Minor
Scéna hlavního měSta Prahy

výroční zpráva
za rok 2014
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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 zaměřuje na rodiče s dětmi, čemuž odpovídá jak repertoár, tak také hrací časy. Pro
veřejnost hraje od čtvrtka do neděle na dvou scénách. minor se díky podvečerním představením stává mnohem více otevřeným 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 experimentálních forem. Žánrově je škála repertoáru také poměrně pestrá, ve většině
inscenací 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.
v minoru působili a působí jak mladí tvůrci, většinou absolventi katedry alternativního 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, arnošt Goldﬂam aj.
minor nemá vlastní soubor, herci a další tvůrci jsou najímáni na každou inscenaci
zvlášť podle potřeb režiséra a daného žánru. tento systém umožňuje najímat
umělce s nejlepšími požadovanými dovednostmi a režisér 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.
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minorské inscenace získávají řadu ocenění na domácích i zahraničních festivalech
a hrály se v řadě států z celého světa (new york, Japonsko, Jižní Korea, mexiko,
Indonésie, německo, Polsko, Slovinsko, Slovensko, rusko), inscenace Z knihy
džunglí se dosud hrála v šesti jazycích, ve slovenštině, slovinštině, polštině, japonštině, 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 jiných divadel, a jakýkoli výjezd bývá technicky velice náročný, často nerealizovatelný díky přizpůsobení inscenací budově a vybavení minoru.
v roce 2014 divadlo minor odehrálo 339 vlastních představení.
Díky podpoře magistrátu může pražským dětem nabídnout za nízké vstupné vysoce kultivovanou divadelní podívanou.

Další aktivity DivaDla
v prosinci 2011 byla otevřena Pasáž Minor, ze které díky několika stavebním úpravám vzniklo rozšířené divadelní foyer. naleznete zde obchod divadla minor nabízející suvenýry k představením a vybrané zboží pro děti, pokladnu,
občerstvení mamacoffee, prostor Barloutka, kde se začínají koncipovat edukativní workshopy a především rozšířenou Galerii Minor, kde vznikají celoroční
interaktivní výstavy. v současné době zde naleznete výstavu dvorního výtvarníka minoru Jakuba Zicha zvanou Dvorek Josefa Minora, která byla pro svou
oblíbenost prodloužena o další rok. Pasáž umožňuje divadlu rozvíjet další doprovodné aktivity pro celou rodinu, o víkendech zde například probíhají pod
vedením profesionálních výtvarníků, často scénografů spolupracujících s divadlem, tvůrčí dílny pro děti.
v mezipatře funguje už od otevření divadla galerie Ponorka, kde se střídají výstavy
každý měsíc.
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,
v předešlém roce jsme pro vás připravili sedm nových inscenací a to věru není
málo. rok 2014 pro nás byl výzvou, ostatně stejně jako ty předcházející.
Při vzniku inscenací jsme se v tomto roce zaměřili především na kontakt s diváky,
který v divadle rodinného typu považujeme za zásadní. tomuto zadání se snažíme přizpůsobit divadelní prostor – vyndaváme sedadla v sále, hrajeme ve
foyer, v pasáži, ve školní třídě či v autobusu. neobvyklý hrací prostor je velkou
výzvou pro herce, kteří mohou prolomit tzv. čtvrtou stěnu a dostat se k divákům
opravdu nablízko. nejdále jsme se dostali u inscenace Demokracie, při které
diváci pomocí hlasovacího zařízení ovlivňují dění na jevišti. tento rok se nám
také povedlo vytvořit inscenaci pro děti od 0–3 let, díky které hrajeme opravdu
pro všechny dětské věkové kategorie.
Když jsem se před lety ucházel o místo ředitele minoru, ve své koncepci jsem uvedl,
že chci vybudovat nejen divadlo, ale také kulturní centrum pro celou rodinu.
tuto vizi se nám poslední roky postupně daří naplňovat.
v nedávno otevřené pasáži minor, ze které vzniklo rozšířené foyer, rozvíjíme řadu
dalších aktivit – interaktivní výstavy, jarmarky, víkendové tvůrčí dílny, obchod,
posezení s občerstvením z přilehlé kavárny mamacoffee. nově jsme vylepšili
divadelní bar v hlavním foyer divadla a zrekonstruovali vchod na malou scénu.
co se týká nejbližších plánů do budoucna, chci se zaměřit na vzdělávací a tvořivé
workshopy k inscenacím, či divadlu obecně. tyto doprovodné programy mají
velký význam pro výchovu diváků k vnímání divadla a umění vůbec a považuji
je za další důležitou součást činnosti divadla.
Díky, díky všem!

Zdenek Pecháček
ředitel Vašeho divadla Minor
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3. Organizační struktura
3.1 Organizační Schéma

ORGANIZA!NÍ SCHÉMA DIVADLA MINOR pro rok 2014

!EDITEL

1,00

EKONOMICK!
NÁM"STEK

1,00

PROVOZNÍ
NÁM"STEK

*

ASISTENTKA
!EDITELE

1,00

HLAVNÍ Ú#ETNÍ PERSONALISTA

*

1,00

POM. EKONOM POKLADNÍK

1,00

4,00

POKLADNÍ
VSTUPENEK

2,00

VEDOUCÍ MARKETINGU A
PRODUKCE

1,00

VEDOUCÍ DÍLEN

1,00

VEDOUCÍ HS

1,00

VEDOUCÍ UTP

*

PRODUK#NÍ

1,00

UM"LECK! KA"ÉR

*

SPRÁVCE MAJETKU

1,00

OSV"TLOVA#

3,00

VEDOUCÍ STAV"#

DRAMATURG

1,00

TECHNOLOG

*

VRÁTN!

2,50

ZVUKA!

2,00

STAV"#

HEREC

2,75

V!TVARNÍK

0,90

!IDI#

0,75

GARDEROBIÉRKAMASKÉRKA

2,25

FINAN#NÍ Ú#ETNÍ

PRACOVNÍK
PROPAGACE

1,00

"VADLENA

0,80

UKLÍZE#KA

1,00

INSPICIENT

2,00

MZDOVÁ Ú#ETNÍ

INSPEKTOR
HLEDI"T"

1,00

VRÁTN!

MIKROFONISTA /
REKVIZITÁ!

1,00

EVIDENCE MAJETKU

TECH. PRAC. MS OSV"TLOVA#

1,50

UKLÍZE#/KA

POMOCN! TECHNICK!
PRACOVNÍK

1,00

ARCHIV A SPISY

PO / BOZP

UVAD"#I, "ATNÁ!I

SPRÁVA PC A PC SÍT"

PASÁ', OBCHOD, GALERIE
4. stupe$ %ízení

3. stupe$ %ízení

2. stupe$ %ízení

1. stupe$ %ízení
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*

kumulovaná funkce
zaji#t&no smluvn&

DoP#, DoPP

3.2 SOupiS zaměStnanců a SpOlupracOvníků
ZAM!STNANCI
p"íjmení a jméno

druh spolupráce

profese

úvazek

Beránková Jana

pracovní pom#r $vadlena

0,80

Cibulová Lucie

pracovní pom#r garderobiérka

1,00

%echová Barbora

pracovní pom#r um#lecká ka$érka

1,00

%í&ek Jind"ich

pracovní pom#r zvuka"

1,00

Dlouh' Miroslav

pracovní pom#r inspice / vedoucí um#lecko tech.

1,00

Dlouh' Miroslav

pracovní pom#r "idi(

0,25

Ferencová Marie

pracovní pom#r obchodní ref. / pokladní pokl. vstu

1,00

Fu(ík Karel

pracovní pom#r vrátn'

1,00

Hádr Petr

pracovní pom#r stav#(

1,00

Hakenová Kate"ina

pracovní pom#r produk(ní / tajemnice um#l. soub

1,00

Hrbata Zbyn#k

pracovní pom#r stav#(

1,00

Jína Karel

pracovní pom#r zvuka"

1,00

Kárová Zuzana

pracovní pom#r maskérka

1,00

Kárová Zuzana

pracovní pom#r garderobiérka

0,25

Kindlová Anna

pracovní pom#r obchodní ref. / pokladní pokl. vstu

1,00

Kopecká Iva

pracovní pom#r dramaturgyn#

1,00

Kotoun Michal

pracovní pom#r osv#tlova(

1,00

Krej(ová So)a

pracovní pom#r pom. ekonomka / pokl. provoz. pok

1,00

Kufr Ji"í

pracovní pom#r osv#tlova( / provozní nám#stek

1,00

Kufr Ji"í

pracovní pom#r "idi(

0,25

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

Pangrácová Krist'na

pracovní pom#r herec

0,75

Pechá(ek Zdenek

pracovní pom#r "editel

1,00

Peterka Jan

pracovní pom#r správce majetku / vrátn'

1,00

P"ikryl Jaroslav

pracovní pom#r "idi(

0,25

P"ikryl Jaroslav

pracovní pom#r ved. hospodá"ské spr.

1,00

Roubal Tomá$

pracovní pom#r tech. prac. malé scény / osv#tlov

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 vrátná

0,50

S'korová Milena

pracovní pom#r pracovník propagace

1,00

*malclová Lenka

pracovní pom#r pomocn' um#lecko technick' pra

1,00

*picnerová Vlasta

pracovní pom#r herec

1,00

*vec Martin

pracovní pom#r stav#(

1,00

*mídová Magdalena

pracovní pom#r vedoucí mark. a prod.

1,00

Vondrá$ková Lenka

pracovní pom#r herec

1,00
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Vrbová Helena

pracovní pom#r asistentka !editele

1,00

Wolf Zdenek

pracovní pom#r stav"#

1,00

Záme(ník Tomá$

pracovní pom#r ekonom. nám"stek

1,00

Zich Jakub

pracovní pom#r v'tvarník

0,90

SPOLUPRACOVNÍCI
p"íjmení a jméno

druh spolupráce

profese

úvazek

Adebayo Elisabeth

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Adebayo Elisabeth

DoPP

prodej propag. materiál& v obchod"

300 hod. / rok

Bernard Stanislav

DoPP

údr'ba PC sít"

100 hod. / rok

Boltíková Petra

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

Braunsbergerová Tereza

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20
0,20

Ferencová Marie

DoPP

uklíze#/ka

Hejduková Franti%ka

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

Hejduková Karolína

DoPP

prodej propag. materiál& v obchod"

Holubkov Jakub

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Holubová Karolína

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Horá#ková Valent(na

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

Horák Josef

DoPP

reklama, propagace, web

Jakubec Kry%tof

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

Jandlová Zuzana

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

Kindlová Anna

DoPP

uklíze#/ka

Kindlová Barbora

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Kindlová Tereza

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Kolá#ková Tereza

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Miná! Kry%tof

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Mrázek Jan

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Nesrstová Zuzana

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Nová Adéla

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Novotná Johana

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Pechá#ková Mariana

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Prchalová Markéta

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Sedláková Sára

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Sobolová )árka

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Strnadová Anna

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

)tréblová Debora

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Trefná Marie

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Vá*ová Michaela

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Vavrisová Michaela

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Vondrá%ková Linda

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Zich Mikulá%

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20

Zichová Antonie

DoP$

uvad"#/ka - %atná!/ka

0,20
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180 hod. / rok

0,20
300 hod. / rok

0,20
100 hod. / rok

0,20
0,20
300 hod. / rok

3.3. SOupiS hOStujících umělců všech prOfeSí

p!íjmení a jméno

druh um. v"konu

p!íjmení a jméno

druh um. v"konu

Adámek Ji!í

re#isér / ka

Jenick" Eduard

herec / here$ka

Adamová Sofia

herec / here$ka

Jevi$ Filip

herec / here$ka

Bako%ová Josefina

v"tvarník / v"tvarnice

Jirk& Jan

re#isér / ka

Bauer Ond!ej

herec / here$ka

Ka'kovsk" Filip

herec / here$ka

Bene% Mat(j

zvuka!

Kniha Ji!í

herec / here$ka

Boltnar Michal

herec / here$ka

Komarov Daniel

herec / here$ka

Bouzek Luká%

herec / here$ka

Koukalová Kanako

v"tvarník / v"tvarnice

Brabec Jaroslav

hudebník / hudebnice

Král Zden(k

hudebník / hudebnice

Bradá$ek Luká%

v"tvarník / v"tvarnice

Králová Andrea

v"tvarník / v"tvarnice

Bradá$ková Erika

v"tvarník / v"tvarnice

Krátk" Václav

herec / here$ka

B!ichá$ Radek

hudebník / hudebnice

Kratochvíl Karel

herec / here$ka

Bubníková Anna

herec / here$ka

Kroupa Martin

hudebník / hudebnice

Burá%ová Jana

herec / here$ka

Kroupa Mat(j

hudebník / hudebnice

Capko )tefan

herec / here$ka

Kr%ková Bouzková Dora herec / here$ka

*ern" Ond!ej

herec / here$ka

Krti$ková Anna

v"tvarník / v"tvarnice

*í#ek Mikulá%

herec / here$ka

Kubátová Barbora

herec / here$ka

Divi%ová Dominika

herec / here$ka

Kube%ová Kate!ina

v"tvarník / v"tvarnice

Doubrava Marek

k!est zp(vníku

Kufrová Kate!ina

herec / here$ka

Ducha'ová Anna

herec / here$ka

Kyselka Tomá%

herec / here$ka

Fene% Radek

zvuka!

La%tovka Ji!í

herec / here$ka

Folvare$n" Jakub

herec / here$ka

Machalová Ivana

herec / here$ka

Forman Mat(j

re#isér / ka

Máchová Marcela

herec / here$ka

Forman Petr

re#isér / ka

Matásek Jan

hudebník / hudebnice

Fülep Vojt(ch

herec / here$ka

Mucha Dalibor

hudebník / hudebnice

Hájek Robert

herec / here$ka

Na$eva Monika

herec / here$ka

Ha%ek Gustav

herec / here$ka

Navrátil Old!ich

herec / here$ka

Hejn" Martin

herec / here$ka

Neb!ensk" Filip

hudebník / hudebnice

Hendrychová Ivana

herec / here$ka

Nohavica Lubo%

hudebník / hudebnice

Holi$ek Bra'o

re#isér / ka

Nosálek Ond!ej

herec / here$ka

Horák Josef

herec / here$ka

Nosálková Eva

herec / here$ka

Hork" Petr

herec / here$ka

Nová Denisa

herec / here$ka

Hrovatitsch Jan

hudebník / hudebnice

Novák Rostislav ml.

herec / here$ka

Humel Barbara

herec / here$ka

Novák Rostislav st.

herec / here$ka

Husáková Na+a

herec / here$ka

Nováková Anna

herec / here$ka

Chmela! Hynek

herec / here$ka

Novotná Apolena

re#isér / ka

Jake% Milan

hudebník / hudebnice

Pavelka Ond!ej

herec / here$ka

Jelínek Ji!í

herec / here$ka

Pelikán Ivan

herec / here$ka

Jelínek Ji!í N.

herec / here$ka

Polák Andrej

herec / here$ka

Jelínek Václav

herec / here$ka

Reif Petr

herec / here$ka

Jenická Al#b(ta

herec / here$ka

Semrádová Ilona

herec / here$ka

Schmidtmajerová Anna herec / here$ka

Urbánková Dagmar

v!tvarník / v!tvarnice

Skalníková Zuzana

Vágnerová Lenka

choreograf / ka

herec / here$ka
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Smolárik Pavol

herec / here$ka

Van"ura Petr

herec / here"ka

Smolík Robert

v"tvarník / v"tvarnice

Van#k Petr

herec / here"ka

Stach Petr

herec / here$ka

Vá'ová Michaela

herec / here$ka

Stavná Zuzana

herec / here$ka

Va%í$ek Jakub

re#isér / ka

Stejskalová Ivana

herec / here$ka

Venclová Tereza

v!tvarník / v!tvarnice

Svobodová Veronika

v"tvarník / v"tvarnice

Vergner Robert

zvuka$

)á%inka Michal

herec / here$ka

Vítková Zuzana

v!tvarník / v!tvarnice

)panbauer Jan

herec / here$ka

Vlachová Al%b#ta

v!tvarník / v!tvarnice

)porc Zbyn(k

herec / here$ka

Vlachynská

v!tvarník / v!tvarnice

)típková Marie

herec / here$ka

Vodi"ka Petr

herec / here"ka

)tréblová Debora

herec / here$ka

Vosecká Renáta

v!tvarník / v!tvarnice

)váb Daniel

herec / here$ka

Vychytil Tomá&

hudebník / hudebnice

Täubelová Krist"na

v"tvarník / v"tvarnice

Vysko"ilová Barbora

herec / here"ka

Tempír Nikola

v"tvarník / v"tvarnice

Vy&ohlídová Jana

herec / here"ka

Tichá Kate!ina

herec / here$ka

Weissmann Ji$í

herec / here"ka

To%ovsk" Jan

dramaturg

Zadra%il Jan

herec / here"ka

Tschornová Kate!ina

herec / here$ka
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4. Premiéry roku
4.1 ÚDaje O Datu premiéry a pOčtu repríz v Daném rOce
1. Jak kOhOuti Obarvili Svět aneb Magoři dětem (režie Jakub vašíček)
premiéra 12. ledna 2014 / počet repríz: 28
2. ZahraDa (režie apolena novotná)
premiéra 23. března 2014 / počet repríz: 27
3. anežka ChCe tančit (režie Jiří Jelínek)
premiéra 15. května 2014 / počet repríz: 16
4. autObuS (režie apolena novotná)
premiéra 22. května 2014 (nazkoušeno a prvně uvedeno na podzim 2013)
počet repríz: 17
5. DeMOkraCie (režie Braňo holiček)
premiéra 21. září 2014 / počet repríz: 15
6. MinOrmálně tančíme (režie Jiří Jelínek)
první uvedení v rámci noci divadel 15. 11. 2014
7. bruM (pro nejmenší medvědy) (režie Jiří Jelínek)
premiéra 27. listopadu 2014 / počet repríz: 8
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4.2 kOmentOvaný Dramaturgický záměr titulu
a zhODnOcení, zDa Se naplnil
velká scéna:

Jak kOhOuti Obarvili Svět aneb Magoři dětem
Inscenace vychází z tvorby undergroundových autorů, soustředěných kdysi kolem
samizdatového časopisu vokno, určena je divákům od 8 let.
hlavním záměrem inscenace bylo přiblížit dětem přiměřeným způsobem problematiku 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 rodiče či prarodiče znají na vlastní kůži a mohou jim své pocity a znalosti
předat.
Inscenace je velmi metaforická, jejím základním motivem je šeď v různých podobách – šedé jsou kulisy, šedě ponurá atmosféra, či jména všech záporných postav (pan Šeda, pan Sivý, paní Šedivá), v závěru ji “obarví” euforický otec, který
odkazuje na významnou postavu undergroundu, básníka Ivana martina Jirouse.
Dle ohlasů diváků je inscenace pro dětského diváka výzvou, nutí ho přemýšlet jiným
způsobem, než je zvyklý, pokládá mu řadu otázek. Sugestivní atmosféře napomáhá rocková kapela, děti jsou vtaženy do děje, nicméně k plnému pochopení
tématu je zapotřebí aktivní účast dospělých.
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tato inscenace do divadla přilákala i nové diváky. Zájem o ni je např. ze stran vysokoškoláků studujících Filozoﬁckou 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.
Čestným hostem inscenace je zpěvačka monika načeva, která zde mimo zpěvu dostala i hereckou roli.

ZahraDa
Dramatizace jedné z nejoblíbenějších dětským knih určená divákům od 5 let obsáhne 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.
autorkou scénáře a režisérkou je apolena novotná, někdejší umělecká šéfka Divadla nablízko a stálá spolupracovnice minoru.
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DeMOkraCie
Inscenace Demokracie je svérázným formálním i tématickým experimentem. Interaktivní představení pro nejmladší školáky seznámí děti se základy fungování
demokratického systému. má edukativní přesah podobně jako inscenace Jak
kohouti obarvili svět, 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. režie se ujal jeden z nejúspěšnějších tvůrců nejmladší divadelní generace Braňo holiček (1985), který působí jako kmenový
režisér v divadle ypsilon. v rámci cen alfréda radoka získal titul talent roku
2012.
„Chtěli jsme, aby děti na vlastní kůži poznaly, jak demokracie funguje – 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 režisér inscenace Braňo holiček.
Doubravka Svobodová (děkanka DamU Praha) uvedla v anketě Divadelních novin
Demokracii jako Inscenaci roku. „Řekla bych, že i mnozí dospělí konečně pochopili její ambivalentní podstatu a že je třeba volit…“
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MinOrmálně tančíme
minorská kapela je velmi oblíbená, proto se minor rozhodl uvést pásmo písní, u kterého mohou děti tančit, a které by především mohlo fungovat jako technicky
nenáročná 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.
malá scéna:

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, respektive učí děti vnímat svět prostřednictvím zvuků. Komorní prostředí malé
scény umožňuje hru s detailem i citlivější herectví, což je příjemnou změnou
pro diváky a také herce. loutková poetická hra se v druhé polovině promění
v koncert pro anežku. Jiří Jelínek byl za tuto režii v roce 2014 nominován na
Cenu Divadelních novin v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo.
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prostor Barloutka:

bruM (pro nejmenší medvědy)
Divadlo minor připravilo poprvé ve své historii inscenaci věnovanou dětem 0 až 3
roky. ve světě se tato divácká kategorie pojmenovává „theatre for the very
young“ a citlivým způsobem nabízí první kontakt s divadlem nejmenším dětem.
BrUm vypráví jemný příběh o výletu malého medvídka a o tom, jak si naše blízké neseme ve svém srdci. Během představení herci reagují na potřeby dětí, nikam nespěchají, do ničeho je nenutí. Každé dítě může sedět v náručí své blízké osoby.
vzhledem k potřebě intimního prostředí, kde by malé děti cítily bezpečně, jsme inscenaci umístili do komorního prostoru Barloutka s omezenou kapacitou. Délka inscenace se pohybuje kolem 30 minut, poté následuje volné „hraní si“ v Galerii minor.
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exteriérová inscenace:

autObuS
Jedná se o inscenaci pro předškolní děti odehrávající se ve skutečném autobusu
přizpůsobeném divadelní produkci. autorkou scénáře a režisérkou je apolena
novotná, inscenace vznikla ve spolupráci s Divadlem Bufet.
Jejím tématem je vztah ke starým věcem, které mají svou hodnotu a historii, v tomto
případě se jedná o starý autobus, který jeho řidič nemá rád, ale díky neznámé
cestující se dozví jeho minulost a svůj vztah přehodnotí. autobus je jakoby kouzelný, komunikuje a nakonec ožije doslova – je personiﬁkován.
Primárně je tento kus určen dětem z mateřských školek, které bydlí v okrajových
částech Prahy a cesta do minoru je pro ně časově náročná, ovšem hrála se pro
veřejnost např. v kulturním centru Plechárna na Černém mostě. Inscenace je
pro svou inovativnost vhodná pro reprezentaci minoru na festivalech, může se
hrát na místech, kde není k dispozici divadelní sál, přináší tak další možnosti
fungování divadla.
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4.3 Dramaturgický výhleD na náSleDující rOk
na rok 2015 jsou v dramaturgickém plánu dvě premiéry ve velkém sále a jedna na
malé scéně.
1. libOZvuky (Premiéra v dubnu 2015, určeno divákům od 5 let.)
výlet do krajiny zvuků, které umí kouzlit
režisér Jiří adámek se jako jeden z mála v České republice věnuje hudebnímu divadlu, v minoru inscenoval již čtyři tituly, nejúspěšnější je Z knihy džunglí, která
získala celkem pět cen, mimo jiné cenu alfréda radoka za scénograﬁi Kristýny
täubelové. Se stejnou scénografkou, hudebníkem markem Doubravou a jedenácti muzikálními herci bude za účasti diváků kouzlit se zvuky ve velkém sále.
“Ocitnete se v čarovném prostředí, které žije podle vlastních zákonů. Svými hlasy
můžeme společně probudit k životu bytosti plné světla. Ale pozor, abychom se
nespletli a nevyvolali síly, které není snadné ovládnout! Tudúdu tudúdu lalala
hej bum… “
2. rObin hOOD Premiéra v září 2015.
muzikál na motivy slavného anglického zbojníka píše scénárista Petr vodička, ke
spolupráci na režii a choreograﬁi byly přizvány osobnosti z oblasti tanečního
divadla. režie se ujme choreografka lenka vágnerová (v minoru se podílela
na inscenaci a cirkus bude?!), která v současnosti úspěšně režíruje ve Švédsku.
Za svou předešlou práci získala např. herald angel award 2014 a total theatre
award nomination na Fringe festivalu Edinburgh 2014. asistentkou choreograﬁe bude tanečnice roku 2014 (cena České taneční platformy) andrea opavská, která bude v představení i účinkovat. hudbu píše v minoru zavedený tým
skladatelů Dalibora muchy, tomáše vychytila a luboše nohavici. o scénu, projekce a light design se postará Jakub Kopecký, který je nositelem nominace na
cenu alfreda radoka 2006 za scénograﬁi a tento rok obdržel Čestné uznání
Balet 2014 za vynikající výtvarné řešení inscenací Čarodějův učeň v národním
divadle v Praze a human locomotion v laterně magice.

3. malá scéna

MaMi, už taM buDeM? Premiéra v březnu 2015.

inscenace na Malé scéně – pro malé autisty i velké nemotory
Další autorská inscenace režiséra Jiřího Jelínka inspirovaná cestováním a s ním spojenou častou, možná nejčastější otázkou, která neomylně padne, jakmile připoutáte dítko do autosedačky, zavřete dveře a nastartujete…. mami, už tam
budem?
Koncipováno jako zájezdové představení do školek.
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o čtvrté premiéře sezony 2015/16 jednáme s braňem holičkem, patřícím k nejúspěšnějším tvůrcům nejmladší divadelní generace. režii vystudoval na Katedře alternativního a loutkového divadla DamU v Praze, působí jako kmenový
režisér v divadle ypsilon. režijně spolupracoval s libereckým Divadlem F. X.
Šaldy, s Divadlem v Dlouhé, Divadlem letí, meetFactory či s kladenským Divadlem lampion. Za divadelní hru iJá (2012) a za hru tmavomodrý svět (naruby) (2010) obdržel cenu Evalda Schorma. v rámci cen alfréda radoka získal
titul talent roku 2012. Holiček v Minoru uvedl již dvě autorské inscenace – Naše
rodina (2013) a Demokracie (2014). Téma nové inscenace by mělo vycházet
z roku 1989 a bude určeno především rodinám.
Konec roku 2016 vyvrcholí dlouhodobě připravovaným divadelním dílem, které
by mělo v budoucnosti nahradit opus režiséra Petra Formana Klapzubova
jedenáctka.
na malou scénu také výhledově zveme ke spolupráci radima vizváryho, jemuž jsme
zadali žánr němohra. Divákům tak chceme rozšířit škálu dramatických forem.
radim vizváry patří mezi jedny z nejvýraznějších a mezinárodně uznávaných
osobností současného mimického divadla v Evropě. Je absolventem hudební
a taneční fakulty amU v Praze, několik let působil také jako herec v angažmá divadla minor. vizváry je spoluzakladatel mezinárodně úspěšného divadelního souboru tantEhorSE. Je uměleckým šéfem domácího souboru mImE PraGUE
nebo kmenovým režisérem souboru tIchÁ oPEra, který propojuje operu
s pantomimou. V roce 2014 byl nominován na cenu Divadelních novin za námět,
choreograﬁi a účinkování v inscenaci UTER QUE.

Doprovodný program k inscenacím
Dalším podstatným bodem v dramaturgickém směřování minoru je zahájení provozu doprovodných uměleckých a edukativních programů k domovským inscenacím.
Dramaturgyně Petra Zichová a magdalena Šmídová turchichová, která má na starosti Pr, se v dubnu zúčastnily ostravského sympozia "cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu“ a získaly zde nové podněty a inspiraci
od zástupců českých i německých škol a divadel.
Umělecké vzdělávání je efektivní způsob, který umožnuje 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 vzděláváním. Programy jsou vytvořeny v souladu s rámcovými vzdělávacími
programy, otevírají témata několika vzdělávacích oblastí a podněcují rozvoj klíčových kompetencí. na programech spolupracuje lektorka michaela váňová,
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která říká: „…média pozvolna vytlačují divadlo jako „svébytný druh setkávání
a komunikace mezi herci a diváky”, komunikace, při níž je divák aktivním partnerem herců na jevišti. Tvůrčí dílny by měly ukázat dětem nezastupitelnost tohoto živého setkání a vychovávat z nich poučené divadelní diváky, účastníky
těchto setkání...“

– 20 –

5. reprízované tituly
5.1 ÚDaje O Datu premiéry, pOčtu repríz v Daném rOce,
celkOvém pOčtu repríz

inscenace

premiéra počet repríz počet repríz
v r. 2014
celkem

a cirkus bude!?
anežka chce tančit
autobus
Broučci
Brum
Bruncvík a lev
Bubny v minoru
Demokracie
hon na Jednorožce
Jak kohouti obarvili svět
Klapzubova jedenáctka
moje první encyklopedie
můj atlas světa
naše rodina
o malence
o pejskovi a kočičce
o Smolíčkovi
Perníková chaloupka
Pojízdný lunapark Schworz
ryba
válka profesora Klamma
vánoce
Z knihy džunglí
Zahrada

25. 9. 2011
15. 5. 2014
22. 5. 2014
3. 10. 2010
27. 11. 2014
30. 4. 2006
10. 9. 2009
21. 9. 2014
15. 11. 2009
12. 1. 2014
9. 4. 2005
28. 3. 2010
15. 4. 2012
24. 3. 2013
14. 11. 2004
29. 5. 2011
15. 9. 2013
19. 10. 2012
8. 6. 2008
30. 9. 2012
11. 5. 2011
1. 12. 2002
11. 5. 2007
23. 3. 2014
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17
16
17
8
8
12
6
15
9
28
13
10
14
19
20
15
22
17
2
15
15
18
11
27

106
16
25
67
8
131
63
15
75
28
181
88
53
47
146
69
38
42
28
45
88
208
121
27

derniéra

4. 4. 2014

28. 3. 2014

5.2 kOmentOvaný Dramaturgický záměr titulu

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 zaujmou celou rodinu. také díky účinkování artistů, kteří skáčou na
trampolíně apod., živé kapele a velkému hereckému nasazení všech zúčastněných je představení divácky atraktivní a vyprodané, proto je na repertoáru.

anežka ChCe tančit
loutková inscenace režiséra Jiřího Jelínka, spojená s tančírnou pro nejmenší děti.
Jejím záměrem je podněcovat dětskou fantazii prostřednictvím vnímání zvuků
kolem nás. Komorní inscenace na malé scéně pro nejmenší jsou divácky velmi
vděčné, připravují děti na velkou scénu. Jako nová inscenace zůstává na repertoáru.

autObuS
Dramaturgickým záměrem inscenace bylo přenést divadlo do netradičním prostoru
a rozšířit tak nabídku titulů divadla zase novým způsobem. odehrává se ve skutečném autobusu, dětem tak nabízí výjimečný divadelní zážitek, kdy se jim
dobře známé realistické prostředí promění ve fantazijní. Představení funguje
od jara do podzimu jako zájezdové do školek i na festivaly, je to taková specialita divadla.

brOučCi
netradiční pojetí Karaﬁátových Broučků hrané beze slov kovovými loutkami je koncipováno pro nejmenší děti, které vnímají výtvarné obrazy a zvuky jako východisko pro svou fantazii. hrálo se v neobvyklém uspořádání sálu, kdy diváci
seděli také na jevišti. Po čtyřech sezónách se stahuje z důvodu vzniku nových
inscenací, kterým je potřeba uvolnit hrací termíny. Derniéra proběhla na mezinárodním festivalu aSSItEJ 2014 ve varšavě.

bruM (pro nejmenší medvědy)
nová inscenace dle světového trendu pro děti do 3 let v nově využitém prostoru
Barloutky u vchodu do divadla. nabízí dopolední program pro rodiče na mateřské dovolené, což má velký ohlas.
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brunCvík a lev
Kultovní loutkohra za doprovodu rockové kapely, která získala čtyři ceny na festivalu 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 Washingtonu, v ruštině v Petrohradu.

bubny v MinOru
Bubenická show, ve které účinkovali mladí talenti (13–16 let) ze skupiny marimba
club, ve stylu světově proslulého souboru Stomp. Dětem předvedla různé bicí
nástroje a vyvrcholila skladbami hranými právě na marimby. Fungovala jako
hudební show, ale jejím hlavním posláním bylo ukázat dětem prostřednictvím
jejich vrstevníků, jakou hodnotu má dělat věci naplno, zvláště v období dospívání. Inscenace fungovala pro veřejnost a především pro školy, talenti ovšem
odrostli a bylo třeba uvolnit prostor pro nové kusy. Derniéra na jaře 2014.

DeMOkraCie
nová interaktivní inscenace r. 2014 režiséra Braňa holička věnovaná problematice
voleb s použitím hlasovacího zařízení. Divácky oblíbená, i pro svůj výchovný
přesah. více viz výše.

hOn na JeDnOrOžCe
náročnější inscenace s politickým tématem věnovaná starším dětem, vznikla ve
spolupráci s občanským sdružením Post Bellum. Jejím tématem je hrdinství
obyčejného člověka, jedná se o příběh nespravedlivě vězněného luboše 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 pozitivní. Pro školy je po představení připravena diskuze s videoprojekcí, které se ujal herec Karel Kratochvíl. Do derniéry půjde na jaře 2015.

Jak kOhOuti Obarvili Svět aneb Magoři dětem
nová inscenace r. 2014 věnovaná undegroundu, seznamuje děti s obdobím komunismu. Funguje pro veřejnost i pro školy. viz výše.

klaPZubOva JeDenáCtka
Divadelní revue, která vznikla ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů, přenáší diváky do období první republiky. výpravná inscenace je dobově velmi přesně
stylizovaná, což ocení především dospělí diváci. Pro děti funguje příběh bratrů
fotbalistů, pro které je nejdůležitější fairplay. Diváky je velmi žádaná, účinkuje
v ní celý bývalý herecký soubor, také zaměstnanci divadla včetně ředitele. Interně funguje jako teambuilding celého divadla, z těchto důvodů se stále drží
na repertoáru, byť už za sebou 180 repríz.
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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
různých postav jako je výpravčí, atletka, paní ředitelka, lékařka, zpěvák či slepec
je seznamuje se světem kolem nich. v inscenaci se dokonce zpívá i česká
hymna. Derniéra naplánovaná na jaro 2015 z důvodu vzniku nových inscenací.

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
seznamuje s různými státy světa – Grónskem, vietnamem, afrikou aj. Derniéra
naplánovaná na jaro 2015 z důvodu vzniku nových inscenací.

naše rODina
Divadelní dokument rodinného života herců z pohledu dětí i rodičů. První inscenace, která vznikla v sále bez sedadel. Po představení probíhá společné focení
herců a diváků, vzniklou rodinnou fotku si můžou diváci stáhnout z webu.

O MalenCe
Komorní loutková inscenace jedné herečky pro nejmenší děti, která vznikla u příležitosti 200. výročí narození h.ch. andersena. Diváky oblíbená, proto se ponechává na repertoáru.

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 leinweberové, 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.
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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 důvodu náročnějšího technického provozu a závislosti na počasí, které je
v posledních letech vrtkavé, jde do derniéry na jaře 2015.

ryba
Dramatizace knihy současného norského autora Erlenda loa na malé scéně. naivistický cestopis rodiny, která se vydá na plavbu kolem světa na veliké rybě, se
hraje s různými typy loutek. Derniéra proběhne v únoru 2015 z důvodu snižování počtu inscenací na malé scéně.

válka PrOFeSOra klaMMa
Jedinečná hra německého autora Kaie hensela, která zpracovává téma postavení
učitele v současné době, napsaná pro studenty středních škol. hraje se přímo
ve třídách, po představení následuje diskuse. Představitelem profesora Klamma
je oldřich navrátil. Setkává se s velkým ohlasem studentů i pedagogů, jezdí se
po celé Čr. Zůstává na repertoáru 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
vypráví 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.

Z knihy DžunGlí
Úspěšná hudebně výtvarná inscenace režiséra Jiřího adámka vznikala původně
jako experiment na malé scéně s ambicí propojit stylizovanou voicbandovou
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 dětských knih se hraje v celém divadle, včetně
sálu bez sedadel. nabízí vděčné herecké příležitosti, např. kocour v podání Evy
leinweberové je velmi zdařilý. 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
o inscenacích divadla minor pravidelně píše časopis loutkář, tvůrci jsou zváni do
pořadu Českého rozhlasu Čajovna, příležitostně se objeví recenze v respektu,
na internetu (např. www.idivadlo.cz), či rozhovor v časopisech věnovaných rodině a dětem, dlouhodobě ovšem minor čelí spíše nezájmu odborné kritiky.

•
Brum pro nejmenší podle Jelínka
Pokud máte batole nebo dvě či více nebo jenom o kousek větší děti nebo takové, které
v divadle nevydrží moc dlouho, vydejte se do Divadla Minor na představení Brum
pro nejmenší miminorátka.
Režisér a herec Jirka Jelínek se scénografkou Zuzanou Vítkovou, hudebníkem Filipem
Nebřenským, dramaturgyní Monikou Jelínkovou a Ivou Kopeckou a herečkou Naďou
Husákovou připravili v divadle Minor inscenaci věnovanou dětem ve věku od 0 do 3 let.
Z Baru Loutka byla pro tento účel vytvořena travnatá mýtina s mechovými polštáři,
na kterou se rodiče či prarodiče společně s dětmi usadili a mohli se nechat zaujmout
jedním všedním dnem malého medvěda. Jeho probuzením, protáhnutím, umytím ve
studánce. Jeho přístupem ke sbírání hub nebo hrou na schovávanou. Diváci zažili dobrodružné medvědí výpravy během dne až po večerní setkání se sovou.
Zvědavý plyšový medvěd putuje mezi dětmi a rodiči v animaci Nadi Husákové
a v průběhu hry přirozeně navazuje kontakt s diváky, pomáhá jim při objevování tajů
ukrytých v kufřících, které děti dostanou k prozkoumání. Jednotlivé mikro situace se
odehrávají na stole v čele místnosti nebo u panelů podél zdi. Celé povídání je doprovázeno hrou na kytaru a několika písněmi. Vlastně příjemná dvaceti pěti minutovka,
kterou si díky jelínkovskému vidění světa, tedy jeho schopnosti dávat slovům a větám
jiné významy, užije i dospělý doprovod dětí, a to včetně zmuchomůrkovatění medvěda
poté, co jednu zelenou sežere.
Celé představení bylo velmi příjemné, technicky propracované, včetně kufrů, které
jsou použity jako interaktivní hračka. Jen se nemohu ubránit pocitu, že to, co jsem
viděl, nebylo pro děti od 0+, ale spíš tak od 2+. Na ty malé je to z mého pohledu propracované až moc. Například hudební složku inscenace tvoří písničky a melodie. Jsou
příjemné, mají chytré texty, ale pro ty nejmenší nemají žádné výrazné zvuky. Mikropříběhy jsou sice vypointované, ale opět spíše pro ty větší. Pro malé opět chybí více
zvuků a výraznější pojetí hry a to nejen proto, že se jejich pozornost snaží získat herci
i hrací kufr. A rodič je také trochu na rozpacích, zda už může být tím vypravěčem nebo
ještě ne. Podle textu z netradičního medvědího programu ano: „Pošeptání do nejmenšího ouška. Pohlazení po nejmenší hlavičce. Přivonění pro nejmenší nosík a než mrknou nejmenší očka, je tu pohádka, kterou divákům zahrají jejich nejoblíbenější herci
– jejich rodiče.“ Ale kdy je pro hru ta pravá chvíle? Stále platí, že méně je někdy více.
V každém případě i přes zmíněné výhrady je tento třetí – po Beránkovi, který
spadl z nebe (Naivní divadlo Liberec) a Batosnění (DAMÚZA) – pokus o představení
pro nejmenší děti u nás dobrým důvodem, jak si s batoletem bez problémů vyzkoušet
společný divadelní zážitek.
Michal Drtina, 3. 12. 2014
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Jak kohouti obarvili svět aneb magoři dětem
Richter, Luděk
Už jsem to kdesi zmínil, ale nemůžu než opakovat: na inscenace Jakuba Vašíčka se
těším proto, že vedle spousty nápadů tu vždy cítím i snahu o sdělení, o osobně, lidsky
angažované vyjádření se k tématu, které si předsevzal. U inscenace Jak kohouti obarvili svět aneb Magoři dětem jsem se těšil o to víc, že jde o setkání experimentujícího
postmodernisty Vašíčka s undergroundovými „magory“ Jirousem, Stárkem a Veselou
a de facto o politické divadlo pro děti (od deseti let).
A pominu-li poněkud přímočarý úvod, v němž se natvrdo dozvíme, že byla doba,
kdy u nás zlí lidé zavírali dobré lidi, a ti zlí lidé se jmenovali komunisti, tedy pominuli tuto proklamační (a tudíž neúčinnou) zkratku, mám důvod těšit se i v úvodních sekvencích: muž se ženou prožívají večer v pokoji, z něhož neznámí zřízenci postupně
odnášejí stůl, židle, postel, skříňku, nakonec i harmoniku od mužovy pusy, jeho civilní
šaty jsou sepsány a odevzdány, je mu přidělen vězeňský mundúr a spadla klec. V zápětí
však dostane zásilku s bochníkem chleba, v něm svíčku, zápalky, papír, tužku… –
a pouští se do psaní prvé pohádky, která se vedle něj začíná odehrávat.
Inscenace je složena ze tří pohádek, které se volně proplétají se situacemi pětičlenné disidentské rodiny. Nejpůsobivější je prvá třetina. Alegorická pohádka O bláznovi, který sázel stromy pracuje střídmě s jevištními metaforami – byť skončí
nečekaným obrázkem tří kýčovitých porcelánových baletek na skříňkách hracích
strojků. Dál už se prohlubuje – či spíše přidáváním rozšiřuje – především užití efektních jevištních prostředků (světélkující trubice, megafony, jízda na bicyklech, ﬁlmová
projekce, a nakonec beatová kapela a plácání barev po jevišti), zatímco síla sdělení
klesá.
Významově problematická je druhá část, propojující dopis o odpojení elektrického
proudu kvůli neplacení složenek s pohádkou O čarovné zahradě: syn se urazí, když
je odhalena jeho lež o umytí rukou, a matka prohlásí, že ona nikdy nelhala, ale když
vzápětí ve snaze zabránit odpojení proudu sama zalže a syn její lež před mechanikem
odhalí, maminka ho napraví pohádkou o prolhaném synkovi. Lhoucí maminka napravila syna vyprávěním o strašných následcích lhaní; je tedy někdy lež přípustná –
kdy, proč…?
Tatínek je zřejmě propuštěn, neboť následuje užití ﬁlmové projekce pro cyklistický
výlet do jeho rodných míst, kam ovšem dorazí i sociální pracovnice Šedivá, jež vzápětí
na principu laterny magiky vstoupí na jeviště, pokusí se potomky poslat do Vězení
Pro Děti s argumentem, že si rodina ani nedokáže vymalovat – a tak vymalují: po
brůčkovsku pomalují a pocákají barvami vše od jevištních panelů a schodů přes podlahu až po vlastní kostýmy, aby ve vrcholu vylili kýbl zelené barvy i na paní Šedivou.
Vzpouru doprovází bigbeatová extáze kapely nad jevištěm (snad evokace The Plastic
People – jak ji ale chápat jako vrchol aktu osvobození, když předtím její elektrické
kytary byly opakovaně použity jako nejvýraznější součást utlačovatelského aparátu?).
Tatínkem vyprávěná titulní pohádka, jež má být motivací k onomu řádění, v balábile
orgií s barvami, kapelou a horečným atakováním diváků sociální pracovnicí, žel zcela
zaniká. Zato se vynořuje otázka: má snad být podstatou oné vytoužené a nabyté svobody orgasmus anarchistického řádění?
Shrnutí? Pozoruhodný záměr vytvořit politické divadlo pro děti, vynalézavá dramaturgie, nápaditá režie, úsporná a funkční scénograﬁe, slušné herecké výkony čtyř
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hlavních představitelů (loutky ani v náznaku). A hlavně snaha hrát o něčem – kolikrát
se s tím v dnešním českém divadle, najmě loutkovém, setkáte? Vracím se na začátek:
tým Jakuba Vašíčka, Tomáše Jarkovského, Kamila Bělohlávka a Terezy Venclové je
ojedinělý svou snahou o sdělování živých, aktuálních, v nejlepším slova smyslu angažovaných témat. Škoda, že málokdy jsou dotažena a často jsou v závěru jen bouchnutím do stolu zploštěna do podoby proklamace či vzdorovitého gesta (někdy
i protiřečícího tomu, co chtěli sdělit). Jako by se nedostávalo času věci domyslet a nechat v přípravě dozrát. Je to ale vůbec možné při kvantu produkce, do níž se sympatický mladý tým vrhl?
Psáno z 2. reprízy 18. ledna 2014.
Loutkář 1/2014, s. 25.

•
vy nejste blázen, vy jste magor!
Provokativní prozaické texty a básně užívající slovník běžné mluvy, včetně vulgárních
výrazů, nám dnes připadají přirozené, nijak zvlášť se nad tímto stylem nepozastavujeme. Byly však doby, kdy soudy za takové umělecké vyjádření tvrdě odsuzovaly, byly
doby, kdy zlí lidé dávali do vězení ty hodné… A právě na to se snaží náctileté diváky
(10+) upozornit nová inscenace pražského divadla Minor Jak kohouti obarvili svět,
kterou
Texty Ivana Martina Jirouse psané pro děti oslovily mnohé vedoucí literárně-dramatických oborů základních uměleckých škol už na začátku 90. let, kdy v roce 1991
vyšla kniha Magor dětem. V souvislosti s tím je pozoruhodné, že se dramaturgie stálých divadel tomuto autorovi nikdy příliš nevěnovala. Vezmu-li v úvahu, že se mi podařilo dohledat pouze dvě inscenace inspirované Jirousovou tvorbou, navíc určené
dospělému publiku, připadá mi dramaturgická volba Tomáše Jarkovského a Jakuba
Vašíčka neotřelá a záslužná. Scénář pro svou inscenaci však neomezili pouze na texty
Ivana M. Jirouse, nechali se inspirovat i dílem dalších dvou undergroundových autorů
soustředěných kdysi kolem samizdatového časopisu Vokno. Příběhy O bláznovi, který
sázel stromy (František Stárek), O čarovné zahradě (Jana Veselá), Velikonoční pohádku o kohoutech, bouřce a duze (I. M. Jirous) a verše z knih Magor dětem a Magorovy labutí písně tvůrci logicky využili k přiblížení atmosféry komunistické totality
těm, kteří o tomto období slyšeli jen od svých rodičů či prarodičů nebo o něm četli
v učebnicích dějepisu.
Jarkovský s Vašíčkem si jako model zvolili rodinu režimně nepohodlného spisovatele (Ondřej Pavelka v alternaci s Petrem Stachem). Nejde zde přímo o ztvárnění
I. M. Jirouse, i když inspirace jeho životem je značná. Divadelní rodina zahrnuje
kromě tatínka také maminku (Monika Načeva), dceru Františku (Anna Bubníková)
a dva syny (Pavol Smolárik a Ondřej Bauer). Proti nim stojí zhmotnění totalitního
zla, všech komunistických kádrů a prorežimních postav v podobě herce Petra Reifa,
který v průběhu představení skvěle a výstižně ztvární role od policejního komisaře,
vězeňského bachaře, přes učitele a ředitele školy, lesníka, strážce hranic, montéra Šedu
z elektrických závodů, domovního důvěrníka Sivka až po sociální pracovnici Šedivou.
Jeho postavení v inscenaci výrazně podtrhuje nápad kostýmní výtvarnice Terezy Venclové, která herce oblékla do hnědé teplákové soupravy a pro odlišení jednotlivých
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postav vymyslela jednoduché symboly – výložky na ramenou, učitelskou píšťalku,
kravatu, lesnický klobouk apod.
Účelně řešená je také scéna navržená Kamilem Bělohlávkem, která sestává ze dvou
plánů: v popředí je obývací pokoj, za jehož stěnou je ve výšce asi dvou metrů nad
podlahou zakrytý prostor pro muzikanty, který je využíván i pro stínohru zobrazující
pohledy do jiného, lepšího světa. Velká plocha stěny posléze slouží i jako „plátno“
pro projekci a také jako koncertní pódium. Krátké pasáže se hrají i na boční horní
lávce a v zadní části hlediště. Na pravém boku jeviště z pohledu diváka je několika
panely ohraničená vězeňská cela, v níž téměř po celou dobu píše své dílo undergroundový spisovatel, a stává se tak vypravěčem a hybatelem celého představení.
Jako prolog funguje krátké vysvětlení, že bývala doba, kdy zlí lidi dávali do vězení
ty hodné, a jakmile některé z přítomných dětí v publiku zareaguje, že to byl komunismus, začíná se. Za klavírního doprovodu, který vzbuzuje pocit siesty, a za přítomnosti harmonického manželského páru je ze scény postupně odnášeno veškeré
vybavení obývacího pokoje a na zemi zůstává jen bíle ohraničený prostor v místě, kde
dříve stálo kanape, stůl, židle, křeslo… Nakonec jsou manželům zabaveny i hrnečky
s kávou a naposledy foukací harmonika. Tatínek je odveden do vězení, kam je mu zanedlouho doručen balíček s chlebem, do něhož maminka zapekla foukací harmoniku,
svíčku, sirky a taky tužku a papír (moták), aby tatínek mohl psát básně a příběhy.
Obraz je skvěle vymyšlený a silně působivý především pro toho, kdo komunistickou
totalitu zažil, nejsem si ale jistá, funguje-li tak dobře a zřetelně pro děti tímto obdobím
nepoznamenané. Hlavní hrdina se policejní razii nijak nebrání, přijímá ji s úsměvem,
bez nucení, ba dokonce se může chvílemi zdát, že likvidátorům jaksi napomáhá, neobjeví se žádné náznaky násilí ze strany konﬁskátorů. Ano, může to tak být, já osobně
jsem byla tímto entrée okouzlena, ovšem dětský divák potom nevnímal tatínka ve vězení jako oběť, ale viděl ho oblečeného do vězeňského mundúru jako zloděje…
Právě tuto dvojlomnost pohledů považuji za jistou slabinu celé inscenace, která
jinak ve své podstatě výborně vystihuje a popisuje totalitní období. Problém dvojího
výkladu, resp. porozumění vyvstává také v příběhu O bláznovi, který sázel stromy.
Když malý kluk na smetišti náhodou spatří břízu a je očarován její krásou, vyptává se
otce, co to bylo za strom. Otec se zdráhá vyprávět mu o bříze, o tom, že je zakázané
ji pěstovat, protože je považována za neužitečný strom, ale nakonec se rozvypráví
o době, kdy břízy rostly všude, kdy se mohlo chodit ven i po setmění a kdy neexistovaly žádné podobné zákazy. Chlapec vše, co se dozví, neuváženě řekne ve škole a zapříčiní tak uvěznění svého otce a vlastní pronásledování, které má vést k zavření do
VPD, tedy vězení pro děti. Symbolika příběhu je zřejmá, působivá, scénicky krásně
řešená (bříza coby bílá tanečnice – baletka), ovšem některé děti v publiku nedokázaly
tuto metaforu přijmout, bránily se vzít do hry fakt, že jim někdo tvrdí, že bříza neexistuje, když ony ji znají. Kéž by se přes tento silný pocit křivdy, který potřebovaly
vykřičet nahlas, dokázaly vžít do rozporuplnosti totalitního světa a uměly se ztotožnit
s jednáním hlavního hrdiny. Ne-li, obávám se, že pokud jim dospělý doprovod nedovysvětlil souvislosti, unikl jim smysl celého příběhu.
Podobně dvojsečná je scéna, v níž do rodiny přijde pracovník elektrárenské společnosti odpojit elektrický proud, protože maminka nezaplatila složenku. Ve scéně se
řeší složitá etická otázka lži – je lež někdy přípustná, nebo ne? Do kontrastu jsou dány
dvě situace: jedna, kdy kluk tvrdí, že si před jídlem umyl ruce a je maminkou přistižen
při lži, a druhá, kdy se maminka nejrůznějšími výmluvami o tom, jak se ztratila složenka či jak ji pošta nedoručila, snaží zabránit odstřižení elektřiny. Kolik dětí (i těch
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náctiletých) v publiku ale ví, že manželky politických vězňů měly potíže se sháněním
zaměstnání, a tak jim často chyběly peníze na zajištění základních životních potřeb?
Mnohé momenty jsou režisérem dopředu předpřipravené, aby v pravý okamžik
vstoupily do hry a posunuly děj (např. stavba kola pro domácí elektrárnu – nejprve
je důvodem, proč se vydat na smetiště, posléze postavené kolo poslouží jako prostředek útěku a ještě dále je kolo využito právě jako domácí elektrárna, která rozzáří a rozjásá pohaslý domov). Funkční a stylově čistou součástí inscenace je také rocková –
živě provozovaná – hudba, včetně výborných pěveckých výstupů herců, a dále projekce, která hraje významnou roli především ve chvíli, kdy tatínek bere děti na výlet
na prohlídku svého rodiště a s jistou nostalgií a poezií jim vypráví o zážitcích nejen
z dětství, které vyvolávají pocit romantické a krásné minulosti. Idylu rodinné výpravy
rozbije návštěva sociální pracovnice Šedivé, která děti v projekci dostihne trabantem
na vesnické louce a zároveň nekompromisně a opravdově vkročí do jejich domova při
namátkové večerní kontrole. Jako doslovnou inspiraci vezme tatínek její požadavek,
aby si doma alespoň vymalovali ty hnusné a špinavé stěny. Přinese plechovky s barvami a zavelí dětem: „Malujte cokoli!“ Rozjede se tak divoká undergroundová produkce, při níž je pomalováno všechno, včetně oblečení, a při níž tatínek vypráví dětem
na dobrou noc Velikonoční pohádku o kohoutech, bouřce a duze, která však bohužel
zaniká v barevném reji, hudbě a v komisním výstupu pracovnice Šedivé, která oslovuje
publikum přímo v hledišti. Nevítaná návštěva vrcholí momentem, kdy tatínek vypráví
o tom, jak zelené skořápky obarvily paní Šedivou, a vylije kbelík zelené barvy na hlavu
Šedivé a přejmenuje ji na paní Zelenou. Překvapivěji – a také jako jisté morální pokoření totalitního systému – situace vyznívá, pokud herci v barevném reji malují pouze
po stěnách (první repríza), nikoli také po sobě navzájem (premiérové představení).
Každopádně tato divoká scéna a její zakončení slovy „…a bylo vidět modré nebe
a vyšlo slunce, amen“ působí jako závěr inscenace. Slušelo by se už jen poslat děti
spát a slíbit jim, že až se probudí, bude tatínek z vězení doma. Tvůrci inscenace však
po tomto vrcholu cítili potřebu přidat ještě jakési zklidnění, a tak prezentují verše z Jirousovy knihy Magor dětem, což působí jaksi zdlouhavě a rozpačitě.
Je zřejmé, že předat zprávu o životě v totalitě není vůbec jednoduché, třebaže je
to velmi potřebné. Tomáš Jarkovský s Jakubem Vašíčkem a se svým týmem se o to
snaží velmi seriózně, nápaditě a s citem pro situace, metaforu i s jistou dávkou humoru
jim vlastního. Svým přístupem si dokázali získat nejednoho dospělého diváka, kterému jsou jasné všechny souvislosti, a tudíž mu nabízené metafory dobře fungují.
I děti se jednotlivými situacemi a obrazy baví, otázkou však zůstává, jestli si v sobě
odnášejí hrůzu z pocitu nespravedlnosti a bezpráví totalitního režimu.
Námět: Ivan Martin Jirous, František Stárek, Jana Veselá, scénář: Tomáš Jarkovský
a Jakub Vašíček, režie: Jakub Vašíček, dramaturgie: Tomáš Jarkovský, scéna: Kamil
Bělohlávek, kostýmy: Tereza Venclová, hudba: Dalibor Mucha, Tomáš Vychytil,
Luboš Nohavica, pohybová spolupráce: Lenka Vagnerová, projekce: Matěj Pospíšil
Psáno z premiéry 12. ledna 2014 a z první reprízy 18. ledna 2014.
[tento článek vyšel tiskem v čísle 1/2014]
Vojtíšková Zuzana, 6. 3. 2014
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Jestli nechceš problémy, nedělej problémy!
07. únor 2014 Ondra Dominik Horník
Nové představení divadla Minor Jak kohouti obarvili svět vychází
z tvorby undergroundových básníků – a rozhodně není jen pro děti.
„Milé děti,“ uvítal nás Ondřej Pavelka na začátku představení, „určitě víte, že když je
někdo zlý, přijdou hodní lidé a dají ho do vězení. Ale nebylo tomu tak vždy. Byla
doba, kdysi dávno, hrozně moc dávno, kdy ti zlí dávali do vězení ty hodné...“
„To byl komunižmuš!“
Takže děti v publiku vědí své. A to je dobře, divadlo může začít.
Divadlo Minor je scéna pro nejmenší. Jejich nové představení Jak kohouti obarvili
svět ale rozhodně není jenom pro děti. Kromě rodičů, kteří přišli jako doprovod svých
ratolestí, jsme v publiku na premiéře 12. ledna mohli zahlédnout třeba Vráťu Brabence
a Petra Kabeše z Plastic People, Arnošta Goldﬂama nebo Martu Veselou Jirousovou.
Kohouti jsou totiž podobenstvím o době nesvobody, inspirované texty těch, kdo útlak
zažili na vlastní kůži.
Režisér Jakub Vašíček a dramaturg Tomáš Jarkovský adaptovali pro divadlo pohádky tří undergroundových autorů – Magora Jirouse, Fandy Čuňase Stárka a Jany
Veselé. Příběh o rodině, která je násilně rozervána, když otce odvedou do vězení
a matka zůstává sama doma s dětmi, rámuje tři pohádky o vzdoru vůči režimu, vůči
nesmyslným zákazům a příkazům a nespravedlivým represím. V pokrouceném světě,
kde si všichni lžou, kde se falšují dějiny a dogmaticky popírají věci očividné, vzdoruje
Monika Načeva jako matka dvou synů a dcery Františky nástrahám vnějšího světa
a vychovává své děti k pravdomluvnosti, vštěpuje jim morální zásady a učí je stát si
za svým. Velkým plus inscenace je, že nenahrazuje jednu dogmatičnost jinou, neukazuje svět černobílý, ale problematizuje a ptá se – třeba jestli smí člověk zalhat, pokud
je to lež existenčně nutná, pokud se jí (po)stará nejen o sebe, ale především o druhé.
Tím zároveň představení klade velký požadavek na rodiče – každé jen trochu zvídavější dítě jistě z Minoru odcházelo se spoustou otázek, ať již tušených nebo vyslovených, se kterými se rodiče budou muset vyrovnat. A jistě to často nebude jednoduché:
může to být test i jejich morální integrity.
Tímto rámcem se prolínají tři pohádky: příběh Františka Stárka O bláznovi, který
sázel stromy, pohádka o lhaní Jany Veselé O čarovné zahradě a konečně Velikonoční
pohádka o kohoutech, bouřce a duze Ivana Martina Jirouse. Musím podotknout, že
ne vždycky se pohádky podařilo do základního příběhu plynule zasadit, ba naopak
– většinou jsem jako divák zmaten, co se to stalo, jaktože tatínek už není ve vězení,
ale jede s dětmi na výlet... Představení se kvůli tomu rozpadá a po konci první – a nejvydařenější – pohádky nechává diváka trochu tápat. Což je škoda, protože to odvádí
pozornost od mnohem důležitějších věcí.
Jak bylo řečeno, Kohouti jsou sice inzerováni jako představení pro děti 10+, to ale
rozhodně neznamená, že by dospělého diváka nudilo nebo iritovalo. Výběr a dramatizace příběhů, na kterých chtěli autoři ukázat dětem zrůdnost a nesmyslnost minulého
režimu, je promyšlená a inscenace rozhodně není dětsky patetická. Představení je vizuálně pohledné, dočkáme se klavíru i rockové kapely, a upevnit si vzpomínky na to, jak
to tenkrát „fungovalo“, by měl občas každý. Herecky také není příliš co vytknout, jakkoliv mám čistě subjektivní výhrady vůči stylu hraní Moniky Načevy a Ondřeje Pavelky,
do divadla určeného primárně dětem se laskavý styl herců rozhodně hodí.
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Co říci závěrem? Rodiče, vezměte své děti do Minoru. Kvalitní divadlo – divadlo
neukňourané, ne-trapné, a s poselstvím – si jistě zaslouží. Sice budete mít co vysvětlovat... ale jsou věci, které bychom neměli zapomenout dětem říct, no ne?
Minor: Jak kohouti obarvili svět, námět: Ivan Martin Jirous, František Stárek, Jana
Veselá, scénář: Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček, režie: Jakub Vašíček, hrají: Anna
Bubníková, Monika Načeva, Ondřej Bauer, Ondřej Pavelka nebo Petr Stach, Stanislav
Rouš nebo Martin Švec a další
Premiéra: 12. ledna 2014 / Přístupné divákům od 10 let.

•
Divadlo Minor uvádí

Jak kohouti obarvili svět.
Aneb jsou i jiná undergroundová království…
Repertoár Divadla Minor zahrnuje převážně pohádky pro nejmenší, ovšem říci, že
jsou „originálně ztvárněné“ by bylo slabým výkřikem! Často mají hororové prvky,
živou kapelu na jevišti, aktualizované pojetí. Představení, jehož premiéra se odehraje
12. ledna v 18 hodin, není však ani takovou pohádkou – je to poměrně realistické
ztvárnění normalizačního království Československého, zahaleného šedivou mlhou
strachu, nudy a modu nevybočování z řad.
A to ztvárnění je navíc velice zdařilé, i když ne možná úplně dětské – svou drsnou
formou i významovou komplikovaností. Těžko říct, zda věková hranice 10 let je adekvátní nebo je to jen žert. Nu což, zbývá spolehnout se na trpělivé a laskavé rodiče,
kteří budou vysvětlovat, co znamená například pozdrav „Čest!“ či odpovídat na
otázky typu: „Proč toho hodného tatínka zavřeli do vězení?“ a doufat, že se děti jednou se zájmem zeptají.
Jak kohouti obarvili svět má podtitul Magoři dětem; příznačně jsou autory námětu Ivan Martin Jirous, František Stárek a Jana Veselá, osobnosti kolem kultovního
Vokna. Námět je to pořádně ulítlý, i když samozřejmě vychází z dobové atmosféry,
která je místy tak strašidelná, že se vlastně ani neví co divit malé Františce (Anna Bubníková) trpící fobií ze tmy.
Na počátku vidíme bleskový rozvrat v jinak harmonicky fungující rodině; otec
(hostující Ondřej Pavelka) je zavřen do vězení, kde začíná psát hlavní příběh, ve kterém osvětluje svým dětem, co se vlastně kolem nich děje, a matka (Monika Načeva,
taktéž čestný host) je vystěhována i se třemi dětmi – jejich údajné provinění vůči systému je přitom skryto.
Následuje nespočet střetů této rodiny s geniálním ztělesněním bolševického molocha – Petrem Riefem alias bachařem, pracovníkem elektrárenské společnosti, šílenou sociální pracovnicí, sousedem-práskačem, prudícím učitelem, ředitelem, hajným
či šéfem pily. On především si zaslouží potlesk za bleskurychlé vrůstání do jednotlivých charakterů, které nemají společné nic mimo toho, že jsou takřka dokonale normalizované a skrz naskrz protivné.
Tma halící životy lidí postižených režimem odkazuje zdá se k úsporným opatřením husákovského režimu v roce 1979 a zejména děti se tu s ní snaží bojovat – je to nejen
lačnost vidět v jasném světle, ale symbolická touha po pravdě, které se jim nedostává.
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Proto sestrojí jeden ze sourozenců domácí cyklo-elektrárnu poháněnou šlapáním, další
sází bílé břízy, nenáviděný (neboť neúčelný tudíž „zbytečný“) strom, matka Načeva
zase rozjede přímo v obýváku rockový koncert…
„Jen kdyby ty nezvané návštěvy pořád nechodily…“, stýská si anotace k tomuto
představení v minořím programu. Ano, život těch lidí by byl bez nich určitě naprosto
v pořádku. Vše zlé ale jednou pomíjí, přichází revoluce a s ní v posledních desíti minutách konečně odkaz na kohouty, kteří šibalsky obarvili svět. Herci pak symbolicky
obarví všemi barvami nejen vše ve svém dosahu, ale také sami sebe i sociální pracovnici
na zeleno, do té doby paní Šedivou. Otcova pobídka „malujte cokoliv!“ otvírá člověka
přesahující horizont a ve veselém závěru se mísí s požadavky na „jasné hranice toho, co
má být malováno, které potřebuje úplně každý“ – aneb „už jste někdy viděl cokoliv?“.
Dnešní veřejná generálka dopadla výborně, a přestože děti začaly na konci spontánně tleskat, věřím, že se i zítřejší představení podaří. Divadlo Minor posvítilo dětem
na cestu k minulosti vlastních rodičů z úhlu, který má humor i prostor k zamyšlení –
tak ať svítí i nadále!
11. 1. 2014 | Tereza Pavelcová G+
Názor informuji.cz: 100%
http://www.informuji.cz/objekt/104-divadlo-minor/

•
Underground v minoru
75% Recenze | Magdalena Kodedová | 20.1.2014
Pražské divadlo Minor, které svou dramaturgii orientuje zejména na dětské diváky,
vstoupilo do nového roku 2014 inscenací Jak kohouti obarvili svět věnovanou vzpomínkám a dobám (snad na dobro) minulým. Režisér Jakub Vašíček se inspiroval tvorbou pro děti Ivana Martina Jirouse a dalšími příběhy undergroundových autorů
publikovanými v polovině 80. let ve sborníku Čertovo kopyto. A tak se na jevišti Minoru s hravostí i nenápadným apelem znovu zhmotní ony časy, ve kterých v naší zemi
vládli „ti zlí komunisté, kteří ubližovali hodným androšům“, jak ostatně vysvětlily jednomu z herců hned v úvodu samotné děti. Netřeba se však obávat prvoplánových politických agitek. Přestože jistá dobová zakotvenost je logická a do jisté míry podstatná
a určující, ve výsledku je inscenace tematicky platná vlastně pro jakoukoli dobu a aplikovatelná na jakékoli bezpráví a nesvobodu.
Příběh se odvíjí ve dvou rovinách, které se vzájemně prolínají. Ta první vypravuje
o rodině – o mámě a třech dětech, kterým oni zlí zatknou tatínka. Přibližuje jejich
každodenní boj s normalizačními pohůnky, jakými jsou ředitel školy, udavačský soused, sociální pracovnice, bachař (vše v povedeném karikaturním podání Petra Reifa)
a zejména s nelehkou situací vzájemného odloučení. Uvězněný tatínek však pod tíhou
okolností neklesá na mysli a v malé, šedé celé začíná na moták psát pestrobarevné příběhy o minulých královstvích, břízách, světle a duze… A tyto tatínkovy narace se postupně odvíjí i na jevišti. Mnohdy krutá realita se tak mísí s fantazií, vše za svižného
doprovodu živé kapely ve složení baskytara, elektrická kytara, bicí, piáno (ale využit
je třeba i klapot psacího stroje).
V rolích tatínka alternuje Petr Stach s hostujícím Ondřejem Pavelkou, který
tátu/autora obdařil dávkou inspirujícího nadhledu, vtipu, a který do zmíněné role
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skvěle zapadá. I maminka v podání Moniky Načevy je více než příjemným elementem
inscenace, zvlášť když pro rozveselení svých posmutnělých dětiček neváhá ve vlastním
obýváku uspořádat velmi hlučný, nefalšovaný „bytový koncert“…
Scéně dominuje šedá barva, která jistě trefně vystihuje dobovou atmosféru a je
vhodná i pro závěrečný kontrast, ve kterém postavy pomalují takto mdlý svět (i s neodbytnou sociální pracovnicí) barvami. Šedé panely výmluvně vytyčí i stísněnou tatínkovu celu v pravém rohu jeviště a umožní mu psát i kreslit křídou na stěny; poslouží
i pro projekci ve scéně cyklistického výletu i v krátkých stínohrách evokujících první
republiku, tedy ono bývalé království, ve kterém se kdysi lidem žilo lépe…
Inscenace pracuje s nejrůznějším podobenstvím, nenásilným humorem a nadčasovými hodnotami. Člověk si z ní odnáší připomínku a zdůraznění oněch podstatných
aspektů života. A tedy, i když nám zabaví i židli pod zadkem a nedopitý šálek čaje
(jak je trefně ztvárněno v úvodní scéně), hlavně, že se máme rádi a jsme – alespoň
v myšlenkách – spolu. Ano, dospělého místy zamrazí, malý se nenásilně poučí.
Divadlo doporučuje tuto inscenaci dětem starším deseti let, jistě i bystřejší druhák
si tento šedý „dětský disent“ může užít. Každopádně, rodiče ať si připraví několik volných večerů k dalšímu povídání a vysvětlování – je jisté, že se malý divák bude mít na
co ptát, což je ve výsledku vůbec ta největší hodnota projektu!
Divadlo Minor, Praha: Jak kohouti obarvili svět, Námět: Ivan Martin Jirous, František Stárek, Jana Veselá, scénář: Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček, režie: Jakub Vašíček, scéna: Kamil Bělohlávek, hudba: Dalibor Mucha, Tomáš Vychytil, Luboš
Nohavica, hrají: Anna Bubníková, Monika Načeva, Ondřej Bauer, Jan Hrovatitsch,
Dalibor Mucha, Luboš Nohavica, Ondřej Pavelka nebo Petr Stach, Pavol Smolárik,
Petr Reif, Tomáš Vychytil, Miroslav Dlouhý, Stanislav Rouš nebo Martin Švec.

•
Zápisník Jana Kerbra (no. 8)
Demokracie
Z mnoha billboardů se na nás významně (obávám se, že v některých případech i výhrůžně) usmívají velké portréty těch, kteří hodlají usilovat o naši voličskou přízeň.
Jakési volby nanečisto – především pro dětského diváka – připravilo pražské Divadlo Minor v inscenaci Demokracie režiséra a hlavního scénáristy projektu Braňa
Holička. Ten v programu píše: Chtěli jsme, aby děti na vlastní kůži poznaly, jak demokracie funguje – 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.
A jak byl tento záměr (viděl jsem premiéru) naplněn konkrétně? Šestice podivných jedinců, připomínajících snad červy (neatraktivní kukly na hlavách dělají ze sympatických protagonistů bytosti bez šarmu) rozebírá stavebnici z větších a menších
kostek. Ke dvěma mikrofonům se brzy dostaví dva moderátoři (společenská saka jsou
kombinována se snad šaškovskými přiléhavými nohavicemi) a vplujeme do televizního
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přenosu volebních výsledků tak, jak je léta s napětím sledujeme, „sportovně“ zprostředkovávané Marcelou Augustovou.
Jde o celkem jednoznačnou parodii těchto přenosů, vtipnou tu více, tu méně. Že
o čerstvých povolebních prohlášeních politiků nemáme žádné iluze, je známá skutečnost. Poměrně rozšířený lidový komentář praví: Bylo to takové jejich blablabla. Ale
založit na zmíněném mlžném citoslovci mnohaminutové jevištní škorpení, to je přecenění účinnosti nápadu, které vede k retardujícímu tempu a nudě – za děti mluvit
nemohu, nerušily, ale ani se nesmály.
Po přestávce se jako mávnutím čarovným proutkem vše změní k lepšímu. Jdeme
jako publikum k volbám, dostaneme každý hlasovací krabičku s šesti možnostmi
a opravdu reálně volíme – celkem čtyřikrát vytvoříme společně rozložení politických
sil ve společnosti – divadelním sále.
Princip pamětníkům trochu připomene slavný kinoautomat, ale, pravda, tato hra
na vlastní zodpovědnost neomrzí. Šest stran má následující programy: Cvičit,Učit,
Tančit, Neřešit, Hrát si, Dožít.
Asi není náhoda, že v prvních volbách zvítězila „důchodcovská“ strana Dožít.
Sympaticky neagresivní Jan Matásek patrně probudil sympatie zúčastněných dospělých (a těch bylo na premiéře jistě víc než bude později na představeních pro školy).
Jeho neagresivní přístup však po prvním kole přivodil velmi nejisté chování při povolebním koaličním vyjednávání a strana Dožít se nechala připravit o několik poslaneckých křesel (znázorněných již zmiňovanými barevnými kostkami).
V dalším vývoji politické situace v sále se po opakovaných volbách stále silněji
prosazovala strana Učit. V povolební situaci bylo publikum vždy aktivizováno, aby
kupříkladu cvičilo, tančilo, také nic neřešilo. Ale smysluplná aktivita strany Učit pod
energickým vedením Evy Nosálkové nabízela vždy jinou aktivitu: opakování anglických slovíček, připomenutí hlavních měst evropských zemí, jednoduchou matematiku.
Nevím, do jaké míry měli protagonisté přichystané jednotlivé scénáře, ale působili
improvizačně uvolněně, hráli přesvědčivě a volby byly velice příjemnou zábavou. Ani
moderátoři (jedním z nich byl ypsilonský Daniel Šváb) nepostrádali duchapřítomnost.
Po čtveru volbách bylo pak publikum – nejenom to dětské – nabádáno k občanské
odpovědnosti, k účasti ve volbách a k angažovanosti vůbec. Tato výzva mi osobně
není vůbec cizí, přesto závěrečný song trpěl nadměrným patosem (včetně do něho zabudovaného začátku české hymny).
Život inscenace není plánovaný jenom do začátku již blížících se voleb, jistě se
budou později dolaďovat aktualizující jevištní situace. Občanský potlach je to v podstatě velmi příjemný, ale první část by potřebovala zdynamizovat.
Divadlo Minor – Braňo Holiček a kol.: Demokracie. Režie Braňo Holiček, hudba
a texty písní Jan Matásek, dramaturgie Jan Tošovský, výprava Nikola Tempír, kostýmy
Petra Vlachynská. Premiéra 21.září 2014
Autor: Jan Kerbr
Publikováno: 24. Září, 2014

•
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Demokracie v minoru – geek v divadle
Demokracie
Vzhledem k nedostatku času teď nemohu na gekovské projekty s dětmi ani pomyslet.
Maximálně několik krátkých pokusů, jejichž původcem je hra 50 báječných experimentů, kterou pro vás teď testujeme, a o kterých se rozepíšu později. Co ale dělat,
abych děti nezanedbal úplně? Tak předně jsou tu všemožné akce, jejichž pozvánky
tu trousím kolem. Předem upozorňuju, že to není žádná placená agitka, ale události,
které opravdu s dcerou navštěvuju a které si užíváme. A za druhé jsou to hurá akce,
jakou byla i návštěva divadla Minor a jejich novinky Demokracie.
Hra Demokracie splňuje kolonku geekovství naprosto bezezbytku. Jedná se o počin
představující principy demokracie a parlamentního systému dětem od sedmi let výše.
Nejedná se přitom o nějaký suchý výklad, nebo naopak dětský kabaret, ale pravou interaktivní zábavu. Hra Demokracie totiž nejen dětem vysvětlí, o čem že ta demokracie
je, ale nechá je demokracii přímo ochutnat! Pokud byste chtěli jako vždy poslat dítě do
divadla s mamkou, tady tak nečiňte. Budete se královsky bavit spolu potomkem.
Dějství první.
Hra hodně pracuje s kostkami a s avatary stran, kterými jsou strany: Cvičit, Tančit,
Učit, Neřešit, Hrát si a Dožít. Tyhle strany se v prvním dějství zúčastní voleb, předvedou povolební vyjednávání, sestavení i rozpad koalice a vládnutí. To vše s minimem
slov (Ovšem ta, která tam jsou, jsou na místě. Krom toho jsou používány klasické dospělé termíny. Tady se na něco dětského nehraje. I když volí mezi hraním a cvičením,
pořád jde o volby do parlamentu ČR. ), maximem akce a velkou porcí humoru.
Humor je cílen rovnoměrně mezi dětské i dospělé publikum, takže zatím co se děti
budou bavit nad akcemi strany Cvičit, či přísnou zapšklostí strany Učit, dospělí přivítají narážky na Otázky Václava Moravce, klasické politické diskuse sehrané za použití cca pěti slov v kombinaci s blábláblá, které se „kupodivu“ od skutečných diskusí
informačně moc neliší. Kostky pak slouží k odlišení stran, ale geniálně třeba i jako
povolební TV graﬁka, nebo nástroj pro sestavení prohlášení vlády.
Přestávka
Přestávka je přestávkou jen z části. Na chodbách totiž probíhá volební kampaň
a jednotlivé postavy loví mezi dětmi voliče. Bomba!
Druhé dějství
U vchodu dostáváme hlasovací zařízení a jde do tuhého, ještě malý text jestli i ti
nejmenší pochopili a jde se volit. Druhé dějství se nese ve znamení: jaké si to zvolíte,
takové to máte a diváci už jsou 100% součástí hry. Nejen že si malí diváci vyzkouší
princip voleb, ale i sčítání hlasů, zklamání s povolebního vyjednávání či úspěchu stran,
které nevolili. Kromě toho má na ně volba přímý dopad. Volili jste cvičení a učení?
Tak budete teď pěkně dřepovat a opakovat anglická slovíčka! Volili jste jen hraní?
Budete do omrzení hrát kámen, nůžky, papír! Když to prožíváte s nimi, je to geniální.
Zatím co děti jsou zažraní do voleb a přemýšlí koho volit příště, aby už se nemuseli
učit, nebo si hrát… dospělí se baví pozorováním svých potomků při tomtéž. A to vše
se opakuje a ještě a znova. Namodelovány jsou tedy nejen volby a vše kolem nich, ale
i vývoj preferencí voličů. Postupem času tedy ztrácí ty aktivní strany a začínají převládat ty nic nenařizující, jako je Dožít a Neřešit. Ale i protestní! Učit!
Jen jedno mi vrtá hlavou. Opravu se hlasuje, nebo je to jen vychytaný trik? Jednoduchá pomoc. První hlasování vyhrálo Hrát si s 25% hlasů. A v sále bylo něco přes
60% dívek. Procenta nelžou.
Hra Demokracie je nádherný model našeho politického zřízení převedený do dětského prostředí a na dětské publikum, tedy něco nad čím srdce geekovo jen zaplesá,
a tedy pobaví se i dospělý. Za Tátu Geeka tedy *****/ *****
Petr Šimčík

– 36 –

Přijďte hlasovat!
Nová hra učí malé diváky principům demokracie
Co je to demokracie? K čemu je dobrá? Jak funguje? Ne každý školák by na takovou
otázku asi dokázal odpovědět. Divadlo Minor připravilo novou inscenaci pod příznačným názvem Demokracie, která má hravou formou principy demokratického systému dětem přiblížit. Premiéru můžete v Divadle Minor vidět v neděli 21. září od 18
hodin. Repríza je na programu 28. září.
Malí diváci se promění ve voliče, o jejichž přízeň se uchází šest stran, každá se
svým programem. Jedna si chce hrát, druhá tančit, třetí klidně žít, čtvrtá se chce učit,
pátá neřešit a šestá by stále cvičila. A podle výsledku voleb se musí domluvit, jak bude
vypadat život občanů. Ve druhé části představení se voliči stanou samy děti a samy si
vyzkouší, jaké to je zvolit si vládu a pak žít pod jejím vedením. Pomocí hlasovacího
zařízení mohou dát svůj hlas vybrané straně.
Volby proti nezodpovědnosti
„Chtěli jsme ukázat, že občan má možnost se rozhodnout a že volby jsou tím základním prvkem demokracie, a také, 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 režisér inscenace Braňo Holiček.
Scénář podle Ústavy
Scénář vznikal v průběhu zkoušení, „nutno podotknout, že ten scénář diktuje samotná demokracie,“ upřesňuje režisér, „proces od volební kampaně k vzniku vlády je
poměrně striktně daný a my jsme se rozhodli, že ho budeme dodržovat. Takže základní body scénáře nám dává Ústava.“
S čím by měly děti odcházet?
„Cílem je si uvědomit, že demokracie je především kompromis a schopnost se dohodnout, že většina si vybere nějaký směr a menšina to musí respektovat, ale zároveň
většina nesmí poškozovat práva menšiny. Základem je si uvědomit, že já něco chci,
a když to chci, tak musím být schopen tolerovat i to, co chce ten druhý,“ zdůrazňuje
Braňo Holiček.
V představení Demokracie hrají Ivana Machalová, Eva Nosálková, Mikuláš Čížek, Jan
Hrovatitsch a další. Hudbu a texty písní složil Jan Matásek, kostýmy navrhla Petra
Vlachynská, autorem scény je Nikola Tempír, dramaturgii měl Jan Tošovský.
Autor: Marina Feltlová, Milena M. Marešová
Pořad: Mozaika | Stanice: ČRo Vltava
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Když se stane štokrle medvědem
Anežka chce tančit
Na divadlo pro děti chodívají dospělí často jen jako lehce útrpný doprovod. Naštěstí existují díla a tvůrci, kteří dovedou zaujmout velké i malé publikum rovným dílem. Mezi ně
patří i Jiří Jelínek a jeho poslední projekt v divadle Minor nazvaný Anežka chce tančit.
Slovy tvůrců: Anežka je malá holka, co ráda poslouchá, ale to neznamená, že je poslušná. Anežka má zkrátka ráda zvuky. Ne očekávatelně libé zvuky, jako je melodie piana
z otevřených oken za letního večera. Anežka ráda poslouchá rachocení nářadí v zásuvce,
vrzání skříně, tátovo ranní zívnutí. Vidíme Annu Bubníkovou jako Anežku v šatičkách
a černém křiváku (její roli místy přebírá i loutkové alter ego v několika velikostech) a za
ní partu „zvukařů“, herců v černých montérkách s roztodivnými předměty po kapsách.
K mikrofonu přistrčit a hleďme, mačkání balíčku papírových kapesníků opravdu zní jako
řízek čerstvě vhozený do vroucího oleje. Pořádná pusa na dobrou noc? Čisticí zvon řádně
mlasknoucí o čistý talíř. Zvuky dávají dohromady nečekaný rytmus, symfonii všedních
výjevů, na kterou lze tančit: romanticky i divoce. Zvuky skládají rovněž příběhy. Obyčejná
snídaně se změní v akční scénu z Divokého západu. Konvice supí jako vlak, lžička ohlašuje
šraňky a několik indiánů uvízne v toasteru… Jiřímu Jelínkovi zůstal kus dětské duše, nebo
aspoň smysl pro dětskou imaginaci. Ta je někdy trošinku infantilní, ale zdá se mi, že Jelínkovy kreace jsou čím dál promyšlenější a poetičtější. Spontánní, nonsensová radost ze
hry, kterou oslnil již v počátcích s divadlem DNO, však zůstává. Stejně tak přenos na publikum funguje stále perfektně, zvláště když všichni zúčastnění hrají s ohromnou chutí.
Zrovna ve chvíli, kdy si říkáte, že sled epizodek a výjevů rodinného života podávaný
přes ﬁltr dětské fantazie je sice milý nápad, ale nejspíš nikam nepovede, v tu chvíli tvůrci
překvapí pointou. Vyznění je překvapivé, přestože dobře čitelné již od začátku, a kdo
se nedal strhnout, ten ho nejspíš rozklíčoval. Inscenaci pootočí do jiného světla, smích
střídá melancholie a přinejmenším dospělému je jasné, proč má Anežka ráda zvuky víc
než cokoli jiného. Jsou to totiž zvuky, které spojují Anežku s okolním světem. Po chvilce
smutku následuje přestávka a po ní taneční část, kdo chce, ten si za veselých písniček
může s Anežkou zatrsat. To jediné je snad trochu matoucí: totiž, že se inscenace prezentuje navenek jako tančírna po děti, jde ale o dvě nesouvislé části – divadlo a minikoncert Jelínkových písniček. Na druhou stranu předchozí spolupráce Jiřího Jelínka
a Minoru nabídla stejný koncept v inscenaci Konžert – možná se tak rodí jistá tradice.
Tančit jsem nezůstala, ale odcházela jsem s pocitem, že u Jiřího Jelínka hladce
platí, „že kuchyně se stane lesem a štokrle medvědem“. A pro nás, co těžko neseme,
že to taky nesvedeme, je radost tuhle imaginaci pozorovat.
Divadlo Minor – Jiří Jelínek: Anežka chce tančit. Režie Jiří Jelínek, výprava Bára Čechová, hudba Zdeněk Král. Premiéra 15. května 2014.
Autor: Kateřina Kočičková
Publikováno: 16. Červen, 2014
SOupiS pr článků, tv a rOzhlaSOvých šOtů – chronologicky:
Jak kohouti obarvili svět. mladá fronta DneS, 10. 1. 2014.
Festival včera odstartoval válkou profesora Klamma. mladá fronta DneS, 18. 2. 2014.
magoři v minoru, Šaman ve Švanďáku. týdeník rozhlas, 11. 3. 2014.
anežka chce tančit. DivaDlO prODěti, 21. 6. 2014.
Divadlo minor: anežka chce tančit. český rozhlas, 2. 6. 2014, dostupné online:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3134318
Za pokladem Josefa minora. mladá fronta DneS, 25. 8. 2014.
Demokracie nové představení divadla minor. česká televize, 19. 9. 2014, dostupné online:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/214411000160919
Přijďte hlasovat! nová hra učí malé diváky principům demokracie. český rozhlas, 19. 9. 2014, dostupné online: http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/prijdte-hlasovat-nova-hra-uci-male-divaky-principumdemokracie—1398513
Pražské Divadlo minor uvede inscenaci Demokracie. Blesk, 21. 9. 2014.
minority bodovaly v minoru. Divadelní noviny, 29. 10. 2014.
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7. Ocenění, úspěchy, účast na festivalech
broučci – zájezd na festival aSSItEJ varšava, květen 2014
Jak kohouti obarvili svět aneb Magoři dětem – zájezd na festival Skupova Plzeň
18. 6. 2014.
anežka chce tančit – zájezd na festival Divadlo evropských regionů v hradci Králové 29. června 2014.
Z knihy džunglí – zájezd do norimberku, 4. a 5. července 2014
anežka chce tančit – režisér Jiří Jelínek byl nominován na cenu Divadelních novin
2014 v kategorii loutkové a výtvarné divadlo.

8. Další projekty divadla v roce 2014
využití pasáže pro doprovodné aktivity
v Galerii minor kromě celoroční interaktivní výstavy „Dvorek Josefa minora“ probíhají každý víkend od října do dubna tématizované výtvarné tvůrčí dílny pro děti.
v době adventu a před velikonocemi se zde konají jarmarky – vánoční a velikonoční, jejichž součástí je i speciální výzdoba pasáže. U příležitosti premiéry inscenace Zahrada byla pasáž vyzdobena květinami.
v Barloutce probíhají Dílny animovaného ﬁlmu.
obchod divadla minor je otevřen už 5 let, jeho výtvarnou podobu navrhl robert
Smolík. naleznete zde vybrané originální zboží pro celou rodinu a suvenýry
k inscenacím.
občerstvení je zajištěno díky kavárně mamacoffee.
Web, fotograﬁe a profesionální videoklipy
Divadlo minor nadále rozvíjí svůj web díky spolupráci s ﬁrmou manGoweb.
Fotograﬁím z inscenací, akcí divadla, interiéru, zaměstnanců atd. se věnuje fotograf
Petr neubert, jehož úkolem je vytvořit jedinečné fotograﬁe, které nejen dokumentují divadelní tvorbu, ale vytváří další uměleckou hodnotu minoru.
Stejný požadavek uplatňuje divadlo na tvorbu videoklipů, na kterých spolupracuje
převážně s ﬁrmou lipproduction.
Po prvním klipu o minoru postupně vznikají také krátká profesionální videa k jednotlivým inscenacím, jsou k vidění na webu, kanálu youtube a facebooku divadla.
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minoroviny
Jedná se o novou stránku na webu divadla spuštěná v září 2014 u příležitosti premiéry inscenace Demokracie. Diváci zde mohou napsat kritiku na vybranou inscenaci. „Demokracie potřebuje svého hlídacího psa. Staňte se novinářem
a napište nám svůj názor.“
noc divadel
15. listopadu 2014 se minor zúčastnil celostátní akce noc divadel. K této příležitosti
uvedl tančírnu „mInormálně tančíme“.
výstavy v ponorce
Po celou sezónu probíhají každý měsíc jiné výstavy v galerii Ponorka. tento prostor
slouží k odpočinku diváků, především školních dětí, během představení. K výstavám se dle přání tvůrců konají vernisáže.
Drábek dětem
15. března proběhl ve foyer křest knihy režiséra a dramatika Davida Drábka, Drábek dětem, kterou vydalo nakladatelství aKroPolIS. najdete v ní všechny
autorovy hry, které se v minoru v jeho režii hrály: Čtyřlístek, Sněhurku – novou
generaci, Planetu opic i hračky.
les přátelství
v dubnu proběhl v martinově u Kostelce nad labem neformální happening pod
širým nebem, v rámci kterého zástupci divadla a spříznění diváci a přátelé sázeli
vánoční stromky, které zdobily v době adventu pasáž, do lesa přátelství. akce
byla prvním pokusem o setkávání s diváky a vytváření nových, nejen divadelních, zážitků i mimo budovu divadla.
poklad josefa minora
od června do září proběhla 1. letní geocachingová hra pro celou rodinu, v rámci
které účastníci hledali poklady Josefa minora inspirované inscenacemi divadla.
Informace ohře byly dostupné na webu, o průběhu byli účastníci informováni
prostřednictvím facebooku. První tři nálezci všech pokladů získali odměnu.
cílem hry bylo udržet kontinuitu fungování divadla i o prázdninách a nabídnout
rodičům s dětmi další formu zábavy, i když se nehraje.
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9. hosté divadla v roce 2014
Struny dětem
od 17. do 19. října 2014 proběhl v celé budově divadla víkend festivalu Struny
podzimu pro zvídavé děti a jejich rodiče, který se setkává s velkým diváckým
ohlasem. minor v rámci festivalu odehrál představení anežka chce tančit.
přelet nad loutkářským hnízdem – 24. ročník přehlídky loutkového divadla
Přehlídka nejlepších loutkových inscenací profesionálního i amatérského divadla
se koná tradičně každý rok první listopadový víkend, letos proběhla od 31. října
do 2. listopadu 2014.
DrDS – spolupráce s českým rozhasem
Dismanův rozhlasový dětský soubor prezentuje svou tvorbu v rámci barterové spolupráce s Českým rozhlasem. Jedná se o 10 představení za sezónu.
hm… klukoviny
Dvakrát na malé scéně hostovala skupina hm… se svým koncertem pro rodiče
s dětmi zvaným Klukoviny.
international choir of prague
tradiční vánoční koncert – 1 představení.
listování – scénické čtení
Úspěšný projekt scénických čtení herce lukáše hejlíka, který je považován za vhodný
výchovný doplněk repertoáru minoru, zde uvedl 11 titulů pro děti i dospělé.
požár 1914
hudebně výtvarná inscenace skupiny Boca loca lab vznikla u příležitosti 100. výročí začátku 1. světové války. Jejím režisérem je s minorem spřízněný Jiří adámek. hrála se pro střední školy a pro veřejnost, celkem 7 představení.
věci – přines a hrej
Improvizační představení pro děti Petra reifa a marcely máchové, odehrána 3
představení.
zš německo – českého porozumění
Školní akademie.
zuš lounských
Závěrečné vystoupení žáků.
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10. výkonové ukazatele – návštěvnost
a tržebnost, náklady na jednotlivé isncenace
10.1 návštěvnOSt a tržeBnOSt
Tabulka !.4

Název organizace: MINOR

MHMP OZV 68814/2014

V!konové ukazatele divadel - skute"nost za rok 2014
ukazatel

m!rná

MINOR
P!edstavení na vlastní scén"
z toho : vlastním souborem
spolupo#adatelství-hostování
P!edstavení na zájezdech
P!edstavení hostujících soubor#
tj. pronájem divadla cizím subjekt$m
Náv$t"vníci na vl. scén" celkem :
z toho : vlastním souborem
spolupo#adatelství-hostování
Tr%by - v&nosy z hl. 'innosti celkem :
z toho : ze vstupného na vl. scén! vl. souborem
ze spolupo#adatelství
ze zájezd$
ostatní v%nosy
Tr%by - v&nosy z dopl(. 'innosti celkem :
z toho : za pronájmy divadel. sálu
za pronájmy ostatních prostor
ostatní v%nosy z D&
Doplatek hl.m.Prahy na 1 p!edstavení na vl.scén"
Doplatek hl.m.Prahy na 1 náv$t"vníka na vl.scén"
Nabídnutá místa, kapacita divadla
Náv$t"vnost na vl. scén"
Tr%ebnost na vl. scén"
Pr#m"rná cena vstupenky
Po'et premiér
Po'et derniér

plán 2014

jednotka

po"et
po"et
po"et
po"et
po"et
po"et
po"et
po"et
tis. K"
tis. K"
tis. K"
tis. K"
tis. K"
tis. K"
tis. K"
tis. K"
tis. K"
v K"
v K"
po"et
%
%
K"
po"et
po"et

skute"nost

%

srovnatelná skute"nost

index: skute"nost 2014

k 31.12.2014

pln!ní

za stejné obd. Min. roku

srov. skute"nost 2013

362
310
52
26
0

405 111,79
339 109,26
66 126,92
23 88,46
0

52 892

54 222
48 363
5 859
6 771
5 149
559
366
698
607
72
32
503
77 933
538
58 633
92
77
105
5
2

47 894
4 998
5 814
4 732
397
110
575
670
200
20
450
86 949
491
64 148
84
70
97
4
2

102,51
100,98
117,23
116,47
108,81
140,77
332,91
121,32
90,52
36,00
158,00
111,76
89,63
109,62
91,40
110,09
109,41
108,52
125,00
100,00

381
321
60
15
0

106,30
105,61
110,00
153,33

51 447
46 017
5 430
6 388
5 048
542
141
657
780
175
15
590
82 677
546
57 674
89
71
109
3
4

105,39
105,10
107,90
106,00
102,00
103,11
259,72
106,17
77,76
41,14
210,67
85,24
94,26
98,59
101,66
103,91
107,87
96,57
166,67
50,00

Zpracoval / tel: Ing. Tomá' Záme"ník / 222 230 876

Poznámka

Schválil: Ing. Zdenek Pechá"ek

Dne: 13.2.2015

10.2 náklaDy na nOvé inScenace

Tabulka !.6

k !j. MHMP OZV 68814/2014

Náklady na inscenaci k 31.12.2014
divadlo Minor

Po"izovací náklady

Autorské honorá"e

v!cné

inscenáto"i

hosté

tantiemy (%)

tantiemy (tis. K!)

Náklady celkem
(tis. K!)

Jak kohouti obarvili sv"t

324

268

115

16,50%

73

781

Zahrada

580

230

120

17,00%

78

1 008

Ane#ka chce tan!it

99

130

60

13,00%

14

303

Demokracie

364

250

80

4,00%

8

701

Brum

36

85

20

6,00%

9

150

titul:

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: 13.2.2015
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11. Zpráva o výsledku hospodaření
dle každoročních pokynů obdorů rOz a Ozv mhmp
11.1 rOzBOr hOSpODaření
Tabulka !. 1

Organizace: MINOR

k !j. ROZ 3-1 / 2015
MHMP OZV 68814/2014

Rozbor hospoda!ení PO za rok 2014

Hlavní !innost
Schv. rozp.

Uprav. rozp.

Skute"nost

% pln#ní

Skute"nost

2014

k 31.12.2014

k 31.12.2014

k UR

k 31.12. 2013

V$NOSY celkem (mimo ú"et 672)

5%8
814

6%7
771

6%7
771

100,00

6%3
388

z toho :

4%732

5%149

5%149

100,00

5%048

ze spolupo!adatelství

397

559

559

100,00

542

ze zájezd&

110

366

366

100,00

141

ostatní v'nosy

575

698

698

100,00

657

37%3
314

38%3
334

38%3
345

100,03

37%8
892

spot!eba materiálu (501)

3%587

2%418

2%417

99,96

3%162

spot!eba energie (502)

1%495

1%477

1%477

99,98

1%481

opravy a udr(ování (511)

750

592

592

99,99

778

cestovné (512)

100

95

95

99,91

123

95

149

149

99,94

94

720

511

511

100,00

505

ze vstupného na vl. scén#

NÁKLADY celkem
z toho vybrané polo(ky
Spot!ebované nákupy - z toho:

Slu(by - z toho:

náklady na reprezentaci (513)
nájemné a slu(by (nebyt.prost.) (518)
úklid (518)

600

438

437

99,98

647

v'kony spoj& (518)

272

257

256

99,94

286

7%908

8%419

8%419

100,00

8%220

606

649

649

99,99

631

1%070

778

778

99,99

honorá!e exter. um#lc& (518)
tantiémy (518)
propagace (518)

802

Osobní náklady - z toho:
mzdové náklady (521 030x)

16%000
10%558

10%987

10%987

100,00

675

1%086

1%086

100,00

885

3%695

3%795

3%795

100,00

3%765

522

508

507

99,99

497

0

0

0

0

0

0

ostatní osobní náklady (521 031x)
zákonné soc. poji)t#ní (524)
zák. soc. náklady - FKSP(527 030x)

Dan# a poplatky (53x)

10%854

0

Ostatní náklady - z toho:
sml.pokuty a úroky z prodlení (541)

---

0

jiné pokuty a penále (542)

0

manka a )kody (547)

0

0

0

---

0

1%533

1%198

1%221

101,96

1%153

1%825

2%669

2%669

100,00

1%499

0

0

0

Hospodá!sk' v'sledek

-31%5
500

-31%5
563

-31%5
573

100,03

-31%5
504

Neinvesti"ní p!ísp#vek

31%5
500

31%5
563

31%5
563

100,00

31%5
500

0

0

-10

Odpisy dlouhodobého majetku
z dotace hl.m.P.-zdroj 416 (551 03xx-08xx)
ze stát.dotace a zahrani"í (551 09xx)

Drobn' dlouhod. majetek (558)

0

Da* z p!íjm& (591)

0

St á t n í d ot a c e
Ostatní (672)
Celkov' v'sledek hospoda!ení

-4

Poznámka: *) V kolonce skute"nost uvád#jte skute"n# poskytnuté finan"ní prost!edky prost!ednictvím hl. m. Prahy

Zpracoval/a/: Tomá) Záme"ník

Schválil/a/:

Zdenek Pechá"ek

telefon: 222 230 876

– 43 –

Dne 13.2.2015

P!íloha k Tabulce ".1

Ostatní slu!by a spot"eba materiálu
tis. K"

UR 2014

skute#nost k
31.12.2014

% pln$ní

cizí p!edstavení, hudební produkce

706

706

99,97

doprava, revize, praní, servis v#tahy

120

120

99,86

foto, video

204

204

99,96

honorá!e externisté

8 419

8 419

100,00

kontroly klimatizace

142

142

99,96

BOZP, internet, ostraha objektu, DDNM apod.

222

212

95,64

ú"etnictví, zprac. mezd, poradenství, $kolení

823

823

100,00

propagace, inzerce, grafické práce

778

778

99,99

slu%by technického charakteru

278

278

99,99

softwarové práce

69

69

99,94

tantiémy, Dillia atd.

649

649

99,99

1

1

99,42

620

620

99,98

13 031

13 020

99,92

Ostatní slu!by - hlavní #innost

DDNM 1.000,- a% 60.000,- K"
ostatní slu%by
celkem:

tis. K"

UR 2014

skute#nost k
31.12.2014

% pln$ní

léky a zdravotnick# materiál

2

2

98,35

knihy, u"ební pom&cky, tisk

12

12

99,71

DDHM pod stanovenou hranici (pod 500,-)

6

6

99,74

PHM - nafta

165

165

99,95

spot!eba ostatního materiálu

67

67

99,93

materiál na údr%bu

59

59

99,89

pracovní od'vy, pom&cky

63

63

99,97

kancelá!sk# materiál

49

49

99,89

"istící a hygienické prost!edky

104

104

99,91

fotomateriál

165

165

99,97

elektromateriál

546

546

99,99

materiál na propagaci

55

55

100,00

programy (m'sí"ní, pololetní)

114

114

99,95

divadelní materiál - dílny

548

548

99,99

divadelní materiál - údr%ba

253

252

99,95

divadelní materiál v". práce (v#roba inscenací)

194

194

99,96

v#tvarná dílna

15

15

99,73

2 418

2 417

99,96

Spot"eba materiálu - hlavní #innost

celkem:
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Organizace: MINOR

Tabulka !. 2

k !j.: ROZ 3-1 / 2015
MHMP OZV 68814/2014

Rozbor hospoda!ení PO za rok 2014

Dopl!ková "innost
v tis. K"
Schválen# rozpo"et

Skute"nost

%

2014

k 31. 12. 2014

pln$ní

V%NOSY celkem

670

607

90,52

NÁKLADY celkem

399

581

145,61

170

206

121,14

20

30

151,68

30

26

87,48

115

215

15

22

z toho vybrané polo&ky
Spot!ebované nákupy
z toho: spot!eba materiálu
spot!eba energie
Slu&by
z toho: opravy a udr&ování
cestovné
nájemné a slu&by (nebyt.prostory)
úklid
v#kony spoj'

Osobní náklady - z toho:

146,99

114

160

80

115

ostatní osobní náklady

5

5

90,00

zákonné soc. poji(t$ní

27

39

144,81

2

1

57,50

0

0

0

0

Drobn# dlouhod. majetek (558)

0

0

Da) z p!íjm' (591 a 595)

0

0

HOSPODÁ*SK% V%SLEDEK

271

26

mzdové náklady (521 003x)

zák. soc. náklady - FKSP

143,75

Dan$ a poplatky (53x)
Ostatní náklady - z toho:
smluvní pokuty a úroky z prodlení
jiné pokuty a penále
manka a (kody
Odpisy dlouhodobého majetku
z toho: z budov a staveb (551)
za!ízení (551)

9,43

(+ zisk, - ztráta)
Zpracoval: Tomá( Záme"ník

Schválil: Zdenek Pechá"ek

telefon: 222 230 876

Dne:
13.02.15
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Rozbor hospoda!ení za rok 2014
Kapitálové v#daje

Tabulka !. 3
P OZV 68814/2014

v"etn# pou%ití vl. zdroj& z IF k IA, státní dotace a ostatních zdroj&

kap. 0662

P!ehled o investi"ní akci
!íslo akce:

0042265

Název akce:

Rekonstrukce zvukového za!ízení Velké scény

Adresa akce:

Vodi"kova 6, Praha 1

I!-Organizace:

00064351

Zodpov#dná osoba:
Správce akce:

- název PO

Minor

Typ: PO

Ing. Zdenek Pechá"ek

Telefon:

606 680 080

nám. prim. Novotn! / radní Wolf

Zahájení akce(rok):

0

Ukon"ení akce(rok):

0

Finan"ní profil akce v k o r u n á c h (na 2 desetinná místa)
Náklady
Profinanc.
Rozpo"et
akce
do
schválen#
celkem (CNA)
31.12.13
CELKEM
4$562,00
0,00
4$562,00
Zdroje:
KV - HMP
4$562,00
4$562,00
KV - státní
0,00
IF k IA - PO
0,00
KV - ostatní
0,00

Typ akce:

R/Z
K"

Rozpo"et
upraven#
rok 2014
0,00
0,00

Skute"né
"erpání
0,00
0,00

Rozpo"et P$edp."erpání
Zb!vá
schválen!
z IF (k IA)
po%adavek na
rok 2015
dal"í roky
4$562,00
0,00
0,00
4 562,00
0,00
0,00

4 562,00

Nákl.akce (p&v.):

dal"í roky
rozpis:
Zdroje: KV - HMP
KV - státní
IF k IA - PO
KV - ostatní

0,00

2016

2017
0,00

2018
0,00

2019
0,00

2020
0,00

2021
0,00

0,00

dal"í…
0,00

Komentá!
Stru"n! popis IA, zd&vodn#ní a dal"í informace
Divadlo Minor zadalo v roce 2013 spole!nosti pana "ambergera provést akustická m#$ení v sále divadla a vypracovat odborn%
posudek s cílem zjistit skute!n% stav zvukového za$ízení divadla (posudek v!.p$íloh je uveden v p$íloze). Díky pravidelné údr&b#
je za$ízení stále funk!ní, ale není schopno pln# odbavovat modern#j'í a technicky náro!n#j'í divadelní p$edstavení, z tohoto
d(vodu se divadlo rozhodlo zmodernizovat stávající zvukové vybavení. V roce 2001, v dob# budování divadla, nebyly na trhu
tém#$ &ádné akustické obklady a nebylo tak mo&né $e'it akustiku divadelního sálu koncep!n#ji (s p$ihlédnutím k tomu, &e d#tsk%
sluch je mnohonásobn# citliv#j'í). V souvislosti se zv%'ením kvality diváckého zvukového zá&itku byly koncem roku 2012
po$ízeny z IF divadla mikroporty a zvuková karta ve v%'i 644 tis.K! v rámci akcí Obnova za$ízení k ozvu!ení inscenací a
Po$ízení externí zvuk.karty k po!íta!i. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje vypracování projektu, stavební a akustické úpravy,
instalaci za$ízení v!.za'kolení a po$ízení technického vybavení. Na základ# posudku p. "ambergera a po op#tovném
p$ehodnocení stávajícího stavu zvukového za$ízení jsou p$edpokládané náklady rekonstrukce 4.562 tis.K!. Nár(st investice
oproti plánu roku 2013 je zp(soben p$ebudováním prostor re&ie sv#tlo/zvuk a zefektivn#ním zapojení audioinstalace.

Podrobn" rozbor investice:
re#ie
787
jevi$t%
169
hledi$t%
666
ozvu!ení hledi$t% a jevi$t%
484
signál.cesty a p&ípojná místa
726
digit.mixá#ní pult
1.452
dopln%ní a obnova audio komponent 278
Zpracoval:
Tomá" Záme"ník

tis.K!
tis.K!
tis.K!
tis.K!
tis.K!
tis.K!
tis.K!

Schválil:
Zdenek Pechá"ek

Datum:
13.2.2015

Poznámka
Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.13 + Skut."erp.2014 + Schvál.rozp.2015 + P$edp."erp.z IF k IA v 2015 + Zb!v.po%ad.na dal"í roky
Inv. fond k IA (IF k IA) = vázané IP (ponechané nevy"erpané p$evedené do IF) + schválené pou%ití IP z IF
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Organizace: MINOR

Tabulka !. 5

k !j.: ROZ 3-1 / 2015

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

MHMP OZV 68814/2014

Pln!ní po$tu zam!stnanc% a prost#edk% na platy za rok 2014
M!r ná

Rok

Skute$nost

%

Skute$nost

jedn.

k 31.12.
2014
2

p l n! n í

b

2014
x)
1

3

k 31.12.
2013
4

p#ep. os.

40,00

38,93

97,33

37,31

tis. K$

10&987

10&987

100,00

10&854

6&546
1&584
633
317
260

6&274
1&781
764
446
253

95,84
112,42
120,64
140,84
97,37

6&236
1&755
910
386
230

K$

21&996

23&519

106,92

24&242

tis. K$

675

1&086

160,92

885

Po$et zam!stnanc%

p#ep. os.

x

0,45

x

0,45

Prost#edky na platy

tis. K$

x

115

x

101

K$

x

21&296

x

18&682

tis. K$

x

2

x

5

Ukazatel

a
Hlavní $innost

Po$et zam!stnanc%
Prost#edky na platy
xx)
z toho: platové tarify
osobní p#íplatky
odm!ny
p#íplatky za vedení
zvlá'tní p#íplatky
Pr%m!rn( plat
Ostatní osobní náklady

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

K$
K$
K$
K$
K$

Dopl"ková $innost

Pr%m!rn( plat
Ostatní osobní náklady

Poznámka:

Vypracoval/a/:
Tomá' Záme$ník

Telefon:
777 985 556
#########
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Datum:
13.02.14

kOmentář k rOzBOru hOSpODaření
Opravy a udržování
prostředky použity na běžnou údržbu majetku; objemově nejvyšší položkou byla
oprava signálové kabeláže velké scény divadla (110 tis. Kč) a oprava fundusových
praktikáblů, praktikáblových desek a repase dřevěných rámů (88 tis. Kč).
Odpisy dlouhodobého majetku
překročení upraveného rozpočtu o 1,96 % z důvodu účetní opravy při závěrečných
pracích na roční účetní závěrce; sestava tzv. ostrého odpisu byla odlišná od sestavy
generované programem v průběhu roku jako plánovaný odpis, podle kterého byl
stanoven Ur
limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců
skutečný počet zaměstnanců (evidenční přepočtený počet) v hlavní činnosti nižší
než plánovaný – nástup zaměstnankyně divadla na mateřskou dovolenou
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11.2 finanční vypOřáDání
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12. Podporovatelé, dárci, mecenáši, sponzoři
Generální přítel divadla allianz a.s. – ﬁnanční dar ve výši 450.000,– Kč na výrobu
jevištní dekorace a kostýmů nových inscenací.
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