DIVADLO
S c é n a h lav n í h o m ěSta P r a h y

Výroční zpráva
za rok 2016
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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 divadelním 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 získal opakovaně 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 Leiweberová), tak i výrazné osobnosti
českého divadelního světa – režisér a dramatik David Drábek, bratři Formani, Arnošt Goldﬂam aj. Novým přínosem pro žánr pohybového divadla je choreografka
a režisérka Lenka Vagnerová a mim Radim Vizváry.
Minor nemá vlastní soubor, herci a další tvůrci jsou najímáni na každou inscenaci zvlášť podle potřeb režiséra a daného žánru. Tento systém umožňuje najímat
umělce s nejlepšími požadovanými dovednostmi a režisér 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 2016 divadlo Minor odehrálo 431 vlastních představení.
Díky podpoře magistrátu může pražským dětem nabídnout za nízké vstupné vysoce kultivovanou divadelní podívanou.
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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, občerstvení Mamacoffee, prostor Barloutka, kde se od roku 2015 konají doprovodné
dílny k inscenacím vedené divadelním lektorem, a dětmi oblíbenou Galerii Minor.
V současné době v ní naleznete celoroční interaktivní výstavu dvorního výtvarníka
Minoru Jakuba Zicha zvanou Les aneb dobrodružství nečeká!. O víkendech se zde
už několik let pořádají výtvarné dílny pro děti.
V mezipatře funguje už od otevření divadla Galerie Ponorka, kde se střídají výstavy každý měsíc.
Novinkou jsou speciální workshopy věnované např. animovanému ﬁlmu, fotografování nebo sítotisku, které probíhají na Malé scéně.
Z Minoru se tak stává kulturní centrum pro celou rodinu.

status
Divadlo Minor je příspěvkovou organizací zřizovanou hlavním městem Praha.
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2. ÚvoDní slovo řeDitele
Vážení,
v roce 2016 jsme odehráli 431 vlastních představení, což je docela úctyhodné číslo,
zvláště díky tomu, že většina představení se vyprodá hned po zahájení předprodeje.
Znamená to samozřejmě náročný provoz a zvyšování nároků na zaměstnance.
Za jejich profesionalitu bych jim rád i touto cestou poděkoval.
Kromě divadelních představení jsme nadále rozvíjeli také naše nedivadelní aktivity, především doprovodné vzdělávací dílny k inscenacím, o které je velký zájem,
a umělecké workshopy. V této sezóně poprvé jsme vydali samostatnou brožuru
Zažij víc! s nabídkou našich mimodivadelních aktivit.
Na Malé scéně došlo na jaře k instalaci zajížděcí elevace, díky které se zásadně
zjednodušily přestavby a především se může prostor Malé scény využívat jako zkušebna i pro kusy vznikající ve velkém sále.
V uplynulém roce vznikly také dvě neběžné inscenace. Jednak je to divadelně
koncipovaná prohlídka prostor Novoměstské radnice, která je vítaným zpestřením
programu v letních měsících, a dále inscenace věnovaná problematice šikany
zvaná To byl jen vtip. Ta je pozoruhodná
především tím, že se hraje technikou zvanou divadlo fórum, která divákům umožňuje aktivně vstoupit do hry.
I v roce 2017 plánujeme mírné zvýšení
počtu představení, především na Malé
scéně, kde chceme více hrát pro předškolní děti. V květnu 2017 zde bude mít
premiéru pantomima pro nejmenší Koukej, svět! v režii jednoho z nejprogresivnějších mimů současnosti, Radima Vizváryho.
Naším cílem je nadále rozvíjet Minor
coby kulturní centrum pro celou rodinu.
S úctou
Ing. Zdenek Pecháček
Ředitel divadla Minor

V Praze 23. 3. 2017
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1,00

1,00

TECH. PRAC. MS OSV#TLOVA$

INSPEKTOR
HLEDI%T#

* kumulovaná funkce

UVAD#$I, %ATNÁ!I

3,00

4. stupe' (ízení

%VADLENA

V"TVARNÍK

PRAC. PROPAGACE 1,00
PASÁ&, OBCHOD

PRACOVNÍK
PROPAGACE

TECHNOLOG

UM#LECK" KA%ÉR

VEDOUCÍ DÍLEN

1,50

DRAMATURG

1,00

VEDOUCÍ MARKETINGU A
PRODUKCE

0,80

0,90

*

1,00

1,00

3. stupe' (ízení

UKLÍZE$/KA

VRÁTN"

UKLÍZE$KA

!IDI$

VRÁTN"

SPRÁVCE MAJETKU

VEDOUCÍ HS

ORGANIZA!NÍ SCHÉMA DIVADLA MINOR

3,00

1,25

2,50

*

1,00

*

*

PROVOZNÍ
NÁM#STEK

ASISTENTKA
!EDITELE

2. stupe' (ízení

PO / BOZP

POMOCN" TECHNICK"
PRACOVNÍK

MIKROFONISTA /
REKVIZITÁ!

INSPICIENT

GARDEROBIÉRKAMASKÉRKA

ZVUKA!

OSV#TLOVA$

1,00

2,00

2,00

2,25

2,00

3,00

*

1,00

EKONOMICK"
NÁM#STEK

VEDOUCÍ UTP

1,00

!EDITEL

1. stupe' (ízení

STAV#$

VEDOUCÍ STAV#$

5,00

1,00

1,00

zaji)t*no smluvn*

SPRÁVA PC A PC SÍT#

ARCHIV A SPISY

EVIDENCE MAJETKU

MZDOVÁ Ú$ETNÍ

FINAN$NÍ Ú$ETNÍ

2,00

1,00

POM. EKONOM POKLADNÍK

OBCH. REF / POKLADNÍ
VSTUPENEK

*

HLAVNÍ Ú$ETNÍ PERSONALISTA

DoP$, DoPP

3. organizační struktura

orGanizační scheMa diVadla Minor k 31. 1. 2015

souPis zaMěstnanců a sPoluPracoVníků 2016

p!íjmení a jméno

druh spolupráce

profese

úvazek

Beránková Jana

pracovní pom"r

#vadlena

0,80

Cibulová Lucie

pracovní pom"r

garderobiér

1,00

$echová Barbora

pracovní pom"r

um"leck% ka#ér

1,00

$í&ek Jind!ich

pracovní pom"r

zvuka!

1,00

Dlouh% Miroslav

pracovní pom"r

inspice / vedoucí UTP

1,00

Dlouh% Miroslav

pracovní pom"r

!idi'

0,25

Ferencová Marie

pracovní pom"r

obch.ref. / pokl. Vstup.

1,00

Gavrilovi'ová Kate!ina

pracovní pom"r

asistentka !editele

1,00

Hádr Petr

pracovní pom"r

stav"'

1,00

Hany# Jan

pracovní pom"r

um"leck% ka#ér

1,00

Hany# Jan

pracovní pom"r

!idi'

0,25

Hakenová Kate!ina

pracovní pom"r

produk'ní - tajemník US

1,00

Horák Josef

pracovní pom"r

pracovník propagace

1,00

Hrbata Zbyn"k

pracovní pom"r

stav"'

1,00

Jína Karel

pracovní pom"r

zvuka!

1,00

Kalmuk Liubov

pracovní pom"r

uklíze'ka

1,00

Kárová Zuzana

pracovní pom"r

maskér

1,00

Kárová Zuzana

pracovní pom"r

garderobiér

0,25

Kindlová Anna

pracovní pom"r

obch.ref. / pokl. Vstup.

1,00

Kopecká Iva

pracovní pom"r

dramaturg

1,00

Kotoun Michal

pracovní pom"r

osv"tlova'

1,00

Krej'ová So(a

pracovní pom"r

pom. ekonom - pokladní

1,00

Kufr Ji!í

pracovní pom"r

osv"tlova' / prov. nám.

1,00

Kufr Ji!í

pracovní pom"r

!idi'

0,25

Machala Vladimír

pracovní pom"r

stav"'

1,00

Ma#ková Petra

pracovní pom"r

finan'ní ú'etní

1,00

Matou#ek Karel

pracovní pom"r

mikrofonista, rekvizitá!

1,00

Mrázek Ji!í

pracovní pom"r

inspice

1,00

Mrázek Ji!í

pracovní pom"r

!idi'

0,25

Mrázek Vít

pracovní pom"r

inspektor hledi#t"

1,00

Pangrác Lud"k

pracovní pom"r

osv"tlova'

1,00

Pechá'ek Zdenek

pracovní pom"r

!editel

1,00

Pechá'ková Eva

pracovní pom"r

pracovník propagace

1,00

Peterka Jan

pracovní pom"r

správce majetku

1,00

Pospí#ilová Jana

pracovní pom"r

mikrofonista, rekvizitá!

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. MS - osv"tl.

1,00

Rou# Stanislav

pracovní pom"r

vedoucí stav"'

1,00

Rudiachenko Liudmyla

pracovní pom"r

uklíze'ka

1,00
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p!íjmení a jméno

druh spolupráce

profese

úvazek

Sedláková )árka

pracovní pom"r

vedoucí dílen

1,00

Sklená! Josef

pracovní pom"r

vrátn%

1,00

Sklená!ová Eva

pracovní pom"r

uklíze'ka

1,00

Sklená!ová Eva

pracovní pom"r

vrátn%

0,50

S%korová Milena

pracovní pom"r

pracovník propagace

1,00

)malclová Lenka

pracovní pom"r

pomocn% um - tech. prac

1,00

)vec Martin

pracovní pom"r

stav"'

1,00

Turchichová Magdalena

pracovní pom"r

vedoucí mark. a prod.

1,00

Urbánková Dagmar

pracovní pom"r

pracovník propagace

1,00

Wolf Zden"k

pracovní pom"r

stav"'

1,00

Záme'ník Tomá#

pracovní pom"r

ekonomick% nám"stek

1,00

Zich Jakub

pracovní pom"r

v%tvarník

0,90

Zichová Petra

pracovní pom"r

dramaturg (mate!ská dovolená)

0,50

SPOLUPRACOVNÍCI
p!íjmení a jméno

druh spolupráce

profese

úvazek

Anto(ová Ivana

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Band&ak Richard

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Boltíková Petra

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Braunsbergerová Tereza

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Burdová Eli#ka

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

$ech Mat"j

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

$echová Marie

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

$erná Michaela

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Dlouh% Miroslav

DoPP

demontá& a montá& seda'ek VS

max 300 hod. / rok

Dudková Antonie

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Dudová Julie

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Frank Vojt"ch

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Goldflam Otto

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Hádr Petr

DoPP

demontá& a montá& seda'ek VS

max 300 hod. / rok

Hejduková Franti#ka

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Holubová Karolina

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Hrbata Zbyn"k

DoPP

demontá& a montá& seda'ek VS

max 300 hod. / rok

Hrdinková Ruslana

DoPP

uklíze'ka

max 100 hod. / rok

Jakubec Kry#tof

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Jandlová Zuzana

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Kára Jaroslav

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Kindlová Anna

DoPP

uklíze'/ka

max 300 hod. / rok

Kindlová Barbora

DoPP

roznos

max 20 hod / t%den

Kindlová Tereza

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Kindlová Tereza

DoP$

obchod Minor

max 20 hod / t%den

Krej'ová So(a

DoPP

archiv
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12,5 hod. / m"síc

p!íjmení a jméno
Kulhánková Barbora

druh spolupráce

profese

úvazek

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

La#tovka Ji!í

DoPP

demontá& a montá& seda'ek VS

max 300 hod. / rok

Machala Vladimír

DoPP

údr&ba

max 150 hod. / rok

Machala Vladimír

DoPP

seda'ky

max 150 hod. / rok

Matu#ek /Adebayo/

DoP$

obchod Minor

max 20 hod / t%den

Movalhi Yasmin

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Mrázek Jan

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den
max 300 hod. / rok

Neubauerová Krist%na

DoPP

obchod Minor

Neumanová Hana

DoPP

zpracování mezd

Nová Adéla

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

25 hod. / m"síc

Osvaldová Bo&ena

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Pechá'ková Mar.

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Pokorná Ivana

DoPP

pomocn% technická pracovník

max 150 hod. / rok

Rábelová Marie

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Rou# Stanislav

DoPP

demontá& a montá& seda'ek VS

max 300 hod. / rok

*ípa Michael

DoPP

oprava kytarov%ch komb a kláves

max. 45 hod / rok

Sklená! Michal

DoPP

uklíze'/ka

max 255 hod. / rok

Sobolová )árka

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

S%korová B"la

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

S%korová Milena ml.

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

)tréblová Debora

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

)varcová Barbora

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

)vec Martin

DoPP

demontá& a montá& seda'ek VS

max 300 hod. / rok

Trefná Marie

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Urbánková Kate!ina

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Vavrisová Michaela

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Vondrá#ková Linda

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Vondrá#ková Linda

DoPP

garderoba

Wolf Zden"k

DoPP

vrátn%

max 50 hod / rok
max 300 hod. / rok

Záme'ník Tomá#

DoPP

evidence majetku

Zich Jakub

DoPP

drobná údr&ba a opravy

max 300 hod. / rok

Zich Mikulá#

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Zichová Antonie

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den

Zv"!ina Miroslav

DoP$

uvad"'/ka, #atná!/ka

max 20 hod / t%den
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max 12,5 hod / m"síc

souPis hostujících uMělců 2016
p!íjmení a jméno

druh um. v"konu

p!íjmení a jméno

druh um. v"konu

Adámek Ji!í

re#isér / ka

Kufrová Kate!ina

herec / here$ka

Adamová Sofia

herec / here$ka

Kyselka Tomá%

herec / here$ka

Arndt Jan

v"tvarník / v"tvarnice

La%tovka Ji!í

herec / here$ka

Bako%ová Josefina

v"tvarník / v"tvarnice

Loskot Richard

animace, sv&teln" dsgn.

Bauer Ond!ej

herec / here$ka

Löffelmann Vojt&ch

v"tvarník / v"tvarnice

Bene% Mat&j

zvuka!

Machalová Ivana

herec / here$ka

Bene%ová Magnan Tereza

v"tvarník / v"tvarnice

Máchová Marcela

herec / here$ka

Bohadlová Kate!ina

v"tvarník / v"tvarnice

Matásek Jan

hudebník / hudebnice

Boltnar Michal

herec / here$ka

Mí$ková Jitka

v"tvarník / v"tvarnice

Bouzek Luká%

herec / here$ka

Mi%íková Barbora

herec / here$ka

Brabec Jaroslav

hudebník / hudebnice

Mucha Dalibor

hudebník / hudebnice

Bradá$ek Luká%

v"tvarník / v"tvarnice

Na$eva Monika

herec / here$ka

Bradá$ková Erika

v"tvarník / v"tvarnice

Navrátil Old!ich

herec / here$ka

B!ichá$ Radek

hudebník / hudebnice

Neb!ensk" Filip

hudebník / hudebnice

Bubníková Anna

herec / here$ka

Nohavica Lubo%

hudebník / hudebnice

Burá%ová Jana

herec / here$ka

Nosálek Ond!ej

herec / here$ka

Capko 'tefan

herec / here$ka

Nosálková Eva

herec / here$ka

(ernochová Barbora

herec / here$ka

Nosek Miroslav

herec / here$ka

(ern" Ond!ej

herec / here$ka

Nová Denisa

herec / here$ka

(í#ek Mikulá%

herec / here$ka

Novák Rostislav ml.

herec / here$ka

Divi%ová Dominika

herec / here$ka

Novák Rostislav st.

herec / here$ka

Doubrava Marek

k!est zp&vníku

Nováková Anna

herec / here$ka

Ducha)ová Anna

herec / here$ka

Novotná Apolena

re#isér / ka

Fendrichová Pavla

hlasov" pedagog

Opavská Andrea

herec / here$ka

Fene% Radek

zvuka!

Pangrácová Krist"na

herec / here$ka

Folvare$n" Jakub

herec / here$ka

Pavelka Ond!ej

herec / here$ka

Forman Mat&j

re#isér / ka

Pavlov$inová Radka

herec / here$ka

Forman Petr

re#isér / ka

Pelikán Ivan

herec / here$ka

Franková Krist"na

herec / here$ka

Polák Andrej

herec / here$ka

Frösslová Markéta

herec / here$ka

Procházka Richard

herec / here$ka

Fry%ová Nikol

herec / here$ka

Rataj Jakub

herec / here$ka

Fülep Vojt&ch

herec / here$ka

Reif Petr

herec / here$ka

Goldflam Arno%t

herec / here$ka

Romanovsk" Michael

herec / here$ka

Hádr Petr

herec / here$ka

*ezá$ová Hedvika

herec / here$ka

Hajdinová Klára

herec / here$ka

Sedlák Jakub

v"tvarník / v"tvarnice

Hájek Robert

herec / here$ka

Semrádová Ilona

herec / here$ka

Ha%ek Gustav

herec / here$ka

Schmidtmajerová Anna

herec / here$ka

Hejn" Martin

herec / here$ka

Skalníková Zuzana

herec / here$ka

Hendrychová Ivana

herec / here$ka

Smolárik Pavol

herec / here$ka

Holi$ek Bra)o

re#isér / ka

Smolík Robert

v"tvarník / v"tvarnice

Homola Luká%

herec / here$ka

Stach Petr

herec / here$ka
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p!íjmení a jméno
Horák Josef

druh um. v"konu

p!íjmení a jméno

druh um. v"konu

herec / here$ka

Stavná Zuzana

herec / here$ka

Hork" Petr

herec / here$ka

Stejskalová Ivana

herec / here$ka

Housková Kate!ina

v"tvarník / v"tvarnice

Svobodová Veronika

v"tvarník / v"tvarnice

Hrovatitsch Jan

hudebník / hudebnice

'á%inka Michal

herec / here$ka

Hubi$ka Vladimír

zvuka!

'panbauer Jan

herec / here$ka

Humel Barbara

herec / here$ka

'picnerová Vlasta

herec / here$ka

Husáková Na+a

herec / here$ka

'porc Zbyn&k

herec / here$ka

Chmela! Hynek

herec / here$ka

'típková Marie

herec / here$ka

Jake% Milan

hudebník / hudebnice

'tréblová Debora

herec / here$ka

Jelínek Ji!í

re#isér / ka

'váb Daniel

herec / here$ka

Jelínek Ji!í N.

herec / here$ka

Täubelová Krist"na

v"tvarník / v"tvarnice

Jelínek Václav

herec / here$ka

Tempír Nikola

v"tvarník / v"tvarnice

Jenická Al#b&ta

herec / here$ka

Tichá Kate!ina

herec / here$ka

Jenick" Eduard

herec / here$ka

To%ovsk" Jan

dramaturg

Je!ábková Riva Zuzana

v"tvarník / v"tvarnice

Tschornová Kate!ina

herec / here$ka

Jevi$ Filip

herec / here$ka

Urbánková Dagmar

v"tvarník / v"tvarnice

Jindrová Pavlína

v"tvarník / v"tvarnice

Vágnerová Lenka

re#isér / ka

Jirk, Jan

re#isér / ka

Van$ura Petr

herec / here$ka

Ka)kovsk" Filip

herec / here$ka

Van&k Petr

herec / here$ka

Kekeláková Anna

v"tvarník / v"tvarnice

Vá)ová Michaela

herec / here$ka

Klime%ová Daniela

v"tvarník / v"tvarnice

Va%í$ek Jakub

re#isér / ka

Kniha Ji!í

herec / here$ka

Venclová Tereza

v"tvarník / v"tvarnice

Komarov Daniel

herec / here$ka

Vergner Robert

zvuka!

Kopeck" Jakub

v"tvarník / v"tvarnice

Vítková Zuzana

v"tvarník / v"tvarnice

Koreis Viktor

v"tvarník / v"tvarnice

Vlachová Al#b&ta

v"tvarník / v"tvarnice

Koukalová Kanako

v"tvarník / v"tvarnice

Vlachynská

v"tvarník / v"tvarnice

Král Zden&k

hudebník / hudebnice

Vl$ková Ema

v"tvarník / v"tvarnice

Králová Andrea

v"tvarník / v"tvarnice

Vnou$ek Jonatán

herec / here$ka

Krátk" Václav

herec / here$ka

Vodi$ka Petr

herec / here$ka

Kratochvíl Karel

herec / here$ka

Vondrá%ková Lenka

herec / here$ka

Kroupa Martin

hudebník / hudebnice

Vosecká Renáta

v"tvarník / v"tvarnice

Kroupa Mat&j

hudebník / hudebnice

Vychytil Tomá%

hudebník / hudebnice

Kr%ková Bouzková Dora

herec / here$ka

Vysko$ilová Barbora

herec / here$ka

Krti$ková Anna

v"tvarník / v"tvarnice

Vy%ohlídová Jana

herec / here$ka

Ku$erová Karla

v"tvarník / v"tvarnice

Weissmann Ji!í

herec / here$ka

Kubátová Barbora

herec / here$ka

Wolf Zden&k

inspice

Kube%ová Kate!ina

v"tvarník / v"tvarnice

Zadra#il Jan

herec / here$ka
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4. Premiéry roku
a) údaje o datu PreMiéry a Počtu rePríz V danéM roce

liPany (režie: jan jirků)
Premiéra 7. února 2016
počet repríz: 29

nebojsa (režie eva leinweberová)
Premiéra 10. dubna 2016
počet repríz: 25

Dnes Provází minor (režie: eva leinweberová)
Premiéra 8. května 2016 na Novoměstské radnici
počet repríz: 9

o klukovi, který neuměl zlobit (režie: Braňo holiček)
Premiéra 18. září 2016
počet repríz: 19

to byl jen vtiP! (režie: Michaela Váňová)
Premiéra 11. října 2016 Na Malé scéně
počet repríz: 9

B) koMentoVaný draMaturGický záMěr titulu
a zhodnocení, zdali se naPlnil
1. liPany
Premiéra: 7. února 2016
Scénář a režie: Jan Jirků
Jedná se o dobrodružný příběh opravdového husity, který vypráví o svém životě –
o životě Božího bojovníka. O tom, co zažil, čemu věřil, za co bojoval a koho miloval.
A jak nakonec našel Království nebeské v očích své milé.
Bitva u Lipan, která se odehrála 30. května 1434, je označována jako rozhodující bitva celé husitské revoluce. Poraženo v ní bylo radikální křídlo husitského hnutí
vedené Prokopem Holým. Otevřela se tak nová etapa hledání kompromisu umírněných husitů s církví a Zikmundem Lucemburským.
Inscenace má didaktický přesah, neboť divákům díky postavám dvou průvodcůhistoriků vysvětluje historické pozadí husitství. Navazuje tak na dramaturgickou
linii výchovných představení Moje 1. Encyklopedie, Můj atlas světa, Hon na jednorožce a Demokracie.
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„Už ve škole jsem měl rád dějepis. Byl jsem jedním z kluků, co má počárán sešit
zbraněmi, husitství pro mne bylo fascinující. Když je člověk starší, vidí historii v souvislostech, přemýšlí o nich a přehodnocuje dřívější názory. Období husitství je plné
paradoxů, a to je pro mne jako dramatika zajímavé a pro divadlo vždy nosné.
V Lipanech se pokoušíme historii oživit, je pak mnohem zábavnější a v divácích
může zažehnout zájem o ni.“(Jan Jirků)
Režisér a scénárista jan jirků, absolvent KALD DAMU, je dlouholetým spolupracovníkem Minoru, jeho inscenace získali řadu ocenění a patří ke stálicím repertoáru (např. Vánoce či Bruncvík a lev).
2. nebojsa
Premiéra: 10. dubna 2016
režie: Eva Leinweberová
Kdo je vlastně hrdina? Je to ten, kdo se ničeho nebojí? Nebo ten, kdo svůj strach
překoná a udělá něco, co by od něho nikdo nečekal? Je to ten, kdo neohroženě
loví draky? Nebo ten, kdo se v těžké chvíli rozhodne nehledět sám na sebe a pomoct někomu, kdo mu ublížil?
V každém z nás dřímají zakleté tajemné a divoké síly přírody. Je jen na nás, zda je
necháme celý život spát, nebo je v sobě probudíme a dovolíme jim proměnit náš život.
Inscenace inspirovaná klasickými pohádkami pracuje s tradičními motivy jako
jsou úkoly pro hrdinu či magické číslo tři. Vznikala autorsky na základě hereckých
improvizací. V inscenaci účinkuje živá kapela a scénograﬁe opět zasahuje do hlediště, díky čemuž jsou diváci vtaženi do hry.
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Výsledkem je pohádková komedie, která pobaví děti i dospělé a zároveň nese
morální poselství tradičních pohádek.
eva leinweberová studovala herectví a režii na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, poté působila jako herečka i režisérka v Divadle Nablízko.
Kromě hraní se v Minoru věnuje také režii, na Malé scéně můžete vidět její úspěšnou inscenaci Povídání o pejskovi a kočičce, ve velkém sále pohádku O Smolíčkovi
(derniéra v prosinci 2016).
3. o klukovi, který neuměl zlobit
Premiéra: 18. září 2016
režie: Braňo Holiček
Autor a režisér Braňo Holiček, s osvědčeným týmem svých spolupracovníků, dramaturgem Janem Tošovským a scénografem Nikolou Tempírem, se rozhodl poodhalit divákům, jak se dělá divadlo. Zábavnou formou představil úlohu divadelního
režiséra i proces samotného zkoušení inscenace. Inscenace má dvě části, v té první
jsou představeny jednotlivé fáze zkoušení od 1. čtené zkoušky až po generálku, ve
druhé polovině se odehraje jakoby právě nazkoušená hra Arnošta Goldﬂama O klukovi, který neuměl zlobit. Zároveň jsou diváci seznámeni s různými divadelními
žánry jako je komedie dell’arte, nový cirkus, opera či voiceband.

Inscenace nabízí v 1. polovině zajímavou psychologickou sondu do života herce,
ve druhé naopak předvede na poměrně malé ploše škálu hereckých dovedností.
Pro svůj poměrně velký přesah pro dospělé funguje nejlépe pro rodinné publikum.
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Braňo Holiček s Minorem spolupracoval již potřetí, v současnosti můžete vidět
jeho interaktivní inscenaci Demokracie. Pro herce je spolupráce s ním vždy velkou
výzvou, neboť nepracují s dopředu přichystaným scénářem, ale tvoří inscenaci na
základě autorského vkladu všech zúčastněných.
Braňo holiček patří k nejúspěšnějším tvůrcům nejmladší divadelní generace.
Je držitelem Ceny Alfréda Radoka Talent roku 2013. Působí jako kmenový režisér
v divadle Ypsilon. Spolupracoval s libereckým Divadle F. X. Šaldy, s Divadlem
v Dlouhé, Divadlem Letí, MeetFactory či s kladenským Divadlem Lampion.
4. Dnes Provází minor
Premiéra: 8. května 2016.
Netradiční prohlídka historické budovy s divadelními prvky.
Autorský projekt Petra Reifa pod režijní supervizí Evy Leinweberové.
S Novoměstskou radnicí Minor spolupracuje dlouhodobě, v letních měsících
se zde řadu let hrálo na nádvoří, inscenace Bruncvík a lev se hrála v sále v prvním
patře, v roce 2015 zde částečně probíhal festival Struny dětem, na kterém Minor
participuje.
Tato divadelně koncipovaná naučná prohlídka vznikla za účelem rozšířit nabídku doprovodných aktivit Minoru a zpestřit tak program v jarních a podzimních
měsících.
Herec Petr reif, který se díky svému velkému autorskému vkladu významně
podílí na poetice minorských inscenací, má v tomto neběžném projektu prostor
předvést svou schopnost bezprostředního kontaktu s diváky a okamžité improvizační
akce. Nabízí divákům komorní divadelní zážitek ve zcela nedivadelních kulisách.
5. to byl jen vtiP
Premiéra 11. října 2016 na Malé scéně
Koncept a režie: Michaela Váňová
Interaktivní představení založené na technice divadla fórum.
Na přípravě tohoto představení spolupracovali herci s režisérem, psychologem
a s odborníkem na vzdělávání mládeže. Projekt vznikl z důvodu stále se zvyšující
míry agresivity a šikany ve školách, která je často vedena i vůči učitelům. Podnětem
k jeho realizaci nám byla i debata s pedagogy, kteří o takovýto formát inscenace
projevili značný zájem.
Kde je hranice mezi legrací, drzostí a šikanou? Co si mohou děti dovolit ke spolužákům či pedagogům a co už je příliš? V tomto příběhu se děti setkají s postavami, které porušují hranice tak dlouho, až se něco přihodí…
divadlo fórum je edukační systém založený na práci s předem připraveným divadelním představením, které hrají profesionální herci. Smyslem je předat dětem poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve
skutečném životě.
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Minorská divadelní lektorka Michaela Váňová vystudovala hudebně-dramatický
obor na Pražské konzervatoři, poté studovala učitelství pro první stupně ZŠ se specializací na dramatickou výchovu na Pedagogické fakultě UK. V současné době dokončuje studia na Katedře výchovné dramatiky na DAMU. V Minoru působí také
jako herečka v inscenacích Robin Hood, O Smolíčkovi a Klapzubova jedenáctka.
Pracuje jako lektorka dramatické výchovy v ZŠ Školní v Praze, vedla kroužky
pohybové a dramatické výchovy. V roce 2012 byla asistentkou lektora workshopů
„Drama in situation“ a „Contact improvisation“ v Oregonu v USA.

c) draMaturGický Výhled na následující sezonu
1.
Velký sál
Hans Christian Andersen, Tomáš Jarkovský

sněhová královna
Režie: Lenka Vagnerová
Premiéra: 2. dubna 2017
Hudebně pohybová inscenace na motivy jedné z nejslavnějších pohádek stylově
navazuje na úspěšný muzikál Robin Hood. Režie se opět ujala Lenka Vagnerová,
tentokrát ve spolupráci se scénáristou Tomášem Jarkovským.
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Zlý čaroděj kdysi zhotovil zrcadlo, které mělo zvláštní moc. Všechno krásné a dobré
se v jeho odrazu rozplývalo, zato veškerá ničemnost a zloba jevila se v něm mnohem jasněji v podobě ještě mnohem ošklivější. To zrcadlo se jednoho dne rozbilo
a tisíce střepů se rozletěly do světa. Jeden z nich zasáhnul i chlapce jménem Kaj.
Není mu pomoci? Promění se jeho srdce nenávratně v mrtvý kus ledu? Nebo ho
dívka jménem Gerda dokáže zachránit?
Příběh jedné velké dětské lásky, oběti a vykoupení. Příběh křehký jako sněhová
vločka. Příběh, který se stal anebo nestal.
lenka Vagnerová působí jako nezávislá choreografka, taneční pedagog a tanečnice
na současné české a zahraniční taneční scéně. V roce 2012 založila soubor Lenka
Vagnerová & Company.
Vystudovala pedagogiku moderního tance na HAMU v Praze. Podílela se na
vzniku české taneční skupiny DOT504 a stála u zrodu přední české novocirkusové
company Cirk La Putyka. Jako choreografka působí i v činoherních, operních či novocirkusových projektech. Její inscenace získaly řadu cen a nominací.
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2.
Malá scéna

koukej, svět!
Pantomima pro nejmenší
Premiéra: 17. května 2017
Režie: Radim Vizváry
Minor tentokrát přizval ke spolupráci mima, choreografa, režiséra a pedagoga Radima Vizváryho, který minorským divákům představí žánr pantomimy. Inscenace
bude s ohledem na dětského diváka také výtvarně pojatá, objeví se v ní i masky
a loutky. Scénograﬁe se ujala, v Minoru poprvé, progresívní mladá výtvarnice Lucia
Škandíková, která spolupracuje např. s Národním divadlem.
Voda. Oheň. Země. Vzduch. Rostliny. Zvířata. Člověk. Ale jak to spolu souvisí? Zorientovat se ve světě kolem nás není jednoduché ani pro dospělé a co teprve pro
ty nejmenší! Co jsou to třeba živly, koloběh dne a noci, jak roste rostlina a další
zdánlivě obyčejné jevy se dětem hravě, pohybově a beze slov pokusí přiblížit dva
mimové.
radim Vizváry patří mezi jedny z nejvýraznějších mezinárodně uznávaných osobností současného mimického divadla v Evropě. Je absolventem Hudební a taneční
fakulty AMU v Praze, kde dosáhl nejvyššího, doktorského vzdělání, titul Ph.D. Má
za sebou více než sto představení jako autor, interpret, režisér nebo choreograf. Je
spoluzakladatelem mezinárodně úspěšného divadelního souboru Tantehorse,
uměleckým šéfem domácího uskupení MIME PRAGUE, ředitelem mezinárodního
festivalu MIME FEST a uměleckým šéfem mezinárodního festivalu pouličního divadla v Táboře Komedianti v ulicích. Spolupracuje se souborem Tichá opera, který
propojuje nonverbální divadlo s operou. Roku 2014 se stal členem významných
osobností Oxford Encyclopedia. Je držitelem mnoha dalších ocenění u nás, v Evropě nebo USA. Vyučoval v českém Centru současného cirkusu Cirqueon a na katedře pantomimy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Své pedagogické
zkušenosti získával také v berlínské škole Die Etage nebo na Vyšší odborné škole
herecké v Praze.

3.
Velký sál
Jaroslav Foglar, Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček

záhaDa hlavolamu
Premiéra 15. října 2017
Režie: Jakub Vašíček
Kultovní kniha Jaroslava Foglara je strhujícím dílem, které baví už několik generací.
Skrývá v sobě dobrodružství, tajemno i morální poselství. Nabízí se jako ideální
námět pro inscenaci rodinného typu. V Minoru se coby „klukovská inscenace“ s prvorepublikovou poetikou více než 10 let hraje Klapzubova jedenáctka, dá se předpokládat, že inscenace Záhada hlavolamu by mohla mít obdobný divácký ohlas.
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K inscenování byl přizván tým režiséra Jakuba Vašíčka, který v Minoru vytvořil
inscenace Perníková chaloupka a Jak kohouti obarvili svět. Pro Jakuba Vašíčka je
charakteristická zajímavá práce s rockovou hudbou a jevištní metaforou. Se scénáristou a dramaturgem Tomášem Jarkovským tvoří sehraný tým, působí spolu
coby umělecký šéf a dramaturg v Divadle DRAK.

4.
Spolupořadatelství festivalu struny Dětem v minoru
19.–21. května a 22.–24. září 2017
Struny dětem probíhají v Minoru již několik let a setkávají se s mimořádným diváckým ohlasem.
V roce 2017 bude festival probíhat kromě podzimu také na jaře a to nejen v budově Minoru ale také na Novoměstské radnici, kde bude probíhat hudebně-divadelní prohlídka zvuky nočního lesa, kterou Minor připravil výhradně pro festival.
Jedním z hlavních protagonistů je mogees, kouzelná věcička, která umí pozoruhodné věci. Při procházce tajemnou síní tak poznáte, jak zvučí pařez, drnčí sukovitá větev, co vyprávějí lesní kameny a jak vzdychá pohozená jelení lebka…
V režii Jiřího Adámka diváky výtvarnou lesní instalací Lukáše Bradáčka provedou herci divadla Minor. Předmětům, přineseným přímo z lesa, vloží duši zvukoví
mágové Jaro Cossiga a David Pravda.
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5. rePrízované tituly
a) údaje o datu PreMiéry a Počtu rePríz V danéM roce,
celkoVéM Počtu rePríz, PříPadně též Vč. data derniéry

inscenace

Premiéra

anežka chce tančit
15. 5. 2014
autobus
22. 5. 2014
Brum
27. 11. 2014
Bruncvík a lev
30. 4. 2006
demokracie
21. 9. 2014
dnes provází Minor
8. 5. 2016
hon na jednorožce
15. 11. 2009
jak kohouti obarvili svět
12. 1. 2014
klapzubova jedenáctka
9. 4. 2005
libozvuky
10.4.2015
lipany
7. 2. 2016
Mami, už tam budem?
22 .3. 2015
naše rodina
24. 3. 2013
nebojsa
10. 4. 2016
o Malence
14. 11. 2004
o pejskovi a kočičce
29. 5. 2011
o klukovi, který neuměl zlobit 18. 9. 2016
o smolíčkovi
15. 9. 2013
Perníková chaloupka
19. 10. 2012
robin hood
20.9.2015
to byl jen vtip
11. 10. 2016
Válka profesora klamma
11. 5. 2011
Vánoce
1. 12. 2002
z knihy džunglí
11. 5. 2007
zahrada
23. 3. 2014
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Počet
repríz
v r. 2016

Počet derniéra
repríz
celkem

19
7 + 2 zájezdy
48
8
23
9
11
14
14
24
29
28 + 6 zájezdy
6
25
8
16
19
20
11+1 zájezd
27
9
2 + 16 zájezdů
16
12
22

57
48
108
144
60
9
99
58
210
46
29
64
73
25
164
107
16
78
67
43
9
117
242
145
70

10. 6. 2016

20. 2. 2016
11. 6. 2016

31.12.2016

B) koMentoVaný draMaturGický záMěr titulu (Proč titul
dále zůstáVá na rePertoáru, neBo naoPak nezůstáVá)

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.

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

bruncvík a lev
Kultovní loutkohra za doprovodu rockové kapely, která získala čtyři ceny na 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.

Demokracie
Inscenace Demokracie je svérázným formálním i tématickým experimentem. Interaktivní představení pro nejmladší školáky seznámí děti se základy fungování demokratického systému. Je divácky oblíbená, i pro svůj edukativní přesah, funguje
ideálně ve spolupráci s rodiči a pedagogy, kteří s dětmi mohou toto téma následně
probrat. Inscenace je mimo jiné pozoruhodná také tím, že je v ní použito skutečné
hlasovací zařízení, děti mohou volit a ovlivnit tak dění na jevišti.
„Chtěli jsme, aby děti na vlastní kůži poznaly, jak demokracie funguje a že výsledek voleb je kolektivním rozhodnutím všech voličů. Že pokud budeme volit nezodpovědně, zbrkle a emotivně, můžeme se dočkat špatných rozhodnutí a špatných
zákonů, které zpětně ovlivní náš život. Ale také, že je demokracie důležitá a potřebná, protože nás chrání před svévolí a diktaturou a umožňuje nám podílet se
na řízení země,“ říká režisér inscenace Braňo Holiček.

Dnes Provází minor
Nová inscenace.
Info o dramaturgickém záměru 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. Inscenace je svým tématem zajímavá pro Klub mladého diváka, se kterým Minor spolupracuje.
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jak kohouti obarvili svět aneb magoři Dětem
Inscenace vychází z tvorby undergroundových autorů, soustředěných kdysi kolem
samizdatového časopisu Vokno.
Hlavním záměrem inscenace bylo přiblížit dětem přiměřeným způsobem 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. Dle
ohlasů diváků je inscenace pro dětského diváka výzvou, nutí ho přemýšlet jiným
způsobem, než je zvyklý, pokládá mu řadu otázek. Tato inscenace do divadla 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.
Derniéra proběhla na jaře 2016 z důvodu vzniku nových inscenací.

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 200 repríz.

libozvuky
Jedná se o výjimečnou inscenaci pro nejmenší postavenou na hře se světlem
a zvuky, která si získala přízeň nejen diváků, ale i kritiky. Marek Doubrava, autor
hudby, získal Cenu kritiky za rok 2015. Jejím tématem není příběh, ale hravost a rozvíjení fantazie, a to na základě vysoce profesionálních výkonů herců a vůbec všech
zúčastněných, kteří měli díky soustředěnému zkoušení pod vedením režiséra Jiřího
Adámka možnost rozvíjet svůj umělecký potenciál.

liPany
Nová inscenace.
Info o dramaturgickém záměru viz výše.

mami, už tam buDem?
Komorní loutkohra pro nejmenší je věnovaná nesnázím, které provází rodiče při
jízdě autem s dětmi. Hraje se na Malé scéně a také na zájezdech. Herci Lenka Volfová a Jiří Jelínek získali na festivalu Skupova Plzeň cena města Plzeň za herectví.
Jedná se o divácky vděčnou a provozně nenáročnou inscenaci, která se může
bez problému hrát v jakémkoli prostoru.
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nebojsa
Nová inscenace.
Info o dramaturgickém záměru viz výše.

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

o malence
Komorní loutková inscenace jedné herečky pro nejmenší děti, která vznikla u příležitosti 200. výročí narození H. Ch. Andersena. Diváky oblíbená, derniéra proběhla
v červnu 2016 z důvodu vzniku nových inscenací.

o klukovi, který neuměl zlobit
Nová inscenace.
Info o dramaturgickém záměru viz výše.

o Pejskovi a kočičce
Dramatizace jedné z nejoblíbenějších dětských knih, „klasika“ pro děti. Jde o diváky
velmi žádaný titul na Malé scéně, zdařilý minorský režijní debut Evy Leiweberové,
která v inscenaci také účinkuje.
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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. Derniéra proběhla v prosinci 2016 z důvodu vzniku nových inscenací.

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.

robin hooD
Výpravný muzikál s živou kapelou a náročnými pohybovými choreograﬁemi nabízí
strhující podívanou pro děti i dospělé. Příběh anglického zbojníka Robina Hooda

naplňuje téma sezóny 2015/2016 věnované hrdinství, zároveň funguje jako titul
pro všechny generace. V Minoru se touto inscenací uvedla režisérka a choreografka
Lenka Vagnerová.

to byl jen vtiP!
Nová inscenace.
Info o dramaturgickém záměru viz výše.

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

vánoce aneb Příběh o narození
Inscenace nazkoušená krátce po otevření nové budovy divadla se stala minorskou
tradicí, diváci na ni chodí opakovaně. Srozumitelným a odlehčeným způsobem 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 voicebandovou
formu se silným výtvarným vjemem. Diváci sedí okolo pěti výtvarných objektů, knih,
a herci se pohybují okolo nich. Inscenace získala celkem pět 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. Derniéra proběhla v lednu 2017, dekorace bude
uschována pro případ, že by o inscenaci byl zájem např. na zahraničním festivalu
apod.

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. Funguje jako rodinný titul,
neboť rodiče i prarodiče Zahradu znají z dětství. Nová inscenace, zatím divácky
úspěšná, je předpoklad, že se bude dlouho hrát.
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6. ohlasy v tisku
6 a) Přehled recenzí uVeřejněných V hlaVních denících,
týdenících zaMěřených na kulturu, VeřejnoPráVních
a odBorných Médiích

•
Boží bojovníci v rockovém hávu
V loňském roce se v souvislosti s výročím upálení Jana Husa mluvilo (a také
umělecky tvořilo) o něm i o husitské revoluci, pro jejíž vznik bylo kazatelovo
upálení v Kostnici spouštěcím momentem. Za konec tohoto významného období české historie je považována bitva u Lipan (1434), která rámuje fabuli
zatím poslední inscenace Divadla Minor.
Lipany jsou určeny divákům od sedmi let. Jejich tvůrce Jan Jirků svůj scénář pod titulem Bitva u Lipan již režíroval v brněnské Polárce. Po osmi letech
však stylově čistý text, který je v podstatě monologem husitského bojovníka
Janka Tlamky, obohatil o výklad dvou historiků, kteří se sice snaží chovat jako
klauni a svá poučení či výčty s humorem shazovat, přece jen však dramatický
a jímavý Tlamkův příběh poněkud drolí.
Na jevišti Minoru jistí dynamiku představení rocková kapela, která hned
zkraje spustí veledůležitou píseň Ktož jsú boží bojovníci s řádně elektriﬁkovaným zvukem. Vokálně jsou na tom instrumentalisté stejně dobře jako čtyři
herci, kteří se podílejí na jevištním tvaru. Tlamku ztvárňuje Ondřej Nosálek,
jeho ženu Mařenku Radka Pavlovčinová, avizované komentátory pak Václav
Jelínek s Karlem Kratochvílem. Jejich lekce z historie se snaží dětské diváky
aktivizovat, občas je snaživí spíkři i kontaktují. Při líčení Husova upálení založí
jeden z mentorů na jevišti miniaturní ohníček, na ﬁnále pak oba „zadělají“ výzvou, aby děti o přestávce namalovaly svou představu „království nebeského
na zemi“, které Janek Tlamka vlastně stále hledá. Část výkresů je publiku před
koncem inscenace zprostředkována meotarem. V náznacích bojových scén oba
„historici“ protagonistovi pomáhají, a to v různých převlecích.
Představitel Janka svým charismatem přesvědčí publikum o tom, že jeho
bojová aktivita byla vedena čistými úmysly. Příběh řadového husity začíná
smrtí na lipanském poli a posléze se odvíjí jako retrospektiva. Nosálek v monologu ztvárňuje s úspěchem i další ﬁgury, například nabručeného Žižku, který
Janka učí, jak zacházet s cepem.
Účinněji než první, poněkud roztříštěná část je pak hutné ﬁnále, kde se v už
nekomentovaném celku Janek Tlamka nesnadno vyrovnává s tím, že se účastnil
fyzické likvidace těch, kteří byli původně jeho bratry (pikarti, adamité), velký
smutek to vzbudí především u jeho manželky. Zato odrostlejší synek, natěšený
revolučními vyprávěnkami, odjede s ním bojovat – a později padne. Při dalším
porodu přijde hrdina inscenace o ženu i novorozeně a vše směřuje k tragickému
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konci, bitvě u Lipan. V Nosálkově zjitřeném podání se tak dětskému divákovi
nabízí solidní dávka eticky, ba existenciálně znepokojivých otázek.
Ke kladům inscenace patří výtvarné řešení (Antonín Šilar, Andrea Králová),
bohatě využívající pohybu desek či pláten se známými i méně známými dobovými vyobrazeními, kupříkladu z husitských kancionálů (objeví se však i pár
detailů z Maroldova panorámatu). Dynamické proměny jeviště, způsobené
různými táhly či rozpadáním se na první pohled pevných struktur, zaměstnají
techniky divadla, kteří za účinkujícími nezůstávají pozadu.
Při náročném tématu si budou dospělí nejspíš klást otázku, do jaké míry
mohou jejich potomci jevištnímu dílu porozumět, ale dětské vnímání je prosto
předsudků. Malí návštěvníci si jistě vyberou to, co si vybrat mají.
Divadlo Minor – Jan Jirků: Lipany. Režie Jan Jirků, scéna a light design
Antonín Šilar, kostýmy Andrea Králová, loutky Štěpán Pěnka, hudba Dalibor
Mucha, Luboš Nohavica, Martin Švec, Tomáš Vychytil, dramaturgie Iva Kopecká.
Premiéra 7. února 2016.
Autor: Jan Kerbr
Publikováno 29. 2. 2016
Divadelní noviny [http://www.divadelni-noviny.cz/bozi-bojovnici-v-rockovem-havu]

•
Divadlo! (Divadlo Minor)
Po hravě edukativní Demokracii (2014) se Braňo Holiček v podobném duchu
v Divadle!, premiérovaném 18, září, věnuje divadlu samotnému. V jeho prvé
polovině předvádí, jak vzniká – se všemi obligátními těžkostmi – divadelní inscenace, ve druhé pak tuto inscenaci (inspirovanou hrou Arnošta Goldﬂama
O klukovi, který neuměl zlobit) nechává „postavy“ prvé poloviny zahrát.
Oproti Demokracii je ovšem Divadlo! notně problematickým útvarem.
Tak jako by mělo být jednou z premis inscenací pro děti „nebudeme používat ironii“, stejně tak by měli mít tvůrci na paměti, že parafrázovat či parodovat je v tomto typu divadla velice velice ošidné. Neboť by si měli být jisti, že
to, co parafrázují či parodují, dětští diváci dobře znají a že jsou to tedy schopni
dekódovat. Divadlo! je přitom na parafrázi a parodii do značné míry postavené. V prvé polovině se – místo aby se srozumitelně (byť třeba v hravé formě)
představily zákonitosti divadelního provozu – jen zesměšňují (parodují) různé
jevy (či klišé) s divadlem spojené: přepjatá emocionalita, zmatené průběh(y)
zkoušek, všelijaké divadelnické typy (hysterický režisér, herec – „nestíhač“)
apod... Opravdu jsou děti od osmi let výš (pro které je inscenace určena)
schopni pochytit, o co jde? Čeho se to týká a co to znamená? Ve druhé polovině
pak Holiček, vycházeje z náznaků nabídnutých v prvé části, předváděnou inscenaci zahraje tu ve stylu tradičního japonského divadla, tu čechovovského
echt-psychologismu, tu – sic! – v poetice Jiřího Adámka... ?????
Už Jakub Škorpil v případě Holičkovy prvé spolupráce s Minorem, Naší
rodiny (2013), napsal, že si dětští diváci (též 8+) užijí jen část toho, co jejich
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rodiče, že inscenace je poměrně složitá a raﬁnovaná. V Divadle!, řekl bych, režisér a scénárista v jednom sestavil útvar, který si s dětským divákem hlavu už
snad ani neláme. (A to neustálé ošmatávání herce – děvkaře herecké novicky
bych snad přímo zakázal.)
Autor: Martin Švejda
Publikováno: 22. 9. 2016
Nadivadlo.cz [http://nadivadlo.blogspot.cz/2016/09/svejda-divadlo-divadlo-minor.html]

•
Glosa k tomu a k onomu
Poslední dobou jsem měla v divadle několik velmi zásadních a intenzivních
zážitků. Chci se o ně podělit, protože jsem jich přeplněná a vy byste mohli být
také. A protože kritika je také o sdílení zážitků...
Pod dojmem inspirativního setkání s režisérem a dramaturgem Petrem Haškem
jsem naběhla do Vily Štvanice (protože do Malého divadla v Českých Budějovicích, kde je Petr Hašek uměleckým šéfem, je to trochu dál, než na Florenc)
na tři inscenace Haškova souboru Geisslers Hofcomoedianten, které se postaraly o hluboké dojmy z oboru „divadlo pro dospělé“. Inscenace Já jsem Krabat
byla asi nejmenší terno, přesto stojí za to, už jenom díky vypiplanému řešení
kouzel. Další byla Magdaléna lascivní a kajícná (a na tu u nás vyjde časem recenze) a poslední Láska ke třem pomerančům, neboli LK3P. Výživný koktejl
z neuvěřitelně vynalézavého, ke genialitě sklouzávajícího scénického řešení, se
spoustou výtvarných vtipů, v kombinaci s činohrou, pantomimou, zpěvem
a commedií dell'arte, to je jen pár záchytných motivačních bodů, proč zajít.
Jenomže ty „dospělácké“ zážitky teď přebíjejí ty z divadla pro děti a mládež.
Možná si řeknete, že jsem dětina. Proč tam chodit, a k čemu je vůbec to divadlo
pro děti dobrý? Však jsou to jen pohádky, to nás velký dospěláky nezajímá.
My děláme/sledujeme umění. No jo, jenomže to tak není a být nemá a mohla
bych o tom napsat sáhodlouhou polemiku. Právě ty inscenace, o kterých chci
psát, dokazují, že divadlo pro děti se dá dělat – a má se dělat – jako regulérní,
řekněme třeba i „vážné“ nebo „závažné“ divadlo, které nejedná s hlupáky (=
dětmi), ale s přemýšlejícími bytostmi, které žijí ve stejném světě jako my a řeší
své problémy, stejně jako my. Zároveň to byly inscenace, které nezapomínaly,
že do divadla pro děti může přijít i dospělý. A že on tam přijde, ať už ve formě
rodičovské/prarodičovské nebo učitelské. Dost obecnosti. První takovou vlaštovkou byl Nebojsa v Divadle Minor (recenze zde), Dalskabáty, hříšná ves
v Malém divadle v Českých Budějovicích a ze stejného divadla Frankenstein
nebo Perníková chaloupka opět v Divadle Minor.
Celé to ale píšu kvůli jiné inscenaci. Po dalším inspirativním setkání, tentokrát
s režisérem, scénáristou a bůhvíčímvším Jankem Jirků jsem si dnes zašla (opět)
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do Minoru na inscenaci Lipany. Nechci moc exklamovat a plýtvat superlativy
typu „ohromení“, „neuvěřitelné“, „geniální“, ačkoli by mohly být na místě.
Velmi silný příběh, který nejen, že přibližuje tvrdou dobu husitských válek, ale
klade mnoho závažných otázek, nad kterými děti přemýšlí (a nebo rozhodně
začnou). Může mi někdo diktovat, v co mám věřit? Má někdo patent na to, co
je správné a co ne? Bojujeme-li v zájmu nějaké „ideologie“, víme vůbec, za co
bojujeme? Co je pro mě vlastně království nebeské? Takhle by se dalo pokračovat. Přetíženost je jen zdánlivá, inscenace je velmi koherentní. Je to přesně
ta inscenace, která dětem nic neulehčuje, nevodí je za ruku, nevysvětluje, co je
správné, ale klade jim otázky. Je také značně epická. Jirků se spoléhá na slovo,
které je nositelem emocí a významů a to tak silných, že v žádném případě nenudí. Nezdráhá se zpřítomňovat smrt v různých formách (a je to na místě, jde
o válku) a přistuje k ní jako k součásti našeho života.
Humor zde má své neodmyslitelné místo, kdyby nebylo určitého odlehčování situací, byla by z inscenace depkárna, ze které by odcházely frustrované děti, neboť
samotný příběh je náročný. A pokud si myslíte, že apriorní přístup herců k roli
v divadle pro děti je pitvořivý, máte rázem další důvod, proč Lipany vidět. Ondřej
Nosálek hraje na plno celým tělem. Postavu Janka Tlamky má herecky detailně
promyšlenou, a rozhodně ze sebe nedělá idiota pro zábavu (což tedy ani jeho postava nedovoluje, ale víte, jak to myslím). Jeho výkon je sugestivní a opravdový.
Pokud patříte mezi divadelně-dětské skeptiky pak vězte, že jednalo-li by se o „dospěláckou činohru“, byl by vynášen do nebes. Jenomže proč by si někdo všímal
hereckých výkonů v divadle pro děti, že ano...
Autor: Nicola Škvarová
Publikováno: 15. 5. 2016
Divědové na blogu. Dostupné z http://divedove.blogspot.cz/2016/05/glosa-k-tomuk-onomu.html

•
Lipany
Premiéra: 7.2.2016. Dramaturgie: Iva Kopecká. Scéna: Antonín Šilar. Kostýmy:
Andrea Králová. Loutky: Štěpán Pěnka. Hudba: Dalibor Mucha, Tomáš Vychytil, Lubomír Nohavica, Martin Švec, Jakub Dvořáček. Režie: Jan Jirků.
vhodné od 7 let
Ondřej Nosálek, Radka Pavlovčinová, Václav Jelínek, Karel Kratochvíl, Dalibor Mucha, Tomáš Vychytil, Lubomír Nohavica, Martin Švec
Loutkově-činoherní projekt, v němž se rozhoří jedna z posledních husitských
bitev. Za minulého režimu přehnaně adorovaná doba husitství ožije v dobrodružném příběhu opravdového husity Jana Tlamky a jeho milé Marie, doplněném
o odlehčený výklad dvou postav historiků vysvětlujících dobový kontext. Jaký
byl život „Božího bojovníka“? O tom vám bude vyprávět hrdina Jan Tlamka...
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Hodnocení redakce:
Helena Grégrová 70 %
V hledišti Divadla Minor vždy mj. se zájmem sleduji, jak reaguje divácká drobotina. V případě tohoto příběhu byla napojena tak, že by bratr Žižka s bratrem Husem zajásali a pozvedli kalich. ;) Jásám také, jelikož i mě svedli boží
bojovníci podmanivě přizvat do kolbiště a nechat mě napnutou a romanticky
rozechvělou, čeho se tu dočkám(e) ve ﬁnále a určitě i zase příště. ;) Hravá a nápaditá inscenace.
Hodnocení uživatelů:
Šákul1 80 %
Divadlo Minor vždy překvapí. Zábavnou, napínavou a trochu interaktivní formou bavilo diváky spolehlivě až do konce. Všichni herci si to moc užívali a bylo
to vidět na výsledku jejich práce. Doporučuji.

•
Kdo je tady hrdina?
Vytvořit inscenaci, která bude zábavná pro děti, bude k nim mluvit jejich jazykem a o jejich problémech, a která bude zároveň nesentimentálně zábavná pro
dospělé, je občas inscenátorský oříšek. Nebojsa režisérky Evy Leinweberové
v Divadle Minor je ovšem ideálním rodinným představením.
Před diváky se odvíjí jednoduché klasické pohádkové schéma. Princezna se
doslechla o stromu Ponožkovníku, který jí má najít ženicha. Jakási kouzelnice,
možná duše stromu, která má oči všude (doslova), jí promění ve vlčici. Dva
princové – Kašpar a Krasoň – a jeden vesnický chlapec Nebojsa (variace na
zmoudřelého hloupého Honzu), musí splnit tři úkoly, při nichž je zkoušen jejich charakter, aby princeznu vysvobodili. Režisérka jej zasazuje do současnosti,
nevidíme tedy žádné historizující oblečení, ani univerzální pohádkové kulisy.
Charaktery tří hrdinů jsou vystavěny jasně, jejich povaze odpovídají už jména:
Kašpar (Jiří Kniha), Krasoň (Andrej Polák) a Nebojsa (Mikuláš Čížek). U Krasoně je od začátku jasné, že jde o zápornou postavu, i díky hereckému podání
Andreje Poláka. Krasoň je namyšlené a rozmazlené „zlaté dítě“, je sobecký
a narcistní. Jako první neuspěje, nechá se zlákat vidinou snadného a pohodlného splnění druhého úkolu od dvou červů Horsta a Horsta (jasný odkaz na
prodejní akce a teleshopping), a promění se v motýla. U Nebojsy je také od
začátku jasné, že on je ten „správňák“, je čestný a upřímný. Zato Kašpar je postava, kde může dítě znejistět. Projevuje se velmi nenápadně. Kašpar je šprýmař, co věta, to vtip, působí jako pohodář, jen se trochu vychloubá a předvádí.
Ačkoli je naznačen záporný vývoj jeho charakteru, je vzápětí narušen čestným
úspěchem při druhém úkolu. S Nebojsou uzavře přátelství na život a na smrt.
Když příběh graduje a Nebojsa s Kašparem plní poslední, nejnebezpečnější
a nejnamáhavější úkol, Kašpar nenápadně nechá za sebe všechno dělat Nebojsu, ačkoli ho slovně, i když viditelně sarkasticky, podporuje. Těsně před
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cílem Nebojsu předběhne a shodí ho dolů ze srázu. Přichází tak razantní
změna charakteru podpořená i změnou výrazu Jiřího Knihy.
Herci se nepitvoří, zbytečně nepřehrávají (pokud to není smyslem jejich role).
Andrej Polák postavu Krasoně hraje s nejviditelnější nadsázkou, lehce karikuje,
nejvíce také komunikuje s dětmi. Neustále se češe a upravuje, je přepjatý, čímž
vyjadřuje sebestřednost a rozmazlenost postavy. Mikuláš Čížek je velmi aktivní
typ – neustále se pohybuje, běhá, šplhá, bojuje. Jeho Nebojsa je obyčejný kluk
a záměrně nevyniká. Za nejlepší považuji výkon Jiřího Knihy. Většinou trapné
(ale v této situaci vtipné) fóry říká s frajerskou suverenitou. Čím více graduje
děj, tím více se mění jeho výraz. Ke konci je až sarkastický, zlý, sobecký a povýšený. Když Nebojsovi říká: Já jsem tady princ, ty se vrať na Vysočinu a najdi si
nějakou traktoristku, je v Knihově hlase slyšet skutečná touha ublížit a ponížit.
Dětem je jasně ukázáno, co je správné chování, s akcentem na nesobeckost
a upřímnou lásku. Nebojsa obsahuje dětem 6+ (tak je na stránkách divadla inscenace označena) blízký humor – třeba o smradlavých ponožkách, které uspí
tři nápadníky). Je situační, charakterový i konverzační – a není trapný. Zároveň
když se děj dostane k vrcholu – ve scéně, kdy Kašpar shodí Nebojsu a jde vysvobodit princeznu – buduje Leinweberová strašidelnou a napínavou atmosféru, v niž se dítě má a bude bát. Režisérka si je plně vědomá dospělého diváka
v sále a občas jemně paroduje klasické pohádkové příběhy. Vtipy, které používá, jsou často dvoudomé, pobaví děti i dospělé diváky (například již zmiňovaná parodie teleshoppingů s Horstem Fuchsem).
Hudba Jana Matáska a Dalibora Muchy laděná do pop-rocku s prvky punku
i jazzu, místy znějící až muzikálově (a navíc hraná živě), je rytmická a kongeniální s příběhem. Scénograﬁe (Henry Boráros a Linda Boráros) zdařile pracuje
s prostorem a se světlem. Na scéně dominuje velký strom (jde spíše o odkaz na
strom, než jeho realistická podoba), vytvořený ze žlutých pruhů látky, který má
pohyblivou horní část. Rozehrává se celý prostor velkého sálu, diváci nesedí na
sedadlech, ale na dřevěných schodech. Herci se pohybují mezi diváky, často se
odehrávala akce za zády diváků, využity byly i ochozy. Což s sebou také nese
velkou interakci s divákem, nejen fatickou, ale jde často o jakousi scénograﬁckou,
fyzickou interakci. A tím je také neustále udržována pozornost.
Nebojsa má tempo, nenudí a je napínavý. Děti se mají s kým ztotožnit (holčičky
s princeznou, chlapečci s Nebojsou). Budou rozumět charakterům, příběhu,
budou stále překvapováni novými podněty. A ještě měsíc budou na rodiče pokřikovat: Takovej fór, ne?
Autor: Nicola Škvarová
Publikováno: 13. 4. 2016
Divadelní noviny. Dostupné z http://www.divadelni-noviny.cz/kdo-je-tady-hrdina
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Malý člověk u Lipan
Režisér Jan Jirků se v inscenaci Lipany v pražském divadle pro děti Minor vrátil
ke svému textu, který před osmi lety nastudoval v brněnském Divadle Polárka.
Režijní pojetí je ale jiné a inscenace je tentokrát určena pro diváky již od sedmi
let a trvá (i s přestávkou) bezmála dvě hodiny.
Jirků v ní nabízí pohled na husitskou historii „zdola“. Retrospektivní vyprávění přináší životní příběh prostého (smyšleného) Jana Tlamky – jak se stal
příznivcem Jana Husa, jak posléze, již s celou rodinou, vstoupil do řad husitů,
absolvoval s nimi jejich boje, aby poté, co v nich padl jaho malý syn, se ženou
opět „utekl do soukromí“, po smrti ženy se však nakonec ještě jednou ocitl
„uprostřed dějin“, v bitvě u Lipan...
Jirků klade nelehké otázky. Zamýšlí se nad způsobem naplňování různých
lidských či společenských ideálů, nad tím, jaké tyto ideály mají smysl, pokud
jsou prosazovány násilím; a jaké jsou za tím vším „boží plány“. Jirků tvoří portrét „malého“ člověka v soukolí „velkých“ dějin. Dospívá sice k poněkud otřepaným sdělením typu, že člověk je spíše obětí dějin a smysl života se nachází
v těch neprostších věcech, jako je láska mezi lidmi, v jeho textu však opravu
„o něco jde“ a před dětského diváka staví svět v jeho problematičnosti.
Jako režisér si Jirků počíná coby zkušený tvůrce divadla pro děti. Má cit
pro vizuální atraktivitu dění, nabízí silné obrazy – ať již jde třeba o „zjevení“
husitské hradby, kterou představuje řada dlouhých, seshora zavěšených „hýbajících se“ prken, nebo o hořící maketu kostela, když se mluví o tom, co patnáct let husitských bojů udělalo se zemí. Pozornost také poutá hudební stopa
– rockové aranžmá husitských chorálů, hraných naživo.
Některé režisérovy postupy jsou však problematičtější. Hovory postav jsou
až příliš zaneseny různými ironizujícími poznámkami, jimž dětský divák beztak jen málo rozumí, vadí také neustálá potřeba být zábavný, humoristicky
zlehčující a „podvratný“. Největší potíž přináší rámec v podobě dvou trochu
komicky akademicky kožených, trochu popletených historiků (Karel Kratochvíl a Ondřej Nosálek), kteří diváky vyprávěním „edukativně“ provázejí –
a samo vyprávění Jana Tlamky slouží de facto jako pouhá „živá ukázka“. Tím
inscenace nabývá charakteru epického divadla, což její plynulosti příliš nepomáhá. A protože vyprávění Jana Tlamky je epicky monologické (Václav Jelínek
ho podává s espritem protagonistů stand-up comedy), schází inscenaci vlastně
jakýkoli silný (a potřebný) dramatický prvek.
Úhrnem však třeba říct, že Jirků svými Lipany důstojně navázal na některé
ze svých předchozích titulů v Minoru, jako byl například Hon na Jednorožce,
v nichž dětským divákům nabídl látku s o poznání „dospělejší“ tematickou.
Autor: Martin J. Švejda
Publikováno: 22. 2. 2016
Lidové noviny
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O klukovi, který neuměl zlobit (Divadlo!)
Premiéra: 18. 9. 2016. Dramaturgie: Jan Tošovský. Výprava: Nikola Tempír.
Hudba: Jan Matásek. Režie: Braňo Holiček.
Původní název inscenace: „Divadlo!“.
1:50|vhodné od 8 let
Hedvika Řezáčová, Anna Bubníková, Eva Leinweberová, Arnošt Goldﬂam, Jiří
Kniha, Andrej Polák, Jan Matásek, Jan Hrovatitsch, Zdenek Pecháček
Jak se dělá divadlo... Zajímá Vás, co se děje při zkoušení? Co dělá režisér a jestli
i herci někdy zlobí? Minor v provede vznikem divadelní inscenace od první
čtené zkoušky až po premiéru. Pohádku Arnošta Goldﬂama „O klukovi, který
neuměl zlobit“ pak herci zahrají s využitím různých divadelních žánrů – třeba
jako komedii, operu, voiceband či nový cirkus.
Helena Grégrová 70 %
(zadáno: 13.11.2016, počet hodnocení: 1191)
přínosný / zajímavý komentář
Čím víc toho o divadle a jeho zákulisí víte, o to líp se pobavíte! Rub a líc opony
a vůbec všecko nadchne určitě též nejedno vnímavé děcko. Inscenace i v druhé
půli šťávu má režijní zásluhou Arnošta Wolframa. :) Divadlo na a o divadle
takto hravé je za mě to pravé. ;)
Michal Novák 40 %
(zadáno: 24.9.2016, počet hodnocení: 872)
přínosný / zajímavý komentář
Inscenace pro nikoho, dramaturgické faux pas roku. Místo očekávané didaktické stavby vznikla spíše blamáž divadla. Myslící dramaturg by okamžitě v takovém představení zakázal ironii, s níž se dětské publikum nemá šanci
ztotožnit (s osaháváním herečky jakbysmet), a nakolik je vhodné právě v Minoru shazovat divadelní práci, na to už snad ani nemůže být odpověď. Druhá
polovina sice zdůvodní všechno to ironizující trapno obsažené v té první, ale
nabídne jen melanž stylů (včetně wrestlingu, považte), k nimž chybí to základní – výklad. Provedení pohádkové hříčky A.G. je ale herecky pěkné.
Autor: redakce
Publikováno: 24. 9. 2016
www.i-dvadlo.cz [https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-minor/divadlo]
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6b) Pr 2016 – souPis Pr článků, tV a rozhlasoVých šotů
Arnošt Goldfalm: Bydlím v Praze, duší zůstávám částečně v Brně. Pražský
deník. 5. 10. 2016.
Bohnický festival bude už na jaře. Pražský deník. 18. 3. 2016.
Bruncvík a lev. [Rozhlasový spot]. ČRo
Cenu divadelní kritiky má Komorní scéna Aréna. MF DNES. 21. 3. 2016.
Ceny divadelní kritiky 2015. Divadelní noviny. 29. 3. 2016.
Čeští loutkáři v Minoru. Českobudějovický deník. 5. 11. 2016.
Čeští loutkáři v Minoru. Plzeňský deník. 5. 11. 2016.
Čeští loutkáři v Minoru. Pražský deník. 5. 11. 2016.
Dětem zahrají Lenka Dusilová i Ondřej Ruml. MF DNES. 24. 8. 2016.
Divadlo Minor. [Rozhovor s dramaturgyní Ivou Kopeckou]. Radio 1. 21. 11.
2016.
Dny živé romštiny plné diskusí i divadla. MF DNES. 29. 11. 2016.
Drama i smích pod širým nebem. Týden. 30. 5. 2016.
Drama i smích pod širým nebem. Instinkt. 9. 6. 2016.
Festival Kult bude divoký, hustý i s Dejvickým 19 Kult LETOS. Ústecký
deník. 7. 9. 2016.
Festival Mezi ploty: Hudba, divadlo i cirkus. Týdeník Květy. 12. 5. 2016.
Haló TIPomat. Divadlo! Haló noviny. 22. 9. 2016.
Haló TIPomat. To byl jen vtip! Haló noviny. 11. 10. 2016.
Hon na Jednorožce. [Rozhlasový spot]. ČRo Dvojka, ČRo Vltava. 23.–27.
2016.
Hra Lipany v pražském divadle Minor. Zprávičky. ČT. 8. 2. 2016.
Hudba na Moravě a ve Slezsku. Hudební rozhledy. 3. 10. 2016.
Jaká jsou jeho oblíbená místa? Pražský deník. 8. 10. 2016.
Jde mi o prýštivou přítomnost herce na jevišti. Divadelní noviny. 6. 9. 2016.
Jednou větou. Divadelní noviny. 19. 1. 2016.
Jednou větou. Divadelní noviny. 15. 11. 2016.
Kritický žebříček. Divadelní noviny. 1. 3. 2016.
Kritický žebříček. Divadelní noviny. 1. 11. 2016.
Lesní divadlo slaví sto let od svého založení. Pražský deník. 12. 3. 2016.
Loutkové představení: Lipany. Dostupné z https://www.peknyden.cz/akcepro-deti/9542-divadlo-minor-loutkove-predstaveni-lipany/
Loutkový husita našel nebe v očích své milé. Čekárna. MF DNES. 6. 2. 2016.
Loutky. Festival nabídne 16 her. Metro. 25. 10. 2016.
Loutky v hlubinách moře i vesmíru. Divadelní noviny. 29. 11. 2016.
Mezi ploty. Rock&Pop. 2. 5. 2016.
Mezinárodní festival Divadelní svět Brno se vrací. Metro. 25. 5. 2016.
Minulý režim husitství adoroval, dnes ho děti ani neznají, zní z Minoru.
iDnes.cz. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/lipany-divadlo-01g/divadlo.aspx?c=A160204_152331_divadlo_ts
Na festival Mezi ploty opět do Bohnic. Právo. 26. 5. 2016.
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Na Divadelní svět dorazí Faust i řečtí tanečníci. MF DNES. 29. 2. 2016.
Na pár řádcích. Listy Prahy 1. 3. 10. 2016.
Nominacím Cen divadelní kritiky dominuje pražská scéna. Novinky.cz. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/395208-nominacim-cen-divadelni-kritiky-dominuje-prazska-scena.html
O klukovi, který neuměl zlobit. [Rozhlasový spot]. ČRo Dvojka. 1.–18. 12.
a 27.–30. 12. 2016.
Po umění na husí hody. MF DNES. 27. 9. 2016.
Pražský Minor uvede Holičkovu inscenaci Divadlo! Deník. Dostupné z:
http://www.denik.cz/divadlo/prazsky-minor-uvede-holickovu-inscenacidivadlo-20160918.html
Premiéra představení Nebojsa v divadle Minor.
praha.eu http://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/tiskove_zpravy/premiera_predstaveni_nebojsa_v_divadle.html
Robin Hood. [Rozhlasový spot]. ČRo Dvojka, ČRo Vltava. 10.–20. 4. 2016
a 19.–30. 11. 2016.
Skupova Plzeň pozvala loutkáře a alternativce. Plzeňský deník. 30. 5. 2016.
Skupova Plzeň zaplní řadu scén, hraje se v Alfě i na Náplavce. MF DNES. 7.
6. 2016.
Skupovka rozdala ceny. MF DNES. 13. 6. 2016.
Sto let. Nejstarší lesní divadlo slaví. Metro. 17. 6. 2016.
Tento víkend patří festivalu Mezi ploty. 27. 5. 2016.
Tipy na akce v Praze. Pražský deník. 4. 11. 2016.
Tipy na dnešní den. Metro. 13. 6. 2016.
V květnu se vrací festival Mezi ploty. Právo. 12. 4.
V Minoru odstartuje sezonu Holičkovo Divadlo! Týden. Dostupné z:
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/v-minoru-odstartuje-sezonu-holickovo-divadlo_398260.html
V Minoru se hraje Divadlo! Loutkář. Dostupné z:
http://www.loutkar.eu/?id=1529
Vrcholí masopust. Tipy na víkend. ČRo Radiožurnál. 5. 2. 2016.
Vždycky jsem chtěl vytvořit představení, jaké ještě nikdo neviděl, říká režisér
Janek Jirků. [rozhlasový rozhovor] ČRo Regina. 6. 2. 2016. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/regina/svamivpraze/_zprava/vzdycky-jsem-chtelvytvorit-predstaveni-jake-jeste-nikdo-nevidel-rika-reziser-janek-jirku-1581121
ZAZ a ti druzí. Můj zážitek. Reﬂex. 14. 1. 2016.
Žhavé tipy na týden. Pražský deník. 1. 11. 2016.
Žhavé tipy na týden. Pražský deník. 2. 11. 2016.
Žhavé tipy na týden. Pražský deník. 3. 11. 2016.
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7. ocenění, ÚsPěchy, Účast
na festivalech v Daném roce
Na festivalu Skupova Plzeň 2016 získala inscenace Mami, už tam budem? Cenu
města Plzeň za herectví pro Lenku Volfovou a Jiřího Jelínka.

Na přehlídce Přelet nad loutkářským hnízdem se inscenace lipany v rámci hlasování o Ceně Erik umístila na 4. místě.
V rámci festivalu Mene Tekel jsme hráli 23. února 2016 inscenaci jak kohouti obarvili svět.
Na přehlídce Svět knihy na jevišti byla 28. dubna 2016 uvedena pohádka o Malence.
Na festivalu Divadelní svět Brno se 29. května 2016 odehrála inscenace Perníková
chaloupka.
Inscenace autobus se 28. května hrála na festivalu Mezi ploty a 4. června 2016 na
festivalu Habrovka.
Inscenace Mami, už tam budem? byla uvedena 11. září na festivalu Vyšehrátky.
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8. Další Projekty DivaDla v Daném roce
(vlastní festivaly, PřehlíDky atD.)
minor bez hranic
V roce 2016 se nadále rozvíjely doprovodné mimodivadelní aktivity divadla Minor,
především zábavně vzdělávací dílny a workshopy, jejichž nabídka poprvé vyšla také
v samostatné brožuře.
V roce 2016, resp. v sezóně 2016/2017 byly divákům nabídnuty následující
dílny a workshopy.
dílna/workshop

vede

délka

Věk

Tvůrčí dílny
Prohlídka divadla
Natiskni Sito!
Dílna klasického animovaného ﬁlmu
Tajemství temné komory
Zvuk mi není fuk
Drum circles
Komiks
Jednou nohou v cirkuse
Jak se dělá... světlo
Jak se dělá... herec
Jak se dělá... kostým
Jak se dělá... zvuk
Jak se dělá... divadelní kavárna
Jak to chodí… při zkoušení

různí výtvarníci
herci nebo uvaděči
Tomáš Roubal, Eva Maceková
Anna Krtičková, Veronika Svobodová
Zbyněk Hrbata, Ema Vlčková
Jakub Rataj
Jan Hrovatitsch
Jakub Zich
Václav Jelínek
Anna Kekeláková, Luděk Pangrác
Michaela Váňová
Andrea Králová
Jan Matásek a Karel Jína
Mammacoffee
Michaela Váňová, Jiří Adámek,
Iva Kopecká
Michaela Váňová, Vít Mrázek,
Jana Pospíšilová
Michaela Váňová, Zuzana Kárová,
Miroslav Dlouhý, Stanislav Rouš
Eliška Grödlová, Božena Osvaldová
Anna Kekeláková, Jitky Míčková,
Vojtěch Löffelmann
Michaela Váňová, Eliška Grödlová
Eliška Grödlová a Božena Osvaldová
Anna Kekeláková a Vojtěch Löffelmann
Eliška Grödlová, Božena Osvaldová
Jitka Míčková, Božena Osvaldová,
Michaela Váňová
Jitka Míčková
Kateřina Bohadlová

Bez omezení
Cca 45min
2h 30min–3h
3h 30min
2h
1h 45min
1h 10min
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

3+
3+
9–13 let
7–15 let
8–13 let
5+
3–10 let
8+
7+
7–13 let
7–13 let
9–12 let
9–12 let
9–12 let
9–13 let

2h

9–13 let

2h

9–13 let

45min
45min

6–9 let
6–12 let

45min
45min
45min
45min
45min

6–12 let
6–12 let
8–12 let
6–12 let
7–12 let

45min
50min
35min+35min
4h
8h

6–12 let
3–6 let + doprovod
3–8 let
Učitelé a studenti
Učitelé a studenti

Jak to chodí… před představením
Jak to chodí… v zákulisí
Libozvuky?!
Já volím!
Jsme tým!
Ó, ta vůně!
Vzhůru do neznáma!
Kamarádem na život a na smrt!
Na okamžik husitou...
Tohle je Sherwood
Čteme hrou
Poprvé do divadla
S divadlem do třídy
Se třídou do divadla

Michaela Váňová
Michaela Váňová
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Divadlo Minor nabízí svým příznivcům zajímavý program také v letních měsících,
kdy díky příznivému počasí tráví děti většinu času venku.

letní geocachingová hra
O letních prázdninách byla uspořádána geocachingová hra o poklady, v rámci
které mohli příznivci Minoru hledat v okolí Prahy devět pokladů vždy spjatých s určitou inscenací. Aktuální instrukce byly zveřejňovány na webových stránkách a facebooku.

Prahou za minorem
Na podzim byla uspořádána další venkovní doprovodná aktivita. Od září do konce
října se diváci mohli vydat podle přiložené mapy na cestu nejinspirativnějšími pražskými zákoutími. V průběhu cesty mohli se svou rodinou plnit různé zábavné úkoly.

výstavy v galerii Ponorka
Po celou sezónu probíhají každý měsíc jiné výstavy v galerii Ponorka. Tento prostor
slouží k odpočinku diváků, především školních dětí, během představení. K výstavám se dle přání tvůrců konají vernisáže.
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noc DivaDel 2016
V sobotu 19. listopadu 2016 se konala Noc divadel. Jelikož většina minorských diváků již večer odpočívá, byl uspořádán Den divadla Minor.
Byla vydána cd s písněmi z inscenací robin hood a anežka chce tančit.
Inscenace Mami, už tam budem? a autobus se po celý rok hrály také na zájezdech
v mateřských školách.
Na středních školách se přímo ve třídách hrálo monodrama určené studentům
Válka profesora klamma v podání Oldřicha Navrátila.
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9. hosté DivaDla v Daném roce
zdenek svěrák – jiří jelínek:

raDovanovy raDovánky
8. dubna 2016
Malé divadlo České Budějovice

brunDibár z ghetta
22. května 2016
Dětská opera Hanse Krásy, původně psaná pro děti z terezínského ghetta, v podání
dětí žijících v brněnských vyloučených lokalitách.

struny Dětem
14.–16. října 2016
Víkendový festival pro zvídavé děti a hravé rodiče.

Přelet naD loutkářským hnízDem
4.–6. listopad 2016
25. ročník přehlídky nejlepších loutkových inscenací profesionálního i amatérského
loutkového divadla.
Divadlo bratří Formanů

alaDin
25.–26. listopadu 2016
Matěj Forman, tým loutkoherců a vypravěčka příběhu vytvářejí magické představení, kde před očima diváků za pomoci stínoher, loutek, bohaté výtvarné dekorace
i působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, brány starobylého města,
velkolepé paláce orientu i samota pouště. Toto rodinné představení hledá všemožnými prostředky způsob, jak přenést dětské i dospělé diváky do míst, kde na samé
hranici fantazie začíná cesta a na ní velké dobrodružství.
romacademy:

Dny živé romštiny
28. a 29. listopadu 2016
Ve spolupráci s Evropským centrem romské hudby a Goethe-Institutem.

listování
Projekt LiStOVáNí je cyklus scénických čtení, který si vzal na sebe neskromný úkol
– představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo speciﬁcká kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení.
V Minoru tento projekt úspěšně hostuje každý měsíc.
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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.

věci aneb Přines a hraj
Improvizované interaktivní představení Divadla Bufet, ve kterém účinkuje herec
Petr Reif.

ošklivé káčátko
Divadlo U staré herečky
Úspěšná pohádka pro nejmenší v podání herečky Jany Vyšohlídové.
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10. výkonové ukazatele – návštěvnost
a tržebnost, náklady na jednotlivé isncenace
10.1 náVštěVnost a tržeBnost
ukazatel

m!rná

plán 2016

jednotka
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 / koprodukce
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

skute"nost

% pln!ní

srovnatelná skute"nost index: skute"nost 2016

k 31.12.2016

k plánu roku 2016

za stejné obd. min. roku srovnatelná skut. 2015

po"et
po"et
po"et
po"et

456
398
58
29

522
431
91
25

114,50
108,32
156,90
86,21

405
339
66
23

128,89
127,14
137,88
108,70

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

0
56%673

0
67%614
59 869
7 745
7%972
6 402
603
247
720
797
0
0
797
63 607
470
70 702
96
79
104
5
4

0,00
119,31
115,71
157,07
123,90
112,64
171,38
176,43
278,09
136,87
0,00
0,00
201,67
90,00
100,05
103,00
103,95
101,86
97,73
125,00
100,00

0
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

0,00
124,70
123,79
132,19
117,74
124,33
107,89
67,49
103,19
131,24
0,00
0,00
158,37
81,62
87,29
120,58
103,95
103,18
98,66
100,00
200,00

51 742
4 931
6%434
5 683
352
140
259
582
142
45
395
70 675
469
68 644
92
78
106
4
4

10.2 náklady na noVé inscenace k 31. 12. 2016
tis. K!

Po"izovací náklady
titul:

Autorské honorá"e

Datum premiéry
v!cné

inscenáto"i

hosté

tantiemy (%)

tantiemy (tis. K!)

Náklady
celkem

Dnes provází Minor

ned!le, kv!tna 08, 2016

13

7

20

0,00%

0

40

Lipany

ned!le, února 07, 2016

570

260

80

14,50%

83

993

Nebojsa

ned!le, dubna 10, 2016

651

315

126

15,00%

64

1 156

O klukovi, kter" neum!l zlobit / Divadlo!

ned!le, zá#í 18, 2016

198

325

90

9,00%

26

639

To byl jen vtip!

úter", #íjna 11, 2016

19

58

40

12,00%

4

121
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11. zPráva o výsleDku hosPoDaření
11.1 rozBor hosPodaření Po za rok 2016
Hlavní !innost

v tis. K!
Schv. rozp.

Uprav. rozp.

Skute"nost

% pln#ní

Skute"nost

2016

k 31.12. 2016

k 31.12.2016

k UR

k 31.12.2015

V$NOSY celkem (mimo ú"et 672)

6 434,3

7 971,7

7 971,9

z toho :

ze vstupného na vl. scén"

100

7 673,3

5 683,4

6 543,0

6 401,6

98

5 523,2

ze spolupo#adatelství

351,9

461,6

603,1

131

882,1

ze zájezd$

140,0

247,0

247,0

100

292,0

ostatní v%nosy

259,0

720,2

720,2

100

975,9

38 653,4

41 174,8

41 700,8

101

41 014,3

NÁKLADY celkem
z toho vybrané polo&ky
Spot%ebované nákupy - z toho:
spot#eba materiálu (501)

3 122,9

3 118,7

3 118,2

100

3 630,4

spot#eba energie (502)
Slu&by - z toho:

1 212,0

1 088,8

1 473,7

135

645,4
681,7

600,0

600,0

701,2

117

cestovné (512)

opravy a udr&ování (511)

65,0

82,7

82,7

100

67,2

náklady na reprezentaci (513)

25,0

19,1

19,1

100

22,7

520,0

537,6

537,6

100

541,8

nájemné a slu&by (nebyt.prost.) (518)
úklid (518)
v%kony spoj$ (518)
honorá#e exter. um"lc$ (518)

27,0

23,0

22,9

100

26,9

260,0

269,7

269,6

100

256,6

9 398,3

10 606,0

10 846,9

102

9 875,6

tantiémy (518)

711,5

625,5

625,4

100

968,3

propagace (518)
Osobní náklady - z toho:

575,7

603,8

603,7

100

604,7

11 516,6

12 466,6

12 466,2

100

12 018,9

ostatní osobní náklady (521 031x)

1 197,6

1 567,1

1 567,0

100

1 523,3

zákonné soc. poji't"ní (524)

4 030,7

4 307,2

4 307,2

100

4 137,9

588,6

617,3

617,2

100

552,7

0,0

0,0

0,0

0

0,0

sml.pokuty a úroky z prodlení (541)

0,0

0,0

0,0 ---

jiné pokuty a penále (542)

0,0

0,0

0,0

0

0,0

manka a 'kody (547)

0,0

0,0

0,0 ---

z dotace hl.m.P.-zdroj 416 (551 03xx-08xx)

1 097,0

1 097,0

897,9

82

931,8

ze stát.dotace a zahrani!í (551 09xx)
Drobn' dlouhod. majetek (558)

2 150,0

2 904,5

2 904,5

100

1 661,0

Hospodá%sk' v'sledek

-32 219,1

-33 203,1

-33 728,9

Neinvesti"ní p%ísp#vek
Státní dotace

32 219,1

33 203,1

33 203,1

100

32 337,6

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Ostatní (672)

0,0

0,0

0,0

0

Celkov' v'sledek hospoda%ení

0,0

0,0

-525,8

pros#edky na platy (521 030x)

zák. soc. náklady - FKSP(527 030x)
Dan# a poplatky (53x)
Ostatní náklady - z toho:

0,0
0,0

Odpisy dlouhodobého majetku

Da( z p%íjm) (591)
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-33 341,0

0,0
-1 003,4

11.2 rozBor hosPodaření Po za rok 2016
Dopl!ková "innost

V%NOSY celkem

796,6

v tis. K!
%
pln$ní
136,87

445,0

453,5

101,91

20,0
30,0

51,6
0,0

258,06
0,00

0,0
0,0
0,0
0,0
15,0

0,0
0,0
0,0
0,0
25,2

168,31

115,0
5,0
39,0
1,0

125,5
4,5
42,7
1,9

109,10
90,00
109,38
188,19

0,0

9,9

---

137,0

343,1

250,45

Schválen" rozpo#et
2016
582,0

NÁKLADY celkem
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:
mzdové náklady (521 003x)
ostatní osobní náklady
zákonné soc. poji%t&ní
zák. soc. náklady - FKSP

Skute#nost
k 31.12. 2016

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)
Drobn" dlouhod. majetek (558)
Da( z p&íjm) (591 a 595)
HOSPODÁ!SK% V%SLEDEK
(+ zisk, - ztráta)
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11.3 rozBor hosPodaření za rok 2016
Pln"ní po#tu zam"stnanc$ a prost%edk$ na platy za rok 2016

Ukazatel
a

M"rná
jedn.

Skute#nost
k 31.12.2016

%
pln"ní

Skute#nost
k 31.12.2015

b

Rok
2016
x)
1

2

3

4

p$ep. os.

43,80

43,75

99,89

40,00

tis. K!

12 466

12 466

100,00

12 019

Hlavní #innost
Po!et zam"stnanc#
Prost$edky na platy (521,030x)
z toho: !erpání fondu odm"n
xx)
z toho: platové tarify

tis. K!

6 804

7 353

108,08

7 089

osobní p$íplatky

tis. K!

1 646

2 067

125,57

1 961

odm"ny

tis. K!

658

678

103,01

621

p$íplatky za vedení

tis. K!

329

460

139,70

446

zvlá%tní p$íplatky

tis. K!

260

335

128,88

287

K!

22 863

23 745

103,86

25 039

tis. K!

1 567

1 567

100,00

1 523

Po!et zam"stnanc#

p$ep. os.

x

0,45

x

0,45

Prost$edky na platy

tis. K!

x

125

x

117

K!

x

23 234

x

21 726

tis. K!

x

5

x

5

Pr#m"rn& plat
Ostatní osobní náklady

Dopl&ková #innost

Pr#m"rn& plat
Ostatní osobní náklady
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!
!
!

11.4 rozBor hosPodaření – koMentář

1. B"#né v$daje
!
!
1.1 V$nosy z hlavní %innosti
V!nosy z hlavní "innosti za období roku 2016 "iní 7.972 tis. K" (v roce 2015 7.673 tis.
K"), co# p$edstavuje 100 % upraveného rozpo"tu. V!nosy jsou "len%ny:

Základní vstupné pro dít% / dosp%lého "iní na p$edstavení na velké scén% 100,- / 150,- K"
a na malé scén% 80,- / 120,- K". Zv!&ené ceny vstupného (150,- / 250,- K") jsou u tzv.
velkoprojektov!ch p$edstavení na velké scén%, ke kter!m $adíme inscenace „Klapzubova
jedenáctka“ a „Robin Hood“, a na ve"erní p$edstavení na malé scén% (150,- K").
!
Ostatní v$nosy z hlavní "innosti zahrnují:
- 344 tis. K" náhradu od poji&'ovny
- 91 tis. K" tr#by za prodej program(!
- 280 tis. K" tr#by ze vstupného na workshopy a prohlídky divadla
- 5 tis. K" dal&í ostatní v!nosy (úroky, ost. tr#by – karta divák()

!

1.2 Náklady z hlavní %innosti
Celkové náklady za období roku 2016 "iní 41.701 tis. K" (v roce 2015 41.014 tis. K"),
co# p$edstavuje 101 % upraveného rozpo"tu.
Spot!ební materiál – náklady ve v!&i 3.118 tis. K" (v roce 2015 3.630 tis. K"), co#
p$edstavuje 100 % upraveného rozpo"tu.
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U polo#ky energie je nadlimitní "erpání z d(vodu zú"tování dohadn!ch polo#ek spot$eby.
Slu#by v celkové v!&i "inily 16.416 tis. K", tedy 102 % upraveného rozpo"tu.
P$ekro"ení upraveného rozpo"tu evidujeme u dvou polo#ek:
"

„Opravy a udr#ování“ – "erpáno v celkové v!&i 701 tis. K" (117 % upraveného
rozpo"tu) – po"átkem roku do&lo k havárii vody v dolním foyer divadla; náklady na
opravy byly kryty z pojistky (náhrada &kody od poji&'ovny ve v!&i 344 tis. K"
ú"tována v ostatních v!nosech)

"

„Honorá!e externích um"lc&“ - "erpáno v celkové v!&i 10.847 tis. K" (102 %
upraveného

rozpo"tu)

–

nav!&ení

"erpání

p$edstavení za rok 2016
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koresponduje

s nav!&ením

po"tu

Ostatní slu!by – náklady v celkové v!&i 3.936 tis. K", co# p$edstavuje 100 %
upraveného rozpo"tu.

2. Dopl'ková %innost
Divadlo Minor má #ivnostenská oprávn%ní k následujícím "innostem, které jsou
provozovány v souladu se z$izovací listinou:
-

specializovan! maloobchod

-

agenturní "innost v oblasti kultury a um%ní

-

vydavatelské a nakladatelské "innosti
po$ádání odborn!ch kurz(, &kolení a jin!ch vzd%lávacích akcí

-

reklamní "innost a marketing

-

v!roba her, hra"ek a d%tsk!ch ko"árk(

-

hostinská "innost

-

pronájem a p(j"ování v%cí movit!ch.

v!roba od%v( a od%vních dopl)k(

!
!
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Za období roku 2016 dosáhlo divadlo v dopl)kové "innosti kladného hospodá$ského
v!sledku ve v!&i 343 tis. K". Celkové v!nosy ve v!&i 796 tis. K".

!
!
Náklady dopl)kové "innosti jsou podrobn%ji uvedeny v p$ilo#en!ch tabulkách.

3. Mzdová oblast
!
Mzdové prost$edky jsou "erpány ve v!&i 12.466 tis. K", co# p$edstavuje 100 %

!
upraveného
rozpo"tu.
Ke konci roku dosahujeme pr(m%rn! p$epo"ten! po"et zam%stnanc( 43,75 (v hlavní
"innosti). Celkov! pr(m%rn! m%sí"ní hrub! plat, v"etn% v&ech p$íplatk( a odm%n, "inil
K
23.745,- K".

4. Kapitálové v$daje
Prost$edky investi"ního fondu divadla byly vynalo#eny v celkové v!&i 4.334 tis. K".
Z toho se jednalo o celkem 3.987 tis. K" kapitálov!ch v!daj( z prost$edk( HMP, a to na:
- rekonstrukci zvukového za$ízení velké scény 2.258 tis. K"
- po$ízení nové elevace na malou scénu ve v!&i 1.729 tis. K"
a dále o 346 tis. K" z prost$edk( investi"ního fondu na po$ízení nového sv%telného pultu
pro velkou scénu
a dále o 346 tis. K"
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5. Záv"r
Za rok 2016 vykazujeme v hlavní "innosti ztrátu ve v!&i 525.808,85 K".
Ztrátu navrhujeme kr!t ve v!&i 343.114,02 K" ze zisku z dopl)kové "innosti a ve v!&i
182.694,83 K" z rezervního fondu divadla.

V Praze 6.2.2017

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

!
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12. PoDPorovatelé, Dárci,
mecenáši, sPonzoři
Generální přítel divadla Minor pojišťovna allianz a.s. podpořil divadlo objednávkou
reklamního plnění v hodnotě 450.000,– Kč.
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