sobě nejbližšího – ab-
straktní práce se sólovými hlasy a voicebandy, podpořené výraznou výtvarnou stylizací.
Vytvořil kontaktní inscenaci plnou asociací, hraní s fantazií a tajemství pro věkovou kate-
gorii 5+, inspirovanou hlasovými postupy Bobby McFerrina. Svou komunikativností a při-
tom mnohovrstevnatou prací s rytmy, zvuky a významy, i výtvarným pojetím – především
hrou se světly, je výjimečná v kontextu nejen českého divadla pro tuto věkovou kategorii.“

• Jiří Adámek byl nominován na cenu Divadelních novin za autorství a režii insce-
nace Libozvuky.

• Nominovány jedním hlasem na Inscenaci roku. (Ceny Divadelních novin)
• Nominovány 2 hlasy na Cenu divadelní kritiky v kategorii Inscenace roku.
• Marek Doubrava získal Cenu divadelní kritiky za hudbu k inscenaci Libozvuky.
• 19. června 2015 byly uvedeny v rámci festivalu Pražské Quadrienale 2015. 
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mamI, už tam budem? – loutková inscenace roku
Inscenace obdržela cenu Erik v rámci přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem,
a to na základě hlasování odborné veřejnosti o nejinspirativnější počin v oblasti
loutkového a alternativního divadla za uplynulou sezónu.

robIn hood
• Nominován dvěmi hlasy na Inscenaci roku. (Ceny Divadelních novin)
• Taktéž nominován dvěma hlasy na Cenu divadelní kritiky v kategorii Inscenace

roku.
• Jakub Kopecký byl 3 hlasy nominován na roku 2015 za scénografii.

Minor byl jedním hlasem nominován v anketě Divadlo roku.

anežka chce tančIt na mateřince
16. června 2015 se hrála na festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka
v Liberci. 

bruncvík a lev
5. a 6. září 2015 byl uveden v rámci Dnů evropského dědictví. 

mamI, už tam budem?
27. září 2015 uvedeno na festivalu Mezi ploty. 

– 43 –



8. další ProJekty dIvadla v daném roce
(vlastní festivaly, přehlídky atd.) 

mInor bez hranIc
Zábavně-vzdělávací dílny, workshopy
Více informací viz 4b.

galerIe mInor
Nová interaktivní výstava Jakuba Zicha Les aneb dobrodružství nečeká!

výstavy v galerII Ponorka
Po celou sezónu probíhají každý měsíc jiné výstavy v galerii Ponorka. Tento prostor
slouží k odpočinku diváků, především školních dětí, během představení. K výsta-
vám se dle přání tvůrců konají vernisáže.

Písně dIvadla mInor Iv.
Křest nového CD proběhl v září 2015. 

noc dIvadel 2015
V sobotu 21. 11. se konala Noc divadel. Jelikož většina minorských diváků již večer
odpočívá, uspořádali jsme Den divadla Minor. 
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9. hosté dIvadla v daném roce
Divadlo bratří Formanů 
aladIn
Matěj Forman, tým loutkoherců a vypravěčka příběhu vytvářejí magické předsta-
vení, kde před očima diváků za pomoci stínoher, loutek, bohaté výtvarné dekorace
i působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, brány starobylého města,
velkolepé paláce orientu i samota pouště. Toto rodinné představení hledá všemo-
žnými prostředky způsob, jak přenést dětské i dospělé diváky do míst, kde na samé
hranici fantazie začíná cesta a na ní velké dobrodružství.
(březen 2015 – 5 představení, říjen 2015 – 7 představení)

struny dětem
16.–18. října 2015
Víkend pro zvídavé děti a hravé rodiče. V rámci toho festivalu se odehrála inscenace
Robin Hood. 

Přelet nad loutkářským hnízdem
6.–11. listopad 2015
25. ročník přehlídky nejlepších loutkových inscenací profesionálního i amatérského
loutkového divadla. 

lIstování 
Projekt LiStOVáNí je cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol – před-
stavovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní
autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni
v podobě scénického čtení.

loutky v nemocnIcI
23. května proběhla v Minoru oslava desetiletého působení souboru Loutky v ne-
mocnici. Diváci se mohli potkat s loutkami a hrdiny divadelních představení a užít
si na výtvarných, hudebních i pohybových dílnách. Program završil křest CD a be-
nefiční koncert Loutkobandu, a koncertkapel Zuby nehty a Tornado Lue.
V průběhu roku 2015 pak soubor Loutky v nemocnici v Minoru odehrál 5 předsta-
vení na Malém sále.

drds – sPoluPráce s českým rozhasem
Dismanův rozhlasový dětský soubor prezentuje svou tvorbu v rámci barterové spo-
lupráce s Českým rozhlasem. Jedná se o 10 představení za sezónu. 

věcI aneb PřInes a hraJ
Improvizované interaktivní představení Divadla Bufet, ve kterém účinkuje herec
Petr Reif.
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kaPela bombarďák 
křest desky PÍP.

zš německo-českého Porozumění
Uvedení žákovských muzikálů Emil a detektivové a Alenka v říši divů.

InternatIonal choIr of Prague
Koncert mezinárodního pěveckého sboru.

Ústav Úžasu: vlk a hlad 
Autorská pohádka Jakuba Folvarečného pro děti od 3 let.
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Název organizace: MINOR

ukazatel m!rná plán 2015 skute"nost procento pln!ní srovnatelná skute"nost index: skute"nost 2015

MINOR jednotka k 31.12.2015 k plánu roku 2015 za stejné období min. roku srov. Skute". 2014

P!edstavení na vlastní scén" po"et 414 478 115,40 405 118,02
z toho : vlastním souborem po"et 365 392 107,34 339 115,63
            spolupo#adatelství-hostování po"et 49 86 175,51 66 130,30
P!edstavení na zájezdech po"et 24 24 100,00 23 104,35
P!edstavení hostujících soubor# 0 0 0 ---
tj. pronájem divadla cizím subjekt$m po"et
Náv$t"vníci na vl. scén" celkem : po"et 56 451 60 984 108,03 54 222 112,47
z toho : vlastním souborem po"et 52 101 50 972 97,83 48 363 105,39
            spolupo#adatelství / koprodukce po"et 4 350 10 012 230,16 5 859 170,88
Tr%by - v&nosy z hl. 'innosti celkem : tis. K" 6 333 7 673 121,16 6 771 113,33
z toho : ze vstupného na vl. scén! vl. souborem tis. K" 5 202 5 523 106,17 5 149 107,27
            ze spolupo#adatelství tis. K" 369 882 239,06 559 157,80
            ze zájezd$ tis. K" 105 292 278,10 366 79,78
            ostatní v%nosy tis. K" 657 976 148,55 698 139,82
Tr%by - v&nosy  z dopl(. 'innosti celkem : tis. K" 630 661 105,00 607 108,98
z toho : za pronájmy divadel. sálu tis. K" 150 155 103,33 72 215,28
            za pronájmy ostatních prostor tis. K" 30 2 7,67 32 7,19
            ostatní v%nosy z D& tis. K" 450 504 112,04 503 100,24
Doplatek hl.m.Prahy na 1 p!edstavení na vl.scén" v K" 76 972 67 652 87,89 77 933 86,81
Doplatek hl.m.Prahy na 1 náv$t"vníka na vl.scén" v K" 475 505 106,26 538 93,80
Nabídnutá místa, kapacita divadla po"et 67 129 64 080 95,46 58 633 109,29
Náv$t"vnost na vl. scén" % 85 95 111,96 92 103,44
Tr%ebnost na vl. scén" % 70 78 111,88 77 101,71
Pr#m"rná cena vstupenky  K" 99 105 106,09 105 100,03
Po'et premiér po"et 3 3 100,00 5 60,00
Po'et derniér 4 4 2 200,00

Zpracoval / tel: Ing. Tomá' Záme"ník / 222 230 876 Schválil: Ing. Zdenek Pechá"ek
Dne:  8.2.2016

V!konové ukazatele divadel - skute"nost rok 2015

divadlo Minor

titul: v!cné inscenáto"i hosté tantiemy (%) tantiemy (tis. K!)

Libozvuky 488 200 100 12,00% 36 824

Mami u! tam budem? 60 123 20 13,00% 24 227

Robin Hood 948 485 400 17,00% 55 1 889

* pouze pro premiéry uvedené v daném roce

po"izovací náklady / v#cné = náklady na v$robu kost$m% a jevi&tní dekorace
po"izovací náklady / inscenáto"i = honorá" re!ie, scéná", dramaturgie, v$tvarník kost$m%, v$tvarník dekorací, hudba, choreografie
autorské honorá"e / hosté = jednorázov$ honorá" herc%m za nazkou&ení inscenace

Vypracoval: Tomá! Záme"ník Schválill: Zdenek Pechá"ek

Dne: 8.2.2016

Po"izovací náklady* Náklady celkem        
(tis. K')

Autorské honorá"e

10. výkonové ukazatele – návštěvnost 
a tržebnost, náklady na jednotlivé isncenace

10.1  náVštěVnost a tržeBnost

10.2  náklady na noVé inscenace   k 31. 12. 2015



11. zPráva o výsledku hosPodaření

11.1  rozBor hosPodaření Po za rok 2015
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                        Rozbor hospp     
HHllaavvnníí !!iinnnnoosstt        v tis. K"
MINOR SScchhvv.. rroozzpp.. UUpprraavv.. rroozzpp.. SSkkuuttee""nnoosstt %% ppllnn##nníí SSkkuuttee""nnoosstt

22001155 kk 3311..1122.. 22001155 kk 3311..1122..22001155 kk UURR kk 3311..1122..22001144
VV$$NNOOSSYY  cceellkkeemm ((mmiimmoo úú""eett 667722)) 6%333,0 7%672,8 7%673,3 100 6%771,4
z toho :      ze vstupného na vl. scén# 5%202,0 5%733,6 5%523,2 96 5%148,7
                  ze spolupo!adatelství 369,0 671,5 882,1 131 558,9
                  ze zájezd& 105,0 292,0 292,0 100 366,2
                  ostatní v'nosy 657,0 975,7 975,9 100 697,6

NNÁÁKKLLAADDYY cceellkkeemm 38%215,0 40%010,4 41%014,3 103 38%344,8
z toho vybrané polo(ky
SSppoott!!eebboovvaannéé nnáákkuuppyy - z toho:
spot!eba materiálu (501) 3%943,0 3%630,7 3%630,4 100 2%416,6
spot!eba energie (502) 1%295,0 645,4 645,4 100 1%476,6
SSlluu((bbyy - z toho:
opravy a udr(ování (511) 650,0 650,0 681,7 105 591,5
cestovné (512) 75,0 67,3 67,2 100 94,8
náklady na reprezentaci (513) 120,0 22,7 22,7 100 149,3
nájemné a slu(by (nebyt.prost.) (518) 496,0 541,9 541,8 100 510,6
úklid (518) 25,0 27,0 26,9 100 437,4
v'kony spoj& (518) 246,0 256,8 256,6 100 256,3
honorá!e exter. um#lc& (518) 8%176,0 8%871,3 9%875,6 111 8%418,6
tantiémy (518) 625,0 968,4 968,3 100 649,2
propagace (518) 1%042,0 550,8 604,7 110 777,9
OOssoobbnníí nnáákkllaaddyy - z toho: 0,0 0,0 0,0 0 0,0
pros!edky na platy (521 030x) 11%259,0 12%029,5 12%018,9 100 10%987,0
ostatní osobní náklady (521 031x) 1%130,0 1%523,3 1%523,3 100 1%086,2
zákonné soc. poji)t#ní (524) 3%941,0 4%138,0 4%137,9 100 3%794,9
zák. soc. náklady - FKSP(527 030x) 529,0 552,8 552,7 100 507,4
DDaann## aa ppooppllaattkkyy (53x) 0,0 0,0 0,0 0 0,0

OOssttaattnníí nnáákkllaaddyy - 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 0,0
manka a )kody (547) 0,0 0,0 0,0 --- 0,0
OOddppiissyy ddlloouuhhooddoobbééhhoo mmaajjeettkkuu 0,0 0,0 0,0 0 0,0
z dotace hl.m.P.-zdroj 416 (551 03xx-08xx) 1%412,0 985,0 931,8 95 1%221,5
ze stát.dotace a zahrani"í (551 09xx) 0,0 0,0 0,0 0 0,0
DDrroobbnn'' ddlloouuhhoodd.. mmaajjeetteekk (558) 2%550,0 1%661,0 1%661,0 100 2%669,2
DDaa** zz pp!!ííjjmm&& (591) 0,0 0,0 0,0 0 0,0

HHoossppooddáá!!sskk'' vv''sslleeddeekk -31%882,0 -32%337,6 -33%341,0 -31%573,4
**))

NNeeiinnvveessttii""nníí pp!!íísspp##vveekk 31%882,0 32%337,6 32%337,6 31%563,0
SSttááttnníí ddoottaaccee 
Ostatní (672)
CCeellkkoovv'' vv''sslleeddeekk hhoossppooddaa!!eenníí 0,0 0,0 -1%003,4 -10,4
**)) VVee sslloouuppccii sskkuuttee""nnoosstt uuvváádd##jjttee:: 
   - vv !!ááddkkuu nneeiinnvveessttii""nníí pp!!íísspp##vveekk skute"n# poskytnuté finan"ní prost!edky v roce 2015 plus p!ípadn' proú"tovan' odvod z fondu investic
     za sou"asného zv')ení neinvesti"ního p!ísp#vku
   -- vv !!ááddkkuu ssttááttnníí ddoottaaccee skute"n# poskytnuté fin. prost!edky ze státního rozpo"tu prost!ednictvím hl. m. Prahy
   -- vv !!ááddkkuu oossttaattnníí proú"tované fin. prost!edky na ú"tu 672 nap!. odpisy ze st. dotace, OPPK, dotace ze stát. fond&, M+, Agentur atd.
Zpracoval/a/:   Tomá) Záme"ník Schválil/a/:   Zdenek Pechá"ek Dne  8.2.2016
telefon:   222 230 876
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DDooppll!!kkoovváá ""iinnnnoosstt
SScchhvváálleenn"" rroozzppoo##eett SSkkuuttee##nnoosstt

22001155 kk 3311..1122.. 22001155
VV$$NNOOSSYY  cceellkkeemm 630,0 661,5

NNÁÁKKLLAADDYY cceellkkeemm 565,0 358,5
z toho vybrané polo%ky
SSppoott!!eebboovvaannéé nnáákkuuppyy
z toho: spot!eba materiálu 20,0 16,4
            spot!eba energie 30,0 16,2

SSlluu%%bbyy
z toho: opravy a udr%ování 0,0 0,0
            cestovné 0,0 0,0
            nájemné a slu%by (nebyt.prostory) 0,0 0,0
            úklid 0,0 0,0
            v"kony spoj& 15,0 22,4

OOssoobbnníí nnáákkllaaddyy - z toho:
mzdové náklady (521 003x) 5,0 117,3
ostatní osobní náklady 115,0 4,5
zákonné soc. poji't(ní 39,0 39,9
zák. soc. náklady - FKSP 1,0 1,2

DDaann(( aa ppooppllaattkkyy (53x) 0,0 0,0

OOssttaattnníí nnáákkllaaddyy - z toho: 0,0 0,0
smluvní pokuty a úroky z prodlení
jiné pokuty a penále
manka a 'kody

OOddppiissyy ddlloouuhhooddoobbééhhoo mmaajjeettkkuu 0,0 0,0
z toho: z budov a staveb (551)
            za!ízení (551)

DDrroobbnn"" ddlloouuhhoodd.. mmaajjeetteekk (558) 0,0 0,0
DDaa)) zz pp!!ííjjmm&& (591 a 595) 0,0 0,7

HHOOSSPPOODDÁÁ**SSKK$$ VV$$SSLLEEDDEEKK 65,0 303,0
 (+ zisk, - ztráta)

Zpracoval:  Tomá' Záme#ník Schválil:  Zdenek Pechá#ek
telefon: 222 230 876
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   kap. 0662
!íslo akce: 0042265
Název akce: Rekonstrukce zvukového za!ízení Velké scény
Adresa akce: Vodi"kova 6, 110 00 Prahga

I!-Organizace: 00064351 MINOR Typ: PO 

Zodpov#dná osoba: Ing. Zdenek Pechá"ek Telefon: 777 680 080

Správce akce: radní Wolf

Zahájení akce(rok):  2015         Ukon"ení akce(rok): 2016 Typ akce: R / Z

Finan"ní profil akce   v   k o r u n á c h   (na 2 desetinná místa)    v K"
Náklady Profinanc. Rozpo"et Rozpo"et Skute"né Nedo"erpané Rozpo"et Zb$vá 

akce KV schválen$ upraven$ - KV "erpání KV schválen$ po%adavek na
celkem a IP z FI KV a schvál.pou%ití KV pro ponechání KV KV
(CNA) do IP z FI (k IA) a IP z FI nebo vrácení event. IP z FI

31.12.14 rok 2016 dal&í roky
C E L K E M 4#562,00 0,00 4#562,00 4#562,00 2#303,30 258,70 2#000,00 0,00
Zdroje:  KV - HMP 4#562,00 4 562,00 4 562,00 2#303,30 258,70 2 000,00

KV - státní 0,00
FI k IA - PO 0,00
KV - ostatní 0,00

4 562,00 0,00
dal&í roky 2017 2018 2019 2020 2022 2023 dal&í…
rozpis: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zdroje: KV - HMP

Nákl.akce (p'v.): KV - státní
FI k IA - PO
KV - ostatní

Komentá!
Stru"n$ popis IA, zd'vodn#ní a dal&í informace

Zpracoval: Schválil: Datum:
Tomá& Záme"ník Zdenek Pechá"ek 8.2.2016

Poznámka
Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.14 + Skut."erp.2015 (KV a IP z FI) + Nedo"erp.KV 2015 + Schvál.rozp.KV 2016 + Zb$vá.po%ad.na dal&í roky
CNA a "ástky v jednotliv$ch letech jsou uvád#ny v"etn# DPH. PO - p(ísp#vková organizace
IA - investi"ní akce KV - kapitálové v$daje
PIA - P(ehled o investi"ní akci (formulá() IP - inv. prost(edky
Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestav#ná stavba,  Z - akce zahajovaná v daném roce FI k IA - fond investic (vlastní zdroje) PO související s IA 

              

rok 2015

K a p i t á l o v é   v $ d a j e
v"etn# pou%ití vl. zdroj' z FI k IA, státní dotace a ostatních zdroj' (fond' EU apod.) 

P!ehled o investi"ní akci

Kapitálové v!daje byly u"ity na:  
- po#ízení nového digitálního mixá"ního pultu s p#íslu$enstvím, v%etn& jeho instalace a za$kolení obsluhy 
- ozvu%ení hledi$t& a jevi$t& 
- dopln&ní a obnovu komponent ozvu%ení (adaptéry, signálová kabelá", aktivní reproboxy apod.) 
- analogové a digitální signálové cesty a p#ípojná místa 

V roce 2016 je plánována technická a technologická úprava zvukové kabiny a rekonstrukce akustiky divadelní sálu a zvuka#ské kabiny 

 

    
 

     
     

     

  

   2015         Ukon"     

  
     

     
           

  
     # # # # #

   #   #  
  

    
  

 
 

   
   

    
  

      

  

            
      

         
                              

              

K a p i t á l o v é   v $ d a j e
v"etn# pou%ití vl. zdroj' z FI k IA, státní dotace a ostatních zdroj' (fond' EU apod.) 
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OOrrggaanniizzaaccee:: MMIINNOORR

PO (odm!"ující podle na#ízení vlády $. 564/2006)

        PPllnn!!nníí ppoo$$ttuu zzaamm!!ssttnnaanncc%% aa pprroosstt##eeddkk%% nnaa ppllaattyy zzaa rrookk 22001155

MM!!rrnnáá RR oo kk SSkkuuttee$$nnoosstt %% SSkkuuttee$$nnoosstt
      UU kk aa zz aa tt ee ll jjeeddnn.. 22001155 kk 3311..1122..22001155 ppllnn!!nníí kk 3311..1122..22001144

xx))
aa bb 11 22 33 44

HHllaavvnníí $$iinnnnoosstt

Po$et zam!stnanc% p#ep. os. 40,00 40,00 100,00 38,93

Prost#edky na platy (521,030x)  tis. K$ 12&030 12&019 99,91 10&987
z toho: $erpání fondu odm!n
xx)
z toho: platové tarify tis. K$ 6&804 7&089 104,19 6&274
           osobní p#íplatky tis. K$ 1&646 1&961 119,13 1&781
           odm!ny tis. K$ 658 621 94,27 764
           p#íplatky za vedení tis. K$ 329 446 135,48 446
           zvlá'tní p#íplatky tis. K$ 260 287 110,56 253

Pr%m!rn( plat K$ 22&863 25&039 109,52 23&519

Ostatní osobní náklady tis. K$ 1&523 1&523 100,02 1&086

DDooppll""kkoovváá $$iinnnnoosstt

Po$et zam!stnanc% p#ep. os. x 0,45 x 0,45

Prost#edky na platy tis. K$ x 117 x 115

Pr%m!rn( plat K$ x 21&726 x 21&296

Ostatní osobní náklady tis. K$ x 5 x 2

Poznámka: 

Vypracoval/a/: Telefon: Datum:
Tomá' Záme$ník 222&230&876 08.02.16
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!
!
!
1. B"#né v$daje 
!
!
1.1   V$nosy z hlavní %innosti 
 

V!nosy z hlavní "innosti za období roku 2015 "iní 7.673 tis. K" (v roce 2014 6.771 tis. 

K"), co# p$edstavuje 100 % upraveného rozpo"tu. V!nosy jsou "len%ny: 

 

 

 
Základní vstupné pro dít% / dosp%lého "iní na p$edstavení na velké scén% 100,- / 150,- K" 

a na malé scén% 80,- / 120,- K" na scénu malou. Zv!&ené ceny vstupného (150,- / 250,- 

K") jsou u tzv. velkoprojektov!ch p$edstavení na velké scén%, ke kter!m $adíme 

inscenace „Klapzubova jedenáctka“, „A cirkus bude“ a „Robin Hood“, a na ve"erní 

p$edstavení na malé scén% (150,- K"). 

!
Ostatní v$nosy z hlavní "innosti zahrnují:  

- 450 tis. finan"ní dar od Allianz a.s. na v!robu inscenací 

- 239 tis. p$evod z incest. fondu na opravy 

- 105 tis. K" tr#by za prodej program'!
- 157 tis. K" tr#by ze vstupného na workshopy a prohlídky divadla 

- 25 tis. K" ostatní v!nosy (úroky, ost. tr#by – karta divák') 

 

 
!
 
1.2   Náklady z hlavní %innosti 
 

Celkové náklady za období roku 2015 "iní 41.014 tis. K" (v roce 2014  38.344 tis. K"), 

co# p$edstavuje 103 % upraveného rozpo"tu. 
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Spot!ební materiál – náklady ve v!&i 3.630 tis. K" (v roce 2014  2.416 tis. K"), co# 

p$edstavuje 100 % upraveného rozpo"tu.  

 

 
 

Slu#by v celkové v!&i "inily 15.830 tis. K", tedy 107,39 % upraveného rozpo"tu.  

P$ekro"ení upraveného rozpo"tu evidujeme u dvou polo#ek: 

 

" „Opravy a udr#ování“ – "erpáno v celkové v!&i 682 tis. K" (104,88 % upraveného 

rozpo"tu, tj. p$ekro"ení o 31 tis. K") - finan"ním objemem nejnákladn%j&í opravy 

(vyjma oprav kryt!ch p$evodem prost$edk' z investi"ního fondu) byly opravy 

kabelá#e na malé scén% a lak!rnické a malí$ské práce navazující na rozsáhlej&í opravu 

pódia a jevi&t% velké scény 

" „Honorá!e externích um"lc&“ - "erpáno v celkové v!&i 9.876 tis. K" (111,32 % 

upraveného rozpo"tu) – nav!&ení "erpání koresponduje s nav!&ením po"tu 



– 54 –

p$edstavení za rok 2015; oproti plánovan!m 365 p$edstavením byla odehrána 392. 

P$edstavení byla p$idána na základ% zv!&eného zájmu ze strany divák'. Stejn% tak 

jsme pro velk! zájem pro diváky uvedli více ne# p'vodn% plánovan!ch tzv. 

edukativních a speciálních workshop', které jsme nov% pro rok 2015 p$ipravili. 

V neposlední $ad% se "erpání polo#ky zv!&ilo i z d'vodu jednorázového nav!&ení 

honorá$e za nazkou&ení nové inscenace Robin Hood, její# zkou&ky probíhaly 

dvoufázov%. 

 

Ostatní slu!by – náklady v celkové v!&i 3.351 tis. K", co# p$edstavuje 101,62 % 

upraveného rozpo"tu. 

   

 
 

 

 

2. Dopl'ková %innost 
 
 
Divadlo Minor má #ivnostenská oprávn%ní k následujícím "innostem, které jsou 

provozovány v souladu se z$izovací listinou: 

- specializovan! maloobchod  

- agenturní "innost v oblasti kultury a um%ní 

- vydavatelské a nakladatelské "innosti 

- po$ádání odborn!ch kurz', &kolení a jin!ch vzd%lávacích akcí  
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- reklamní "innost a marketing 

- v!roba her, hra"ek a d%tsk!ch ko"árk' 

- v!roba od%v' a od%vních dopl(k' 

- hostinská "innost 

- pronájem a p'j"ování v%cí movit!ch. 

!
Za období roku 2015 dosáhlo divadlo v dopl(kové "innosti kladného hospodá$ského 

v!sledku ve v!&i 303 tis. K". Celkové v!nosy ve v!&i 661 tis. K". 

   

   !
Náklady dopl(kové "innosti jsou podrobn%ji uvedeny v p$ilo#en!ch tabulkách. 
 
 
 
 
 
 
3. Mzdová oblast 
!
Mzdové prost$edky jsou "erpány ve v!&i 12.019 tis. K", co# p$edstavuje 99,91 % 

schváleného rozpo"tu.  

Ke konci roku dosahujeme pr'm%rn! p$epo"ten! po"et zam%stnanc' 40,00. Celkov! 

pr'm%rn! m%sí"ní hrub! plat, v"etn% v&ech p$íplatk' a odm%n, "inil 25.039,- K". 

 
 
 
 
 
 
4. Kapitálové v$daje 
 
Prost$edky investi"ního fondu divadla byly vynalo#eny v celkové v!&i 3.064 tis. K". 

Z toho se jednalo o celkem 2.474 tis. K" kapitálov!ch v!daj' z prost$edk' HMP, a to na: 

- rekonstrukci zvukového za$ízení velké scény 2.303 tis. K" 

- po$ízení nové elevace na malou scénu - záloha ve v!&i 170 tis. K"  
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a dále o 516 tis. K" z prost$edk' investi"ního fondu na: 

- po$ízení mlhostroje 142 tis. K" 

- rekonstrukci toalet ve správní budov% 150 tis. K" 

- rekonstrukci prostor hereckého zázemí 149 tis. K" 

- dotykov! display 75 tis. K" 

Dle pravidel pro finan"ní vypo$ádání bylo z fondu odvedeno z$izovateli 74 tis. K" (z 

vyú"tování za rok 2014). 

 

 

 

 

5. Záv"r 
 
Za rok 2015 vykazujeme v hlavní "innosti ztrátu ve v!&i 1.003.403,79 K".  

Ztrátu navrhujeme kr!t ve v!&i 303.021,16 K" ze zisku z dopl(kové "innosti a ve v!&i 

700.382,63 K" z rezervního fondu divadla. 

 

 

V Praze 8.2.2016   

 
 
 
 

Ing. Zden%k Pechá"ek 
$editel divadla Minor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!



12. PodPorovatelé, dárcI, 
mecenášI, sPonzořI

Generální přítel divadla Minor pojišťovna allianz a.s. – finanční dar ve výši 450.000,– Kč
na výrobu jevištní dekorace a kostýmů nových inscenací.
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