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Základní data společnosti 
 
Název:    Divadlo Na zábradlí 

 
Právní forma:  příspěvková organizace  
 
Zřizovatel:   Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 

na základě Zřizovací listiny ze dne 26. října 2007 
 
Sídlo:    č.p. 209, Anenské nám. 5, 115 33 Praha 1 
 

Spojení:   Tel:  222 868 864   
Fax: 222 868 870 
e-mail: doubravka@nazabradli.cz 

 
IČ:     00064394 
DIČ:    CZ00064394 
 
Předmět činnosti:  

- veřejné scénické předvádění dramatických či jiných 
děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či 
spolupořádání divadelních představení nebo jiných 
kulturních produkcí nebo pohostinskými 
představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku či 
zahraničí 

- pořádání výstav v prostorách divadla 
- vydávání a prodej periodických a neperiodických 

tiskovin a publikací 
- poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním 

předmětu činnosti 
- propagace činností souvisejících s plněním předmětu 

činnosti organizace 
 
Doplňková činnost:  

- propagační a reklamní služby 
- realitní činnost 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje – 

s výjimkou zboží uvedeného v příloze zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění 
pozdějších předpisů a zboží tímto zákonem 
vyloučeného 

 
Statutární orgán:  Doubravka Svobodová 
    ředitelka 
 
Zaměstnanci  K 31. 12. byl v Divadle Na zábradlí průměrný počet 

přepočtených zaměstnanců za rok 2007 52,46 osob 
(hlavní činnost). 
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ROK 2007 

V DIVADLE NA ZÁBRADLÍ  
 

 

UMĚLECKÉ VÝSLEDKY 
 

Také v tomto roce (2007) pokračoval projekt Československé jaro, jehož první 

ročník se uskutečnil před dvěma lety (2005). Jedná se o přehlídku současných 

českých (či slovenských) divadelních her, napsaných na objednávku Divadla Na 

zábradlí a inscenovaných na jeho scéně vždy v první polovině roku. 

Po zkušenostech z roku 2005 a 2006 jsme se rozhodli v rámci tohoto projektu 

oslovit především české renomované autory divadelních her. V březnu jsme proto 

uvedli v režii Juraje Nvoty světovou premiéru hry Milana Uhdeho Zázrak v černém 

domě (komedii o dvou dílech ze současnosti). V květnu měla premiéru dlouho 

očekávaná hra Jiřího Pokorného Milada (nedokončená opera) v režii Jiřího Ornesta, 

která se setkala s vřelým diváckým ohlasem. Na konci sezóny 2006/2007 byla 

v režii Jiřího Pokorného uvedena česká premiéra hry Jáchyma Topola Cesta do 

Bugulmy (Requiem za východní Evropu). 

Vedle jmenovaných titulů Československého jara 2007 měla v dubnu v režii Jiřího 

Pokorného premiéru hra mladého polského dramatika Michała Walczaka 

Pískoviště, inscenovaná v experimentálním prostoru Divadla Na zábradlí – Eliadově 

knihovně. 

Sezóna 2007/2008 byla zahájena českou premiérou hry skotského dramatika 

Davida Greiga Pyreneje, volně navazující na „Kosmonautův poslední vzkaz ženě, 

kterou kdysi miloval v bývalém Sovětském svazu“, který jsme v Divadle Na zábradlí 

uvedli v české premiéře v roce 2003. Hru pro naše divadlo přeložil Jiří Ornest, který 

se současně ujal i režie.   

Všechny inscenace byly směřovány ke stabilizaci uměleckého souboru a prezentaci 

jeho mimořádných kvalit. Nechceme ustupovat z tradiční jedinečnosti DNz 

v širokém spektru pražské divadelní sítě, tj. divadla objevujícího pro české 

publikum nové tendence jak v dramatice, tak v inscenačních postupech. Všechny 

texty proto byly v Divadle Na zábradlí uvedeny poprvé v České republice, některé 

měly dokonce premiéru světovou. 

 

Je nezbytné připomenout i sociální aspekt Divadla Na zábradlí; je bezbariérové, což 

umožňuje vstup i vozíčkářům. Vybraná představení inscenace Perfect Days jsou pro 

neslyšící překládána do znakového jazyka.  
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PREMIÉRY ROKU 2007 
 
 
Československé jaro 2007   

Milan Uhde 
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ 
Část československé historie 
režie Juraj Nvota 
 
„Co se to s váma stalo? Dvacet let 

jste byli jako jeden. Dělat si 

blázny z rodičů, to vám šlo samo 
od sebe. Tak se chovejte jako 

bratři!“ 
 
dramaturgie: Ivana Slámová 
scéna: Tomáš Rusín 
kostýmy: Zuzana Štefunková 
hudba: Michal Novinski 
foto: Martin Špelda 
 
Světová premiéra: 9. března 2007  
 

Prvním titulem letošního projektu byla dramatická groteska o jedné rodině na 

pozadí našich historických událostí 20.stotetí. 

O čem se hraje: 

V rodinném domě bydlí staří rodiče s dospělou, nervově labilní dcerou, kterou 

opustil manžel. Jednoho červencového sobotního rána k nim přijíždějí i jejich 

synové s rodinami, aby společně vyřešili dědictví – komu připadne dům. Otec na 

něm velmi lpí a s úporností sobě vlastní 

ho stále neodborně opravuje, i když je 

tato stavba jakýmsi rodinným prokletím. 

Groteskně tragikomický příběh odkrývá 

nejen rodinné animozity (např. bratři mají 

diametrálně odlišnou politickou 

minulost), ale také značnou část 

československé historie od 30. do 90. let 

minulého století. Opravdový zázrak se 

v černém domě nestane, ale – jak praví 

stará židovská anekdota – alespoň jsou všichni při tom. 

 

Hrají: Jiří Ornest, Marie Spurná, Igor Chmela, Leoš Noha, Alena Štréblová, 
Miroslav Mejzlík, Magdaléna Sidonová, Natálie Drabiščáková  

Představení bylo natočeno Českou televizí. Záznam bude uveden v prosinci 2008 
při příležitosti 50. výročí divadla. 
 
Ohlasy v tisku: 
 
„… Působivost téhle komedie spočívá rovněž v tom, že přesně a s humorem vypráví 
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o současnosti, a přitom realitu neobkresluje přes kopírák, ale jemně našlapuje pár 
centimetrů nad ní. Čekání na návrat Milana Uhdeho mezi aktivní dramatiky se 
vyplatilo. Zázrak v černém domě patří k nejlepším hrám, které byly pro české divadlo 
napsány po roce 1989.“ (Z. A. Tichý, Divadelní noviny 8/2007) 
 
„… Uhdeho groteska nabízí... obraz vyšinuté české společnosti, zasažené sérií 
politických tragédií a zvratů. Současně nastoluje neodbytnou otázku prorůstání 
minulosti do přítomnosti. Zázrak v černém domě se v Divadle Na zábradlí povedl“ 
(Saša Hrbotický, HN 20. 3. 2007) 
 
„… přiznávám se, že během představení jsem byl tak spoután tím, co se dělo na 
jevišti, že jsem si nějaké celospolečenské přesahy hry začal uvědomovat až na cestě 
z divadla… Tak je to dobře- hltat očima a ušima a nešpekulovat, co všecičko chtěl 
autor na příběhu černého domu předvést… Zatěžovat se soustředěním na druhý plán 
by vzalo koncentraci na první plán a výkony herců, které stojí za bedlivou pozornost – 
a samozřejmě za ten prožitek/zážitek. Dušan Igora Chmely a Viťka Aleny Štréblové 
jsou napsáni, vybráni a zahráni tak, že je mi líto se s nimi s koncem hry loučit….“ 
(Miloš Urban, spisovatel – Divadelní noviny 2. 4. 2007) 
 
„… Nvota nenápadnými prostředky vytváří vysoce konfliktní prostředí, v němž 
proudí doslova hmatatelná tenze. Do něj pak v dobrém načasování propouští sondy 
absurdit a groteskní komiky. Vzniká dojem, že na každé vyslovené slovo musí ten, 
komu je určeno, reagovat podebraně. Což se děje a prim v tomto ohledu hraje otec 
Eduard. Jiří Ornest si v poloze marastického a despotického starce libuje….“. (Jana 
Machalická: Nesnesitelná rodina podle Uhdeho; Lidové noviny 22. 3. 07)  

   
        Milan Uhde obdržel za text této hry Cenu Sazky a Divadelních novin 2007.  
Taktéž byla poctěna Cenou Alfréda Radoka za nejlepší současnou českou hru v r. 2007. 

 

  
 
 

Michał Walczak 
PÍSKOVIŠTĚ 
Hra bez písku 
režie Jiří Pokorný 
 

„Todle je moje polovina a todle je 

tvoje polovina, souhlasíš?“ 
 

překlad: Jan Vondráček 
dramaturgie: Ivana Slámová                   
scéna a kostýmy: Jiří Pokorný 
hudba: Ch. Issac a M. Pavlíček 
pohyb: Petr Tyc 
foto: Martin Špelda 
 
Česká premiéra: 12. dubna 2007 v Eliadově knihovně DNz 
 

Novinka současné polské dramatiky Pískoviště Michała 

Walczaka (*1979) vznikla podle slov autora velice rychle a 

spontánně. Příběh je dialogem mezi NÍ a JÍM, chlapcem a 

dívkou, či mužem a ženou, v netradičním hereckém obsazení.  
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O čem se hraje:  

Hra je situována na pískoviště, chlapec si hraje na Batmana a holčička si přináší 

panenku. Mnoho dramat se snaží mluvit o nejjednodušších lidských věcech pomocí 

zvláštní, umělé, nad míru vážné formy. Mnoho situací, které se jeví jako dospělé, je 

ve skutečnosti infantilních. Michał Walczak pochopil, že pokud přenese příběh 

muže a ženy na pískoviště, umožní mu sdělit něco víc a opravdověji. Pískoviště 

pojednává o nenaplněné lásce. O setkání dvou lidí, kteří si rozumějí, zároveň však 

nejsou schopni si zcela porozumět.  

 

„V případě Pískoviště jde také o pozoruhodný zážeh, který se těžko komentuje. Pro 
mne jde o hru, která v osmdesáti minutách způsobí větší emotivní a intelektuální 
pohyb než české seriálové produkce v 80 dílech.“ (režisér J. Pokorný) 
 
„Michał Walczak je vlasatý, košatý a šarmantní mladý Polák… Má fascinující vzhled 
do detailu. Napsal například hru o tom, jak se jde vykoupat ve vaně. Nyní i režíruje, 
to je asi tím, že je mladý a netuší, že ho to může zničit….“ (režisér o autorovi) 
 
Hrají: Zdena Hadrbolcová a Jan Lepšík 
 
Ohlasy v tisku: 
 

„… Civilní projev obou herců, pojímající dialogy dětí jako vážnou smysluplnou řeč, 
nepitvořící se a nešišlající, napomáhá tomu, že text v jejich ústech vyznívá zcela 
autenticky. A najednou si právě díky tomu uvědomujeme, že určité věci jsou v nás 
zakódovány už od dětství a že je další životní zkušenost jen jemně modifikuje. 
Intimní, působivá hra se dobře sleduje a je jedna z těch, které nás opravdu přivedou 
k zamyšlení a možná i k nostalgické vzpomínce na ztracenou citovou šanci, kterou 
jsme kdysi v minulosti zahodili.“ (J. Soprová, ČRo 18. 4. 2007) 
 
 
 
Československé jaro 2007   

Jiří Pokorný 
MILADA 
(Nedokončená opera) 

Režie: Jiří Ornest  
 
„Ráno mrkev, večer nic“ 
 
hudba: Michal Nejtek  
dramaturgie:  
Ivana Slámová  
návrh scény:  
Martin Černý 
výroba scény:  
Veronika Richterová   
kostýmy: Milan Čorba 
foto: Martin Špelda  
Světová premiéra 18. 5. 2007                                
 

Druhým letošním titulem projektu ČSJ byla světová premiéra „trampského 

muzikálu“ či „nedokončené opery“ Milada.  
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O čem se hraje: 

Osamělá Milada, žena v nejlepších letech (Marta Vítů) si léčí „splín“ v chatě malé 

trampské osady.  Její muž se před mnoha lety ztratil v horách, jeho tělo se nikdy 

nenašlo. Dospělá dcera se osamostatnila. V osadě se postupně shromáždí pestrá 

společnost jejích ctitelů a kamarádek (Pavel Liška a Josef Polášek, Natália 

Drabiščáková a Dáša Součková). Nečekaně se zjevuje i její domněle mrtvý manžel 

Bizon (Leoš Noha). Do spletitých citových vztahů i hledání vlastní identity všech 

zúčastněných přijíždí i zazobaný exotický milenec Tundži (Gogo Jean Michel 

Francis), s nímž se seznámila na jedné ze svých služebních cest. Teď teprve může 

začít ten pravý a šťastný život. Hra má formu opery, je klasicky rozdělena do tří 

dějství, nechybějí recitativy a árie nejrůznějších hudebních žánrů.   

Režisér Jiří Ornest si vybral k výtvarnému řešení této hry Veroniku Richterovou, 

protože znal její originální koncepci a dlouholetou tvorbu takzvaného PET-artu. 

Protože to pro ni byla první scénografická zkušenost, po vzájemné domluvě byl 

k návrhu celkové koncepce přizván zkušený scénograf Martin Černý. Oba byli 

navrženi na Cenu A. Radoka 2007 za scénografii.  
 

Hrají: Josef Polášek, Pavel Liška, Marta Vítů, Natálie Drabiščáková, Dáša 
Součková, Leoš Noha a Gogo Jean Michel Francis. 
 

Ohlasy v tisku:  
 

„… Hru vtipně nastudoval Jiří Ornest v duchu 
humoru dílem "sklepáckého", dílem takového, jenž 
chvílemi připomíná televizní pořady typu Čundr 
country show. Herecké výkony působí jako záměrně 
povrchní charaktery s rozechvělou strunou životní 
bezradnosti. Martě Vítů v roli Milady se podařilo 
zachytit něco z afektovanosti pseudoúspěšných žen i 
jejich mělké, ale o to více prožívané tragiky. Ve svém 
typickém oboru retardovaného, ale upřímného 
neúspěšného milovníka ztvárnil Pavel Liška, přísně 
manažersky i lesbicky hraje šéfredaktorku magazínu 

Dáša Součková. I další představitelé 
zaujmou  výraznější stylizací, třeba Bizon 
Leoše Nohy v kovbojském kostýmu s 
"vykosťovákem" za pasem a 
sebedojímavými tendencemi. Scéna 
Veroniky Richterové a Martina Černého je 
celá jakoby pokryta lesklým igelitem a 
vytváří dojem, že je vyrobena z plastových 
lahví. Ostatně takové je vlastně celé tohle 
dílko, které premiéroví diváci odměnili 
bohatým potleskem – atraktivně zabalený 
průměrnější obsah.“ (Jiří Erml:  Nekrvavá 
satira zabalená do plastových lahví, MFDnes 6. 6. 2007)    
 
„… Celý příběh lze charakterizovat jako dada směsicí výstřižků z denního tisku a 
ženských časopisů. Kýčovitost příběhů je pak umocněna i atmosférou scény (umělé 
stromečky, romantická zadní projekce s titulky překládající s rafinovanou přibližností 
milostný rozhovor Milady a jejího černošského druha, až k mystickému vyvrcholení 
hrdinčina na nebe vstoupení). Chcete-li tedy společně s tvůrci sklouznout z 
intelektuálních výšek umění do barvotisku kýče, Milada čeká právě na vás.“ (Jana 
Soprová, ČRo Vltava 29. 5. 2007) 
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„…A korunu všemu tomu česko-slovenskému hemžení nasazuje Gogo J. M. Francis 
„duchaplným“ milostným vyznáním promítaným v titulcích za zády milenců a 
dokonalým pěveckým číslem, které může konkurovat snad jen tercet Ráno mrkev, 
večer nic, kterou si při děkovačce s chutí zapěje publikum s aktéry této ‚nedokončené 
opery‘“. (Jana Paterová: Plastová opera v chatové osadě, LN 11. 6. 2007) 

 
 
Československé jaro 2007   

Jáchym Topol: CESTA DO BUGULMY 
Requiem za východní Evropu 
Režie Jiří Pokorný 
 

„…stárnout a drsnět v boji za 

lepší svět je lepší, než být 
v lepším světě nepřetržitě mladý 

a krásný a zdravý a bohatý… a 
čekat, až tě za to oddělaj 

teroři…“ 

 
dramaturgie: Ivana Slámová, Zdeněk 

Janáček 
scéna: Petr B. Novák 

kostýmy: Katarína Hollá 
hudba: Michal Pavlíček 

foto: Martin Špelda 
 

Světová premiéra: 9. března 2007 
 
O čem se hraje: 

Hra se odehrává za jakési války, někde na území Ruska a ve – zřejmě blízké – 

budoucnosti. Většina postav, které ve hře vystupují, jsou buď kati (otec, děd, 

soudružka Jerochymová), nebo zaměstnanci v pitevně (česká a německá doktorka). 

Všude kolem ční zmrzlé hory mrtvol, pozůstatek letitého provozu sovětského 

gulagu. A všichni čekají na jakési apokalyptické zmrtvýchvstání. 

 
Hrají: Miloslav Mejzlík, Vladimír Marek, 
Ladislav Hampl, Marie Spurná, Kristina 
Maděričová, Gabriela Pyšná, Michaela 
Zemanová a další. 
 

Ohlasy z médií: 
 
 „...Kompozice bizarních vizí inspirovaná 
evropskými dějinami, kulturou a 
současností. Topolovo groteskní drama se 
odehrává v blízké budoucnosti: civilizovaný 
svět je rozvrácený a vybombardovaný „terory“. Z Čech prchá bývalý pankrácký kat 
Eman se svým otcem (také katem) a synem Jeníkem kamsi na Sibiř, kde uprostřed 
bývalého komunistického lágru, působí jeho žena Karla. S německou doktorkou tu 
sešívá pod dohledem domorodých Simbirjaků roztrhaná mrtvá těla. Simbirjaci čekají 
na příchod Boha a „vzkříšení“ spojené s oteplením. Topolova hra je absurdním 
obrazem Evropy, rozkládající se stejně jako mrtvé ideologie a hodnoty, o které kdysi 
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opírala svoji existenci. V bizarní skrumáži zde defilují naše i evropské dějiny, jatka, 
přikrytá milosrdným ledem jako tenkou slupkou civilizace. Stačí malá změna a 
odevšad páchnou mrtvoly...“. (Marie Reslová: Na jevišti se účtuje a zní odtud 
varování, HN 18. 5. 2007) 
 
 

David Greig 
PYRENEJE 
Režie a překlad Jiří Ornest 
 

„Návod v pěti jazycích a 
v žádném to nedává smysl.“ 

 
dramaturgie: Ivana Slámová 
scéna: Martin Černý 
kostýmy: Milan Čorba 
hudba: Michal Nejtek 
foto: Martin Špelda 
Česká premiéra: 7. 11. 2007  
 
Pyreneje současného skotského dramatika D.Greiga volně navazují na jeho hru 

Kosmonautův poslední vzkaz ženě, kterou kdysi, v bývalém Sovětském svazu, 

miloval, kterou Divadlo Na zábradlí uvedlo v české premiéře v roce 2003.  

 

O čem se hraje: 
 

V podhůří Pyrenejí je ve sněhu nalezen muž, který ztratil paměť na hranici mezi 

Španělskem a Francií, na hranici mezi normalitou a šílenstvím, na hranici mezi 

naším světem a světem duchů. Nic si nepamatuje, pouze věří v to, že je Angličan. 

Do horského hotýlku za ním přijíždí mladá žena – Anne. Je vyslána Britským 

konzulátem, aby potvrdila jeho národnost a aby z rozhovorů, které s ním vede, 

vystopovala kousek po kousku jeho minulost a identitu. Další obyvatelka hotelu 

Vivienne - žena středního věku z Edinburgu – ho oslovuje jménem Keith a 

přesvědčuje ho o zcela jiné verzi jeho dosavadního života, než mu pomáhá sestavit 

Anne. Je opravdu tím, kým Vivienne tvrdí, že je? Muž si nemůže (nebo nechce?) 

vzpomenout. Sníh na horách pomalu taje a muž se rozhoduje, čí realitu přijme. Tu, 

kterou mu, nikoliv bez postranních úmyslů, spřádá Anne, nebo tu, kterou Vivienne 

dokládá fotografiemi? Kým vlastně opravdu je? 

 

 
 

Hrají: 
Igor Chmela, 

Adéla Kubačáková, 
Natália 

Drabiščáková, 
Josef Polášek, 

Sylva Krobová 
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Ohlasy z médií: 
 

„… Zábavné je, že se Ornestovi podařilo objevit dvě typově velmi podobné herečky, 
takže celá zápletka má o to ironičtější, ale i pravdivější rozměr – sledujeme, jak Muž 
utíká od jedné ženy k druhé, která je stejná – archetyp velké matky, v jejímž náručí 
muž ukojí své nejistoty a zároveň nalézá pevný řád, po němž se mu stýská a 
z kterého utíká. Jenže sobě neutečeme, opakujeme stejnou volbu, točíme se v kruhu. 
Vivienne (Natálie Drabiščáková) je jak vytesaná z kusu kamene, pevná, klidná, 
cílevědomá, přiměřeně laskavá s neodolatelně suchým humorem. Muž se nakonec 
„rozvzpomene“ na svůj život a spočine v jejím náručí. Pouť od sebe k sobě v Divadle 
Na Zábradlí končí – podobně jako v Greigově hře – smířením. Pyreneje je inscenace, 

jaká se rodí zřídka. Výborný text a pozorná, přesná a láskyplná režie. Jako 
vyluštěná křížovka, kde jedno slovo tvoří součást jiného, nic nepřebývá, jako klíč, 
který přesně zapadá a otevírá dveře k přesahu.“  (Marie Reslová: Pouť od sebe 

k sobě, Lidové noviny 22. 11. 2007) 

 

 

 

Brzy po premiéře Pyrenejí začal soubor DNz s režisérem Jiřím Pokorným studovat a 

zkoušet inscenaci Sarabanda švédského divadelního a filmového režiséra a 

spisovatele Ingmara Bergmana (14. 7. 1918 – 30. 7. 2007), která je velmi volným 

pokračováním slavného televizního a filmového seriálu „Scény z manželského 

života“ (1973). Již v prosinci 2007 proběhla tři veřejná uvedení Sarabandy, jejíž 

premiéra byla z provozních důvodů přesunuta z prosince 2007 na leden 2008. Na 

scéně Divadla Na zábradlí se objeví ve světové premiéře činoherního představení 

zcela poprvé 24. ledna příštího roku. 

 

 

Během roku 2007 jsme samozřejmě pokračovali i v další činnosti, 

která se v minulých sezónách osvědčila – prohlídky zákulisí 

divadla pro střední školy, předplatitele i širší veřejnost 

s přednáškou o vzniku divadelního představení, profesích 

v divadle a historii pražského divadelnictví, které uváděla 

ředitelka Doubravka Svobodová. Divadlo realizovalo 20 zájezdů a 

zúčastnilo se 5 festivalů, včetně jednoho slovenského. 
 

 
 

 ÚČAST DIVADLA NA ZÁBRADLÍ NA FESTIVALECH V ROCE 2007: 

 
 

 

datum festival místo inscenace 

24. 3. 2007 Třešťské divadelní jaro Třešť Z cizoty 

26. 5. 2007  Mezi ploty Praha-Bohnice Pískoviště 

15. 9. 2007  Divadlo 2007 Plzeň Zázrak v černém domě 

10. 10. 2007 Čekání na Václava Hradec Králové Ředitelé 

19. 10. 2007  Festival česko-slovenské 
vzájemnosti 

Bratislava, SR Zázrak v černém domě 

27. 10. 2007  Čekání na Václava Hradec Králové Zázrak v černém domě 
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 DERNIÉRY:  

 
 
 

23. ledna 
Lenka Lagronová:  
Etty Hillesum 

 
 
 
 
         24. ledna  
                  Alice Nellis:  
 Záplavy 
 
 
 
 
                      
                         27. dubna 
                        R. Schimmelpfennig:  
                     Push Up 1-3 
 
 
 
 
                        
 

26. května 
  David Eldridge: 

             Pod modrým nebem 
 

 
 
 

                                            22. listopadu 
                                    Ernst Jandl:  
                                           Z cizoty 

 
 
 
 

HOSTÉ, FESTIVALY A DALŠÍ UMĚLECKÉ AKCE 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY  

 

 22. února proběhl v v pruhovaném sále večer poesie v rámci 

MENE TEKEL - projektu proti totalitě - pořádaném o. s. Umění 

bez bariér a Konfederací politických vězňů. 

 D

Divadlo Na tahu od února několikrát hostovalo v pruhovaném sále DNz s 

představením Žebrácká opera v režii Andreje Kroba. 
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 Od dubna hrálo v Café Baru Divadlo Lucerna 1x měsíčně komedii V úplňku 

našeho grafika a spoluautora scénáře k filmu Mistři Roberta Geislera v režii 

Jaroslava Fišera. 

 Divadelní studio Továrna, o. s. uvedlo v květnu v pruhovaném sále generální 

zkoušku, premiéru a následně několik repríz divadelního představení Česká 

pornografie. Scénář napsala Viktorie Čermáková podle novely Petry Hůlové 

Umělohmotný třípokoj. 

 Zpěvačka Hana Křížková uvedla svůj recitál (21. 1. a 20. 5.) a vánoční matiné 

(2.12.). 

 18. 9. hostovalo v DNz HaDivadlo s hrou Luboše Baláka Smrt Huberta Perny v 

režii Blažeje Ingra. 

 Soubor Příšerné děti uvedl několik repríz inscenace hry Roberta Geislera 

Vymítač v režii Doubravky Svobodové. 

 Studenti Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném odehráli zdařilou 

inscenaci Tracyho tygra podle Williama Saroyana.  

 

 Ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2007 se 

v prostorách divadla konal již tradičně 

IX. mezinárodní festival nezávislých a 

amatérských divadel APOSTROF, Praha 

pořádajícího Divadla Lucerna. Kromě slavnostního 

zahájení a závěrečného večera zde diváci zhlédli 

sedm inscenací v podání souborů z ČR (3x), 

Rakouska, Slovenska, Thajska a Sýrie (vítěz Ceny publika). 

 Zamračené děti, člen Plzeňské neprofesionální scény, zahrály 8. 10. inscenaci 

hry Edwarda Stachury Smířit se se světem v režii Aleny Dvořákové. 

 Festival ...příští vlna/next wave… uvedl 12. 10. 2007 koláž divadelních a 

hudebních produkcí v pruhovaném sále a v atriu od 19.00 h. a v Eliadově 

knihovně od 17.00 h.  

 1. 12. uvedla Bela Schenková a Kateřina Hrachovcová pod záštitou ředitele 

pražské zoo Petra Fejka benefiční koncert Pro psa na podporu psího útulku 

v Tróji.  

 V zadním foyer a Café Baru proběhla v úzké spolupráci s DNz prodejní 

charitativní akce - výstava prací handicapovaných dětí, pořádaná Nadací 

Rolnička. V neděli 16. 12. od 16 hodin se konala vernisáž a aukce obrázků. 

Výstava pokračovala až do 19. 12. 2007. 
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ELIADOVA KNIHOVNA 
 

 
Především víkendové a volné podvečerní a „pozdněvečerní“ termíny 

v experimentálním prostoru DNz Eliadova knihovna jsme v roce 2007 poskytovali 

nadále některým souborům, které dříve působily pod hlavičkou DAMÚZY. Umělecká 

rada DNz současně vytipovávala další zajímavé projekty začínajících divadelních 

souborů především s ohledem na spřízněnost s výchozím posláním DNz či na jejich 

možnou další spolupráci 

s kmenovým souborem. Bohužel, 

soubor Letí, který tvořil páteř 

dramaturgie této experimentální 

scény, razantně ponížil počet 

představení v druhé části sezóny 

2006/2007, a přenesl své aktivity 

tam, kde mu bylo umožněno hrát 

i ve večerních hodinách všedních 

dnů. Proti loňsku se tím snížil 

počet představení pořádaných 

formou spolupořadatelství, což 

mělo vliv i na počet diváků. 

Avšak vzhledem k nárůstu 

návštěvnosti představení vlastním souborem měla tato skutečnost zanedbatelný vliv 

na tržby z vlastní činnosti.   

 

Jedním z mála představení Divadla Letí uvedenými v letošním roce v EK byly 

například v březnu dvě reprízy hry Holky Elky, inscenované čtení Niekur od Kateřiny 

Rudčenkové v režii Mariana Amslera aj. 

V EK se mimo jiné uskutečnilo: 

 8. 11. a 2. 12. – scénická kompozice na pomezí konceptuálního, pohybového 

a loutkového divadla Vetřelec v podání Kristiny Maděričové a režii Jiřího Adámka. 

 25. listopadu křest knihy Zdeny Bratršovské a Františka Hrdličky Sebranci 

ve spolupráci s Nakladatelstvím PROTIS. 

 Několik repríz hry Olgy Černé O žlutém kopci v režii Ivo Šormana v podání 

Divadla Neklid. Premiéra proběhla 11. 3. v pruhovaném sále. 

 24. 10. hostoval v EK soubor Ty-já-tr se scénickým čtením hry Raskolnikov 

od Lea Birinskiho. 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

ZA ROK 2007 
 

Hlavní činnost 
 

    Schv.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost %plnění Skutečnost Index 

  v tis.Kč  2007 2007 2007 k UR 2006 2007/66 

TRŽBY celkem   6 045 6 045 5 317 87,96 6 036 0,88 

                

NÁKLADY celkem 25 705 25 880 25 335 97,89 25 295 1,00 

z toho vybrané položky             

Spotřebované nákupy 1 901 1 901 1 720 90,48 2 527 0,68 

z toho: spotřební materiál 806 806 634 78,66 907 0,70 

           drobný hmotný majetek 340 340 296 87,06 733 0,40 

           spotřeba energie 665 665 688 103,46 765 0,90 

           ostatní 90 90 102 113,33 123 0,83 

Služby 5 783 5 953 5 762 96,79 5 660 1,02 

z toho: výkony spojů 297 297 269 90,57 296 0,91 

       nájemné a služby (nebyt.pr.) 99 99 98 98,99 99,0 0,99 

           úklid 465 465 422 90,75 388 1,09 

           náklady na leasing 0 0 0 - 0 - 

           opravy a udržování 206 206 302 146,60 559 0,54 

           cestovné 15 63 111 176,19 236 0,47 

           náklady na reprezentaci 0 0 1 0,00 0 - 

      autor. honoráře včet. tantiem 3 007 3 007 2 774 92,25 2 431 1,14 

          ostatní 1 695 1 816 1 785 98,29 1 652 1,08 

Osobní náklady 16 802 16 807 16 691 99,31 15 745 1,06 

z toho: ostatní osobní náklady 335 335 283 84,48 299 0,95 

           mzdové náklady 11 880 11 880 11 833 99,60 11 132 1,06 

           zákonné soc. pojištění 4 265 4 265 4 254 99,74 4 005 1,06 

           zákon. soc.náklady (FKSP) 238 238 237 99,58 223 1,06 

           ostatní 85 89 84 94,38 86 0,98 

Daně a poplatky  0 0 0 - 0 - 

       (s výjimkou daně z příjmů)             

Ostatní náklady 237 237 212 89,45 447 0,47 

z toho: úroky 0 0 0 -   - 

            manka a škody 0 0 0 0,00 215 - 

            jiné ostatní náklady 237 237 237 100,00 232 1,02 

Odpisy 982 982 982 100,00 915 1,07 

z toho: z budov a staveb 190 190 190 100,00 190 1,00 

            zařízení 792 792 760 95,96 725 1,05 

                

NEINVEST.PŘÍSPĚVEK   19 582 19 757 19 744,0 99,93 19 000 1,04 

HOSP. VÝSLEDEK 
(+zisk,-ztráta)   -78 -78 -274 - -259 1,06 

  
      

  

Počet zaměstnanců 54 54 52,46 97,15 54,42 0,96 
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VÝNOSY 
 

Tržby ze zájezdů 
 
S dvaceti zájezdy jsme splnili plán v počtu odehraných zájezdových představení, 

celkové tržby však nedosáhly plné výše rozpočtované částky. Několik zájezdových 
představení se odehrálo v rámci prestižních festivalů, kdy nelze vzhledem 
k omezeným prostředkům pořadatelů žádat plnou částku na honorář pro divadlo. 
V září jsme si recipročně vyměnili představení s brněnským HaDivadlem. 
 

Ostatní výnosy 
 

Rozdíl mezi rozpočtovanou částkou a skutečností v položce „Ostatní výnosy“ je 
způsoben zejména tím, že jsme měli na konci roku 2006 příslib od dvou 

potenciálních dárců. Představenstva se však nakonec rozhodla podporovat raději 
sportovní akce. Tržby za programy se snížily vzhledem k tomu, že jsme změnili 
jejich grafickou úpravu a tím snížili i náklady na tisk a tedy i prodejní cenu. 
V ostatních položkách jsme většinou plán překročili. 

 

 

Ostatní výnosy 339 

ostatní tržby z představení 131 

Prohlídky 26 

prodej programů a knih 74 

přijaté úroky BÚ 2 

sponzorské dary 106 

ostatní tržby za služby 0,00 

 
 

NÁKLADY 
 

Spotřebované nákupy 
 

Snížení výdajů na nákup „Spotřebního materiálu a Drobného hmotného 

majetku“ odrážejí zoufalou potřebu ušetřit, protože mandatorní výdaje se 
pravidelně zvyšují (energie, mzdový limit atd.) Mnohé součásti divadelních výprav se 
nám proto podařilo zajistit buď sponzorsky či samovýrobou, ačkoliv divadlo nemá 
vlastní dílny.  
 

Spotřeba energie 
 

Překročení rozpočtované částky je způsobeno jednak pravidelným zvyšováním 
ceny tepla, v letošním roce však zejména výrazně vyšší spotřebou tepla a elektrické 
energie na konci roku 2007. Po havárii topení, která vytopila část prvního patra a 
přízemí, jsme museli naplno topit celé vánoční svátky (tedy v době, kdy byla činnost 
divadla utlumena a počítali jsme jen se „zavlažováním“ prostor) a až do února 
letošního roku byly ve vytopených částech divadla nainstalovány výkonné 
vysoušeče. Jejich spotřeba energie je však taktéž velmi „výkonná“. 

 

Ostatní spotřebované nákupy  
 

Tato položka je úměrná výši prodaných programů a knih.  
 
 

Služby 

Výkony spojů 
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V této položce se výrazně projevila opatření, která jsme uskutečnili za účelem 

neustálého snižování nákladů v této oblasti. Vyčerpalo se pouze 90 procent 

rozpočtu, což je způsobeno nejen snížením počtu rozesílaných měsíčních programů 

poštou a přechodem k jejich emailovému rozesílání, ale i částečným přechodem na 

telefonické spojení přes internet.  
 

Opravy a udržování 
 

Tato položka zahrnuje v roce 2007 sice, kromě pravidelných revizí, servisu 

výtahu a vzduchotechniky, jen běžné opravy, ale bohužel stáří domu a jeho lokace 

často překvapí nutností prací, které nebyly plánovány (například poničená okna a 

omítky od „rozveselených“ návštěvníků Karlových lázní).   

  

 Opravy a udržování 302 tis.Kč 

 Běžné opravy a udržování 302 tis.Kč 

 

Cestovné   
 

Čerpání položky „Cestovné“ dosáhlo 176 % rozpočtované částky, která počítá 

pouze s běžnou dopravou při provozu divadla (taxi, přeprava dekorací k opravě, do 

skladu apod.). Stravné a doprava fakturovaná při zájezdech se přefakturovává 

pořadateli zájezdu. V případě některých zájezdů však pořadatel dopravu a stravné 

nemůže hradit a proto jsou tyto výdaje zahrnuty v honoráři za představení.  

  

Náklady na reprezentaci  
 

Tak jako v minulých letech vedoucí zaměstnanci nutné výdaje na 

reprezentaci (jednání se sponzory a obchodními partnery, občerstvení při 

premiérách a výročních akcích) hradí osobně či se snaží výdaje pokrýt 

sponzorskými dodávkami, proto je čerpání této položky minimální (kytice na pohřby 

bývalých zaměstnanců divadla). 
 

Autorské honoráře včetně tantiém  
 

Snažíme se minimalizovat počet hostujících herců, ačkoliv jejich účast při 

počtu celého souboru DNz nelze zcela eliminovat. Největší část této položky tvoří 

honoráře inscenačních týmů a autorské tantiémy z hrubých tržeb. 
 

Ostatní služby 
 

Položka „Ostatní služby“ v podstatě kopíruje rozpočet.  Ačkoliv se zvýšily 

některé poplatky (TV, rozhlas, banky, upgrade softwarů, atd.), snažili jsme se 

v ostatních položkách co nejvíce šetřit (služby pro divadelní výpravy, poplatky 

zprostředkovatelům prodeje vstupenek, překlady, atd.), abychom celkovou částku 

nepřekročili.  

ostatní služby 1 785 

Školení 9 

služby pro div. Výpravu 47 

Propagace 756 

nájemné a půjčovné 102 
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zprostředkování najatých pořadů-nákl.na spolupořadatelství 146 

parkovné - parkovací karta pro Prahu 1 36 

právní služby, PO+BOZP 335 

software, poplatek za vedení domény DNz, manipulační poplatek - 

Dilia 217 

poplatky zprostředkovatelům prodeje vstupenek 36 

poplatek TV+rozhlas 13 

poplatek ČSOB 13 

poplatek za stravenky 25 

poplatek za poukázky na vstupenky 5 

výstřižky, xerox, foto, vazby, pozvánky, výměna hasic. přístrojů 45 
 

Osobní náklady 
 

Kumulací funkcí a s ohledem na snížení počtu hostujících souborů (viz 

Eliadova knihovna) se nám v roce 2007 podařilo ušetřit cca 1,5 úvazku. Společně 

s mírným navýšením mzdového limitu tak průměrná mzda vzrostla na 18.797,- Kč, 

přesto stále hluboko zaostává za celostátním průměrem (o pražském ani nemluvě).   
 

Ostatní osobní náklady  

 

Ostatní osobní náklady 84 tis.Kč 

 Stravné 84 tis.Kč 

 

Daně a poplatky  Bez komentáře. 
 

Ostatní náklady 
 

Jiné ostatní náklady 
 

jiné ostatní náklady 212 

kurzové a fakturační rozdíly 0 

bankovní poplatky 30 

správní a ost. poplatky 25 

pojištění při zahraničních zájezdech 4 

pojištění budov a automobilu 85 

pojištění Kooperativa 68 

 
Odpisy 
 

Skutečná výše odpisů budov je v roce 2007 shodná s rozpočtovanou částkou. 

Skutečná výše odpisů ze zařízení je o 40tis. nižší vzhledem k tomu, že plánované 

pořízení některých investic se časově posunulo. 

 

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK  

Z neinvestičního příspěvku jsme nedočerpali dotaci na „dnech česko-

slovenské vzájemnosti“ v Bratislavě. Podařilo se nám snížit výdaje za dopravu i 

stravné tím, že jsme snížili počet účastníků na minimum a podařilo se nám sehnat 

levného dopravce. Z celkově poskytnuté částky 85.000,- Kč budeme tedy MKČR 

vracet 12. 699. - Kč. 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2007 
 

Doplňková činnost 

 

  Schv.rozp. Skutečnost % Skutečnost Index 

 v tis.Kč 2007 2007 plnění 2006 2007/06 

TRŽBY celkem 875 1 058 120,91 887 1,19 

  

    

  

NÁKLADY celkem 785 817 104,08 699 1,17 

z toho vybrané položky           

Spotřebované nákupy 30 38 126,67 49 0,78 

z toho: spotřební materiál 0 0 - 0 - 

           drobný hmotný majetek 0 0 - 0 - 

           spotřeba energie 26 33 126,92 36 0,92 

           ostatní 4 5 125,00 13 0,38 

Služby 269 319 118,59 223 1,43 

z toho: výkony spojů 27 35 129,63 28 1,25 

           nájemné a služby 
(nebyt. pr.) 0 0 - 0 - 

           úklid 10 9 118,59 11 0,82 

           náklady na leasing 0 0 - 0 - 

           opravy a udržování 0 0 - 0 - 

           cestovné 0 0 - 0 - 

           náklady na reprezentaci 0 0 - 0 - 

           ostatní 232 275 118,53 184 1,49 

Osobní náklady 342 371 108,48 323 1,15 

z toho: ostatní osobní náklady 24 24 100,00 22 1,09 

           mzdové náklady 226 247 109,29 214 1,15 

           zákonné soc. pojištění 88 95 107,95 83 1,14 

    zákon. soc. náklady (FKSP) 5 5 100,00 4 1,25 

Daně a poplatky 0 0 - 0 - 

       (s výjimkou daně z příjmů)   0   0   

Ostatní náklady 144 89 61,81 104 0,86 

z toho: úroky 0 0 - 0 - 

           manka a škody 0 0 - 0 - 

           jiné ostatní náklady 144 89 61,81 104 0,86 

Odpisy 0 0 - 0 - 

z toho: z budov a staveb 0 0 - 0 - 

           zařízení 0 0 - 0 - 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 90 241 267,78 259 0,93 

(+zisk, - ztráta)           

  

    

  

Počet pracovníků 1 1 100,00 1 1,00 
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VÝNOSY 
 

Reklama 
 

Tržby za reklamu překročili. Kromě již tradičních partnerů jsme v roce 2007 

získali i nové sponzory, kteří nám v rámci vzájemného protiplnění poskytli zejména 

kostýmy a materiál do nových inscenací.  
 

Pronájem  
 

Kromě běžných pronájmů zkušeben a foyer divadla pro tiskové konference 

jsme se v roce 2007 snažili plně využít také volný čas v divadelním sále ke 

komerčnímu pronájmu (fotografování, natáčení, konference, apod.). V průběhu 

prázdnin měla prostory divadla na několik frekvencí v pronájmu produkce televize 

Prima. 

 

NÁKLADY 
 

Spotřebované nákupy 
 

Spotřeba energie 
 

Bez komentáře.  
 

Ostatní  
 
Jedná se o náklady na prodané zboží (propagační předměty, časopisy a knihy).  
 

Služby 
 

Ostatní služby 
 

 Ostatní služby 275 tis.Kč 

Ostatní propagační náklady (tisk měsíčních programů, 

propagačních materiálů atd.) 255 tis.Kč 

 Právní služby 20 tis.Kč 

 

Osobní náklady 

Vzhledem k tomu, že byly navýšeny tarify v hlavní činnosti, odrazilo se toto 

navýšení i v doplňkové činnosti a vzrostly tedy proti rozpočtu mzdové náklady a 

zákonné pojištění. 
 

Ostatní náklady 

Jiné ostatní náklady  

Obsahují náklady na vstupenky na představení divadla, které v rámci smluv 

o reklamě a propagaci poskytujeme sponzorům jako částečné protiplnění za jejich 

služby.  

 

DAŇ Z PŘÍJMU se z doplňkové činnosti za rok 2007 platit nebude.  
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Plnění počtu zaměstnanců 

a prostředků na platy za rok 2007 
(odměňování dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb.) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumulováním funkcí a povinností na ostatní zaměstnance se nám podařilo snížit 

počet úvazků o 1,5 pracovníků, což s mírným navýšením limitu prostředků na platy 

pomohlo zvýšit průměrný plat. Stále však je hluboko pod celostátním průměrem! 

 

 

Kapitálové výdaje v roce 2007 
 

Divadlo obdrželo v roce 2007 investiční prostředky na rekonstrukci střechy 150tis. 

Kč (resp. původně 100tis. Kč a po úpravě – 150tis. Kč), které byly zcela vyčerpány. 

Z prostředků na průzkumné práce a projekt půdní přestavby v celkové 

rozpočtované (resp. upravené z původní částky 500tis. Kč) výši 450tis. Kč jsme 

nevyčerpali 26.460,- Kč. Akce bude probíhat i v letech 2008 a 2009. Žádáme proto, 

aby tyto ušetřené prostředky byly ponechány divadlu v investičním fondu na krytí 

budoucích nákladů.  

  Měrná R o k Skuteč. % Skuteč. Index 

      U k a z a t e l jedn. 2007 2007 plnění 2006 2007/06 

a b 1 2 3 4 5 

  Hlavní činnost             

Počet zaměstnanců 

přep. 

os. 54 52,46 97 54,42 0,96 

  
      Prostředky na platy  +) tis. Kč 11880 11833 100 11132 1,6 

z toho: platové tarify tis. Kč 7940 7825 99 7500 1,04 

  

      Průměrný plat Kč 18333 18797 103 17046 1,10 

  

      
Ostatní osobní náklady tis. Kč 335 283 84 299 0,95 

  
      Kromě toho: 

      výplaty z grantů tis. Kč x 0,00 x 0,00 0,00 

  

      Doplňková činnost 

      

Počet zaměstnanců 

přep. 

os. 1 1 100 1 1,00 

  

      Prostředky na platy tis. Kč 226 247 109 214 1,15 

  

      Průměrný plat Kč 18833 20583 109 17833 1,15 

  
      Ostatní osobní náklady tis.Kč 24 24 100 22 1,09 
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                    Přehled o investiční akci       
                  

Číslo akce:  4603 
  

    
 

  

  
    

    
 

  

Název akce:  Půdní vestavba 
  

       
  

Adresa akce:  Anenské nám.5, 11533 Praha 1         

IČ-Organizace/Odbor/MČ:  64394         Typ: p.o. 
  

     
      

Zodp. osoba:  Doubravka Svobodová     Telefon:  222868864   
                  

Správce akce: 
radní ing.Milan 

Richter     

Pro HMP-

MČ: 

  

  

  
   

  
   

  

Zahájení akce(rok):  2007  Ukončení akce(rok):  2009 
Typ 
akce:  Z   

Finanční profil akce            v tis.Kč 

  
 

Náklady  Profinanc. Rozpočet Rozpočet Skutečné Rozpočet Zbývá  

  

 
akce do schválený upravený 

čerpání 
KV schválený požadavek 

  
 

celkem 31.12.2006   rok 2007   rok 2008 
na další 

roky 

C E L K E M 8 200,00 0,00 500,00 450,00 423,55 6 900,00 876,45 
  

 
              

Zdroje: HMP 8 000,00 0,00 500,00 450,00 423,55 6 700,00 876,45 

  státní  0,00             

  
p.o. (IF k 

i.a.) 200,00         200,00   

  MČ 0,00             
                  

  
 

další roky 2009 2010 2011 2012 2013 další… 

  
 

rozpis: 876,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

 
  1076           

Náklady akce  Zdroje: HMP 876,45           

původní:            státní              

0,00 p.o. (IF k i.a.)             

 

                 Přehled o investiční akci     

Číslo akce:  4604 
     

  
  

    
    

 
  

Název akce:  Rekonstrukce střechy 
  

       
  

Adresa akce:  Anenské nám.5, 11533 Praha l         

IČ-Organizace/Odbor/MČ:  64394         Typ: p.o. 
  

     
      

Zodpovědná 
osoba:  Doubravka Svobodová     Telefon:  222868864   
                  

Správce akce: 
radní ing.Milan 
Richter     

Pro HMP-
MČ: 
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Zahájení akce: 2007 
        Ukončení 
akce(rok):  2009 

Typ 
akce:  Z   

Finanční profil akce            v tis.Kč 

  
 

Náklady  Profinanc. Rozpočet Rozpočet Skutečné Rozpočet Zbývá  

  
 

akce do schválený upravený 
čerpání 

KV schválený 
požadavek 

na 

  
 

celkem 31.12.2006   rok 2007   rok 2008 další roky 

C E L K E M 1 400,00 0,00 100,00 150,00 150,00 600,00 650,00 
  

 
              

Zdroje: HMP 1 400,00 0,00 100,00 150,00 150,00 600,00 650,00 

  státní  0,00             

  
p.o. (IF k 

i.a.) 0,00             

  MČ 0,00             
                  

                  

  
 

další roky 2009 2010 2011 2012 2013 další… 

  
 

rozpis: 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

 
              

Náklady akce  Zdroje: HMP 650           

původní:            státní              

0,00 p.o. (IF k i.a.)             

               MČ             

  
       

  

 

 

Výkonové ukazatele divadla za rok 2007 

 

Počet představení na vlastní scéně klesl především proto, že soubor Letí neodehrál 

plánovaná představení v konci sezóny 2006/2007 a v sezóně 2007/2008 přešel do 

jiného prostoru. Umělecká rada v průběhu podzimu vytipovávala další 

potencionální soubory, které v současné době začínají pravidelněji v Eliadově 

knihovně působit. Vzhledem k tomu, že na rok 2008 byl razantně snížen příspěvek 

na neinvestiční činnost DNz, nutně budeme muset omezit spolupořadatelskou 

činnost, která je ze strany divadla „dotována“, a více se zaměřit na komerční 

pronájmy    prostor     divadla.  Snížení počtu spolupořadatelských představení se 

samozřejmě projevilo i na celkovém počtu návštěvníků na vlastní scéně. Premiéra 

hry Ingmara Bergmana „Sarabanda“ byla z provozních důvodů přesunuta 

z prosince 2007 na leden 2008.  

 

 

UKAZATEL         srovnatelná 
index:skutečnost 

2007  

  měrná plán skutečnost %  skutečnost 
  srov. 

skutečnost 

  jednotka 2007 k 31.12.07 plnění 2006/2007      2006/2007 

Představení na vlastní scéně  počet 260 255 98 305 0,84 

z toho: vlastním souborem počet 200 204 102 202 1,01 

            spolupořadatelství - hostování počet 60 51 85 103 0,50 
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Představení na zájezdech počet 20 20 100 16 1,25 

Představení hostující souborů             

tj. pronájem divadla cizím subjektům počet 0 0 - 0 - 

Prohlídky divadla počet 20 25 125 20 1,25 

Návštěvníci na vl. scéně celkem: počet 34000 31789 93 34658 0,92 

z toho: vlastním souborem počet 29000 28232 97 28381 0,99 

            spolupořadatelství - hostování počet 5000 3557 71 6277 0,57 

Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem: tis. Kč 6045 5317 88 6036 0,88 

z toho: ze vstupného na vl. scéně vl.souborem tis. Kč 4300 4163 97 4001 1,04 

           ze spolupořadatelství tis. Kč 350 218 62 394 0,55 

           ze zájezdů tis. Kč 800 597 75 728 0,82 

           z prohlídek tis. Kč 20 26 130 22 1,18 

           ostatní výnosy tis. Kč 575 313 54 891 0,35 

Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem: tis. Kč 875 1058 121 887 1,19 

z toho:             

za pronájmy divadel. sálu - komerční pronájem tis. Kč 20 30 - 26 1,15 

za pronájmy divadel. sálu - divadelní činnost   0 0   0 - 

za pronájmy ostatních prostor tis. Kč 413 513 124 426 1,20 

 ostatní výnosy z DČ tis. Kč 442 515 117 436 1,18 

Doplatek hl.m. P. na 1 představení na vl. 
scéně v Kč 75315 74511 99 62296 1,20 

Doplatek hl.m. P. na 1 návštěvníka na vl. 
scéně v Kč 490 497 101 444 1,12 

Nabídnutá místa, kapacita sálu počet 40000 38224 96 42788 0,89 

Návštěvnost na vl. scéně % 85 83 98 81 1,02 

Tržebnost na vl. scéně % 75 77 103 74 1,04 

Průměrná cena vstupenky Kč 137 138 101 127 1,09 

Počet premiér počet 6 5 83 6 0,83 

 

Účelové prostředky  

schválené radou HMP se skládají z těchto položek: 

  

 Účelově vázaná dotace od Ministerstva kultury ČR na spolupořádání 

mezinárodního festivalu „APOSTROF, Praha 2007“ – 90.000,- Kč – ZCELA 

VYČERPÁNO 

 

 Účelově vázaná dotace od Ministerstva kultury ČR na účast divadla na 

„dnech česko-slovenské vzájemnosti“ v Bratislavě – 85.000,- Kč – 

NEVYČERPÁNO – částka 12.699,00 Kč bude vrácena MK ČR prostřednictvím 

zřizovatele na základě finančního vypořádání. 
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Hospodářský výsledek 
 

Jak jsme již uvedli v oddíle „spotřeba energie“, havárie topení v druhé polovině 

prosince 2007, natolik neočekávaně zvýšila tyto výdaje, že jsme se bohužel dostali 

do nekryté ztráty ve výši 6 021,21 Kč. Vzhledem k datu havárie (23. 12. 2007) bude 

likvidace řešena s Českou pojišťovnou až v roce 2008. 

 

 

                                              Doubravka Svobodová 
                                              ředitelka DNz 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Sponzoři a partneři Divadla Na zábradlí v r. 2007 
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