
VÝROČNÍ ZPRÁVA SNĚZ TU ŽÁBU, Z. Ú. 

za rok 2019 



Hlavní činností Sněz tu žábu, z. ú. je pravidelné pořádání festivalu francouzského 

divadla Sněz tu žábu, jehož pátý ročník se uskutečnil v květnu 2019. Naším cílem je 

vytvářet prostor pro setkávání české a francouzské kultury a nabídnout co nejširšímu 

rozmanitý průřez současnou francouzskou divadelní tvorbou. Festival Sněz tu žábu si za 
uplynulých pět let vybudoval stabilní místo na pražské divadelní scéně, kterou jako 
jediná akce svého typu obohacuje o pravidelnou možnost setkávání nejen s divadlem a 
dramatem francouzské jazykové oblasti, ale i s francouzskou kulturou jako takovou. Za 
pět let se nám podařilo přeložit 28 současných dramatických textů, přivést 59 
francouzských hostů a uvést 5 francouzských inscenací. 

1. Sněz tu žábu, z. ú. 

Projekt festivalu francouzského divadla Sněz tu žábu vznikl z iniciativy studentů Katedry 

divadelní vědy FF UK a DAMU, ve spolupráci s Francouzským Institutem v Praze. 

Jeho první ročník proběhl v prostorách vinohradské Venuše ve Švehlovce od 2. do 6. 

března 2015 a jako hlavního hosta přivezl do Prahy inscenaci War Pig francouzského 

souboru Le festin de Saturne. Program prvního ročníku nabídl pražskému publiku čtyři 
nové překlady současných francouzských dramatických textů a dvě české inscenace 

reflektující francouzskou kulturu (Marienbad souboru Depresivní děti touží po penězích a 
Heavy Metal Soap Opera od Wariot Ideal). 

Druhý ročník se odehrál v Experimentálním prostoru NoD a ve Strašnickém divadle v 

termínu 12.-15.3. 2016. Program festivalu Sněz tu žábu se tentokrát rozšířil o 

dramaturgickou linii Degustace, zaměřenou na interdisciplinární spolupráce. Hlavním 
hostem byla inscenace Lišejman v režii známého francouzského dramatika, herce a 
režiséra Frédérica Sonntaga. V roce 2016 jsme kromě francouzské inscenace uvedli 5 

scénických skic, a jednu rozhlasovou hru. V prostoru divadla NoD jsme rovněž uspořádali 

interaktivní výstavu a realizovali projekci českých a francouzských krátkometrážních 

filmů. Celkem jsme představili díla deseti francouzských dramatiků a pozvali 15 

francouzských hostů. 

Pro třetí ročník, jehož program se uskutečnil 25.-28.5. 2017, festival zvolil divadelní 
prostor Studia Alta v Holešovicích. Dramaturgie festivalu se v tomto roce obohatila o 
novou linii Ántré, která cílí především na profesionální publikum a zaměřuje se na 

networking a vzdělávání. Dramaturgická linie Degustace rozšířila svůj program o 

inovativní projekt intiutivního překladu Korespondence. Hlavním hostem třetího ročníku 
byla inscenace Projet Ennuie (Projekt Nuda) francouzského souboru Le Cabinet de 
Curiosités. Rovněž jsme přivítali pět francouzských dramatiků a uvedli stejný počet 

nových překladů současných francouzských textů. 



Studio Alta se stalo stálým prostorem festivalu, jeho čtvrtý ročník zde proběhl od 10. do 

13. 5. 2018. Pražskému publiku jsme tentokrát představili renomovaného francouzského 
režiséra Pierra Meunier a jeho inscenaci Buffet à vif (Kredenc naživo). V rámci programu 
čtvrtého ročníku bylo v českém překladu uvedeno pět nových francouzských her, dva 

bloky dramatických úryvků, jeden koncert, jedna výstava, ilustrátorský battle, diskuze a 

řada dalších akcí. Kromě stále se rozšiřující programové skladby tří dramaturgických linií 

Ántré, Degustace a Banket jsme v roce 2018 rozšířili aktivity festivalu i do zahraničí. 

První ročník festivalu českého divadla v Paříži Na skok do Prahy proběhl od 4. do 7. 4. 

2018 v kulturním centru Anis Gras, umístěném na pařížském předměstí Arcueil. Paříži 
představil celkem pět českých hostů, z nichž dva dramatiky, výtvarnici, režiséra a 

zpěvačku. Do francouzštiny jsme v rámci programu prvního ročníku přeložili dvě české 

hry a úryvky z děl tří dalších autorů.  

V květnu 2019 přibyl do série festivalů ještě jeho výroční pátý ročník, který se konal od 
10. do 12. května opět ve Studiu Alta. Hlavním hostem letošního ročníku festivalu byla 
oceňovaná francouzská inscenace TIMON/TITUS hereckého kolektivu OS'O, celkem 
navštívilo všechny akce festivalu přes 400 lidí. 

V květnu 2020 (od 14. do 17. 5.) se i přes celosvětovou pandemii koronaviru uskutečnil 
šestý ročník festivalu Sněz tu žábu, a to prostřednictvím online streamů.  

Více informací o všech ročnících festivalu, včetně foto a videodokumentací je k dispozici 
na webu: sneztuzabu.cz 

2. Přehled činnosti v roce 2019 

❖ Příprava 5. ročníku festivalu francouzského divadla Sněz tu žábu

➢ překlady dvou frankofonních her vybraných dramaturgickou radou v rámci 
otevřené dramatické výzvy
■ Laura Tirandaz: Namaran. Překlad: Anna-Françoise Joseph
■ Olivier Sylvestre: Průvodce sexuální výchovou pro nové tisíciletí (Guide 

d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire). Překlad: Jacques Joseph 
➢ výběr a překlad úryvků frankofonních her do programového bodu Čerstvé 

jednohubky (Gabriel de Richaud: Když už tak kecáme, chápeš; Lucie Vérot: Dokaž 
to; Loo Hui Phang: Křehké útržky Cornelie Sno)

➢ produkční přípravy (technická koordinace, přípravy a komunikace se Studiem 
ALTA, komunikace a zajištění technických požadavků francouzského souboru 
Collectif OS’O, zajištění přepravy scény z Francie, fermany zkoušek, technické a 
produkční zajištění scénických skic a dalšího programu)



➢ komunikace s francouzskými hosty pozvanými na festival, zajištění dopravy a 
ubytování

➢ naplňování PR plánu, komunikace s médii, novináři a partnery, zajišťování inzerce, 
tvorba tiskových materiálů

➢ dramaturgická příprava:
■ scénické skici (výběr režisérů, herců, dramaturgické konzultace, produkce)
■ dramatické jednohubky (finální výběr textů, režisérů, herců, dramaturgická 

konzultace a produkce
■ diskuze (příprava tématu – Teenage hrdinové v dramatických textech pro 

dospělé –, výběr a zvaní hostů)
■ projekt Korespondence (dramaturgické vedení účastníků, příprava 

performance)
■  ateliéry a masterclass (příprava, výběr témat a lektorů)

➢ příprava francouzských a českých titulků ke všem inscenacím, scénickým 
skicám, a dalším bodům programu (festival je jazykově bezbariérový)

❖ 5. ročník festivalu Sněz tu žábu (10. - 12. května 2019, Praha, Studio ALTA)

➢ slavnostní zahájení, předání čestného uznání Ceny Grenouille – nejlepší 
inscenace frankofonní předlohy za rok 2018 (Marylin Mattei: Vnitřní nepřítel, režie 
Filip Nuckolls, Divadlo Polárka), francouzský raut

➢ vernisáž projektu Korespondence 
➢ Performativní ilustrátorský battle s názvem Divadelně-ilustrátorská freska (Kreslí: 

Aneta Bendáková, Juliette Signoret, Hrají: Mathieu Ehrhard, Pavel Neškudla)
➢ česká premiéra inscenace Timon/Titus souboru Collectif OS’O
➢ dvě scénické skicy poprvé přeložených francouzských her pod vedením českých 

režisérů (Jiří Hajdyla a Ian Mikyska)
➢ blok scénických čtení úryvků francouzských her, tzv. Čerstvé jednohubky (režie: 

Zuzana Burianová)
➢ francouzská a české konverzace pro začátečníky
➢ Masterclass s Catherine Leconte: Umělecká instituce jako živý organismus
➢ Ateliér tvorby příběhu pro začátečníky s Jankem Lesákem.
➢ koncerty kapel Vy a Valory de st. Clair 
➢ dvoudenní česko-francouzský tvůrčí ateliér CZ:FR drama, jehož výsledkem 

byla například dramatická esej či jednoaktovka, které autoři předvedli divákům 
(Autoři: Kamila Krbcová, Adam Skala, Olivier Sylvestre, Ondřej Škrabal, Laura 
Tirandaz, Daniel Vonášek, Tomáš Vůjtek)

➢ diskuze s francouzskými a českými odborníky na téma Teenage hrdinové v 
dramatických textech pro dospělé 

➢ patnáct francouzských hostů, kteří se účastnili kompletního programu festivalu
➢ vypracování media monitoringu 5. ročníku
➢ účetní uzávěrka 5. ročníku, vyúčtování grantů



❖ Příprava 6. ročníku festivalu francouzského divadla Sněz tu žábu

➢ příprava dramaturgického plánu 6. ročníku festivalu
➢ příprava a podávání grantů na rok 2020
➢ vyhlášení dramatické výzvy pro rok 2020
➢ čtení a odborné posuzování více než 250 zaslaných frankofonních her (Čtecí 

dramaturgická komise)
➢ konečný výběr čtyř dramatických textů pro scénické skici na 6. ročník festivalu, 

oslovení překladatelů a českých režisérů
■ Melissa Bertrand (FR): Interieurs. Překlad: Natálie Preslová. 
■ Guillaume Kerbusch (FR): Jimmy n'est plus la. Překlad: Jacques Joseph. 
■ Didier Poiteaux (BE): Tu comprends. Překlad: Michal Zahálka. 
■ Dorothee Zumstein (FR): Patiente 66. Překlad: Petr Christov. 

➢ tvorba PR strategie, oslovování partnerů a médií
➢ produkční přípravy 6. ročníku festivalu, jednání s experimentálním prostorem 

NoD, komunikace s francouzským souborem i vybranými autory, zadání a finalizace 
překladů frankofonních textů

➢ vypořádání se s dopady pandemie CoVid19 
➢ učinění finálního rozhodnutí, že se 6. ročník nezruší, ale odehraje se online 

v původním termínu prostřednictvím živých přenosů z Divadla NoD
➢ produkční a dramaturgické přípravy online 6. ročníku (především zajištění 

potřebné techniky a technických pracovníků, oslovování předdomluvených umělců 
pro nový specifický formát, komunikace se zahraničními hosty, kteří se sice nemohli 
festivalu fyzicky účastnit, ale rozhodli se svou „online“ přítomností podpořit a 
obohatit program festivalu, proměna dramaturgie uzpůsobená novému formátu)

➢ příprava nové propagační strategie

❖ Realizace 2. ročníku festivalu Na skok do Prahy (Fais un saut à Prague, 26. – 28. 
září 2019, Anis Gras, Gare au Théatre, České centrum v Paříži)

➢ kompletní produkční zajištění třídenního festivalu v místě konání
➢ uvedení inscenace Požitkáři Divadla Na zábradlí (režie: Jan Mikulášek) v divadle 

Gare au Théatre
➢ uvedení inscenace Deník Zloděje Divadla Masopust (scénografie a režie: Jan 

Nebeský)
➢ uvedení scénických skic přeložených českých her:
■ Ondřej Novotný: To léto (režie: Laureline Le Bris-Cep) + diskuze s tvůrci
■ koláž úryvků čtyř textů v režii Hélène Bertrand (Markéta Bidlasová: Starý 

holky, Barbora Hančilová: Trollové mezi námi, Tomáš Vůjtek: Výmlat, Daniel 
Vonášek: V kleci) + diskuze s autory a tvůrci

➢ vernisáž výstavního fotografického projektu Chlapi v zahradě. Autory fotografií jsou 
Alžběta Kočvarová a Pavel Matoušek, kteří zároveň v rámci rezidence v Paříži 
pokračovali na francouzsko-českém pokračování tohoto projektu



➢ diskuze na téma Proces zkoušení autorského divadla (České centrum v Paříži, 
účastníci: Damien Gabriac, Natálie Preslová, Jan Mikulášek, Dora Víceníková, 
Petr Christov, Guillaume Moreau a Tarik Noui)

➢ Masterclass s českým scénografem Markem Cpinem 
➢ Kurz české a francouzské konverzace pro začátečníky
➢ promítání krátkých českých filmů ve spolupráci s FAMU
➢ představení české kuchyně skrze podávání tradičního českého oběda v kulturním 

prostoru Anis Gras 
➢ domácí český raut při příležitosti zahájení festivalu

❖ Celoroční aktivity Sněz tu žábu, z.ú. dramaturgického a lingvistického charakteru

➢ dramaturgické poradenství v oblasti výběru textů z francouzské oblasti (české 
divadelní scény, ČRo, …)

➢ propagace současné francouzské dramatiky (čtení současných francouzských 
her – v roce 2019 cca 250 her –, překládání úryvků, tvorba anotací, následné 
rozesílání nabídky dramaturgům českých scén)

➢ dramaturgický feedback autorům, jejichž texty dramaturgická rada přečetla, 
možnost dlouhodobější spolupráce nad texty 

➢ překlady a tlumočení (zajišťování uměleckého překladu, tlumočení odborných 
diskuzí z umělecké oblasti)

➢ aktivní sledování současné francouzské scénické tvorby (výjezdy pracovníků 
ústavu do Francie na prestižní festivaly a na konkrétní vytipované inscenace v 
průběhu celého roku)

➢ aktivní sledování současné české scénické tvorby (databáze všech premiér 
českých inscenací, vytvořených podle frankofonních předloh, aktivní sledování 
těchto premiér pracovníky ústavu)

➢ udělení Ceny Grenouille (ocenění nejoriginálnější české inscenace frankofonní 
předlohy, cena pomáhá popularizovat frankofonní dramatiku v Česku a 
upozorňuje i na žánrově jiné druhy textů, než jaké jsou v Čechách obecně rozšířené 
– např. oblíbené bulvární komedie) 

❖ Celoroční aktivity Sněz tu žábu z.ú. produkčního a propagačního charakteru

➢ poradenství v oblasti uvádění zahraniční dramatiky (autorská práva, překlad, 
doprovodné diskuze a besedy, kontaktování a spolupráce s francouzskými autory) 

➢ přípravy k vydání antologie současné francouzské dramatiky (ve spolupráci s IDU, 
kniha vyjde v roce 2021)

➢ spuštění nového webu www.sneztuzabu.cz v české a francouzské verzi, obsahující 
mj. katalog doposud přeložených her

http://www.sneztuzabu.cz


Hlavním cílem festivalu Sněz tu žábu zůstává seznamování českého publika s 

nejzajímavějšími tendencemi současného francouzského divadla, a to prostřednictvím 

původních inscenací i scénických prezentací textů, které mají potenciál oslovit české 

diváky a české divadelní profesionály. Všemi událostmi, které festival nabízí, se snažíme 

vytvářet prostor určený k setkávání a interakcím mezi francouzskou a českou kulturou.  

Poslední roky nám potvrdily, že o francouzské divadlo a dramatiku je v Čechách zájem, 
“naši” autoři a jejich texty se čím dál častěji dostávají do českých divadel, rozhlasu, 
atd.  

Festival Sněz tu žábu vzniká především ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. 
Pravidelně spolupracujeme s autorskoprávními agenturami Dilia a SACD (Société des 
auteurs et compositeurs dramatiques) a s Katedrou divadelní vědy FF UK. Za vyjádřenou 
podporu do příštích ročníků letos vděčíme Institutu umění - Divadelnímu ústavu. Velmi 
podstatná jsou pro nás také umělecká partnerství s českými divadly: dosud jsme 
spolupracovali s Divadlem Letí, Divadlem X10 a Jihočeským divadlem. Novou spolupráci 
jsme navázali s Kanceláří Kreativní Evropa, a to prostřednictvím workshopu určeného 
odborné veřejnosti v rámci dramaturgické linie ántré. NA SKOK DO PRAHY - festival 
českého divadla v Paříži  

Každoročně festivalový tým udílí také Cenu Grenouille. Ta byla založena při festivalu 
Sněz tu žábu jako ocenění pro výrazné české inscenace frankofonních předloh. Poprvé 
byla udělena v rámci druhého ročníku, tedy za rok 2015, kdy ji získala inscenace hry 
Rogera Vitraka Viktor aneb Dítka u moci z pražského Divadla v Dlouhé v režii Jana 
Mikuláška. Za rok 2016 byla Cena udělena inscenaci Klicperova divadla v Hradci Králové 
Pěna dní režijního dua SKUTR. Letos ji za rok 2017 získala divadelní společnost Masopust 
s oceňovanou inscenací Deník zloděje (Genet - Bridel - König). Tuto inscenaci 
považujeme za natolik reprezentativní, že jsme se rozhodli ji přivézt do Francie, kde 
byla v roce 2019 uvedena v rámci druhého ročníku festivalu Na skok do Prahy. V roce 
2019 jsme v rámci Ceny Grenouille udělili Čestné uznání za dramaturgický počin divadlu 
Polárka a v roce 2020 jsme cenu udělili A Studiu Rubín za inscenaci Věci.  

5. Členové Sněz tu žábu, z. ú.  

Správní rada:  

Bc. Michal Zahálka Bc. Jana Jurčová Bc. Adéla Hrubešová  
Revizor:  

Regina Havránková  

Ředitel:  

Natálie Preslová  



6. Dramaturgické zajištění festivalu 

Mgr. Natálie Preslová, ředitelka festivalu 
Dramaturgyně a překladatelka, umělecké vedení divadla NoD, doktorandka Katedry 
divadelní vědy FF UK. Kromě působení v prostoru NoD pravidelně spolupracuje také s 
Českým Rozhlasem, s Jihočeským divadlem v Budějovicích a dalšími. 

MgA. Linda Dušková, PhD., šéfdramaturg festivalu 
Režisérka, dramaturgyně, externí pedagog na KALD DAMU. Pravidelně spolupracuje na 
divadelních a jiných uměleckých projektech v Čechách a ve Francii (např. Théâtre Studio 
de Vitry, Nouveau théâtre de Motreuil, Anis Gras, Radio France, Divadlo Alfa, 
Východočeské divadlo Pardubice, Duncan centre a další). 

Mgr. Jacques Joseph, PhD., překladatel a dramaturg 
Překladatel a filosof, odborný asistent na KDFPV PřF UK. V současnosti pracuje jako 
badatel na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK a zároveň se věnuje 
překladům z a do francouzštiny. Jako dramaturg či asistent režie se podílel na řadě 
mezinárodních projektů (UBUs/UBUdnes; Karavana deseti slov…). 

7. Účetní uzávěrka 2019 

 



 



 



 



 

 


