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1. Poslání – koncePce, status

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

Kromě hraní v dopoledních časech pro mateřské a základní školy se Minor zamě-
řuje na rodiče s dětmi, čemuž odpovídá jak repertoár, tak také hrací časy. Pro ve-
řejnost hraje od čtvrtka do neděle na dvou scénách. Minor se díky podvečerním
představením stává mnohem více otevřeným 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 experimen-
tálních forem. Žánrově je škála repertoáru také poměrně pestrá, ve většině insce-
nací účinkuje živá kapela složená z profesionálních muzikantů. Minorské inscenace
jsou za hudební složku inscenací oceňovány veřejností i kritikou – na Festivalech
Skupova Plzeň a Mateřinka Liberec 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 alternativ-
ního a loutkového divadla DAMU (Jiří Adámek, Braňo Holiček, Jiří Jelínek, Jan Jirků,
Apolena Novotná, Petr Vodička, Rosťa Novák, Eva Leiweberová), tak i výrazné
osobnosti českého divadelního světa – režisér a dramatik David Drábek, bratři For-
mani, Arnošt Goldflam aj. Novým přínosem pro žánr pohybového divadla je cho-
reografka a režisérka Lenka Vagnerová a mim Radim Vizváry.

Minor nemá vlastní soubor, herci a další tvůrci jsou najímáni na každou insce-
naci zvlášť podle potřeb režiséra a daného žánru. Tento systém umožňuje najímat
umělce s nejlepšími požadovanými dovednostmi a režisér 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.

– 1 –



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

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

V roce 2017 divadlo Minor odehrálo 445 vlastních představení.

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

Divadlo Minor se po celý rok těšilo velkému zájmu diváků. Nabídka představení
zdaleka nepokrývá diváckou poptávku. Z tohoto důvodu Minor neustále rozšiřuje
nabídku dalších kulturně vzdělávacích zážitků, a to nejen divadelních. Jelikož veš-
keré prostory divadla jsou nyní maximálně vytíženy, expanduje Minor do nových,
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nedivadelních míst. Cílem a snahou vedení divadla a všech tvůrců je uspokojit
všechny věkové kategorie dětí, tj. od 0 do 15 let. Minor nadále rozvíjí svou ideu
proměnit divadlo Minor v Kulturní centrum pro celou rodinu. 

status

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

Vážení,
mám radost, že divadlo Minor se těší opravdu velkému
diváckému zájmu. Většina představení je vyprodána
ihned po zahájení předprodeje. Cítíme potřebu přidávat
představení především pro předškolní děti, neboť pop-
távka je po nich stále vysoká. Rozhodli jsme se proto vy-
tvářet více inscenací na Malé scéně, která je pro malé děti
ideálním prostorem. 

Ve velkém sále se nám v uplynulém roce podařilo uvést
dvě výpravné inscenace, které jsou i z hlediska tématu pro
diváky atraktivní – Sněhovou královnu a Záhadu hlavo-
lamu.

Kromě divadelních představení jsme nadále rozvíjeli
také naše nedivadelní aktivity. Novinkou roku 2017 byli tzv. outdoorové dílny, které
probíhali mimo budovu divadla – např. dílna o včelaření zvaná Včelám dík.

V uplynulém roce došlo také k několika zajímavým investičním akcím. V pasáži
byly vybudovány nové lavičky podle návrhu výtvarníka Viktora Koreise, který je

tvůrcem designu divadla. Na podzim se uskutečnila výměna sedadel ve velkém
sále. Díky této mimořádné technologii mohou být sedadla během 10 minut ukryta
v podlaze, což je velká úspora času a energie pro technický personál divadla. Di-
vadlo tak může rychle měnit uspořádání sálu a tvůrci mohou více experimentovat.

Mým cílem je i nadále rozvíjet Minor coby kulturní centrum pro celou rodinu.

S úctou
Zdenek Pecháček V Praze 20. 3. 2018
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3. organizační struktura 
organizační schema diVadla minor K 31. 12. 2017
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soupis zaměstnanců a spolupracoVníKů 2017
& & & &

!"#$%&'#()($%*'+ !,-.'#(/0/12 !,+3&4& 5.)6&7

89:;<=>?;(@A<A !,)B+.'#(!+%C, D.)E2&') FGHF

IJ8KL>?;(LKIJ9 !,)B+.'#(!+%C, M),E&,+N0*, OGFF

PQR9=(@J<STJIU !,)B+.'#(!+%C, 6.17)" OGFF

SL>KUV(WJ:9= !,)B+.'#(!+%C, .&E+1B#(KXY OGFF

SL>KUV(WJ:9= !,)B+.'#(!+%C, "0E0Z FG[\

]9:9<I>?;(WA:J9 !,)B+.'#(!+%C, +NB^+E'#(,&3&,&'/(_(!+72)E'#(.4/1!&'&7 OGFF

U;S:(Y9X: !,)B+.'#(!+%C, 4/).CZ OGFF

UA=9<>?;(=AX9TJ<A !,)B+.'#(!+%C, !,+E17Z'#(_(/)$&%'#7(K` OGFF

UA<ab(@A< !,)B+.'#(!+%C, 1%C2&B7c(7)D*, OGFF

UA<ab(@A< !,)B+.'#(!+%C, "0E0Z FG[\

U>:;=(@>`9] !,)B+.'#(!+%C, !,)B+.'#7(!,+!)M)B& OGFF

U:8AXA(d8a<e= !,)B+.'#(!+%C, 4/).CZ OGFF

UK8JP=A(?LASJWQ: !,)B+.'#(!+%C, /&B^f(!,)Bf(%)2*(4B*'g(h(+4.C/2+.)Z OGFF

@Q<A(=A:9L !,)B+.'#(!+%C, 6.17)" OGFF

=ALWK=(LJK8>? !,)B+.'#(!+%C, 172#6&Z7) OGFF

=;:>?;(dKdA<A !,)B+.'#(!+%C, %)47*, OGFF

=;:>?;(dKdA<A !,)B+.'#(!+%C, M),E&,+N0*, FG[\

=J<SL>?;(A<<A !,)B+.'#(!+%C, +NB^+E'#(,&3&,&'/(_(!+72)E'#(.4/1!&'&7 OGFF

=>Y9I=;(J?A !,)B+.'#(!+%C, E,)%)/1,M OGFF

=>X>K<(WJIUAL !,)B+.'#(!+%C, +4.C/2+.)Z OGFF

=:9@P>?;(`>iA !,)B+.'#(!+%C, !+%f(&7+'+%(h(!+72)E'# OGFF

=K]:(@JTQ !,)B+.'#(!+%C, +4.C/2+.)Z(_(!,+.+6'#('-%C4/&7 OGFF

=K]:(@JTQ !,)B+.'#(!+%C, "0E0Z FG[\

WAIUALA(?LASJWQ: !,)B+.'#(!+%C, 4/).CZ OGFF

WAb=>?;(Y9X:A !,)B+.'#(!+%C, 30')'Z'#(5Z&/'# OGFF

WAX>Kb9=(=A:9L !,)B+.'#(!+%C, %07,+3+'04/)G(,&7.060/-" OGFF

W:;d9=(@JTQ !,)B+.'#(!+%C, 0'4!0B& OGFF

W:;d9=(@JTQ !,)B+.'#(!+%C, "0E0Z FG[\

W:;d9=(?QX !,)B+.'#(!+%C, 0'4!&7/+,(^2&E0D/C OGFF

YA<j:;I(LKSe= !,)B+.'#(!+%C, +4.C/2+.)Z OGFF

Y9IU;P9=(dS9<9= !,)B+.'#(!+%C, "&E0/&2 OGFF

Y9IU;P=>?;(9?A !,)B+.'#(!+%C, !,)B+.'#7(!,+!)M)B&(h(j)2&,0&G(>NB^+E OGFF

Y9X9:=A(@A< !,)B+.'#(!+%C, .,-/'c(_(4!,-.B&(%)$&/71 OGFF

Y>=>:<;(J?A<A !,)B+.'#(!+%C, !+%+B'c(1%C2&B7+(h(/&B^'0B7c(!,)B+.'#7 FG\F

Y>`YQbJL>?;(@A<A !,)B+.'#(!+%C, .&E+1B#(E#2&' OGFF

YTJ=:aL(@A:>`LA? !,)B+.'#(!+%C, "0E0Z FG[\

YTJ=:aL(@A:>`LA? !,)B+.'#(!+%C, .&E+1B#(^+4!+E-"47*(4!,-.g OGFF

:>K8AL(X>W;b !,)B+.'#(!+%C, /&B^f(!,)Bf(%)2*(4B*'g(h(+4.C/2+.)Z OGFF

:>Kb(`XA<J`LA? !,)B+.'#(!+%C, .&E+1B#(4/).CZ OGFF

:KSJAIU9<=>(LJKSWaLA !,)B+.'#(!+%C, 172#6&Z7) OGFF

`=L9<;T(@>`9] !,)B+.'#(!+%C, .,-/'c OGFF

`=L9<;T>?;(9?A !,)B+.'#(!+%C, 172#6&Z7) OGFF
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!"#$%&'#()($%*'+ !,-.'#(/0/12 !,+3&4& 5.)6&7

`=L9<;T>?;(9?A !,)B+.'#(!+%C, .,-/'c FG\F

`X:9@P9=(LKIJ9 !,)B+.'#(!+%C, %07,+3+'04/)G(,&7.060/-" OGFF

`V=>:>?;(WJL9<A !,)B+.'#(!+%C, !,)B+.'#7(!,+!)M)B& OGFF

bWALIL>?;(L9<=A !,)B+.'#(!+%C, !+%+B'c(1%C2&B7+(h(/&B^'0B7c(!,)B+.'#7 OGFF

b?9I(WA:XJ< !,)B+.'#(!+%C, 4/).CZ OGFF

XK:IUJIU>?;(WAjSAL9<A !,)B+.'#(!+%C, .&E+1B#(%),7&/0'M1()(!,+E17B& OGFF

K:8;<=>?;(SAjWA: !,)B+.'#(!+%C, !,)B+.'#7(!,+!)M)B& OGFF

?:8>?;(U9L9<A !,)B+.'#(!+%C, )404/&'/7)("&E0/&2& FGkF

l>L](dS9<e= !,)B+.'#(!+%C, 4/).CZ OGFF

d;W9P<Q=(X>W;b !,)B+.'#(!+%C, &7+'+%0B7c('-%C4/&7 OGFF

dJIU(@A=K8 !,)B+.'#(!+%C, .c/.),'#7 FGmF

dJIU>?;(Y9X:A !,)B+.'#(!+%C, E,)%)/1,M FG\F

!$"/#$0(-"1,2-%

!"#$%&'#()($%*'+ !,-.'#(/0/12 !,+3&4& 5.)6&7

A<X>i>?;(J?A<A S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

8>LXQ=>?;(Y9X:A S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

8:AK<`89:j9:>?;(X9:9dA S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

8K:S>?;(9LJb=A S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

P9IU(WAXe@ S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

P9IU>?;(WA:J9 S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

P9:<;(WJIUA9LA S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

SKS=>?;(A<X><J9 S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

]:A<=(?>@XeIU S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

jALL9j>(WA:XA S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

j>LS]LAW(>XX> S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

U9@SK=>?;(]:A<XJb=A S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

U>LK8>?;(=A:>LQ<A S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

@A=K89I(=:abX>] S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

@A<SL>?;(dKdA<A S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

@A<SK`>?;(WA:XJ<A S+YY 2&7/+,7)()'M20B7*^+($)6g7)G(!"&72)E)/&27) %)n([FF(^+E(_(,+7

@9:U>X>?;(A<<A S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

=;:A(@A:>`LA? S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

=9=9bJ(=A:9L S+YY 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

=J<SL>?;(8A:8>:A S+YP ,+6'+4(!,+!)M)Z'#B^(%)/&,0-2o %)n([F(^+E(_(%C4#B

=J<SL>?;(X9:9dA S+YP !+72)E'#(!+72)E'g(.4/1!&'&7 %)n([F(^+E(_(/cE&'

=:9@P>?;(`>iA S+YY +NB^+E(W0'+, %)n(O\F(^+E(_(,+7

=:9@P>?;(`>iA S+YY ),B^0. O[G\(^+E(_(%C4#B

LA<SA(SA?JS S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

L989S>?;(A<<A S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

W>?ALUJ(@A`WJ< S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

W:;d9=(@A< S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

W:;d=>?;(WA:J9 S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

<9KWA<>?;(UA<A S+YY 6!,)B+.-'#(%&6E [\(^+E(_(%C4#B
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!"#$%&'#()($%*'+ !,-.'#(/0/12 !,+3&4& 5.)6&7

<>?;(ASpLA S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

<>?>X<V(?>@XeIU S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

>=U>X<J=>?A(SA:JA S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'

>L;U(@JX=A S+YP 1.)ECZ_7)G(D)/'-"_7) %)n([F(^+E(_(/cE&'
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4. Premiéry roku
a) údaje o datu premiéry a počtu repríz V daném roce

sněhová královna  režie lenka Vagnerová
Premiéra: 2. dubna 2017 
počet repríz: 20

koukej, svět!  režie radim Vizváry
Premiéra na Malé scéně: 16. května 2017
počet repríz: 23

minor fórum  režie Karel Kratochvíl
Premiéra na Malé scéně: 24. dubna 2017
počet repríz: 5

záhada hlavolamu  režie jakub Vašíček
Premiéra: 15. října 2017
počet repríz: 12

zvuky nočního lesa  režie Jiří Adámek
Premiéra: 20. května 2017
v rámci Spolupořadatelství festivalu struny dětem v minoru
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b) KomentoVaný dramaturgicKý záměr titulu 
a zhodnocení, zdali se naplnil

1. Velký sál
hans christian andersen – tomáš jarkovský
sněhová královna
režie lenka Vagnerová
Premiéra: 2. dubna 2017

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 mno-
hem 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 vy-
koupení. Příběh křehký jako sněhová vločka. Příběh, který se stal anebo nestal.

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. 

V inscenaci účinkují také profesionální tanečníci a sedmičlenná živá kapela včetně
zpěvačky Moniky Načevy. Celý autorský tým odvedl vysoce profesionální práci, kterou
zcela vystihuje podtitul inscenace – „divadelní vánice“. Bohaté kostýmy, strhující
taneční choreografie i přesně stylizované herecké výkony oživují tajemnou a ma-
gickou andersenovskou poetiku. Inscenace je určena divákům od 8 let. 
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lenka Vagnerová působí jako nezávislá choreografka, taneční pedagožka a taneč-
nice na české i zahraniční taneční scéně. V roce 2012 založila soubor Lenka Vag-
nerová & Company. Vystudovala pedagogiku moderního tance na HAMU v Praze.
Podílela se na vzniku české taneční skupiny DOT504 a stála u zrodu novocirkusové
company Cirk La Putyka. Jako choreografka působí i v činoherních, operních či no-
vocirkusových projektech. Její inscenace získaly řadu cen a nominací. 

2.
minor fórum
režie Karel Kratochvíl
Premiéra na Malé scéně: 24. dubna 2017

Divadlo Minor má své fórum. Přijďte se k nám pobavit o tom, co vás zajímá a trápí.
Představíme vám inspirativní hosty, kteří pro děti fungují také jako pozitivní vzory. Na-
bízíme prostor pro vaše otázky i váš názor. Kdy jindy naučit děti diskutovat než
nyní? Uvidíte, že i diskuze může být zábavná! První talkshow pro děti a rodiče vás
provede Karel Kratochvíl.

Jedná se o zcela nový formát improvizovaného divadelního pořadu, který byl
uváděn jednou měsíčně, pokaždé s jiným inspirativním hostem. Součástí talkshow,
kterou provází moderátor a herec Karel Kratochvíl, jsou soutěže o ceny, herecké
vstupy jeho dvou kolegů a vystoupení začínajících hudebníků. Cílem tohoto pořadu
je naučit děti diskutovat a vyjádřit svůj názor. 

Hosty Minor fóra byli např.: Dužan Duong, filmový režisér s vietnamskými ko-
řeny, Lucie Myslíková, šestnáctiletá skautka, která se na prvomájovém průvodu po-
stavila příznivci krajní pravice, Daniel Samek, průkopník parkouru v Čechách,
Tomáš Slavata, filantrop a podporovatel dětí z dětských domovů, Martin Smrček,
chovatel z pražské ZOO a Jaroslav Šísl, dvanáctiletý hrdina, který obdržel ocenění
v rámci projektu Dětský čin roku a lékařka Barbara Nižnanská, mj. členka sdružení
ZDrSEM, které pořádá zážitkovou výuku první pomoci. Minor fórum uvádíme pro
školy i pro rodiče s dětmi ve věku od 9 let.
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3.
Malá scéna
koukej, svět!
Pantomima pro nejmenší 
režie radim Vizváry
Premiéra: 16. května 2017

Voda. Oheň. Země. Vzduch. Rostliny. Zvířata. Člověk. Ale jak to spolu souvisí? Zo-
rientovat 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 zdán-
livě obyčejné jevy se dětem hravě, pohybově a beze slov pokusí přiblížit tři mimové.

Minor tentokrát přizval ke spolupráci mima, choreografa, režiséra a pedagoga Ra-
dima Vizváryho, který minorským divákům představil žánr pantomimy. Inscenace
je 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. 
Inscenace je určena divákům od 3 let.

radim Vizváry patří mezi jedny z nejvýraznějších mezinárodně uznávaných osob-
ností současného mimického divadla v Evropě. Je absolventem Hudební a taneční
fakulty AMU. Má za sebou více než sto představení jako autor, interpret, režisér
nebo choreograf. Je spoluzakladatelem mezinárodně úspěšného divadelního sou-
boru Tantehorse, uměleckým šéfem domácího uskupení MIME PRAGUE, ředitelem
mezinárodního festivalu MIME FEST a uměleckým šéfem mezinárodního festivalu
pouličního divadla v Táboře Komedianti v ulicích. Roku 2014 se stal členem význam-
ných osobností Oxford Encyclopedia. Je držitelem mnoha dalších ocenění u nás,
v Evropě nebo USA. 
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4.
Spolupořadatelství festivalu struny dětem v minoru
19.–21. května a 22.–24. září 2017 
Festival struny dětem probíhá v Minoru a na Novoměstské radnici již několik let
a setkává se s mimořádným diváckým ohlasem. V roce 2017 se kromě tradičního
podzimního termínu konal také na jaře, a to od 19. do 21. května. Právě v těchto
dnech Minor uvedl hudebně-divadelní prohlídku zvuky nočního lesa, která vznikla
výhradně pro festival. Jejími autory byli režisér Jiří Adámek, výtvarník Lukáš Bradá-
ček a hudebníci Jaro Cossiga a David Pravda. 

Velký sál
jaroslav Foglar, tomáš jarkovský a jakub Vašíček 
záhada hlavolamu
režie jakub Vašíček
Premiéra 15. října 2017

Foglarovy legendární příběhy opět ožívají! Na Druhé straně se na oprýskané zdi
objevila tajemná kresba znázorňující hlavolam. Kdo jí tam nakreslil a proč? Rychlé
šípy se odhodlají překročit Rozdělovací třídu a vydat se do temných Stínadel, aby
tam té záhadě přišly na kloub. Co se tam asi dozví? Vydejme se s nimi na dobro-
družnou a nebezpečnou cestu za odhalením mnoha tajemství. 

Kultovní kniha Jaroslava Foglara je strhující dílo, kterým se baví už několik generací
čtenářů. Skrývá v sobě dobrodružství, tajemno i morální poselství. Nabízí se jako
ideální námět pro inscenaci rodinného typu a zdá se, že očekávání tvůrců se napl-
nila, neboť se setkává s velkým diváckým ohlasem. K inscenování byl přizván v Mi-
noru již zavedený tým režiséra Jakuba Vašíčka, který v Minoru vytvořil inscenace
Perníková chaloupka a Jak kohouti obarvili svět. K tomuto kusu se pojí ještě dvě
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zajímavosti: role Široka se ujali skuteční parkouristé Daniel Samek v alternaci s To-
mášem Zonygou, dále ve druhé polovině probíhá volba Velkého Vonta, kterým se
stane některý z diváků. Inscenace je určena divákům od 8 let.

Jako doprovodný program k inscenaci vznikla outdoorová hra po stopách jana
tleskače, její účastníci putovali ulicemi staré Prahy a plnili různé úkoly spojené s Fog-
larovou poetikou. Pro velký zájem diváků vznikla v listopadu 2018 navazující hra
za tajemstvím Široka. 

c) dramaturgicKý Výhled na následující sezonu 

1.
Malá scéna
braňo holiček
mimino
režie braňo holiček
Premiéra: 13. a 14. března 2018

Víte, jak se cítí mimino po narození? Pořád jen spí nebo pláče, pije mléko, sem tam
se pokaká a pořád se o něj někdo musí starat. Aha. A kromě toho všeho je neodo-
latelné! A právě na to přišli naši tři výtečníci, oživlé hračky – panenka, medvěd
Tedy a robot, kterým mimino přistálo v pokoji. 

Inscenaci Mimino tvořili herci-tvůrci-rodiče na základě vlastních intenzivních rodičov-
ských zkušeností. Je primárně určena dětem od 3 let, ale v pozadí hrála významnou
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roli potřeba pomoci rodičům, kteří se svými dětmi řeší trauma z příchodu souro-
zence. Slibujeme si od ní, že usnadní dětem pochopit, jak se miminko cítí a jaké
má potřeby. 

braňo holiček je režisér, scénárista a herec, který se věnuje divadlu, fimu i televizní
tvorbě. Pochází z Košic, kde také začala jeho dětská herecká kariéra. Po několika
divadelních rolích natočil řadu filmů, mezi nejznámější patří Král sokolů či Všichni
moji blízcí. Absoloval herectví na Pražské konzervatoři a poté studoval režii na
KALD DAMU. Věnuje se především autorskému divadlu, je autorem i spoluautorem
divadelních textů. V Minoru vytvořil inscenace Naše rodina, Demokracie a O klu-
kovi, který neuměl zlobit. V roce 2013 získal cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent.
V lednu 2018 se stal uměleckým šéfem divadla Minor.

2.
Velký sál
jiří jelínek
Pinokio
režie jiří jelínek
Premiéra: 15. dubna 2018

Autorská inscenace Pinokio je volně inspirována knihou Carla Collodiho Pinocchi-
ova dobrodružství. Její děj vypráví o dřevěném panáčkovi, který po mnohých dob-
rodružstvích zmoudřel a stal se opravdovým chlapcem. Diváci se mohou těšit na
vtipné i poetické texty, živou kapelu, projekce a v neposlední řadě i na loutky či za-
jímavé výtvarné objekty. Inscenace bude určena divákům od 5 let.

jiří jelínek je autor, režisér, herec, textař a autor komiksů. Pochází z Hradce Krá-
lové, kde založil amatérské loutkové divadlo DNO, které rychle získalo přízeň di-
váků i kritiky. V roce 2002 obdrželo Cenu Sazky a Divadelních novin, na festivalu
Next Wave 2002 dostalo DNO cenu za objev roku a roku 2004 Jiří Jelínek cenu za
autorský přínos českému divadlu. Krátce působil jako herec v Klicperově divadle,
poté v brněnské Huse na Provázku, kde se začal profesionálně věnovat režii. V Mi-
noru jsou k vidění tři jeho inscenace – Anežka chce tančit, Brum (pro nejmenší me-
dvědy) a Mami, už tam budem?. 

3.
Velký sál
jiří adámek
čengliš
režie jiří adámek
Premiéra: 7. října 2018 

Režisér Jiří Adámek se specializuje na hru s hlasem, rytmem a zvukem. Jeho po-
slední minorský kus Libozvuky se kromě toho také věnuje interakci s divákem. Nová
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inscenace pracovně nazvaná Čengliš by měla na Libozvuky volně navazovat, ovšem
tentokrát se bude rozvíjet hra a interakce s anglickým jazykem. Inscenaci plánujeme
pro diváky od 6 let.

Autor a režisér jiří adámek vystudoval režii na KALD DAMU, kde posléze absol-
voval i doktorské studium a od roku 2010 zde působí jako pedagog. Vyvinul spe-
cifický typ divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, stylizované
herectví a zvláštní přístup k jazyku. Systematicky pracuje s divadelní skupinou Boca
Loca Lab. Za své „hudebně-divadelní“ inscenace získal řadu ocenění doma i v za-
hraničí. V Minoru režíroval inscenace Z knihy džunglí, Tisíc a jedna noc, Moje první
encyklopedie, Můj atlas světa a naposledy Libozvuky, za které v roce 2015 získal
autor hudby Marek Doubrava Cenu divadelní kritiky. 

4.
Malá scéna
František nepil – apolena novotná
Polní žínka evelínka
režie apolena novotná
Premiéra: 25. listopadu 2018

Půvabnou, lehounkou Evelínku mají rádi všichni – polní zvířátka, ptáčci i děti. Však
jim také pomáhá, seč jí síly stačí – zachraňuje lasičku, zouvá křepelátka a učí zajíce
hrát polku... Ze všech nejvíc ovšem učarovala Francínkovi. Milovat polní žínku
však dá obyčejnému smrtelníkovi pořádně zabrat!

František Nepil byl skvělým vypravěčem pro děti i dospělé a mistrem práce s jazy-
kem, z tohoto hlediska jsou jeho knihy skvělým východiskem pro jevištní dramatizaci.
Neméně důležitým hlediskem je krásné a křehké téma knihy, kterým je především
příroda a jakýsi venkovský poklid lánu obilí, uprostřed kterého se odehrávají různá
mikrodramata. Tato přírodně laděná inscenace by měla být věnována dětem od 5 let.

apolena novotná (dříve Vynohradnyková, rozená Látalová) působí jako autorka
a divadelní a rozhlasová režisérka.Vystudovala režii a dramaturgii na KALD DAMU.
V roce 1999 spoluzaložila divadlo Nablízko, které působilo v A studiu Rubín a v Nos-
ticově divadle. Stala se průkopnicí stínového tlumočení do znakového jazyka v Če-
chách i v Evropě. Její první stínově tlumočená inscenace Tracyho tygr se hrála sedm
let, a to také v Alžíru a Německu, kde na mezinárodním festivalu Neslyšících v Mni-
chově 2004 získala Cenu Salvia. V letech 2007–2009 byla kmenovou režisérkou di-
vadla Minor, pro které vytvořila řadu autorských inscenací pro celou rodinu.
V současnosti pracuje jako slovesná režisérka v Českém rozhlase. 
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5. rePrízované tituly
a) údaje o datu premiéry a počtu repríz V daném roce,
celKoVém počtu repríz, případně též Vč. data derniéry

inscenace premiéra počet počet derniéra
repríz repríz

v r. 2017 celkem

anežka chce tančit 15. 5. 2014 21 78
autobus 22. 5. 2014 12 60
brum 27. 11. 2014 51 159
bruncvík a lev 30. 4. 2006 3 147
demokracie 21. 9. 2014 20 80
dnes provází minor 8. 5. 2016 11 20
hon na jednorožce 15. 11. 2009 9 108
Klapzubova jedenáctka 9. 4. 2005 6 216
Koukej, svět! 16. 5. 2017 21+2 23
libozvuky 10. 4. 2015 20 66
lipany 7. 2. 2016 22 51
mami, už tam budem? 22. 3. 2015 27 + 10 zájezdy 101
minorfórum 24. 4. 2017 5 5
nebojsa 10. 4. 2016 20 45
o pejskovi a kočičce 29. 5. 2011 24 131
o klukovi, který neuměl zlobit 18. 9. 2016 20 36
perníková chaloupka 19. 10. 2012 11 78 4. 5. 2017
robin hood 20. 9. 2015 23 66
sněhová královna 2. 4. 2017 20 20
to byl jen vtip 11. 10. 2016 26 37
Válka profesora Klamma 11. 5. 2011 1 + 13 zájezdů 131
Vánoce 1. 12. 2002 14 256
záhada hlavolamu 15. 10. 2017 12 12
zahrada 23. 3. 2014 18 88
z knihy džunglí 11. 5. 2007 3 148 29. 1. 2017
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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, respek-
tive učí děti vnímat svět prostřednictvím zvuků. Komorní prostředí Malé scény
umožňuje hru s detailem i citlivější herectví, což je příjemnou změnou pro diváky
a také herce. Loutková poetická hra se v druhé polovině promění v koncert pro
Anežku. Jiří Jelínek byl za tuto režii v roce 2014 nominován na Cenu Divadelních
novin v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo.

Derniéra je naplánována na červen 2018 z důvodu vzniku nových inscenací.

autobus
Dramaturgickým záměrem inscenace bylo přenést divadlo do netradičního pro-
storu a rozšířit tak nabídku titulů divadla zase novým způsobem. Odehrává se ve
skutečném autobusu, dětem tak nabízí výjimečný divadelní zážitek, kdy se jim
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 ve-
řejnost např. v kulturním centru Plechárna na Černém mostě. Inscenace je pro svou
inovativnost vhodná pro reprezentaci Minoru na festivalech, může se hrát na mís-
tech, 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 nabízí dopolední program pro rodiče na mateřské do-
volené, což má velký ohlas. Ač je nasazena několikrát měsíčně, je ihned 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 in-
timního prostředí se inscenace hraje v komorním prostoru Barloutka, který je tak
nově využit. Délka inscenace se pohybuje kolem 30 minut, poté následuje volné
„hraní si“ v Galerii Minor.

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

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

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

dnes Provází minor
Jedná se o neobvyklou interaktivní prohlídku zajímavých prostor Novoměstské rad-
nice pod vedením herců Ivany Machalové a Petra Reifa. Představení se hraje pro
školy i rodiče s dětmi pouze v letních měsících a je zajímavým zpestřením repertoáru. 

hon na jednorožce
Náročnější inscenace s politickým tématem věnovaná starším dětem, vznikla ve
spolupráci s občanským sdružením Post Bellum. Jejím tématem je hrdinství oby-
čejného člověka, jedná se o příběh nespravedlivě vězněného Luboše Jednorožce,
který v 50. letech utekl z pracovního tábora. Na repertoáru je od r. 2009, nemůže
se hrát často, titul není tak divácky přitažlivý, byť ohlasy na inscenaci jsou velmi po-
zitivní. Po představení probíhá diskuze s videoprojekcí, které se ujal herec Karel
Kratochvíl. Inscenace je svým tématem atraktivní pro Klub mladého diváka, se kte-
rým Minor spolupracuje.
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klaPzubova jedenáctka
Divadelní revue, která vznikla ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů, přenáší di-
váky do období první republiky. Výpravná inscenace je dobově velmi přesně styli-
zovaná, což ocení především dospělí diváci. Pro děti funguje příběh bratrů
fotbalistů, pro které je nejdůležitější fairplay. Diváky je velmi žádaná, účinkuje v ní
celý bývalý herecký soubor, také zaměstnanci divadla včetně ředitele. Interně fun-
guje jako teambuilding celého divadla, z těchto důvodů se stále drží na repertoáru,
byť už má za sebou více než 200 repríz. 

koukej, svět!
Tato inscenace představuje dětem žánr pantomimy, čímž se zcela liší od ostatních
inscenací. Odehrává se celá beze slov, ale objevují se zde i masky a loutky. Jejím té-
matem je svět kolem nás od živlů přes rostliny, zvířata až k člověku. 

libozvuky
Jedná se o výjimečnou inscenaci postavenou na hře se světlem a zvuky, která si zí-
skala 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.
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liPany
Tato inscenace nabízí silný příběh obyčejného člověka žijícího ve středověku. Zá-
roveň má velký didaktický přesah, neboť divákům díky postavám dvou průvodců-
historiků vysvětluje historické pozadí husitství. Navazuje tak na dramaturgickou
linii výchovných představení Moje první encyklopedie, Můj atlas světa, Hon na Jed-
norožce a Demokracie. Pozornost si zaslouží také herecký výkon představitele
hlavní postavy, Ondřeje Nosálka.

mami, už tam budem?
Komorní loutkohra pro nejmenší je věnovaná nesnázím, které provází rodiče při
jízdě autem s dětmi. Hraje se na Malé scéně a také na zájezdech. Herci Lenka Vol-
fová a Jiří Jelínek získali na festivalu Skupova Plzeň cenu města Plzeň za herectví.
Jedná se o divácky vděčnou a provozně nenáročnou inscenaci, která se může bez
problému hrát v jakémkoli prostoru.

nebojsa
Inscenace inspirovaná klasickými pohádkami pracuje s tradičními motivy jako jsou
úkoly pro hrdinu či magické číslo tři. Vznikala autorsky na základě hereckých im-
provizací. V inscenaci účinkuje živá kapela a scénografie opět zasahuje do hlediště,
díky čemuž jsou diváci vtaženi do hry. Výsledkem je pohádková komedie, která po-
baví děti i dospělé a zároveň nese morální poselství tradičních pohádek.

o klukovi, který neuměl zlobit
Experimentální autorská inscenace v režii Braňa Holička vtahuje diváky do procesu
vzniku nového představení od 1. čtené zkoušky po derniéru. Druhá polovina předsta-
vuje na ploše jedné divadelní hry různé divadelní styly jako je komedie, cirkus, drama
a pod. Derniéra je naplánována na červen 2018 z důvodu vzniku nových inscenací. 
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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. 

robin hood
Výpravný muzikál s živou kapelou a náročnými pohybovými choreografiemi nabízí
strhující podívanou pro děti i dospělé. Příběh anglického zbojníka Robina Hooda
naplnil téma sezóny 2015/2016, kterým bylo hrdinství, zároveň funguje jako titul
pro všechny generace. V Minoru se touto inscenací uvedla režisérka a choreografka
Lenka Vagnerová. 

sněhová královna
Nová inscenace. 
Info o dramaturgickém záměru viz výše.

to byl jen vtiP!
Interaktivní představení založené na technice divadla fórum. Projekt vznikl z dů-
vodu stále se zvyšující míry agresivity a šikany ve školách, která je často vedena
i vůči učitelům. Inscenace je velmi žádaná a oblíbená, hraje se pouze pro školy.
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válka Profesora klamma
Jedinečná hra německého autora Kaie Hensela zabývající se podobou současného
školství a vztahem mezi studentem a učitelem. Zpracovává téma postavení učitele
v současné době. Je napsaná pro studenty středních škol, hraje se přímo ve třídách,
po představení následuje diskuse vedená divadelní lektorkou Minoru. Představite-
lem profesora Klamma je Oldřich Navrátil. Setkává se s velkým ohlasem studentů
i pedagogů, jezdí se po celé ČR. Zůstává na repertoáru, neboť se hraje mimo bu-
dovu divadla.

vánoce aneb Příběh o narození
Inscenace nazkoušená krátce po otevření nové budovy divadla se stala minorskou
tradicí, diváci na ni chodí opakovaně. Srozumitelným a odlehčeným způsobem vy-
práví příběh narození Ježíška, díky veršovanému textu režiséra Jana Jirků. Po 7 le-
tech se stáhla, na prosby diváků byla obnovena. Oblíbená i herci, vznikla jako
celosouborové představení, proto se stále drží na repertoáru.

záhada hlavolamu
Nová inscenace. 
Info o dramaturgickém záměru viz výše.
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z knihy džunglí
Úspěšná hudebně výtvarná inscenace režiséra Jiřího Adámka vznikala původně
jako experiment na Malé scéně s ambicí propojit stylizovanou 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 ob-
sáhne nejsilnější diváckou skupinu (do Minoru chodí nejvíce děti ve věku 5–8 let)
a dá se označit za klasiku pro děti. Trnkova Zahrada je kvalitní poetický text a nabízí
řadu inscenačních možností. Z důvodu přání nositelů autorských práv bylo nutné
zachovat maximální textovou i výtvarnou věrnost předloze. 

Z hlediště byly odstraněny sedačky, herci i muzikanti se pohybují mezi diváky.
Inscenace začíná v předsálí, odkud diváky odvádí herci v rámci děje do sálu coby
Zahrady. Cílem bylo vytvořit kouzelný a tajemný prostor, ve kterém celá rodina
může díky velkorysé výpravě zažít silný výtvarný vjem. Funguje jako rodinný titul,
neboť rodiče i prarodiče Zahradu znají z dětství. 

Derniéra je naplánovaná na červen 2018 z důvodu vzniku nových inscenací.
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6. ohlasy v tisku 
a) přehled recenzí uVeřejněných V hlaVních denících,
týdenících zaměřených na Kulturu, VeřejnopráVních

a odborných médiích

Koukej, svět!

Premiéra: 16.5.2017. Dramaturgie: Petra Zichová. Výprava: Lucia Škandíková.
Hudba: Matěj Kroupa. Režie: Radim Vizváry.
0:50x|vhodné od 4 let

Hodnocení redakce:

Jiří Landa 60 %
(zadáno: 16.6.2017, počet hodnocení: 2751)
Pro nejmenší děti rozhodně příjemná podívaná neustále atakující jejich pozor-
nost, aspoň soudě dle reakcí na jedné z repríz. Pohybová inscenace má šmrnc,
schází jí však závěr, nebo nějaké vyústění. Škoda, že prostě jen tak skončí. Více
bych si také možná pohrál s kostýmy zvířat. Ale kaktusový výstup byl super.
Oceňuji též hudební složku.

Helena Grégrová 60 %
(zadáno: 15.6.2017, počet hodnocení: 1270)
65 %. Hravě rozpohybovaná poetická krajina, místy až snově zklidněná a uklid-
ňující, taková, kde se s ničím, na nic, nikoho a nikam nepospíchá. Divácká dro-
botina úžasně reagovala na rozmanité imaginativní podněty (interaktivní
kaktus, toť můj jednoznačný favorit!) ;), dospěláci si mohli užít rozverné hu-
dební variace známých skladeb a melodií. Škoda jen, že se mně kontinuita epi-
zod zdála ne zcela důsledná pro poskládání tušeného příběhu a konec přišel
natolik nečekaně, jako kdyby kus děje ukousl sám Pan Vesmír.

Michal Novák 60 %
(zadáno: 22.5.2017, počet hodnocení: 946)
Hravé ani ne tak mimování, jako spíše pohybové etudy s rekvizitou, maskou
či loutkou. Technicky obdivuhodná práce od všech tří aktérů, propadáte iluzi.
Nahodilá témata si předávají štafetu a na konci skoro nechcete, aby už byl
konec. Malá minorská inscenace je velká svým uměním a je dobrou (možná
místy až zbytečně jednoduchou) „přípravkou“ pro inscenace na velké scéně.

Kateřina Jírová 80 %
(zadáno: 17.5.2017, počet hodnocení: 256)
Krásné pohybové představení, a dokonce dojde i na loutky. Dětské publikum
reagovalo hned na první pohyb na jevišti a velmi si představení užívalo.
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Sněhová královna

Premiéra: 2.4.2017. Dramaturgie: Tomáš Jarkovský. Scéna: Jakub Kopecký.
Kostýmy: Kateřina Štefková. Hudba: Dalibor Mucha, Lubomír Nohavica,
Tomáš Vychytil. Choreografie a režie: Lenka Vagnerová.
1:55|vhodné od 7 let
Minorská verze známé severské pohádky. Příběh o nepřekonatelné síle přátel-
ství, které je schopno porazit zlo, je vyprávěn nejen činoherně, ale i tancem
a hudbou…

Hodnocení redakce:
Kateřina Jírová 80 %
(zadáno: 3.4.2017, počet hodnocení: 244)
Výborné pohybové divadlo, srozumitelné i pro děti. Dva činoherci, (A. Bubní-
ková a P. Smolárik), vlastně poněkud překáží pohybové složce inscenace. Ale
jsou velmi dobří. Zdlouhavé jsou scény s květinářkou a koupěchtivou paní růží,
a scény s pitomými květinami. (Vedle Narcise a Tulipána je nejzajímavější ten
Modrej /Modřenec?/). Opět, po přestávce, dostává inscenace úplně jiný, a pro
diváky uchopitelnější, temporytmus. Káj a Gerda, jak je znám z dětství. Ovšem
nejlepší je Sob! (Ostatně, scénu se Sobem si pamatuju i ze Sněhové královny
z Volkráče, tam taky patřila k nejsilnějším.)

Helena Grégrová 60 %
(zadáno: 2.4.2017, počet hodnocení: 1203)
65 %. Širokou škálu divadelních žánrů, stylů a postupů předkládá Divadlo
Minor dětskému divákovi s obdivuhodnou nezdolnou vervou. A navíc jde ces-
tou nelacinou a nepodbízivou, většinou tak současně potěší a osloví i dospělé
publikum. Sněhová královna tentokrát sází především na pohybovou složku,
která, za pomoci poutavé scénografie a hudby, hraje prim. V první půli bohužel
tak trochu na úkor kouzla příběhu, po pauze se tento deficit narovná. Kdybych
dostala k dispozici jen dvě slova, přečtete si: Poetická inscenace.
Hodnocení uživatelů:

Barka 80 %
(zadáno: 4.4.2017, počet hodnocení: 95)
Tahle inscenace je skutečná divočina. Sem tam mi přišlo, že než udržet dějovou
linku, šlo spíš o to, narvat tam co nejvíc nápadů. Dá se říct, že forma přebíjí
obsah. Ale ono se na to strašně dobře kouká, takže je to vlastně špatně?… Asi
ne :) Za mě byli nejpůsobivější „sněžní muži“, to byla opravdu velká paráda!
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Ashinina kniho-filmotéka
Sněhová královna v divadle Minor

By Anděla Heřmánková on Sobota, Listopad 11, 2017

Už jsem dávno přišla na to, že mě divadlo baví. A navíc jsem si znovu nedávno
potvrdila, že mě baví chodit do divadla na dětská představení. A co je nejlepší?
Často jsem z nich nadšená více, než ti, pro které je představení primárně ur-
čeno. Teď nedávno jsem ale navštívila představení, ze kterého byl nadšený
každý jeden divák, všeho věku a pohlaví. Je jím Sněhová královna v Divadle
Minor v Praze.

Název: Sněhová královna
Scéna: Divadlo Minor
Režie a choreografie: Lenka Vagnerová

Sněhová královna v kostce

Příběh Sněhové královny je dle mého názoru náročný na pochopení. Je spletitý
a komplikovaný. V podání divadla Minor ho ale skutečně přijme i ten nejmenší
divák. Sněhová královna v divadle Minor byla vytvořena podle stejnojmenné
pohádkové předlohy, kterou poprvé pustil Hans Christian Andersen do světa
v roce 1845.

Příběh začíná zmínkou o zlém čaroději, který vytvořil velice speciální zrcadlo.
Kdo se do něj podívá, bude mít pokřivený pohled na svět, protože zrcadlo zob-
razuje jen to zlé v lidech. Zbytek příběhu se pak točí kolem chlapce Kaie a jeho
kamarádky Gerdy. Kaiovi do oka v jednu chvíli spadne střep z kouzelného zr-
cadla, které se rozbilo, když se ho čaroděj pokoušel vynést na oblohu. Kai se
tak stává zlým a nevrlým. Nic se mu nelíbí, všechno vidí horší, než je. Následně
pak potkává Sněhovou královnu, která ho vezme k sobě do paláce a kde ho
následně uvězní. Gerda se ovšem vydává na cestu, aby ho zachránila. Podaří
se jí to?

Gerda v sídle čarodějnice
Gerda to na své cestě za záchranou Kaie nemá vůbec jednoduché (© divadlo
Minor)
Kouzelná Sněhová královna a celkový dojem

„Divadlo musí konkurovat filmu!“ zní v jedné nejmenované hře z Divadla
v Dlouhé. A přesně to je také věta, kterou jsem já během představení Sněhové
královny použila nejméně dvakrát. A možná ještě jednou. Jako pochvalu a po-
tvrzení toho, že v tomhle představení Minor filmu konkuruje se ctí.
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Stačily první minuty, ve kterých hrálo hlavní roli pravděpodobně plátno spuš-
těné před jevištěm na místě opony, které bylo poseté kroužícími střípky zrcadla.
Stejně tak se o ántré postarala Monika Načeva jako vypravěčka, která se ovšem
během představení převtělila do samotné sněhové královny.

Já byla rázem pohlcena magickou atmosférou, která v divadle panovala.
A přesně tohle pohlcení mě nepustilo až do konce představení. A drželo mě
dokonce ještě chvíli poté.

Velkou pochvalu zaslouží Minor za to, jak se podařilo celé malé útulné divadlo
přeměnit v dějiště jednoho velkého příběhu. A přitom stačilo tak málo. Pár ge-
niálních režijních, kostýmních a scénografických nápadů a celý příběh ožíval
před očima takovým způsobem, jako bychom i my – diváci – byli jeho součástí.

Ještě ale zůstanu chvíli u začátku, a to hlavně proto, že ve mně zanechal největší
stopu. Divadelní představení, stejně jako kniha, či film, by mělo chytnout právě
prvními minutami, či prvními slovy. A to se režisérce a choreografce předsta-
vení, Lence Vágnerové, podařilo na jedničku.

Po úvodním slově jsme se přesunuli do okolí domku, kde Kai s Gerdou ope-
čovávali květinu. Krásnou růži, o kterou se společně starali. A samozřejmě
během společného volného času hráli i různé dětské hry. A právě tady jsem se
neubránila ještě širšímu úsměvu, protože to, jakým způsobem si hráli, jaké dět-
ské hry hráli, a to, jak celá scéna byla ztvárněna, bylo zkrátka neuvěřitelně do-
jemné, chytlavé a velmi chytře promyšlené. Vrátilo mě to navíc o několik let
zpět, do mých dětských let, kdy jsem si hrávala podobně. A proč to tu vlastně
říkám? Protože zde byla naprosto dokonale znázorněna dětská imaginace
a schopnost dětské představivosti. A opravdu. Stačilo tak málo.

Není nad choreografii
Mé taneční srdce ovšem nadšeně zaplesalo ve chvíli, kdy na scénu vstoupili
metaři. Do ticha. Zvuky v dané scéně vydávala jen samotná košťata a herci na
scéně. Zdůraznit ale musím hlavně geniální choreografii, kdy díky několika
jednoduchým pohybům – a právě také hlavně díky absenci hudebního dopro-
vodu – byla zimní atmosféra pochmurné Andersenovy pohádky, zase pro nás
v hledišti o něco citelnější.

Ovšem obecně choreografická výstavba celého představení zaslouží velkou po-
klonu. Já sama vím, jak je náročné vymyslet všechno tak, aby to na scéně fungo-
valo prostorově tak, jak má. Tady se ale ukázalo, jakou sílu má choreografie ve
chvíli, kdy se využije každý malý kousek prostoru s využitím jen naprosto jedno-
duchých, ovšem zároveň dostatečně výmluvných, pohybů. Méně je opravdu více.

Také každý jeden charakter měl přidělený specifický pohybový rejstřík, šitý
přímo na míru jemu, což dělalo jednotlivé postavy ještě uvěřitelnější. Ovšem
co by to bylo za choreografie, kdyby k nim nebyla i hudba.
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Že má pod sebou divadlo Minor neskutečně schopný hudební ansámbl, to už
jsem zjistila během jiných představení, které jsem zde viděla (především při,
bohužel již derniérovaném, představení „A cirkus bude!“) a při Sněhové krá-
lovně se mi to potvrdilo zase.

Další věc, která také odvedla velkou práci, byly kostýmy Kateřiny Štefkové.
I díky nim byl již výše zmíněný jedinečný charakter postav ještě podtržen.
A navíc hlavně ony pomáhaly dotvářet celou kouzelnou atmosféru představení.
Už jen proto, že mnohé z nich byly částečně multifunkční. Stávalo se, že se
i přímo na scéně z ničeho nic proměňovaly postavy (a věci) z jedné na druhou.

Pohádkově okázalé kostýmy v mnoha chvílích i dotvářely samotný příběh, kdy
v určitých scénách (především během Gerdina putování do paláce Sněhové
královny) sehrály důležitou roli. Někdy se dokonce měnily i na živé kulisy,
bylo-li třeba.

Pestrobarevnost kostýmů se nejvíce projevila ve scéně odehrávající se v sídle
čarodějnice – květinářky. Co květina, to kostým a hlavně – to související cha-
rakter. Nezapomenutelná zapomínající pomněnka, narcistický narcis aj.

Závěrem
Možná jediná škoda je, že v představení o Sněhové královně se sněhová krá-
lovna sama objevuje jen minimálně. Celý motiv jejího paláce a uvězněného
Kaie zde šel trochu do pozadí. Což ovšem skoro nevadí, protože i tak je příběh
celého představení pochopitelný a jasný a sněhová královna v něm je přítomna,
i když někdy ne přímo osobně.

Pokud ovšem přemýšlíte, že byste rádi – ať už sami, nebo s ratolestí – navštívili
nějaké pěkné dětské představení, pak neváhejte a zvolte divadlo Minor.
A pokud chcete vidět něco, co vám nabídne opravdu intenzivní umělecký zá-
žitek, pak určitě vyberte z repertoáru právě Sněhovou královnu. Vězte, že
opravdu nebudete litovat, stejně, jako jsem nelitovala já.

Představení je geniální, má neuvěřitelnou atmosféru a veškeré herecké, taneční
i pěvecké výkony, jsou obdivuhodné. Celé představení je hlavně po všech strán-
kách konzistentní – všechny umělecké složky jsou propojeny takovým způso-
bem, že si skutečně připadáte jako v centru dění. Přesně takhle by se ale mělo
divadlo dělat. Umění je jedno – je zbytečné ho dělit. Sněhová královna v Di-
vadle Minor je důkazem, že když se tanec, hudba, výtvarno a herectví spojí
dohromady, vznikne z toho naprosto neuvěřitelný kousek.

Mé hodnocení: 5+/5

Dostupné z: http://www.listysnu.cz/snehova-kralovna-divadle-minor/
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Záhada hlavolamu

Premiéra: 15.10.2017. Dramaturgie: Tomáš Jarkovský. Scéna: Kamil Bělohlá-
vek. Kostýmy: Tereza Venclová. Hudba: Daniel Čámský. Režie: Jakub Vašíček.
1:55|vhodné od 8 let

Foglarovy legendární příběhy opět ožívají! Na Druhé straně se na oprýskané
zdi objevila tajemná kresba znázorňující hlavolam. Kdo jí tam nakreslil a proč?
Rychlé šípy se odhodlají překročit Rozdělovací třídu a vydat se do temných
Stínadel, aby tam té záhadě přišli na kloub. Co se tam asi dozví? Vydejme se
s nimi na dobrodružnou a nebezpečnou cestu za odhalením mnoha tajemství.
Kdo byl tajemný Jan Tleskač? Podaří se Rychlým šípům získat plány k jeho
podivuhodnému vynálezu? Odhalí totožnost záhadné postavy s maskou?
A kdo bude zvolen Velkým Vontem? To jsou jen některé z celé řady otázek,
které už zase čekají na zodpovězení.

Hodnocení redakce:
Michal Novák 50 %
(zadáno: 29.10.2017, počet hodnocení: 952)
55 % Tvůrčí dvojice Jarkovský – Vašíček dle očekávání partu Šípáků demytizuje
a zbavuje starosvětského kouzla. Je-li, či není to špatně, nechť posoudí každý
sám. Nejsou vzoroví dokonalostí, jsou trochu komičtí, zlehka nepatřiční, klí-
čové je, jak soudržně řeší záhadu hlavolamu a na čem stojí napětí. Divadelní
sugesce Stínadel dosahuje maxima propojením velkolepé konstrukce scény
a fyzické akce (angažován obratný parkourista). Tady má inscenace švih
a spád, ale dojde také na tu nejhorší retardační věc: mnohobodový kvíz a na-
konec i soutěž v odtažitých bludišťákových disciplínách. Vítěz se stane…

Hodnocení uživatelů:
J.anek 80 %
(zadáno: 16.2.2018, počet hodnocení: 146)
O jaké demýtizaci je tu řeč? Vůbec ten pocit nemám. Krom vtipu a hravosti
mám z inscenace dojem, že autoři chovají k předloze velkou úctu, že jí vzdávají
hold. Já si dobrodružství ve Stínadlech hodně užil. Mrzelo mě, že jsem na stará
kolena nemohl bojovat o post Velkého vonta, ale souboj jsem prožíval i tak.
A třeba slavnostní přísaha mě svou důstojností dojala. A hodně se rozbrušo-
valo, to bylo fajn.

Zupri 100 %
(zadáno: 6.12.2017, počet hodnocení: 58)
Nádhera. Interaktivní představení, kde se i od srdce zasmějete.

Recenze – Jana Soprová – Sněhová královna (Divadlo Minor). Mozaika. ČRo
Vltava. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3836681
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b) pr 2017 – soupis pr článKů, tV a rozhlasoVých Šotů

Byt spisovatele Jaroslava Foglara. Ze zákulisí. Literární noviny. 31. 8. 2017, s. 53.
Česká pantomima? To je Vizváry! Kultura. Týdeník rozhlas. 18. 4. 2018, s. 19.
Děti se staly divadelními kostyméry. Praha/Z pražských čtvrtí. Pražský deník. 16.

1. 2017, s. 6.
Divadlo Minor má své fórum. Akce. Radio 1.
Divadlo Minor uvede první představení s pantomimou. Kulturní servis. Blesk. 15.

5. 2017.
Divadlo Minor uvede premiéru Andersenovy Sněhové královny. Týden.cz. 1. 4.

2017. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/divadlo-
minor-uvede-premieru-andersenovy-snehove-
kralovny_423908_diskuze.html?showTab=diskutovane

Divadlo Minor uvede premiéru dramatizace Sněhové královny. 31. 3. 2017. Do-
stupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/459849/di-
vadlo-minor-uvede-premieru-dramatizace-snehove-kralovny.html?utm_sourc
e=blesk.cz&utm_medium=copy

Divadlo Minor uvede premiéru dramatizace Sněhové královny. 2. 4. 2017. Do-
stupné z: www.denik.cz/divadlo/divadlo-minor-uvede-premieru-dramati-
zace-snehove-kralovny-20170331.html

Divadlo Minor vás provede světem beze slov. Informuji.cz. 15. 5. 2017. Dostupné
z: https://www.informuji.cz/novinky/2665-divadlo-minor-vas-provede-sve-
tem-beze-slov/.

Dílna klasického animovaného filmu. Tipy Deníku. Pražský deník. 7. 10. 2017,
s. 15.

Dnes provází Minor. Praha/Z pražských čtvrtí. Pražský deník. 26. 5. 2017, s. 7.
Festival pro zvídavé děti a hravé rodiče. Listy Prahy 1. 1. 9. 2017, s. 3.
Foglarova Stínadla ožijí v Minoru. Kultura. Lidové noviny. 16. 10. 2017, s. 8.
Jak se dělá kostým. Pro děti. Pražšký deník. 13. 1. 2017, s. 14.
Jak se dělá kostým. Pražský deník. 14. 1. 2017, s. 14.
Jak se dělá zvuk. Tipy na tento týden. Pražský deník. 19. 1. 2017, s. 16.
Jak se dělá zvuk. Tipy na víkend. Pražský deník. 20. 1. 2017, s. 8.
Jak se dělá zvuk. Víkend v Praze. Pražský deník. 21. 1. 2017, s. 8.
Jak to chodí v zákulisí. Kam s dětmi. Pražský deník. 6. 1. 2017, s. 15.
Jak to chodí v zákulisí. Pro děti. Pražský deník. 5. 1. 2017, s. 18.
Jednou větou. Burza. Divadelní noviny. 7. 3. 2017, s. 15.
Legendární Stínadla ožijí na scéně Divadla Minor. 15. 10. 2018. Dostupné z:

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/legendarni-stinadla-oziji-na-
scene-divadla-minor_450325.html?showTab=diskutovane

Legendární Stínadla ožijí na scéně Divadla Minor. 15. 10. 2017. Dostupné z:
http://www.divadlo.cz/?clanky=legendarni-stinadla-oziji-na-scene-divadla-
minor

Loutkáři se slétli do Divadla Minor. Střední Čechy. MF DNES. 4. 11. 2017, s. 17.
Loutkáři se slétli do Divadla Minor. Praha. MF DNES. 4. 11. 2017, s. 17.
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Loutkáři se slétnou do pražského Divadla Minor. 3. 11. 2017. Dostupné z:
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/loutkari-se-sletnou-do-praz-
skeho-divadla-minor_453124.html

Loutkářské hnízdo posedmadvacáté. Kultura. Právo. 3. 11. 2017, s. 8.
Loutky zvládnou pohádku i horor. Praha. MF DNES. 9. 10. 2017, s. 15.
Mezi dřevěné minilidi. Kam na víkend? Instinkt. 2. 11. 2017, s. 78.
Minor – Sněhová královna. Mozaika. ČRo Vltava. 31. 3. 2017. Dostupné z:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3833248
Minor ukáže svět beze slov. Loutkář. 15. 5. 2017. Dostupné z: http://www.lout-

kar.eu/?id=1656
Minor řeší Záhadu hlavolamu. 13. 10. 2017. Dostupné z: https://www.i-di-

vadlo.cz/zpravy/minor-resi-zahadu-hlavolamu
Monika Načeva se v Minoru vydá do Stínadel. Scéna. MF. DNES. 14. 10. 2017,

s. 15.
Natoč video o své oblíbené knize aneb Děti soutěží ve vyprávění. 25. 3. 2017.

Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/natoc-video-o-
sve-oblibene-knize-aneb-deti-soutezi-ve-vypraveni_423035.html

Netradiční boj. Kultura. Pražský deník. 23. 3. 2017, s. 11.
Pantomima v Minoru. Kam za kulturou. Pražský deník. 16. 5. 2017, s. 11.
Po stopách Jana Tleskače. 31. 8. 2017. Dostupné z:

http://www.iklubovna.cz/clanky/po-stopach-jana-tleskace-3270
Polívková vyučuje tanec. Společnost. Blesk. 17. 5. 2017, s. 14.
Pozvánka na Novoměstskou radnici. Barevný podzim. Xantypa. 29. 8. 2017,

s. 112.
Pražská divadelní scéna pro mládež zřejmě bude v divadle Minor. 19. 9. 2017.

Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/prazska-diva-
delni-scena-pro-mladez-zrejme-bude-v-divadle-minor_446866.html

Před oponou za oponou nikdo nesmí chybět, když startuje pátá Noc divadel.
Kultura, kino a divadlo. Haló noviny. 27. 11. 2017, s. 9.

Rychlé šípy řeší Záhadu hlavolamu i v Divadle Minor. Nepřátelské Vonty tam
hrají ženy. 22. 10. 2017. ČT24. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2279869-rychle-sipy-resi-zahadu-
hlavolamu-i-v-divadle-minor-nepratelske-vonty-tam-hraji-zeny

Slavný origamista v Praze. Praha/Střední Čechy. Právo. 22. 9. 2017, s. 9.
Sněhová královna. Zábava. Pražský deník. 1. 4. 2017, s. 11.
Sněhová královna. Haló Tipomat. Haló noviny. 4. 4. 2017, s. 13.
Sněhová královna rozpálí pražský Minor. 30. 3. 2017. Dostupné z:

https://www.informuji.cz/novinky/2579-snehova-kralovna-rozpali-prazsky-
minor/

Sněhová královna v Minoru. 31. 3. 2017. Dostupné z:
http://www.loutkar.eu/?id=1640

Struny dětem. Kultura. Pražský deník. 23. 3. 2017, s. 11.
Struny dětem. Zábava. Pražský deník. 6. 5. 2017, s. 11.
Struny dětem. Rozhovory. Radio 1. 19. 9. 2017.
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Struny dětem lákají na cestu tajuplným lesem. Scéna. MF. DNES. 20. 5. 2017, s. 15.
Struny dětem nově i na jaře. Praha – Střední Čechy. Právo. 11. 5. 2017, s. 13.
Struny dětem přidají program. Kultura. MF DNES. 23. 3. 2017, s. 10.
Struny i pro děti. Pro děti. Metro. 22. 9. 2017, s. 20.
Struny v Minoru. Víkend. Metro. 19. 5. 2017, s. 11.
Struny dětem v Minoru. Zábava. Pražský deník. 23. 9. 2017, s. 12.
Struny dětem v Minoru. Zábava. Ústecký deník. 23. 9. 2017, s. 10.
Struny dětem v Minoru. Zábava. Hradecký deník. 23. 9. 2017, s. 10.
Struny dětem v Minoru. Doporučujeme. Radio 1.
Svět beze slov. Kaleidoskop. Naše rodina. 30. 5. 2017, s. 20.
Tipy na víkend: Hrady a zámky otevírají nové komnaty a lákají na hostiny, sklan-

zen na Smrtnou neděli. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/vi-
kend/_zprava/hrady-a-zamky-se-po-zime-opet-oteviraji-navstevnikum-uz-vite-
kam-o-vikendu-vyrazite--1713954

V Divadle Minor začaly Struny dětem. Praha. MF DNES. 20. 5. 2017, s. 19.
Záhada hlavolamu. Zábava. Pražský deník. 14. 10. 2017, s. 12.
Záhada hlavolamu na scéně. Foglarovo dílo zastoupí agentura Dilia. 7. 8. 2017.

Dostupné z: https://prazsky.denik.cz/kultura_region/prava-k-foglarovu-dilu-
bude-poskytovat-agentura-dilia-zastoupi-skautskou-nadaci-20170807.html

Záhada hlavolamu v pražském divadle Minor. 9. 9. 2017. Dostupné z:
http://www.iklubovna.cz/clanky/zahada-hlavolamu-v-prazskem-divadle-
minor-3279
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7. ocenění, ÚsPěchy, Účast 
na festivalech v daném roce

Inscenace Koukej, svět! se 13. září hrála na festivalu Mimefest v Poličce.

8. další Projekty divadla v daném roce
(vlastní festivaly, Přehlídky atd.) 

minor bez hranic
V roce 2017 se nadále rozvíjely doprovodné mimodivadelní aktivity divadla Minor,
především zábavně vzdělávací dílny a workshopy, jejichž nabídka vyšla také v sa-
mostatné brožuře. 

V roce 2017, resp. v sezóně 2017/2018 byly divákům nabídnuty následující dílny
a workshopy.

dílna/Workshop Vede délka Věk
tvůrčí dílny různí výtvarníci Bez omezení 3+

prohlídka divadla herci nebo uvaděči cca 45min 3+

natiskni sito! Tomáš Roubal, 2h 30min – 3h 9–13 let
Eva Maceková

dílna klasického Anna Krtičková, 3h 7–15 let
animovaného filmu Magdalena Kvasničková 

tajemství temné Zbyněk Hrbata, 2h 8–13 let
komory Ema Vlčková 

zvuk mi není fuk Jakub Rataj 1h 45min 5+

drum circles Jan Hrovatitsch 1h10min 3–10 let

Komiks Jakub Zich 2h 8+

jednou nohou v cirkuse Václav Jelínek 2h 7+

jak se dělá... světlo Anna Kekeláková, 2h 7–13 let
Luděk Pangrác

jak se dělá... herec Michaela Váňová 2h 7–13 let

jak se dělá... zvuk Jan Matásek a Karel Jína 2h 9–12 let

jak to chodí... � Michaela Váňová, 2h 9–13 let
při zkoušení Jiří Adámek, Iva Kopecká

jak to chodí... Michaela Váňová,  2h 9–13 let
před představením Vít Mrázek, Jana Pospíšilová 
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dílna/Workshop Vede délka Věk
jak to chodí... Michaela Váňová, 2h 9–13 let
v zákulisí Zuzana Kárová, Miroslav Dlouhý, Stanislav Rouš

jak se dělá... výstava Veronika Šrejmová 3h 6–12 let
(Galerie Ex post)

sen o snu Veronika Šrejmová 3h 8–12 let
(Galerie Ex post)

spíchni papír – Božena Osvaldová 1h 7+
žhavící dílna

rozezpívej pasáž – Jan Matásek 1h 7+
žhavící dílna

zahraj to na ně – Andrea Marečková 1h 30min 7+
žhavící dílna

Včelám dík! August Uváčik, 3h 7+
Eva Pecháčková

libozvuky?! Eliška Grödlová, 45min 6–9 let
Božena Osvaldová

já volím! Anna Kekeláková, 45min 6–12 let
Jitka Míčková, Vojtěch Löffelmann

jsme tým! Michaela Váňová, 45min 6–12 let
Eliška Grödlová

Ó, ta vůně! Eliška Grödlová 45min 6–12 let
a Božena Osvaldová

Vzhůru do neznáma! Anna Kekeláková 45min 8–12 let
a Vojtěch Löffelmann

Kamarádem na život Eliška Grödlová, 45min 6–12 let
a na smrt! Božena Osvaldová

na okamžik husitou... Jitka Míčková, 45min 7–12 let
Božena Osvaldová, Michaela Váňová

tohle je sherwood Jitka Míčková 45min 6–12 let

to je drámo! Vojtěch Löffelmann

čteme hrou Kateřina Bohadlová 50min 3–6 let 
+ doprovod

poprvé do divadla 35min+35min 3–8 let

s divadlem do třídy Michaela Váňová 4h Učitelé 
a studenti 

se třídou do divadla Michaela Váňová 8h Učitelé 
a studenti
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Nadále rozvíjíme mimodivadelní aktivity – vzdělávací dílny, cyklus dílen Jak se dělá
Minor, specializované workshopy a tvůrčí dílny v Galerii.

Novinkou jsou tzv. outdoorové akce. V květnu proběhla na Vyšehradě dílna Včelám
dík, která byla věnována včelařství. 

O letních prázdninách byla uspořádána geocachingová hra prázdninová skrý-
šovka, v rámci které mohli příznivci Minoru hledat v okolí Prahy devět pokladů
vždy spjatých s určitou inscenací. 

Od podzimu jsme zavedli další novinku, tzv. žhavící dílny. Jejich účastníci se
pod vedením lektora naučí krátké vystoupení, kterým následně baví diváky přichá-
zející na představení. Smyslem dílny je aktivně zapojit diváky a umožnit jim, aby si
vyzkoušeli, jaké je to být hercem či jiným performerem.

Některé dílny, např.: Sen o snu či Jak se dělá… výstava probíhají ve spolupráci
s galerií ex post, což jsou prostory bývalé pošty v Příčné ulici.

V galerii ponorka probíhají po celý rok každý měsíc jiné výstavy, dle přání tvůrců
se konají také vernisáže.

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

– 38 –



noc divadel 2017
V sobotu 18. listopadu 2017 se konala Noc divadel. Jelikož většina minorských di-
váků již večer odpočívá, byl uspořádán Den divadla Minor. 

Inscenace mami, už tam budem? a autobus se po celý rok hráli 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
Od 19. do 21. května a od 22. do 24. září se konal festival struny dětem.
Od 3. do 5. listopadu proběhl přelet nad loutkářským hnízdem – 26. ročník pře-

hlídky nejlepších loutkových inscenací profesionálního i amatérského loutko-
vého divadla. 

Po celý rok v Minoru probíhala scénická čtení v rámci projektu listoVání.
dismanův rozhlasový dětský soubor po celý rok prezentoval svou tvorbu v rámci

barterové spolupráce s Českým rozhlasem. 
16. prosince proběhl benefiční Koncert pro celou rodinu zkoleduj se. Výtěžek byl

věnován na podporu Soukromého dětského domova Markéta z Pardubic.
Po celý rok v Minoru hostovaly inscenace produkčního uskupení damúza, které

se věnuje vyhledávání nových talentů a neběžných divadelních forem. Mimo
jiné se soustředí také na tvorbu pro nejmenší, což je u začínajících tvůrců výji-
mečné.

14. prosince proběhlo již potřetí finále 5. ročníku projektu čtenář na jevišti, který
vznikl v rámci kampaně Rosteme s knihou. Jeho posláním je motivovat děti
a mládež ke čtenářství.
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10. výkonové ukazatele – návštěvnost 
a tržebnost, náklady na jednotlivé isncenace
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11. zPráva o výsledku hosPodaření

11.1  rozbor hospodaření po za roK 2017
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2DL&!%3=&!9DL<;BH!M!U'VWO?,*!+.+SP *?0-. *+/-? *+/-/ 11-11 )0*-,
+=CG#=#;9;F=@>Y!O?.SP +-+ +-+ +-+ +-++ +-+

%D@=@CH#CX>F=[Y!M!2!#3435
%N<&83L7#H!;!RJ3LH!2!8J3B<69C!O?/0P +-+ +-+ +-+ MMM +-+
E$9:!83L7#H!;!869D<6!O?/,P +-+ ,-, ,-, +-++ +-+
N;9L;!;!TL3BH!O?/*P +-+ +-+ +-+ MMM +-+
%[;PDY#[F9?69[9VW69#N=\A@>?
2!B3#;=6!4<&N&W&M2BJ3E!/0)!O??0!+.SSM+@SSP 0!.*/-+ 0!.*/-+ 0!/0@-1 0+.-,* @1*-1
26!%#D#&B3#;=6!;!2;4J;9$(C!O??0!+1SSP
+89VC]#[F9?69["#N=\A@A>!O??@P ,!/?+-+ ,!*+*-+ ,!*+*-+ 0++-++ ,!1+/-?
+=^#:#;UH\N_#O?10P +-+ +-+ +-+ +-++ +-+

(9D;9[XUD>]#7]DFA[A> M./!?1+-, M.*!0,+-0 M.*!.)*-* M..!*,@-1
`R

/APC7AD@PBCH#;UHD;G7A># ./!?1+-, .*!0,+-0 .*!0,+-0 ..!,+.-0
)@X@CH#[9@=5A!
X%#;#9C!O)*,P
aAF>97]#7]DFA[A>#69D;9[=UACH +-+ +-+ M,/*-) M?,?-@
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11.3  plnění počtu zaměstnanců a prostředKů na platy
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0:;<= 4$>$? 1?@ABC<>DA E 1?@ABC<>DA
$$$$$$-$?$F$G$F$A$B$H IBJ<" KL!M ?$#!"!K"KL!M NH<:<O ?$#!"!K"KL!P

QNH=<R
F S ! K # T

UHFV<O$CW<<>DA

!"#$%&'()*+%,(,-. /0$/1&"+1 23456 23473 88458 29473

!:"+%0$;<=&,(&/>(%=&?3@A4696BC&& %D+1&E# A2&@8A A2&@8A A66466 A@&2FF

'&%"G"H&#$:/I,J&K",;L&";)*,

BBC

'&%"G"H&/>(%"MN&%(:DK= %D+1&E# 5&63@ 5&F8F A67488 7&939

&&&&&&&&&&&"+"O,J&/0J/>(%<= %D+1&E# @&@F9 @&A33 834@9 @&6F7

&&&&&&&&&&&";)*,= %D+1&E# F52 869 A9@463 F75

&&&&&&&&&&&/0J/>(%<=&'(&M$;$,J %D+1&E# 362 2F5 8@453 2F6

&&&&&&&&&&&'M>IP%,J&/0J/>(%<= %D+1&E# 9F7 993 8A49@ 993

!:.)*:,Q&/>(% E# @F&66@ @F&696 A664AA @9&723

R+%(%,J&"+"O,J&,I<>(;= %D+1&E# A&235 A&235 A66466 A&3F7

7>NHX?>V=$CW<<>DA

!"#$%&'()*+%,(,-. /0$/1&"+1 B 6423 B 6423

!:"+%0$;<=&,(&/>(%= %D+1&E# B A98 B A@3

!:.)*:,Q&/>(% E# B @3&F86 B @9&@92

R+%(%,J&"+"O,J&,I<>(;= %D+1&E# B 3 B 3
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$$$%&'(&%$)&*+&,-./01$2$3&4/056.$
!
!
!" 780&*9$-$063:-,9$):-701$;<00&*5<$
!
!"! 7=>?@A$B$CDEF>G$HI>>?@JI$
!
"#$%&'!(!)*+,$-!./$$%&0/!(+!%12%1-!3%45!6789!./$-!9:;;<=8!0/&:!>.=!?%@!ABC2&0+,5DC!
877=77!E!5A3+,C$F)%!3%(A%.05:!"#$%&'!D&%5!.*C$G$'H!
!

!

!
IJ4*+2$-!,&05A$F!$+!,*+&0$-!ABC2&0+,C$-!2/,+2*+=!,!.*C$G$-!2-0G!K!2%&AG*#=!./$-H!

• 877=L!K!8M7=L!>.!$+!,C*4F!&?F$G!
• N7=L!K!867=L!>.:!$+!O+*F!&?F$G!

!
I,#PC$F! ?C$'! ,&05A$F)%! ,C! ,#P/! 8M7=L! K! 6M7=L! >.! D&%5! $+! 0(,:! ,C*4%A3%DC40%,J!
ABC2&0+,C$-! $+! ,C*4F! &?F$G=! 4C! 40C3#O! B+2-OC! /$&?C$+?C! Q>*+A(51%,+!
DC2C$J?04+R=!QS%1/$!T%%2R!+!QU$G)%,J!43J*%,$+RV!+!2J*C!$+!,C.C3$-!ABC2&0+,C$-!
$+!O+*F!&?F$G!W,C!,#P/!8M7=L!>.X:!
!
Y3ZOG3$J!?C$+!,&05AC$4'!$+!,PC?)$+!ABC2&0+,C$-!./$/*+!87;=L!>.:!
!
&@JEJ>G$F=>?@A!(!)*+,$-!./$$%&0/!!"#$%&'%(%)&*+,-.$/%01234567%0,%B/*'H!!
!

!

!
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"#PC!,&05A$F)%!$+![%34&)%A'!DC!2*C!235)5!,!3%(OC(-!%2!\7=L!W,#0,+3$F!2-*$/.4'X!
2%!677=L!>.!W[%34&)%A'!&AC?/J*$-X:!
!
"#$%&!(C!&O*5,$-!A%450'!0,%B-!AC$J*C!(+!(A%@2G$-!AB/!2%2J$-!(+4J(4':!
]J)3+2+!%2!A%D/P^%,$'!DC!$J)3+2+!,C!,#P/!877=7!0/&:!>.!(+!P4%25!(AZ&%1C$%5!$+!
C_A%$J05! ,!`+*C3//! (!2Z,%25! A%@J35! C*C403%/(%*+?C! +! $J)3+2+! (+! A%P4%(C$-!
&*5@C1$-?)!,%(/2C*:!
!
!
!"K 0LMDENA$CDEF>G$HI>>?@JI$
!
OPDM?FQ$ >LMDENA! (+! %12%1-! 3%45! 6789! ./$-! <<:978=9! 0/&:! >.=! ?%@! ABC2&0+,5DC!
877=M\!E!5A3+,C$F)%!3%(A%.05:!
$
*R?JSPT>G$UEJPVILD$a! $J4*+2'! ,C! ,#P/! ;:;;N=N! 0/&:! >.=! ?%@! ABC2&0+,5DC! bb=bb!E!
5A3+,C$F)%!3%(A%.05:!Y%23%1$GD/!&C!DC2$J!%!$J&*C25D-?-!A%*%@4'H!
!

!
!
UA%0BC1$-! O+0C3/J*! (+)3$5DC! $J4*+2'! $+! ,#3%15! DC,/P0$-! 2C4%3+?C=! 4%&0#OZ! +!
3C4,/(/0!4!0BCO!A3CO/F3%,+$#O!ABC2&0+,C$-O:!
!
]J4*+2'!$+!*DWXTA$./$/*'!8<:bM9=7! 0/&:!>.=! 0C2'!877=77!E!5A3+,C$F)%!3%(A%.05:!
Y%!A%*%@4J?)!D&%5!U*5@1'!3%(CA&J$'!,!c+15*?C!8:!
$
&@JEJ>G$@DWXTA!a!$J4*+2'!,!?C*4%,F!,#P/!6:98;=\!0/&:!>.=!?%@!ABC2&0+,5DC!877=77!E!
5A3+,C$F)%!3%(A%.05!a!0,%B-H!
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!
d! A%*%@4'$ *R?JSPTE$ P>PVYIG$ DC! $+2*/O/0$-! .C3AJ$-! ,C! ,#P/! 88<=\9! E! dSV!
(+AB-./$G$%! DC! 2-*.-! A%*%@4%5! Q0CA*%R=! 42'@! 1'*'! (e.0%,J$'! 2%)+2$F! A%*%@4'!
&A%0BC1':!
$
]J4*+2'! $+! &NRI@A$ O+DC045! D&%5! ,C! ,#P/! 8:<8N=b! 0/&:! >.=! ?%@! ./$-! 87;=69! E!
&?),J*C$F)%!*/O/05:!
f*%5)%2%1#!O+DC0C4!1'*!A%B/(%,J$!+!%2CA/&%,J$!2*C!2*%5)%2%1F)%!A*J$5:!!
>!ABC43%.C$-!2%P*%!(!2Z,%25!DC2$%3J(%,F)%!%2A/&5!5!(+B-(C$-!(,545!A%B-(C$F)%!
,!3%?C!6787!,C!,#P/!(Z&0+04%,F!?C$'!;\=M!0/&:!>.!+!&+2'!O/43%A%30Z!A%B-(C$#?)!,!
3%?C!677N!,C!,#P/!(Z&0+04%,F!?C$'!8M=b!0/&:!>.:!
!
"#&*C2C4!)%&A%2+BC$-!,!)*+,$-!./$$%&0/!DC!L6<9=\!0/&:!>.:!
!
!
!
K" ,&+:Z3&76$;<00&*5$
$
OPDM?FQ$F=>?@A!(!2%A*g4%,F!./$$%&0/!./$/*'!9\M=9!0/&:!>.:!
!!!

!! !
!
!
f/,+2*%!h/$%3!OJ!@/,$%&0C$&4J!%A3J,$G$-!4!$J&*C25D-?-O!./$$%&0CO=!40C3F!D&%5!
A3%,%(%,J$'!,!&%5*+25!&C!(B/(%,+?-!*/&0/$%5H!

• &AC?/+*/(%,+$#!O+*%%1?)%2!!
• +iC$053$-!./$$%&0!,!%1*+&0/!45*053'!+!5OG$-!



– 48 –

• ,'2+,+0C*&4F!+!$+4*+2+0C*&4F!./$$%&0/!
• A%BJ2J$-!%21%3$#?)!453(Z=!P4%*C$-!+!D/$#?)!,(2G*J,+?-?)!+4?-!!
• 3C4*+O$-!./$$%&0!+!O+34C0/$i!
• ,#3%1+!)C3=!)3+.C4!+!2G0&4#?)!4%.J34Z!
• ,#3%1+!%2G,Z!+!%2G,$-?)!2%A*g4Z!
• )%&0/$&4J!./$$%&0!
• A3%$JDCO!+!AZD.%,J$-!,G?-!O%,/0#?):!

!
"#&*C2C4!)%&A%2+BC$-!,!2%A*g4%,F!./$$%&0/!DC!j6bN=;!0/&:!>.:!
!
!
!
[" 4',&76$&(:-*5$
!
Y3%&0BC24'!$+!A*+0'!1'*'!.C3AJ$'!,C!,#P/!8<!6b7=\!0/&:!>.=!?%@!ABC2&0+,5DC!877=77!
E! 5A3+,C$F)%! 3%(A%.05:! k/O/0! 1'*! ,!A3Z1G)5! 3%45! 5A3+,C$! ,!$J,+($%&0/! $+!
(,'P%,J$-!0+3/l$-?)!A*+0Z!$+B-(C$-O/!,*J2'!2$CO!8:9:!+!8:88:6789:!
Y3ZOG3$#!ABCA%.0C$#!A%.C0!(+OG&0$+$?Z!./$/*!4C!4%$?/!3%45!<M=9M!W*/O/0!<M=N7X:!!
mC*4%,#! A3ZOG3$#! )351#!OG&-.$-! A*+0=! (+)3$5D-?-! ,CP4C3F! AB-A*+04'! +! %2OG$'=!
./$/*!6\:7;7=L!>.:!
!
!
!
#" ;/%+601$\&0,]$<07/*5<O$
!
>3%OG! /$,C&0/.$-?)! +4?-=! l/$+$?%,+$#?)! (!4+A/0J*%,#?)! ,#2+DZ!ThY! WA%A&+$#?)!
,!c+1:! ;X=! 1'*'! 3C+*/(%,J$'! $J&*C25D-?-! /$,C&0/.$-! +4?C=! 43'0F! A3%&0BC24'!
/$,C&0/.$-)%!l%$25!2/,+2*+!,!?C*4%,F!,#P/!\MN=8!0/&:!>.H!

• n/$J*$-!eA3+,+!Y+&J@C=!.C3AJ$-!,C!,#P/!<8b=;!0/&:!>.!
Y+&J@!h/$%3!1'*+!2%4%$.C$+!2%!l/$J*$-!+3?)/0C40%$/?4F!A%2%1'V!&%5.J&0-!
eA3+,'! 1'*%! A%B-(C$-! %?C*%,#?)! *+,/.C4! &!,C&0+,G$#O/! 251%,#O/! *+0GO/=!
.-O@! 1'*%! ,'0,%BC$%! \7!O-&0! 4!&C(C$-! A3%! $J,P0G,$-4'! 2/,+2*+=! Y+&J@C! +!
`+*C3/C!
!

• SC4%$&0354?C!1#,+*F!4+,J3$'!o+3k%504+=!.C3AJ$-!,C!,#P/!8<<=9!0/&:!>.!
SC4%$&0354?-!1'*!,'0,%BC$!,+3/+1/*$-!A3%&0%3!W&C!(J(CO-OX!A3%!C254+0/,$-!
A3%i3+O':!U%5.+&$G! DC!2J*C!,'5@-,J$!A3%!5,J2G$-!ABC2&0+,C$-! Qo35OR!+!
4!/$0C3+40/,$-O![%34&)%AZO!
!

• p1OG$+!?C*4%,F)%!%&,G0*C$-!2/,+2*+=!.C3AJ$-!,C!,#P/!b<=6!0/&:!>.!
"#OG$+!%&,G0*C$-!(+!&4*C$G$%5!&0G$%5!A3%?)J(CD-?-!,PCO/!A+03'!2/,+2*+!
!
!
!
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^" '67_%$
$
I03J05! ,C! ,#P/! 6<9:MMM=88! >.! ,'4+(%,+$%5! ,!)*+,$-! ./$$%&0/! $+,3)5DCOC! 43#0! ,!
A*$F!,#P/!(C!(/&45!(!2%A*g4%,F!./$$%&0/=!(1'0C4!(/&45!fq!,C!,#P/!M7:9;M=;7!>.!A+4!
ABC,F&0!2%!3C(C3,$-)%!l%$25!2/,+2*+:!
!
!
"!Y3+(C!\:6:678N!!!
!

!
r$i:!I2C$G4!YC?)J.C4!
BC2/0C*!2/,+2*+!h/$%3!



12. PodPorovatelé, dárci, 
mecenáši, sPonzoři

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