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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Rok 2018 se s velkou pravděpodobností do dějin Národního divadla Brno zapíše jako jeden
z nejnáročnější v jeho porevoluční historii. Veškeré dění bylo ovlivněno probíhající rekonstrukcí
Janáčkova divadla a úspěšným návratem na tuto scénu po dokončení první etapy. Navzdory
neuvěřitelnému množství omezení a provozních komplikací připravilo NdB pro své diváky rok nabitý
divadelními událostmi, které daly zapomenout na to, že divadlo fungovalo deset měsíců bez své
největší budovy, domovské scény operního a baletního souboru. Díky obrovskému nasazení všech
zúčastněných se i přes skluz, který rekonstrukce nabrala a který vyústil v její rozdělení na dvě etapy,
povedlo vrátit domů včas a zahájit provoz dle plánů symbolicky 17. listopadu 2018 slavnostní
premiérou opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Pokládám za podstatné zdůraznit, že tým
Národního divadla zvládl toto náročné období, aniž by se dočkal speciálních posil, které by měly
rekonstrukci na starost – tak jak tomu zcela běžně bývá při podobných rozsáhlých rekonstrukcích
v divadlech západní Evropy. Zejména kolegové spadající do gesce provozní ředitelky Lenky Tesáčkové
museli zvládnout jak hraní na všech externích jevištích, vícesměnný provoz v Mahenově divadle, tak
posléze i návrat do Janáčkova divadla. Provoz divadla se musel vyrovnat i se zkráceným zkušebním
obdobím, které místo dvou měsíců trvalo pouhé dva týdny ukončené slavnostní premiérou. Za to
patří všem zaměstnancům NdB mimořádné poděkování.
Rekonstrukce ovšem přinesla kromě budovy zářící novotou i řadu vedlejších nesmírně
pozitivních aspektů. Vygenerovala jednak nové, velmi schopné pracovníky pro střední management
divadelního provozu a zároveň inspirovala tvůrce ke vzniku mimořádných inscenací v netradičních
prostorech, které sloužily jako dočasný domov všech souborů. Po operním Faustovi a Markétě
a baletní West Side Story nastudoval Jiří Heřman do prostor brněnského Výstaviště přelomovou
inscenaci Smetanovy Libuše. Činoherní soubor pak do šapitó v Lužánkách připravil adaptaci
Rozmarného léta, která pracovala s prvky nového cirkusu. Součástí zahraničních aktivit NdB je kromě
zvětšujícího se množství výjezdů na mezinárodní festivaly i zapojení do evropského projektu Opera
Vision a historicky první streaming operního představení Příhody Lišky Bystroušky na této internetové
platformě. Naše divadlo se tak nově představuje v kontextu předních divadel z celé Evropy.
Mimořádný ohlas nejen těchto inscenací u odborné veřejnosti i nejširšího publika dokládá, že
obrovský potenciál Národního divadla Brno je úspěšně proměňován v kvalitní výstupy posilující
prestiž NdB v souladu s koncepcí, na jejímž základě bylo stávající vedení správou Národního divadla
Brno pověřeno. Konkrétní umělecké výsledky i jejich ohlas v podobě ocenění naleznete na
následujících stránkách.
Kromě zachování obvyklého počtu premiér na stálých i externích jevištích produkovalo
Národní divadlo Brno v roce 2018 i čtyři mezinárodní festivaly s celkovým rozpočtem přes 82 milionů
Kč. I tyto akce přispěly svým úspěšným průběhem k pevnějšímu ukotvení NdB a města Brna na mapě
kulturní Evropy. Nominace festivalu Janáček Brno na prestižní International Opera Awards v kategorii
Nejlepší festival je toho výmluvným dokladem, který otvírá další příležitosti pro rozvoj mezinárodních
aktivit. V tomto ohledu je navíc potěšující, že téměř tři měsíce trvající prověrka ze strany Nejvyššího
kontrolního úřadu, zaměřená právě na festivalové aktivity, nenalezla s výjimkou jednoho typu
formálního nedostatku žádná pochybení při realizaci. I to svědčí o zlepšující se kondici NdB, které
i tyto náročné akce zvládlo se stávajícím počtem zaměstnanců! Zde je ovšem třeba zdůraznit, že
divadlo došlo na rozcestí a další rozvoj není možný bez masivnější finanční podpory a navýšení počtu
zaměstnanců zejména v oblasti výroby a jevištního provozu.
Za velmi cenné pokládám i ekonomické výsledky divadla. Navzdory tomu, že nabídnutá
kapacita sedadel byla díky rekonstrukci Janáčkova divadla ještě nižší než v předchozím roce a proti
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poslednímu standardnímu roku 2016 menší dokonce o více než 26%, podařilo se na vlastních jevištích
realizovat tržby přesahující 60 milionů korun – tedy dokonce vyšší než v předchozím roce
a naznačující předpoklady pro pozitivní vývoj hospodaření i v následujících letech. Přestože divadlo
muselo i v podzimních měsících platit nájem a služby v pronajatých prostorech nahrazujících část
neopraveného zázemí Janáčkova divadla, skončilo hospodaření NdB kladným výsledkem. Stalo se tak
zejména díky zvýšeným tržbám za představení všech souborů. To je důsledkem zájmu publika o stále
kvalitnější produkci divadla i dopad progresivního a aktivního marketingu.
Pokud jsem v úvodu napsal, že rok 2018 byl mimořádně náročný, mohu s klidným
svědomím v závěru napsat, že to byl i rok mimořádně úspěšný. To dokládají i podrobně rozvedené
výsledky na následujících stranách. Patří se poděkovat všem zaměstnancům i spolupracovníkům
NdB za to, jak kvalitní práci v roce 2018 pro kulturní život města Brna vykonali!
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PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO
Zřizovateli Národního divadla Brno statutárnímu městu Brnu:
Primátorovi statutárního města Brna JUDr. Markétě Vaňkové
Náměstkovi primátora města Brna pro oblast kulturní Bc. Tomáši Koláčnému
Radnímu města Brna pro oblast kultury Ing. Marku Fišerovi
Vedoucí odboru kultury MMB Mgr. Kateřině Vorlíčkové
Bývalému primátorovi statutárního města Brna Ing. Petru Vokřálovi
Bývalému náměstkovi primátora města Brna pro oblast sociálně kulturní Bc. Matěji Hollanovi
Bývalému náměstkovi primátora města Brna pro investiční výstavbu Richardovi Mrázkovi
Jihomoravskému kraji:
Hejtmanovi JUDr. Bohumilu Šimkovi
Náměstkovi hejtmana Bc. Romanu Hanákovi
Radnímu pro kulturu Ing. Tomáši Soukalovi
Předsedkyni komise pro kulturu a památkovou péči Ing. arch. Petře Matouškové
Ministerstvu kultury České Republiky

OHL ŽS, a.s. – generálnímu partnerovi NdB

Partnerům:
AZ SERVIS, a.s.
Barceló Brno Palace
BOHEMIAM HERITAGE FUND, nadační fond
BOTAS a.s.
Brixton-gastro, s.r.o.
Cafe water service, s.r.o.
CREAM Brno, a.s.
e-Finance Makléři, s.r.o.
e-Finance, a.s.
Faster CZ, spol. s.r.o.
Foreigners.cz, s.r.o.
Generali Velký Špalíček s.r.o.
Heineken Česká republika, a.s.
Hotel International Brno a.s.
Hotel Royal Ricc a.s.
Hotel Slavia spol. s r.o.
IMOS BRNO, a.s.
Indigo Infra CZ a.s.
Květiny M. Huszárová
Lesy města Brna a.s.
Metrostav a.s.
Michal Hrušecký – De Fleurs
Nová Mosilana, a.s.
Pegas hotel s.r.o.
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Plzeňský Prazdroj a.s.
Progio a.s.
Radomír Havlík – Premiera
Rengl s.r.o.
Renocar a.s.
Restaurant KOISHI
SIKO KOUPELNY a.s.
Snip & co, spol. s r.o.
Sonberk a.s.
SPP CZ, a.s.
Technické sítě Brno a.s.
VARS BRNO a.s.
Veletrhy Brno, a.s.
Vinařství Víno Hort
Vinařstvi Gotberk
Víno Zlomek & Vávra s.r.o.
„ZON“ spol. s r.o.
ZOO Brno
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1. ČINNOST A VÝSLEDKY UMĚLECKÝCH SOUBORŮ NdB
1.1

NOVÉ INSCENAČNÍ PROJEKTY

1.1.1 OPERA
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
PIKOVÁ DÁMA
Premiéra 17. 2. 2018 v Mahenově divadle
Hudební nastudování: Robert Kružík
Dirigenti:
Robert Kružík, Ondrej Olos
Režie:
Martin Glaser
Scéna:
Pavel Borák
Kostýmy:
Markéta Sládečková Oslzlá

Hráčská vášeň vztahům nesvědčí!
Čajkovského opera Piková dáma patří k zásadním dílům 2. poloviny 19. století. Její pravidelné
zařazování do repertoáru je však ztíženo velmi náročnými pěveckým party hlavních postav díla. I to je
jeden z důvodů, proč tato opera na brněnském jevišti půl století nebyla uvedena. Její zařazení na
repertoár tak bylo logickým krokem v rámci dramaturgie, která se snaží v posledních sezonách
o rozšíření repertoáru o tituly méně uváděné, přesto však zásadní a zároveň divácky přitažlivé.
Hudební nastudování bylo svěřeno dirigentovi Robertovi Kružíkovi, který patří mezi vycházející
hvězdy mladé dirigentské generace. Po inscenaci Rossiniho opery Hrabě Ory v sezoně 2016/17 tak
dostal příležitost nastudovat velký romantický titul. Navzdory tomu, že vzhledem k rekonstrukci došlo
k uvedení Pikové dámy v Mahenově divadle, které nedisponuje orchestřištěm dostatečné velikosti, se
Robertu Kružíkovi podařilo dosáhnout jak zvukové vyrovnanosti orchestru samotného i vůči sboru
a sólistům, tak zároveň vtisknout dílu působivé romantické pojetí se širokými a expresivními plochami
hudby, které byly vyváženým protikladem k lyricky pojatým místům v komorních scénách.
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Po velmi úspěšné inscenaci Janáčkovy Její pastorkyně byl k režii přizván Martin Glaser. Východiskem
jeho koncepce silného příběhu o destruktivní touze po společenském postavení a penězích se stala
nejen samotná Čajkovského opera, ale i její literární předloha – stejnojmenná povídka A. S. Puškina –
aby příběh rozehrál jako retrospektivu umírajícího Heřmana, kterému před očima proběhne celý život
a je nucen v posledních chvílích prožít znovu všechny své skutky, které přivedly ke zničení nejen jeho,
ale i další osoby v jeho okolí. Velice zajímavým posunem bylo ztrojení postavy Staré hraběnky, která
tak prochází celým příběhem spolu s Heřmanem zosobňující tři rozdílné časové roviny – mladou
hraběnku z doby, kdy získala tajemství tří karet, starou hraběnku probíhající časové linie a mrtvou
hraběnku, která je oním vševědoucím společníkem umírajícímu Heřmanovi. Tento koncept podtrhlo
obsazení trojice hraběnek, kdy pro spolupráci na roli mrtvé hraběnky se povedlo získat mimořádnou
osobnost českého operního a divadelního světa Soňu Červenou. Pěvkyně, jejíž začátek operní kariéry
je spojen právě s jevištěm dnešního Mahenova divadla a v roce 1953 zde v inscenaci Pikové dámy
ztvárnila roli Pavlíny, se tak vrátila do divadla, odkud se vydala za mezinárodními úspěchy.
Scéna a kostýmy jsou dílem pravidelných spolupracovníků režiséra Martina Glasera – scénografa
Pavla Boráka a kostýmní výtvarnice Markéty Sládečkové Oslzé. Pavel Borák vytvořil působivou scénu,
jejímž základem je půlkruhová čalouněná stěna, která funguje jako reminiscence polstrované cely
v blázinci a zároveň se s jednoduchými úpravami může změnit na plesový sál či komnatu hraběnky.
Právě jednotlivé další segmenty scény jako rozkvetlé stromy rostoucí kořeny vzhůru, předimenzovaný
lustr, malinký klavír nebo pouliční lampy v poddimenzovaných velikostech vyvolávají neustále pocit
prostoru z pohledu člověka podléhajícího halucinacím. Scéna pastorále z plesu pak prostřednictvím
využití principu placatých kulis barokního divadla vytváří až hororový dojem. Kostýmy Markéty
Sládečkové Oslzlé respektují ve svých siluetách dobovou módu 2. poloviny 19. století, svou stylizací
a posunem k určité pokřivenosti pak výborně podtrhují celkovou koncepci inscenace.
Piková dáma je dílem, které na své pěvecké interprety klade nemalé nároky, které se však našim
i hostujícím sólistům podařilo naplnit. Je třeba vyzdvihnout obě představitelky velmi exponované
sopránové role Lízy – Lucii Hájkovou, kterou brněnské publikum již mělo možnost vidět jako
Clemence v současné opeře Láska na dálku. Pro britskou sopranistku Natalyi Romaniw, která patří
k velkým talentům mezinárodní operní scény, a jejíž angažmá zahrnuje domy, jako jsou Welsh
National Opera či English National Opera, to bylo první vystoupení v České republice. Obě pěvkyně se
zhostily svého partu vynikajícím způsobem a ztvárnili postavu naivní, zamilované Lízy se všemi
lyrickými i dramatickými momenty. Tenorový part Heřmana patří k nejobtížnějším rolím v ruském
repertoáru a ukrajinský tenorista Eduard Martynyuk a italský tenorista Gianluca Zampieri se s ním
vyrovnali velmi přesvědčivým způsobem nejen po pěvecké, ale i po herecké stránce. Z dalších
sólových rolí je třeba ocenit představitelky Pavlíny Václavu Krejčí Houskovou a Janu Hrochovou, naše
domácí sólistky, stejně jako představitele prince Jeleckého Svatopluka Sema, který patří ke stálým
hostům na brněnském jevišti a představitele knížete Tomského slovenského barytonistu Pavola
Remenára.
O tom, že výběr titulu byl správnou volbou, stejně jako o kvalitě inscenace svědčí fakt, že patří
k neustále vyprodaným titulům.
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JIŘÍ TEML
KOCOUR V BOTÁCH
premiéra 23. 3. 2018 v Divadle Reduta
Hudební nastudování: Valeria Maťašová
Dirigent:
Valeria Maťašová
Režie:
Marek Mokoš
Scéna:
David Janošek
Kostýmy:
David Janošek

Kdo je nejznámější pohádkový kocour? Přece ten v botách!
Inscenace určené pro nejmenší diváky jsou důležitou součástí nabídky operního souboru. V roce 2018
jsme tento repertoár rozšířili o dětskou operu Kocour v botách současného českého skladatele Jiřího
Temla. Jedná se o dílo, které již s úspěchem uvedlo např. plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Jiří Teml má
s tvorbou pro malé publikum bohaté zkušenosti. Mimo sborových skladeb určených pro dětský sbor
je také autorem dalších dvou dětských oper – Císařovy nové šaty a Čert a Káča. Kocour v botách
založený částečně na známé francouzské pohádce je ideálním prvním vstupem do světa opery. Příběh
je upraven pro české děti, Kocour tedy žije na pražském Žižkově. Jenže se mu nechtějí chytat myši
a místo toho se učí francouzsky. Myši se radují, ale domovnice nadšená není a kocoura vyhodí
z domu. A tak se vydá na dobrodružnou cestu do Francie ve společnosti kamaráda Pepíka. V opeře
nechybí ani král s princeznou a pohádkovou postava čaroděje/obra. Hodinu trvající pohádku na jevišti
ztvární nejen dospělí zpěváci, ale i dětský sbor, který tak tvoří jedinečnou spojnici mezi jevištěm
a dětským publikem. Sborový part v opeře je určen přímo dětskému sboru, který zde ztvárňuje řadu
postav – myši, dvořany, elfy. Ke spolupráci jsme oslovili Dětský sbor Brno, těleso, s nímž
spolupracujeme pravidelně na řadě inscenací, ať je to Carmen, Hry o Marii, Piková dáma, Příhody
lišky Bystroušky atd. Hudebním nastudováním byla zároveň pověřena dirigentka a sbormistryně
Dětského sboru Brno Valeria Maťašová. V inscenaci byl kladen nejen důraz na dětského diváka, ale
9
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i na příležitost spolupráce s mladými umělci. Jako režisér byl osloven Marek Mokoš, jeden
z nedávných absolventů Janáčkovy akademie múzických umění, který inscenaci pojal jako výpravnou
pohádku s morálním ponaučením pro děti. Dětský sbor se mu stal vynikajícím partnerem nejen
v hereckých, ale i v rozsáhlých tanečních pasážích. Výtvarníkem scény a kostýmů je David Janošek,
pro nějž to byla stejně jako pro režiséra první spolupráce s brněnským operním souborem. Do
prostor Divadla Reduta vytvořil výpravnou a pohádkovou scénu, která respektuje proporce místního
jeviště a je založena na barokní perspektivě a principu zasouvacích kulis, které ve spojení s projekcí v
zadním okně kulisy umožnily rychlé změny prostředí. Pestré kostýmy, které v případě dětského sboru
díky vtipné stylizaci umožňovaly rychlé převleky, dotvořily pohádkovou atmosféru představení. Nejen
v rámci inscenačního týmu byli osloveni mladí umělci. Hlavní roli vypravěče ztvárnil posluchač JAMU
barytonista Tadeáš Hoza v alternaci se svým bratrem Romanem Hozou, sólistou Janáčkovy opery
NdB. Roli princezny nastudovala nedávná absolventka JAMU, talentovaná sopranistka Zdislava
Bočková. Po boku zkušených pěvců, jako je např. Petr Levíček v roli Krále, měli pak mladí umělci
možnost získat další jevištní zkušenosti. Inscenace sklidila velký ohlas a většina představení je
vyprodaná. Vzhledem k tomu, že doprovod tvoří pouze klavír, je inscenace snáze přenosná do dalších
prostor – v červnu 2019 s ní bude soubor hostovat ve Smetanově divadle v rámci festivalu Smetanova
Litomyšl.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
COSÌ FAN TUTTE
premiéra 18. 5. 2018 v Mahenově divadle
Hudební nastudování: Jakub Klecker
Dirigenti:
Jakub Klecker, Robert Kružík
Režie:
Anna Petrželková
Scéna:
Eva Jiřikovská
Kostýmy:
Eva Jiřikovská

Netestujte vztahy, riskujete, že vaše přítelkyně věnuje svůj cit jinému.
Mozartovy opery jsou nedílnou součástí repertoáru všech operní divadel nejen díky své
nezpochybnitelné umělecké kvalitě a divácké atraktivnosti, ale také jako opery, jejichž interpretace je
díky svým nárokům na techniku pěveckou i hráčskou velmi důležitou součástí ozdravného procesu jak
pro sólisty, tak pro členy orchestru a sboru. Mozartovy Così fan tutte jsou dílem zralého skladatele
založené na množství působivých a propracovaných ansámblů, plné kontrastů v hudebním výrazu
a jedinečného vykreslení postav. Jejich téma o tom, že si často zahráváme s city svých nejbližších
s nečekanými následky, je stále aktuální a tvořilo velmi dobře zvolenou tečku za sezonou, jejímž
mottem byly „nebezpečné vztahy“. Nová inscenace opery, která se na brněnské jeviště vrátila po více
než dvaceti letech, se stala výpovědí mladé umělecké generace. Jako režisérka byla oslovena Anna
Petrželková, která patří mezi výrazné talenty a má za sebou řadu úspěšných činoherních inscenací
a v roce 2014 získala Cenu Alfréda Radoka v kategorii "Talent roku". Její pojetí se vyhýbá povrchnímu
pohledu na Così fan tutte jako operu komickou a vnímá ji jako aktuální obraz dnešní společnosti, kde
se nestálost postojů a názorů, překrucování pravdy, vyvlékání se ze zodpovědnosti staly běžně
tolerovanými jevy. Nosnou linií inscenace pak je zkoumání mezilidských vztahů. Zároveň ve své
současné koncepci spolu s výtvarnicí scény a kostýmů Evou Jiřikovskou hledaly spojnici s dobou
vzniku opery, kterou našly v odkazech na vykopávky města Pompeje z 2. poloviny 18. století, kdy
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sopečnou činností zničené město bylo mylně považováno za místo volných mravů. Lokací našeho
příběhu se tedy stala Casa Pompei, jako symbol upadající, dekadentní společnosti, která hledá další
a nové rozptýlení i v zahrávání si s lidskými city. Jak se vztahy hlavních postav v průběhu hry
rozpadají, mění se i scéna Evy Jiříkovské z luxusního domu s černým mramorem do prostoru
tvořeného chladným vizuálem betonu s odhalenou konstrukcí. Anna Petrželková vytvořila skutečně
detailně rozehranou a vypointovanou inscenaci, která kladla velké nároky na interprety nejen jako na
pěvce, ale zcela v tendencích současného operního divadla i jako na interprety schopné až
činoherního hereckého projevu. Jako určitou slabinou se ukázala snaha používání určité symboliky
důsledně po celou inscenaci, i v momentech, kdy už ztrácela svou výpovědní hodnotu. Hudební
nastudování je dílem dirigenta Jakuba Kleckera, který pečlivým nastudováním položil dobré základy
k udržení umělecké úrovně dalších repríz, a podařilo se mu v mnoha místech dosáhnout odlehčené
mozartovské interpretace s přesným frázováním a citem pro lidský hlas. Orchestrální party zejména
v klarinetech a lesních rozích patří k nejtěžším, které Mozart ve svých operách napsal, a hráči
operního orchestru se s nimi vyrovnali skutečně se ctí. V Così fan tutte je pouze pět sólových rolí.
Jejich obsazení, v němž se představila nejlepší pěvecká generace našeho ansámblu, přispělo
k celkovému vyznění koncepce režisérky a všichni zúčastnění podali velmi dobré výkony. Jmenujme
alespoň Pavlu Vykopalovou (Fiordilligi) a Václavu Krejčí Houskovou (Dorabella) spolu s jejich
pánskými protějšky Ondřejem Koplíkem (Ferrando), Romanem Hozou (Giglielmo) a Janem Šťávou
(don Alfonso), členy našeho souboru, kteří nejen výtečně naplnili své party jak po herecké stránce,
tak po pěvecké stránce pak předvedli nejen stylovou mozartovskou interpretaci, ale i např. smysl pro
dramatické vypointování recitativu tolik potřebné v barokním a klasicistním repertoáru. Podoba
inscenace oslovila především diváky mladé generace, z nichž řada z nich nepatří k typickému
opernímu publiku. To je velmi pozitivní, neboť je to známkou rozšiřování spektra našeho operního
publika.
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BEDŘICH SMETANA
LIBUŠE
Premiéra 7. 9. 2018 v Pavilonu P, BVV
Hudební nastudování: Robert Kružík
Dirigent:
Robert Kružík
Režie:
Jiří Heřman
Scéna:
Tomáš Rusín
Kostýmy:
Zuzana Štefunková Rusínová

Bohové věční tamo nad oblaky s milostí shlížejte na tuto zem!
Rok 2018 se nesl v duchu oslav stoletého výročí české státnosti. Vznik samostatného
československého státu patří k nejdůležitějším událostem našich dějin. K němu směřovaly snahy
českých vlastenců a politiků po celé 19. století a podzim roku 1918 se stal jejich naplněním
a začátkem nové éry našeho národa. Boj o českou státnost se stal neodmyslitelnou součástí
umělecké tvorby a dal vzejít dílům, která se stala trvalým symbolem naší národní kultury. Takovým
dílem je i slavnostní zpěvohra Libuše Bedřicha Smetany, která se na repertoár divadel dostává zřídka
neboť v posledních desetiletích plní především symbolickou funkci u příležitosti státních svátků.
V případě brněnského divadla zde nezazněla více než čtyřicet let. Rozhodnutí zařadit Libuši do
dramaturgického plánu bylo vedeno nejen snahou o vytvoření reprezentativního příspěvku k oslavám
výročí republiky, ale k návratu k původnímu smyslu tohoto rozsáhlého díla, kterým byla především
manifestace české kultury a politická proklamace národa a jeho umělců. Smetanovo přání, aby Libuše
byla dílem pro nejdůležitější okamžiky českého národa, se definitivně naplnilo 22. prosince 1918, kdy
zazněla v Národním divadle na počest prvního českého prezidenta T. G. Masaryka. Z této události
vzešel i koncept režiséra Jiřího Heřmana, který v tomto momentu rozehrává příběh, jež sledují všichni
českoslovenští a čeští prezidenti. Koncept není jen jednoduchým vyprávěním mýtu o vzniku českého
panovnického rodu, jednotlivé scény se prolínají s historickými událostmi spojenými s naším státem
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a jednotliví prezidenti na ně reagují. Je připomenutím našich činů dobrých i těch sporných,
a především připomenutím idejí a mravních hodnot, na jejichž základech vznikla Československá
republika. Vznikla tak inscenace, která se stala jednoznačným vyjádřením současné umělecké
generace, jak k historii našeho státu, tak k jeho současné situaci, vyjádřením, které pohlíží na sto let
naší historie kriticky, ale zároveň s humorem. Ani výběr místa uvedení Libuše nebyl náhodný – areál
Brněnských veletrhů a výstavišť je místem, které v historii města Brna hraje nezastupitelnou roli
a místem, jenž vděčí za svou existenci a rozvoj právě vzniku samostatné republiky.
Pavilon P, který patří k největším ve střední Evropě, je specifickým prostředím. Výtvarné řešení
inscenace je dílem architekta Tomáše Rusína. Jednoduchou a funkční scénu tvoří obří maketa
pražského Národního divadla, jež se dá rozdělit na jednotlivé segmenty, které pak vytvářely
různorodá prostředí. Ve spojení s videoprojekcí a světelným designem vznikly velmi působivé
a funkční obrazy. Umístění orchestru na stranu otevírá jedinečnou možnost pro diváky, neboť ti se
tak ocitají téměř uprostřed děje. Režisér Jiří Heřman dokázal využít celou plochu pavilonu a rozehrát
velké sborové situace, např. cvičení sokolů ve 2. dějství, stejně jako komorní momenty. Kostýmy
Zuzany Štefunkové Rusínové vycházely z dobové módy 20. let 20. století a výborně podtrhly celkovou
koncepci inscenace.
Hudební nastudování bylo svěřeno Robertu Kružíkovi, který nalezl v díle lyričtější podobu, než s jakou
se bylo možno běžně setkat v minulých desetiletích. Vyzdvihnul tak stránky Smetanova díla spíše
bohužel opomíjené a umožnil sólistům, aby se místo heroicko-mytologických bytostí staly živoucími
postavami, jejichž jednání a emoce mohou být blízké i dnešnímu divákovi. Přestože akustika pavilonu
P je velmi dobrá, koordinace jednotlivých hudebních složek, které se mnohdy nachází rozmístěny po
prostoru mnohonásobně převyšující rozměry jeviště Janáčkova divadla, může být těžkým úkolem.
S tím se Robert Kružík stejně jako sbor Janáčkovy opery NdB i sólisté vyrovnali obdivuhodným
způsobem. Inscenace byla nastudována v jednom pěveckém obsazení bez obvyklých alternací, což
umožnilo soustředěnější práci se sólisty jak po hudební, tak po herecké stránce. Mezi všemi
vynikajícími výkony je potřeba vyzdvihnout především představitelku titulní role Lucii Hájkovou, která
vtiskla své postavě Libuše nejen královský majestát, ale i lyrickou podobu citlivé a moudré ženy.
Sopranistka Alžběta Poláčková ztvárnila vynikajícím způsobem vášnivou a prudkou Krasavu, jejímž
protipólem pak byla Václava Krejčí Housková v roli Radmily. Jiří Hájek ztvárnil roli Přemysla jako
moudrého a zásadového muže, a přestože některé momenty nebyly hlasově zcela ideální, celkové
vyznění bylo velmi přesvědčivé. Inscenace je důstojným příspěvkem Národního divadla Brno
k oslavám výročí republiky.
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LEOŠ JANÁČEK
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
Premiéra 17. 11. 2018 v Janáčkově divadle
Hudební nastudování: Marko Ivanović
Dirigenti:
Marko Ivanović, Robert Kružík
Režie:
Jiří Heřman
Scéna:
Dragan Stojčevski
Kostýmy:
Alexandra Grusková

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit, sedím v něm a učím se milovat život.
Poslední operní inscenace roku 2018, Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky, je spojena se třemi
významnými událostmi – stala se slavnostním zahájením 6. ročníku festivalu Janáček Brno 2018,
otevřela po šestnáctiměsíční rekonstrukci opravenou budovu Janáčkova divadla a stala se první ze tří
plánovaných janáčkovských inscenací v rámci live streamu na Opera Vision, který také zaznamenala
Česká televize. Očekávání, která tato inscenace tedy měla naplnit, byla vysoká a můžeme říci, že je po
všech stránkách splnila, přestože příchod, do ještě ne zcela dokončeného divadla bez možnosti
řádného zkušebního provozu, byl pro umělecké i technické složky Národního divadla Brno velmi
náročný.
Jestliže je tato Janáčkova opera úzce spjata s Brnem a okolím jako místem svého vzniku ať literární
předlohy, tak samotného operního díla, pak režisér Jiří Heřman její propojení s Brnem a životními
příběhy tvůrců Lišky Bystroušky ještě upevnil, když koncepci inscenaci propojil s událostí ze života
Rudolfa Těsnohlídka, kdy nalezení odloženého děvčátka vedlo spisovatele k iniciování charitativní
akce spojené s Vánočním stromem republiky a následně se založením Dětského domova Dagmar.
Scénu (scénograf Dragan Stojčevski) tvoří jednoduchá místnost, jíž dominuje funkcionalistické kulaté
okno, odkaz na výrazný prvek Fuchsovy architektury budovy dětského domova Dagmar. Místnost je
však zároveň i skořápkou, která později pukne, aby odhalila prostor skrývající stylizovanou krajinu.
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Stejně jako se rozlomí kulisa místnosti, tak i příroda začne prorůstat přímo scénou, když stromy
prorazí prkny jeviště, aby vytvořily prostor pro děj odehrávající se v lese. Elegantní kostýmy
Alexandry Gruskové v pastelových barvách evokují třicátá léta. Nejdůležitější součástí inscenace jsou
děti, neboť skrze ně a jejich dřevěné hračky Jiří Heřman rozehrává celý příběh. Nejen evokují svět
zvířátek a přírody, ale jsou neustálou připomínkou janáčkovské filozofie o nikdy nekončícím koloběhu
života. Další propojení světa lidského a zvířecího symbolizují kostýmy, kdy nejde o stylizaci do podoby
zvířat skrze kostým, ten je lidský a striktně zachovávající dobovou módu. Cestou je využití
realistických polomasek a volba materiálů kostýmů, které ve své barevnosti, vzoru a struktuře mohou
evokovat konkrétní zvířata. Režisér Jiří Heřman vytvořil poetickou a svébytnou interpretaci Janáčkovy
opery se situacemi rozehranými do jemných nuancí až filmového herectví, kdy dokázal v jednotlivých
postavách zachytit přesnou esenci toho lidského i zvířecího. Stejně jako Janáčkova hudba i jeho
pohled na Příhody lišky Bystroušky je laskavý, plný humoru i smutku zároveň.
Hudební nastudování je dílem šéfdirigenta Janáčkovy opery NdB Marko Ivanoviće. Je to po Její
pastorkyni a Věci Makropulos jeho třetí Janáčkova opera a stejně jako v nich i v Příhodách lišky
Bystroušky Ivanović prezentuje jasný estetický názor, v tomto případě snad ještě dravější než u Její
pastorkyně, snad někdy příliš pregnantně trvající na přesném rytmickém frázování v přelívajícím se
toku Janáčkovy hudby. Zárukou kvality inscenace je také vynikající pěvecké obsazení od hlavních až
po menší role. Sólistka brněnského souboru Jana Šrejma Kačírková dokázala využít všechny polohy,
které role Bystroušky nabízí, od dospívající trochu naivní elegantní slečny až po živočišné momenty.
Její partnerkou v roli Zlatohřbítka jí byla další z našich sólistek, mezzosopranistka Václava Krejčí
Housková, jejíž tmavě zabarvený hlas a inteligentní a přirozené herectví ji pro tuto roli přímo
předurčují. Svatopluk Sem je v současné době nejlepším představitelem Revírníka v České republice
a to, jaké nuance dokáže vložit do své interpretace, byla krásně vidět nejen na jevišti, ale i v rámci live
streamu na Opera Vision. Vynikajícím způsobem se svých rolí zhostili i další členové brněnského
souboru Jan Šťáva (Farář/Jezevec), Ondřej Koplík (Rechtor/Komár) a Roman Hoza (Harašta). Velké
ocenění patří Dětskému sboru Brno, jehož členové se zcela profesionálním nasazením ztvárnili nejen
všechny hrané dětské role, sbor malých lišek, ale i role sólistické – Malou lišku (Julie Šebestová)
a Skokánka (Petr Hrůša). Pro brněnskou operu historicky první live stream se uskutečnil
z představení 18. listopadu ze zcela vyprodaného divadla a získal nejen velkou sledovanost, ale již
během přenosu řadu krásných ohlasů od diváků z celého světa.
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PÍSŇOVÝ RECITÁL VÁCLAVY KREJČÍ HOUSKOVÉ
12. 4. 2018 v Křišťálovém sále, TIC
Sólisté Janáčkovy opery patří nejen k vynikajícím interpretům operních rolí, jejich doménou je
i náročný písňový repertoár. Pro sezonu 2017/18 Janáčkova opera NdB připravila písňový recitál
mezzosopranistky Václavy Krejčí Houskové, která se mimo operní jeviště věnuje pravidelně
interpretaci písňové tvorby. Poprvé ji takto brněnské publikum mohlo zažít v rámci festivalu Janáček
Brno 2016, kde se představila např. s písněmi A. Dvořáka a L. Janáčka. S českými skladateli byl spojen
i dubnový recitál v Křišťálovém sále, kde za klavírního doprovodu Jitky Houfové zazněl průřez českou
písňovou tvorbou od 2. poloviny 19. století až po současnost.

PODZIMNÍ SYMFONICKÝ KONCERT JANÁČKOVY OPERY NDB
21. 10. 2018 v Mahenově divadle
Tradice symfonických koncertů v podání orchestru brněnské opery sahá hluboko do její historie a ani
dnes není opomíjena. Orchestr Janáčkovy opery NdB se v loňském červnu podílel na vzniku CD
nahrávky dvou symfonií významného německého skladatele Enjotta Schneidera, který patří
k tvůrcům s širokým žánrovým zaměřením a je autorem několika oper, řady symfonií a komorních
děl. Jedna z nahraných symfonií 6. symfonie Rýn pro soprán, sbor a orchestr zazněla i v rámci
podzimního symfonického koncertu. Druhou polovinu tvořila velmi náročná Mahlerova 2. symfonie
Vzkříšení pro soprán, alt, sbor a orchestr. Koncert pod taktovkou německého dirigenta a varhaníka
Hansjörga Albrechta byl opět důkazem toho, že sbor i orchestr Janáčkovy opery NdB spolu se
sólistkami Danielou Strakovou Šedrlovou a Janou Hrochovou jsou vynikajícími interprety nejen
operních děl, ale i symfonického repertoáru, v tomto případě ležícího už na pomezí oratorní tvorby.
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VIVALDIHO BENÁTSKÉ NEŠPORY
30. 12. 2018 v Mahenově divadle
Mimořádným hostem souboru Janáčkovy opery NdB v době vánočních svátků byl soubor Collegium
1704, který spolu se svým dirigentem a zakladatelem Václavem Luksem patří k předním interpretům
staré hudby nejen v České republice, ale i na mezinárodní úrovni. Spolu s vokální části souboru
Collegium Vocale připravili program věnovaným jednomu z největších skladatelů vrcholného
italského baroka Antoniu Vivaldimu. Na koncertě tak ve vynikající a velmi citlivé interpretaci zazněly
v ČR méně uváděné Vivaldiho duchovní skladby.
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1.1.2 BALET
4 ELEMENTS
Premiéra 9. 3. 2018 v Mahenově divadle
Hidden Order
Hudba:
Choreografie:
Scéna:
Kostýmy:
Světelný design:

Falling Angels
Hudba:
Choreografie:
Kostýmy:
Scénický koncept:
Světelný design:
Světelná adaptace:
Technická supervize:

Brian Eno, Hauschka,
Aaron Martin, Moondog
Lukáš Timulák
Peter Biľak
Annemarije van Harten
Yutaka Endo

Steve Reich
Jiří Kylián
Joke Visser
Jiří Kylián
Jiří Kylián, Joop
Caboort
Kees Tjebbes
Joost Biegelaar

Sarabande
Hudba:
Choreografie:
Elektronické aranžmá:
Kostýmy:
Scéna:
Světelný design:
Světelná adaptace:

J. S. Bach
Jiří Kylián
Dick Heuff
Joke Visser
Jiří Kylián
Jiří Kylián, Joop Caboort
Kees Tjebbes

Gnawa
Hudba:
Hassan Hakmoun,
Adam Rudolph, Juan Alberto Arteche, Selim
Kusur, Glen Velez, Setrak Sarkisian a další
Choreografie:
Nacho Duato
Kostýmy:
Luis Devota
Modesto Lomba
Světelný design:
Nicolás Fischtel
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4 Elements byl za první funkční období uměleckého šéfa souboru Baletu NdB již třetím zlomovým
složeným choreografickým večerem. V těch prvních dvou, Made in USA a Petite Mort poprvé
představil díla světových choreografických velikánů George Balanchina a Jiřího Kyliána. 4 Elements
nejen, že uvedl na brněnské jeviště Nacha Duata, dalšího z největších choreografů současnosti, ale
navíc přinesl další dvě díla génia světové choreografie Jiřího Kyliána. Večer uvedl opus Lukáše
Timuláka Hidden Order zabývající se strukturami nejen v našem životě, ale i kolem nás. A právě na
scénické a výtvarné spolupráci Lukáše Timuláka s Peterem Biľakem a výtvarníky Annemarije van
Harten a Yutakou Endo je toto dílo založeno. Výtvarná struktura spolu s pohybem, který je jejím
kontrapunktem nebo ji citlivě doplňuje, je vlastně obsahem díla a tato symbióza je ohlasy ceněna.
Mít v repertoáru díla, která mají ve světě možnost tančit jen ta nejlepší umělecká tělesa je zároveň
obrovským úspěchem, získat licenci není jednoduché, protože je soubor důkladně sledován
a prověřen, i velkou zodpovědností. Ve druhé části večera jsou proti sobě postaveny dvě legendární
choreografie Jiřího Kyliána Sarabande a Falling Angels. Dva protichůdné elementy v podobě čistě
mužské Sarabandy a ženských Falling Angels tu dostávají příležitost předvést své taneční mistrovství
v choreografově umělecké prezentaci obou pohlaví. Tyto dva opusy bývají ve světě společně uváděny
právě z tohoto důvodu. Sarabande řeší svět mužů, jejich vlastnosti a projevy, které mužské jedince
provází od kolébky až po hrob. Kylián vytvořil Sarabande stejně jako řadu svých pozdějších prací ze
svého „black and white“ tvůrčího období – jako černo bílou skicu, která má být dotvořena
a dobarvena v mysli a fantasii pozorovatele. A ačkoliv výchozí bod díla má jasnou intelektuální
povahu, samotný výsledek je určen emocionálními energiemi. Ženský element přiřadil Kylián
k fascinující hudební skladbě Steva Reicha Drumming, skladby pro čtyři perkusionisty. Skladba je
interpretována známým seskupením s názvem DAMA DAMA, kteří v představení hrají naživo a jsou
důležitým a strhujícím prvkem. Touto choreografií vzdal autor hold ženám-tanečnicím, protože jak
sám uvádí, muži by tuto až extatickou choreografii nezvládli. V hlavní roli je tu především
choreografie a strhující tempo Reichovy hudby v nutně bezchybném provedení všech tanečnic.
Tanečnice od počátku do konce skladby neopouští jeviště a jejich vzájemná závislost a zároveň patrná
touha se z ní vymanit, je zásadním dojmem vycházejícím z celé kompozice. Výsledkem je strhující
opus pro osm tanečnic, který choreograf s nadsázkou označuje jako „dílo o naší profesi“. Večer
nabitý jedinečnými choreografiemi završuje Gnawa dalšího choreografa světových kvalit, Nacha
Duata. Výrazný a specifický taneční styl Nacha Duata vyžaduje od interpretů brilantní taneční
techniku, maximální fyzické nasazení, tělesné dispozice a kondici. Tanec pak uchvacuje úžasnou
kinetikou, která v obecenstvu rezonuje a vyvolává silné emotivní reakce. V Gnawě se choreograf vrací
ke svým kořenům. Pochází z jižního Španělska ovlivněného blízkostí a provázaností se severní Afrikou.
Slovem Gnawa se označují v Maroku a dalších částech Magrebu příslušníci různých muslimských
bratrstev, která charakterizuje jejich subsaharský původ a použití písní, tance a rituálů k dosažení
stavu extáze. Stejným slovem se označuje i jejich hudební projev, který se stal jedním z hlavních
žánrů marockého folklóru. V Gnawě se choreograf snaží prostřednictvím tance a pohybu vyjádřit
smyslnost země a naturel jejich obyvatel. Tajemná, až mystická atmosféra choreografie protkaná
živočišnými projevy i smyslností až erotikou nabitými tanci patří bezesporu k Duatovým mistrovským
dílům. Celý večer v sobě kumuluje ohromnou choreografickou hodnotu, která dává tanečníkům
mohutný impulz pro překonávání vlastních možností a dovedností, což na nasazení a koncentraci
celého souboru Baletu NdB patrné. Jde o kolektivní choreografie, ve kterých je ale každý v jistém
smyslu sólistou pro náročnost a obtížnost ztvárnění každého kterého tanečního partu. Ostatně
kladné a nadšeně oceňující reakce publika i odborné kritiky jsou jasným důkazem faktu, že večer
4 Elements jsou dosavadním vrcholem, kterého zatím Balet NdB pod uměleckým vedením Mária
Radačovského dosáhl.
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AMADEUS MozArt
Premiéra 23. 5. 2018 v Divadle Reduta
Zahájení festivalu DANCE BRNO 100
Metanoia
Hudba:
Choreografie a režie:
Scéna:
Kostýmy:

Wolfgang Amadeus Mozart, Ferenz Liszt
Uladzimir Ivanou
David Janošek, Lukáš Veselý Malujemejinak
David Janošek

Opus Amadei
Hudba:
Choreografie a režie:
Scéna:
Kostýmy:

Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Battista Pergolesi, Adam Sojka
Dan Datcu
Dan Datcu
Michaela Savovová

Solipsistic
Hudba:
Choreografie a režie:
Kostýmy:

Wolfgang Amadeus Mozart, José Mora
Carolina Isach
Michaela Savovová

Balet NdB je v Redutě limitován prostorem jeviště, proto zde obvykle uvádí taneční experimenty,
malé taneční formy a tvorbu mladých choreografů, které naopak menší velikost jeviště vyžadují nebo
vítají. Jak napovídá název, večer původní tvorby Amadeus MozArt byl zasvěcen hudebnímu géniovi,
který ostatně v těchto prostorách sám koncertoval. Tři mladí choreografové pochází z odlišných států
Evropy, tedy i odlišných kulturních tradic a prostředí, odlišného tanečního školení. Jejich vnímání
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Mozartovy osobnosti bylo tedy rozdílné a to přispělo k rozmanitosti večera. Metanoia Bělorusa
Uladzimira Ivanoua, byla jedinou dějovou prací večera. Inspirací mu byl problematický vztah mezi
Wolfgangem Amadeem Mozartem a jeho otcem Leopoldem, zvláště po skladatelově sňatku
s Constazií Weberovou. Prostřední část večera s názvem Opus Amadei byla kreací Rumuna Dana
Datcu. Kromě toho, že před časem působil v našem souboru jako demisólista, byl i autorem
choreografie Obliviously Aware v představení Kontrasty, hraném taktéž v Redutě. Datcova
choreografie, která se na první pohled může blížit abstrakci, v sobě obsahově nese především impresi
autora. Večer završuje kreace Španělky Caroliny Isach nazvaná Solipsistic. Carolina Isach je stejně jako
oba předešlí tvůrci účastníkem dřívějších ročníků projektu Choreografický ateliér, tvůrčích dílen pro
mladé a začínající choreografy. Titul Amadeus MozArt vznikl stejně jako předchozí baletní večer
v Redutě Kontrasty, na základě spolupráce s mladými choreografy, kteří v minulosti prošli tvůrčími
choreografickými dílnami. V nich si poprvé vyzkoušeli a následně potvrdili svou schopnost a talent
k taneční tvorbě. Jejich kreace, na jejichž základě pak dostali příležitost vytvořit i jednoaktová
choreografická díla pro repertoár souboru, byly příslibem jejich dalšího uměleckého růstu, který
podle diváckého ohlasu i odborné kritiky ve večeru Amadeus MozArt potvrdili.
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Premiérový projekt tvůrčí dílny mladých tanečníků v Divadle Reduta
CHOREOGRAFICKÝ ATELIÉR
Premiéra projektu 18. a 19. 1. 2018 v Divadle Reduta

V roce 2018 již posedmé uvedl Balet NdB projekt tvořivých dílen pro začínající choreografy z řad
souboru. Projekt, který je ve světě již zcela běžný, dává možnost začínajícím choreografům
a tanečníkům, kteří mají kreativní potenciál, uplatnit své tvůrčí představy na skutečné scéně. Při
realizaci tohoto projektu jde především o příležitost volné tvorby pro mladé umělce, s rozdílnou
úrovní jednotlivých miniatur a divokou dramaturgií se počítá. Zkušenosti z předchozích ročníků jasně
dokazují, že projekt má kladné divácké ohlasy i umělecké výsledky. Choreografové, kteří jsou
v jednotlivých ročnících úspěšní, získávají i příležitost v podobě tvorby repertoárových miniatur
v rámci složených tanečních večerů v Divadle Reduta nebo v open air projektech Baletu NdB.
V aktuálním ročníku se projektu zúčastnilo devět choreografů - Barbora Bielková (Mrs. Mactans),
Gregor Giselbrecht (Máj), Anita Glosová a Kateřina Nováčková (Bosques vía Temperley), Carolina
Isach (Teatro), Uladzimir Ivanou (Continuum), Nelka Lazović (Co by kdyby), Martin Svobodník
(Sejdeme se na děkovačce), Emilia Vuorio (The Date). Také v tomto ročníku se do projektu zapojili
studenti grafického designu FaVU VUT, kteří vytvořili grafický design plakátu a propagačních
materiálů.
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1.1.3 ČINOHRA
VLADISLAV VANČURA
ROZMARNÉ LÉTO
Premiéra 23. 2. 2018 v cirkusovém šapitó v parku Lužánky
Režie:
Jakub Nvota
Dramatizace: Jakub Nvota, Pavel Jurda
Dramaturgie: Pavel Jurda
Scéna:
Karel Czech
Kostýmy:
Markéta Sládečková Oslzlá

Červen v poloprázdných lázních někde na břehu řeky, už tři dny je chladno, sem tam poprchává.
Mohlo by se zdát, že tento způsob léta je poněkud nešťastný. To by tu ale nesměli být majitel lázní
Antonín Důra, sečtělý abbé Roch a vysloužilý major Hugo, trojice svérázných filosofů, která svými
rozmluvami a půtkami vyvolává úsměv již u několikáté generace čtenářů. Co teprve, když k nim
přibude i potulný kouzelník a provazochodec Arnoštek s krásnou pomocnicí Annou? A co když do
svého šapitó pozve i vás?! Vančurova útlá novelka z roku 1926, plná životní moudrosti a hravého
humoru dávno patří do pomyslného zlatého fondu české literatury. K její popularitě přispěl
v šedesátých letech i stejnojmenný film Jiřího Menzela. „Starou dobrou klasiku“ v návaznosti na
svého Saturnina nově a neotřele zrežíroval slovenský divadelní tvůrce Jakub Nvota. Českého krotitele
archaismů a přechodníků přitom vzal takříkajíc za slovo. Vančurově větné akrobacii a slovnímu
žonglérství dal magickou formu „nového cirkusu“, který je moderním spojením fyzicky náročných
kousků s krásou a ladností pohybu. Jako takový dnes bere dech divákům po celém světě. Žádný div,
že mu naše divadlo bylo malé.
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Vzhledem k loňské rekonstrukci Janáčkova divadla a z toho důvodu vysokého vytížení divadla
Mahenova přišlo vedení Národního divadla s ambiciózním projektem částečné dislokace činohry
a některých koncertních programů do cirkusového šapitó v parku Lužánky. Program v cirkusovém
stanu se těšil velké divácké oblibě a pod jeho střechu si našlo cestu i mnoho diváků, kteří do té doby
nepatřili k našim pravidelným návštěvníkům. Inscenace Rozmarné léto právem zaznamenala
mimořádný ohlas publika i odborné veřejnosti a celý divadelní projekt cirkusového šapitó získal
ocenění Sukces měsíce března Divadelních novin.
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SIMONA PETRŮ
VĚRA
Premiéra 2. 3. 2018 v Divadle Reduta
Režie:
Tereza Karpianus
Dramaturgie:
Lucie Němečková
Scéna:
Jan Tobola
Kostýmy:
Zuzana Mazáčová
Hudba:
David Smečka
Pohybová spolupráce: Ondřej Jiráček

Výstup na Olymp a strmý pád. Nová vítězství a prohry. Fascinující, téměř antický příběh ženy, která se
nevzdala. Původní hra nejuváděnější brněnské autorky inspirovaná osudem Věry Čáslavské. Stačil
letmý pohyb hlavou a její život se obrátil naruby. Z nejlepší sportovkyně světa a druhé
nejpopulárnější ženy planety po Jacqueline Kennedyové se měl stát odpad společnosti. Psal se rok
1968 a gymnastka Věra Čáslavská slavila na olympiádě v Mexiku sportovní triumf. Své tvrdě
vybojované medaile „věnovala“ mužům Pražského jara a postavila se proti sovětským tankům, které
tou dobou okupovaly Československo. Při vyhlašování výsledků odvrátila na stupních vítězů při
sovětské hymně nepatrně hlavu. Tichý protest ji v její zemi uvrhl na další léta do zapomnění…
Nositelka samurajského meče projevovala svou odvahu a statečnost navzdory osudu. Čelila rodinné
tragédii a osobní krizi. Žila v neutuchající víře a pravdě, věrna svým zásadám a občanským postojům
i svému jménu. Věra. Spíš než o životopis výjimečné ženy a sportovkyně jde o smysl lidské existence
v zatěžkávacích momentech vlastního života a zlomových okamžicích historie. O význam slova
odvaha, sláva, odpovědnost, hrdinství, pravda i lidské štěstí… Hra vznikla pro Národní divadlo Brno.
Inscenace byla v loňském roce doprovázena i několika doprovodnými programy. 15. 2. proběhlo
promítání a následná debata k dokumentárnímu filmu Věra 68 za účasti režisérky Olgy Sommerové.
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6. 3. se uskutečnil speciální lektorský úvod před představením inscenace Věra a debata s tvůrci,
dramatičkou Simonou Petrů a režisérkou Terezou Karpianus. Po skončení představení měli diváci
možnost se zúčastnit procházky scénografií inscenace s výkladem. Na konci února 2019 bude
inscenace uvedena na mezinárodním divadelním festivalu Sarajevská zima v Bosně a Hercegovině.
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SÉBASTIEN THIÉRY
KDO JE PAN SCHMITT?
Premiéra 13. 4. 2018 v Mahenově divadle
Překlad:
Kateřina Neveu
Režie:
Jana Kališová
Dramaturgie: Lucie Němečková
Scéna:
Nikola Tempír
Kostýmy:
Vladimíra Fomínová

Dobrých komedií není nikdy dost, a proto do Mahenova divadla přichází „novodobý Molière“
Sébastien Thiérry a ptá se: Kdo je pan Schmnitt? Na vaše bránice útočí jedna z nejvtipnějších
moderních frašek.
Jenže odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá! Pátrání po ní však zaručeně vzbudí salvy
smíchu a nakonec snad i malé zamyšlení nad absurditou života. Stačí jedno zazvonění telefonu a život
dosud spořádaného manželského páru Bérandových se obrátí vzhůru nohama. Zvlášť, když žádnou
pevnou linku vlastně nemají a nejmenují se ani Schmittovi, jak se jim snaží namluvit hlas na druhé
straně aparátu. A to je prosím jen začátek. Kolotoč ztřeštěných situací a neuvěřitelných záměn se
roztáčí. Nic není na svém místě. Tam, kde visel portrét tchýně, je nyní obraz psa. Klíče od bytu
nepasují do zámku a na obvyklém čísle policie se hlásí taxislužba. Co dělat? Všechny dosavadní jistoty
jsou rázem zpochybněny, člověk neví, čí je.
Takže pokud jste zvědaví - Kdo je pan Schmitt? - přijďte do Mahenova divadla na stejnojmennou
komedii v režii Jany Kališové. V rolích manželů Bérandových uvidíte Evu Novotnou a Dušana Hřebíčka.
Schválně, jakou zde najdete odpověď?!
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MILAN UHDE
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Premiéra 27. 4. 2018 v Divadle Reduta
Režie:
Břetislav Rychlík
Dramaturgie:
Josef Kovalčuk, Pavel Jurda
Scéna:
Svatopluk Sládeček
Kostýmy:
Markéta Sládečková
Hudba:
David Smečka
Asistent režie:
Petr Klár
Pohybová spolupráce: Ondřej Jiráček

Spílání Brnu, dlouhodobý inscenační cyklus činohry NdB, vstupuje do své třetí fáze! Po inscenacích,
věnovaných odkazům Zdeňka Rotrekla (Podezřelá krajina s anděly, premiéra v únoru 2016) a Jiřího
Bulise (Drazí v Chomutově!, premiéra v červnu 2017), nahlédneme protentokrát minulost
jihomoravské metropole prizmatem tvorby brněnského rodáka, disidenta, vrcholového
porevolučního politika a především výtečného dramatika Milana Uhdeho. Zázrak v černém domě je
autobiografická, hořce ironická sonda do hlubin sváru jedné prominentní rodiny. Titulní černý dům,
honosná funkcionalistická stavba, se zde stává ústředním antihrdinou dramatu, fiktivní křižovatkou
emocí, jíž malé osobní křivdy, vzájemné konflikty a zaprášená tajemství procházejí ruku v ruce
s velkými dějinami 20. století. V pohnutých osudech a pošramocených vztazích rodiny Pompeových
se Milan Uhde částečně vyrovnává s vlastní minulostí, a to prostřednictvím precizně budované,
postupně houstnoucí atmosféry, výborně pointovaných dramatických situací a především humoru,
jenž nepostrádá expresivně groteskní škleb ani mnoho odstínů černi. Postava doktora Pompeho je
sice zjevně inspirována bernhardovským dramatickým typem, ale jeho rodina by klidně mohla být tou
vaší. Otázka zní: poznáte se? Černá komedie o dvou dílech z roku 2002 byla v kategorii Hra roku
oceněna prestižní Cenou Alfréda Radoka. V Divadle Reduta se její režie ujal Břetislav Rychlík.
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Volbou výše zmíněného titulu dramaturgie činohry pokračuje v kontinuálním uvádění a podpoře
současné české dramatiky na jevištích Národního divadla Brno. Zároveň tímto opusem pokračuje
v linii zaměřené na „velké“ dějiny viděné skrze „malé“ individuální lidské osudy (zde blízká návaznost
např. na inscenace Je třeba zabít Sekala a Želary).
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FRIEDRICH SCHILLER
MARIE STUARTOVNA
Premiéra 15. 6. 2018 v Mahenově divadle
Překlad:
Hanuš Karlach
Režie:
Martin Čičvák
Dramaturgie: Martin Kubran
Scéna:
Tom Ciller
Kostýmy:
Georges Vafias
Hudba:
Ivan Acher
Asistent režie: Petr Klár

Drama Friedricha Schillera zachycuje poslední dny panovnice Marie Stuartovny. V únoru 1587 je pro
Marii Skotskou příliš pozdě. Již devatenáctým rokem je vězněna Angličany. Nepomohly ani
diplomatické intervence, ani politické vydírání či zákulisní intriky. Život skotské královny je doslova
v rukou její sokyně, královny Anglie a Irska, její výsosti Alžběty I. Ta se rozhoduje, zda podepíše dávno
připravený ortel smrti, anebo Marii udělí milost. V konfliktu dvou královen, které se ve skutečnosti
nikdy osobně nepotkaly, ačkoliv o sobě navzájem věděly víc než všechno, objevil Schiller
mnohovrstevnatou látku propojující boj o politickou moc, náboženský a morální konflikt, který je
přiživován osobními a mnohdy čistě intimními zájmy dvou žen. Toto bohaté předivo autor proměnil
v jedno z nejlepších, nejvíce citovaných a uváděných historických dramat všech dob. Smrt Marie
Stuartovny byla dlouho interpretována jako oběť krásné katolické mučednice, Alžběta byla naopak
chápána negativně. V Schillerově hře dojde k vyrovnání těchto dvou pohledů. Režie hry, která
plasticky vykresluje dvě královny vrhající stín a půtky ambiciózních pěšáků ve stínu těchto
historických figur, se zhostil brněnskému publiku dobře známý Martin Čičvák.
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Volbou výše zmíněného titulu dramaturgie činohry usilovala přenést na jeviště Mahenova divadla
výrazově velkorysou jevištní fresku, tzv. „velké plátno“. Inscenace Marie Stuartovna, ač historické
drama, vyniká svou aktuálností, precizní dramaturgicko-režijní koncepcí a vynikajícími výkony obou
hlavních představitelek královen.
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JACQUES PRÉVERT
MILENCI NEBES
Premiéra 19. 10. 2018 v Mahenově divadle
Překlad:
Jan Tošovský
Režie:
Marián Amsler
Dramatizace:
Pavel Jurda
Dramaturgie:
Pavel Jurda
Scéna:
Juraj Kuchárek
Kostýmy:
Martin Kotúček
Hudba:
Ivan Acher
Světelný design:
Karel Šimek
Pohybová spolupráce: Stanislava Vlčeková

Paříž, 1828. Na Bulváru zločinu potkává mim Jean-Baptiste Deburau svou osudovou lásku Garance,
ženu nádhernou, odvážnou a svobodomyslnou, jež jako by nepatřila do své doby. Deburau se
neodvažuje vyznat jí lásku. Ani nevnímá, že je věrně milován mladičkou Nathalie, dcerou ředitele
divadla. Garance se schází s mladým slibným hercem Frédérickem Lemaitrem, ale ve skutečnosti
miluje Deburaua. Když je Garance obviněna v případu nechvalně známého Lacenaira, uchýlí se pod
ochranu hraběte de Montray.
Věčně fascinující příběh nejen o nekompromisní lásce a velkých intrikách, ale především o pestrých
podobách divadla a lidech, kteří mu propadli životem. Hlavní hrdinové jsou inspirováni skutečnými
postavami z dějin divadla i zločinu. Divadelní adaptace vychází z Prévertova scénáře slavného
filmu Děti ráje režiséra Marcela Carného.
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BRAŇO HOLIČEK A KOL.
ROKY A KROKY
Premiéra 2. 11. 2018 v Divadle Reduta
Režie:
Braňo Holiček
Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna:
Nikola Tempír
Kostýmy:
Lenka Odvárková
Asistent režie: Zdeněk Kocián

Na scénu Divadla Reduta se po divácky oblíbených projektech Černá labuť a Kmeny opětovně vrací
autor a režisér Braňo Holiček, aby zde završil volnou inscenační trilogii věnovanou lidské společnosti
v proměnách času.
Tentokrát se ovšem nebudeme zabývat pouze žhavou současností, ale ponoříme se i do minulosti.
Do inspirativních a nadějných šedesátek. Do osmdesátek – neonové říše divů, účesů, které držely
i v prudkém větru, spousty disco muziky a decibelů lásky. Do divokých a lehce nevkusných
devadesátek… Základním inspiračním zdrojem se stala odvrácená strana českého show bizáru, i jeho
přátelské vazby s polosvětem zločinu i businessu, a zástup domácích image makerů kulturního pekla.
A zejména anketa Zlatý – či později Český – slavík!
V době, kdy v Československu fungovala volba jedné strany a jednoho televizního programu, mohli
lidé najednou volit mezi desítkami zpěváků. Mohli k něčemu dokonce svobodně vyjádřit svůj názor
a nikdo je nevyslýchal, když na lístek napsali jakékoliv divné jméno. Jistě, dávno pryč jsou časy, kdy
před redakcí Mladého světa stávaly pytle nacpané hlasovacími lístky. Dnes můžeme hlasovat klidně
na ulici. Z kapsy vytáhneme mobil a naťukáme třeba, třeba… GOTT! A pak odešleme. Tedy – až do
loňska. Letos se populární anketa totiž zcela odmlčí. Řekněte sami – není to škoda?!
Český vkus optikou kolektivní autorské tvorby, jako zdroj sžíravé ironie a značně nekorektního
humoru.
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Činohra Národního divadla Brno pokračuje ve vyhledávání a následné jevištní realizaci aktuálních
témat, jež intenzivně rezonují v různorodých vrstvách divadelního publika, napříč všemi věkovými
kategoriemi. Zároveň zde potvrzuje inklinaci k progresivním a divácky atraktivním jevištním formám.
V neposlední řadě rovněž výše zmíněnou inscenací pokračuje činohra NdB v kontinuální spolupráci
s předními českými autory, režiséry a scénografy.
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JIŘÍ MAHEN
JÁNOŠÍK REVISITED
Premiéra 14. 12. 2018 v Mahenově divadle
Režie a úprava:
Martin Františák
Dramaturgie:
Lucie Němečková
Scéna:
Marek Cpin
Kostýmy:
Markéta Sládečková
Hudba:
Nikos Engonidis
Pěvecké nastudování: Petr Svozílek
Asistent režie:
Petr Klár

Zbojnická legenda ožívá. Spravedlnost. Pomsta. Zrada a láska. Nezabiješ! Drama o slavném
slovenském zbojníkovi z roku 1909. „V té době“, píše ve třicátých letech Mahen, „nikdo nevěřil
pomalu v člověka, ale najednou jsme našli mezi lidem člověka, nedávno skorem popraveného, a ten
člověk žil v paměti národa jako světec. A kolem toho člověka kvetly píseň i naděje.“ Jenže pak přišla
krutá zkušenost první světové války. Dvacet let po napsání Jánošíka se Jiří Mahen vyznává ze svého
pokušení napsat drama znova a jinak: „Byl by daleko prostší, bez písniček a bez barev.“ Do jeho úvah
zasáhla národní tragédie. Dva měsíce po okupaci Československa se Mahen oběsil. Do mysli se vkrádá
otázka: Jakého Jánošíka by napsal dnes? Po více než sto letech od světové premiéry v roce 1910
v pražském Národním divadle s Eduardem Vojanem v hlavní roli? Po všech slavných filmových
zpracováních, toho němého z roku 1921, i toho ikonického z roku 1935 v režii Martina Friče, jenž se
stal nejúspěšnějším filmem první republiky?
Idylický mýtus dnes postupně bledne pod tíhou zkušeností nacismu, komunistické diktatury. Ocitáme
se pomalu v situaci, kdy se zas přestává věřit v člověka a čeká se na mesiáše. Jaký hrdina po tom všem
může ještě přijít? Jaký sen o Jánošíkovi sníme? Vnímáme ho jako hrdinu, či jako obyčejného zloděje
a zabijáka? Jaká je etika vzpoury? Cena cesty ke svobodě? Spasí vše láska? Pojďme si ten příběh
o Jánošíkovi vyprávět znovu.
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1.2

DOPROVODNÉ PROGRAMY

SPOLEČNÉ PROGRAMY
OPEN AIR KONCERT
24. 9. 2018 Zelný trh
Sezona 2018/19 oficiálně slavnostně odstartovala OpenAir koncertem na Zelném trhu. V rámci
komponovaného programu, který vznikl na základě spolupráce všech tří uměleckých souborů, byl
představen pestrý umělecký program, v rámci kterého byly uděleny i Ceny Diva za sezonu 2017/18.
Již dopolední generální zkouška zaujala řadu brněnských obyvatel. Koncert zahájený v 18 hodin
přilákal několik stovek diváků i navzdory chladnému počasí. V podání sólistů a hostů (Václava Krejčí
Housková, Andrea Široká, Jana Šrejma Kačírková, Jiří Sulženko, Roman Hoza, Ondřej Koplík, Jan Šťáva
ad.), sboru a orchestru Janáčkovy opery pod vedením šéfdirigenta Marko Ivanoviće zazněly ukázky
z připravovaných inscenací. Akce byla jako každým rokem vynikající a atraktivní propagací
premiérových titulů. S tímto typem projektů chce NdB v budoucnu pokračovat, protože se jedná
o jedinečný způsob, jak zaujmout stávající diváky i oslovit nové, a to i ze skupin, ke kterým by se hůře
hledala cesta.

1.2.1 OPERA
PŘÍMÉ PŘENOSY Z METROPOLITNÍ OPERY NEW YORK
Přímé přenosy z Metropolitní opery New York přináší impozantní výkony nejlepších světových
umělců v přímém přenosu, a to v důstojném prostředí Divadla Reduta.
27. 1. 2018
10. 2. 2018
24. 2. 2018
10. 3. 2018
31. 3. 2018
14. 4. 2018
28. 4. 2018
6. 10. 2018
20. 10. 2018
27. 10. 2018
10. 11. 2018
15. 12. 2018

Tosca
Nápoj lásky
Bohéma
Semiramis
Cosi fan tutte
Luisa Miller
Popelka
Aida
Samson a Dalila
Děvče ze Západu
Marnie
La traviata
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1.2.2 BALET
TRADIČNÍ PLES V BRNĚ
27. 1. 2018 Brno - Boby Centrum
Členové Baletu NdB obohatili program plesu taneční školy Dynamic. Vystoupili sólistky i členky
dámského sboru v choreografii Mária Radačovského na píseň America z muzikálu West Side Story.

BALET GALA – SPÍCÍ KRASAVICE
5. 4. 2018 Mahenovo divadlo
Jedna z nejprestižnějších baletních událostí roku se již tradičně
nazývá Balet Gala a každoročně v jarních měsících nabízí
představení z repertoáru baletu s hvězdnými hosty
z nejprestižnějších divadel světa. V rámci Festivalu Ruská
kultura v České republice, jako vyvrcholení oslav
Mezinárodního dne tance, se uskutečnilo slavnostní
představení baletu Spící krasavice / Balet Gala. Tentokrát jsme
pozvali hvězdy nejprestižnějších Sankt Petěrburgských divadel,
které se představily v hlavních rolích jako princezna Aurora
a princ Désirée. Diváci mohli obdivovat mistry klasického
baletu Jekatěrinu Osmolkinu z Mariinského divadla a Leonida
Sarafanova z Michajlovského divadla.

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
29. 4. 2018 Praha - Žofín
Stejně jako v minulých letech oslavil Balet NdB Mezinárodní den tance, i když tentokrát bez Open Air
vystoupení, které je závislé na možnosti vystupovat na piazzettě před Janáčkovým divadlem. A tak se
kromě slavnostního večerního představení představil Balet NdB alespoň účastí na oslavách MDT
v Praze na Žofíně. Sólisté Uladzimir Ivanou a Elizaveta Shibaeva vystoupili s choreografií Continuum.

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ LABUTÍ JEZERO
K 110. výročí narození Iva Váni Psoty
7. 5. 2018 Mahenovo divadlo
Představení jako pocta jedné z nejvýznamnějších osobností československého baletu 20. století,
legendy brněnského a českého baletního umění Ivo Váňovi Psotovi.
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K 90. VÝROČÍ NAROZENÍ OLGY SKÁLOVÉ
8. 5. 2018 Mahenovo divadlo
Představení se uskutečnilo za přítomnosti jubilující emeritní sólistky Baletu ND Praha a NdB paní Olgy
Skálové, taktéž emeritní ředitelky Taneční konzervatoře v Brně a umělecké šéfky brněnského baletu
v letech 1977 - 1989.

HUDBA A VÍNO - KLAVÍRNÍ NEBE VE VALTICKÉ JÍZDÁRNĚ
21. 9. 2018 Valtice
Vystoupení sólistů Baletu NdB v choreografii Mária
Radačovského. Píseň lásky v rámci programu Hudba a víno ve
Valticích. Klavírní koncert virtuosů Ivo Kahánka a Vladislava
Kerna, ve kterém vystoupili naši sólisté, byl uveden v rámci
17. ročníku projektu Ruská kultura v České republice 2018.

DANCE LIFE!
9. - 11. 11. 2018 Brno - Výstaviště Pavilon F
Tradiční účast Baletu NdB na již VII. ročníku tanečního veletrhu
na brněnském výstavišti. Letos Balet NdB reprezentoval sólista
Martin Svobodník, jako jeden z hlavních tanečních lektorů
projektu Dance Life! Po dobu konání veletrhu se konaly
marketingové akce na výstavním stánku Baletu NdB.
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VILA TUGENDHAT / FILMOVÉ PROJEKCE
22. 11. 2018 Brno - Vila Tugendhat
Vystoupení sólistů Ivony Jeličové a Uladzimira Ivanoua s choreografií Bonsoir Brel v rámci večera
filmových projekcí francouzské kinematografie.

BALET TANČÍ REPUBLICE
23. 11. 2018 Plzeň
Slavnostní večer plný světových baletních hvězd uváděný při příležitosti 100. výročí vzniku
Československa ve Velkém divadle v Plzni. Za Balet NdB vystoupili v programu první sólistka Ivona
Jeličová a Petr Hos v choreografii 1968 Mária Radačovského, věnované památce srpnové okupace
v roce 1968.

BRNĚNSKÝ VÁNOČNÍ GALAVEČER
15. 12. 2018 Brno - hotel Voroněž
Vystoupení sólistů Ivony Jeličové a Uladzimira Ivanoua na slavnostním zahájení prestižního
Brněnského vánočního galavečera v hotelu Voroněž s pas de deux z baletu Louskáček.
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1.2.3 ČINOHRA
IMPROVOZOVNA
IMPROVOZOVNA je improvizační představení, ve kterém hrají herci Národního divadla Brno a jejich
kolegové ze širokého divadelního okolí. Je rozděleno na přibližně dvacetiminutové třetiny, ve kterých
aktéři rozvíjejí témata, vyrovnávají se s omezeními, překonávají překážky, a to vše v komunikaci
s publikem, které má možnost výše zmíněné oblasti ovlivňovat.
V roce 2018 pokračoval seriál dlouhodobého improvizačního projektu činohry NdB v následujících
termínech: 23. 1., 27. 2., 24. 4., 21. 5., 18. 6., 29. 10., 29. 11., včetně velikonočního a vánočního
speciálního dílu 29. 3., respektive 18. 12. 2018.

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A MIKULÁŠKÁ NADÍLKA
2. 12. 2018
V neděli 2. 12. 2018 se před budovou Mahenova divadla, bezprostředně po skončení představení Jak
jsem se ztratil, aneb Malá vánoční povídka, uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
spojené s tradiční mikulášskou nadílkou pro dětské diváky i jejich rodiče.
Všechny přítomné svým vystoupením potěšil národopisný soubor Děcka ze Skoronic. Slavnostně
promluvili přední herec činoherního souboru pan Vladimír Krátký a katolický kněz Jan Hanák.
Moderování příjemného adventního večera se ujal herec činohry Národního divadla Brno, Martin
Sláma v roli Mikuláše.

LiStOVáNí.cz LUKÁŠE HEJLÍKA – CYKLUS SCÉNICKÝCH ČTENÍ
31. 1. 2018
28. 2. 2018
10. 4. 2018
17. 5. 2018
17. 9. 2018
10. 10. 2018
25. 11. 2018

Co by můj syn měl vědět o světě (Fredrik Backman)
A taková to byla láska (Anna Gavalda)
Kafe a cigárko (Marie Doležalová)
Holčička a cigareta (Benoit Duteurtre)
Kluk z kostek (Keith Stuart)
Svatá Barbora (Vojtěch Mašek, Marek Pokorný, Marek Šindelka)
Doppler (Erlend Loe)

SILVESTR S ČINOHROU NdB / SILVESTROVŠTÍ MILENCI NEBES
31. 12. 2018 Mahenovo divadlo
Poslední den v roce se kouzlo vánočních svátků propojilo s magií divadla v činohře NdB. Naši diváci
měli jedinečnou možnost se spolu s námi rozloučit s rokem 2018 příběhem větším než život sám.
Novinka letošní sezóny Milenci nebes návštěvníky unesla do světa zločinu, umění a především velké
lásky ve speciální neopakovatelné a odlehčené silvestrovské repríze, kde se mohlo stát vše! Navíc, na
každého diváka čekal ve foyer divadla uvítací drink.
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1.3

KONCERTY

V Mahenově divadle jsme pro diváky nejen v Brně, ale v celém Jihomoravském kraji, opět uspořádali
oblíbené koncerty. Využili jsme pro tyto produkce i šapitó, které se stalo, se svou polohou
v lužáneckém parku, velmi atraktivním místem pro pořádání koncertů. A tak od března až do května
byly vstupenky na všechny další koncerty prodávány právě do cirkusového stanu.
8. 1. 2018 - Kamelot
Skupinu Kamelot není třeba dlouho představovat. Toto brněnské hudební uskupení vzniklo již v roce
1982. V jeho nynější podobě jsou sice členové kompletně obměněni, jedno jméno ovšem zůstává
stále stejné - frontmana Romana Horkého. Horký spolu s Radkem „Bůčkem“ Michalem kapelu založili,
krom toho je autorem všech textů kapely a skladatelem hudby. Počáteční tvorba zařadila Kamelot do
škatulky Folk a country, kde je ostatně zařazen dodnes. V anketě časopisu Folk & Country byl Kamelot
v letech 1993 až 1999 pokaždé zvolen Skupinou roku a šest jeho alb bylo oceněno jako Deska roku.
Ke známým písním kapely, se mimo jiné řadí Zachraňte koně (získala ocenění Hit desetiletí ve Folk
a country hudbě), dále Slib, Honolulu, Island, a mnohé další. Komerčně nejúspěšnějším se stalo
rovněž Zachraňte koně - debutové album z roku 1990, které zaznamenalo více než 96 000 prodaných
nosičů a získalo multiplatinovou desku.
Koncert se konal pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a za podpory
statutárního města Brna.
27. 1. 2018 - Hana a Petr Ulrychovi se skupinami Javory a Javory beat – OHLÉDNUTÍ 2017
Ani tato koncertní sezona se neobešla bez oblíbených jmen sourozenců Ulrychových. V Mahenově
divadle vystoupili již čtvrtou sezonu, jejich koncerty jsou tak již tradicí, na kterou budeme navazovat
i nadále. Nedílnou součástí vystoupení jsou i skupiny Javory a Javory beat.
V roce 2014 uzavřeli Hana a Petr Ulrychovi padesát let veřejného působení řadou koncertů, při
kterých nechyběly obě větve Javorů. S názvem Půlstoletí se uskutečnily po celé republice a měly
mimořádný ohlas. Začínali brněnským dvojkoncertem na scéně Mahenova divadla, a to v neděli
16. 3. 2014. Po roce, v neděli 15. 3. 2015, se v Mahenově divadle uskutečnil jejich druhý koncert,
tentokrát s názvem Ohlédnutí. A téměř opět po roce, v úterý 24. 5. 2016 se k nám tito legendární
hudebníci vrátili do třetice, znovu se svým oblíbeným Ohlednutím.
Jejich koncerty jsou pokaždé žánrově velmi pestré. Zaznívají písně z bigbeatového období, také zvuk
houslí a cimbálu klasických Javorů a hitů raného javorovského období, dále skladby z nadžánrového
období současných Javorů a vzniku Javory beatu, nechybí však ani novější javorovský počin - unikátní
nástrojové souznění ve společné hře obou formací současně.
25. 2. 2018 - Kryštof – „JenomPísničkyTour 2018“
Kapela Kryštof se vrátila po deseti letech do divadelního prostředí!
Hodně se hrálo, ale i hodně povídalo a... a to bylo vše. Po velkolepých stadionech, obřích scénách,
ohňostrojích, konfetách a monstrózních led obrazovkách chtěl Kryštof úplně zpět. Na holé pódium,
tam, kde k písničkám potřebujete “jen” španělku a sami sebe. JenomPísničkyTour 2018.
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15. 3. - Sto zvířat - ELEPHANTTOUR 2018
Kapela STO ZVÍŘAT vešla do své dvacáté osmé sezóny jistým krokem a v plné formě.
Zvířecí devítičlenná sestava se po předloňském podzimu, kdy se koncertně věnovala sólovému albu
své zpěvačky Jany Jelínkové DÁMA S ČÁPEM, v roce 2018 opět vrátila ke klubovému programu
sestavenému ze svých třiceti největších pecek a hitovek. Diváci se tudíž mohou těšit na své oblíbené
songy jako Píseň, Poprvé, Alice se dala na pití, Podpaží, Nejkratší cesta, Škola a další, které ke zvířecí
koncertní atmosféře neodmyslitelně patří a jsou výběrem toho nejlepšího z jedenácti zvířecích alb.
Během koncertu zazní i pár písniček z Janina sólového alba, které do repertoáru kapely okamžitě
vklouzly. Vše navíc podtrhuje pro Zvířata typická žlutočerná pódiová prezentace a kabaretní
kostýmy. Jednalo se o první koncert v našem dočasném svatostánku v cirkusovém šapitó v parku
Lužánky.
4. 4. 2018 - Chantal Poullain za doprovodu kapely saxofonisty Štěpána Markoviče
Při druhém koncertě v lužáneckém parku (hudební scéna pro jarní měsíce Mahenova divadla) jsme
přivítali skvělou Chantal Poullain se svými šansony za doprovodu kapely saxofonisty Štěpána
Markoviče.
Chantal Poullain-Polívková je česko-francouzská filmová a divadelní herečka. Vystudovala divadelní
akademii v Ženevě, poté studovala v Anglii, hrála v několika francouzských a švýcarských televizních
filmech.
Šansony Chantal - to je hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná kapela
(saxofon Štěpán Markovič, kontrabas Jan Kořínek, klavír Ondřej Kabrna) a atmosféra sladké Francie.
Chantal zpívá jednak svoje vlastní písně, ale také tradiční francouzské šansony s šarmem jí vlastním.
Koncertem provází Chantal v češtině a díky svému charismatu okouzlí publikum, jak to umí jen ona.
Poullain vstoupila do povědomí českého publika už v osmdesátých letech, kdy spolu se svým
tehdejším manželem Bolkem Polívkou zazářila v představení Šašek a královna.
18. 4. 2018 – Midi Lidi
Elektropopová kapela Midi Lidi vznikla v roce 2006 na troskách seskupení Krásný Stěhovák Gerard &
Sexuální nábytek ve složení Petr Marek (zpěv, elektronika, klávesy), Markéta Lisá (zpěv, elektronika,
klávesy, saxofon), Prokop Holoubek (zpěv, bicí, klávesy, klarinet, kytara) a vizuální umělci Filip Cenek,
Magdalena Hrubá, Jiří Havlíček a Jan Šrámek (aka VJ Kolouch), vytvářející koncertní videoprojekce,
obaly alb a plakáty.
V roce 2007 Midi Lidi vydali album “Čekání na robota” u brněnského labelu X production. Album bylo
nominováno na cenu Anděl 2007. Díky úspěchu alba u české a slovenské kritiky i u posluchačů začala
kapela často koncertovat. V roce 2009 začali Midi Lidi pracovat na novém albu a zároveň hudbě
k filmu “Protektor” (r. Marek Najbrt).
Alba “Protektor” (soundtrack, Negativ) a “Hastrmans, Tatrmans & Bubáks” (Xproduction/ Malárie)
vyšla jen měsíc po sobě na podzim roku 2009. Midi Lidi za soundtrack obdrželi filmovou cenu Český
Lev, za desku “Hastrmans, Tatrmans & Bubáks” byli opět nominováni na cenu Anděl a vydali se na
“Bubáks tour” čítající přes 70 koncertů.
Midi Lidi jsou známí tím, že rádi a často koncertují, odehráli mnoho koncertů v ČR a na Slovensku, ale
i v Polsku, Rusku, Anglii, Německu, Španělsku či Chorvatsku. V Čechách a na Slovensku už patří ke
stálicím velkých festivalů.
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19. 4. 2018 - Petr Bende & Band a Cimbálová muzika Gromba
Petr Bende & Band a Cimbálová muzika Gromba nabízí ojedinělé, netradiční propojení pop-rockové
kapely a klasické cimbálky.
Na koncertě, při němž se mísily různé hudební styly, zazněly známé písně Petra Bende jako např. Nad
horů svítá, Anděl perutí mách, Tráva, a také známé světové hity v netradičním aranžmá.
Poprvé v Brně, netradičně v ŠAPITÓ NÁRODNÍHO DIVADLA, s novým programem pro rok 2018.
Nechyběli vzácní hosté! Koncert nadchl jak svojí akustickou intimitou, netradičním hudebním
ztvárněním, tak i svou energií.
Jedinečný koncert a sestava, která slaví úspěchy nejen u nás, ale i v zahraničí.
16. 5. 2018 – Radůza
Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové" životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila
Zuzana Navarová a již tři dny na to zpívala ve svatyni českých zpěváků, v pražské Lucerně. O pár týdnů
později zde pak triumfovala jako „předskokanka" slavné americké písničkářky Susanne Vega, o šest
let později měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi
úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala několik
zlatých Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík. Díky své jedinečnosti a originálním písním,
čerpajících především z české tradice, zaujala i publikum v zahraničí, například Polsku a ve Francii.
Tentokrát nám představila se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. V lužáneckém Šapitó zazněly
nejen písně z alba Marathon příběh běžce, ale i písničky z prvních desek a také ty, které jsou zbrusu
nové a na své vydání na nosiči teprve čekají. Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních
nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy, jako například v nádherných baladách
Madeleine nebo Jeannine, které se staly skvostem jejího repertoáru.
20. 5. 2018 – Ukulele orchestra jako Brno
Od svého vzniku na konci roku 2010 absolvovala kapela více než 300 veřejných vystoupení, od letních
festivalů a vystoupení na náměstích přes klubové hraní nebo soukromé a firemní oslavy až
po komornější akce v rámci divadelních představení. Natočila již pět CD coververzí - v roce 2012 CD
„Živě z Brna/Live from Brno“, v roce 2013 CD „A Little Less Conversation“, v roce 2014 CD „Mad
World“, v roce 2016 bonusové EP autorských písní „UOjB hraje Škaredou holku“ a CD "Hity z kazety"
a v roce 2017 CD "Here Come Your Men". Je zařazena do České knihy rekordů jako kapela s největším
počtem hráčů na ukulele. Repertoár UOjB se postupně rozrůstá a obměňuje, v tuto chvíli ho aktivně
tvoří více než 70 coververzí popových, rockových, zejména ale tanečních hitů různých světových
interpretů.
21. 5. 2018 - Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Ondřej Havelka - všestranně talentovaný entertainer, který se už od studentských let věnuje
interpretaci jazzové a populární hudby 20. a 30. let jako zpěvák, tanečník a stepař. Natočil 6 alb
s Original Prague Syncopated Orchestra. V roce 1995 vytvořil jako scénárista, interpret i režisér sérii
tří klipů. Jeden z těchto klipů získal ocenění na Czech Grammy 1995 jako “Klip roku”. Jiný - „Jingle
Bells“ - byl zakoupen a vysílán na MTV-Latin. V témže roce pak založil i vlastní swingový big-band
Melody Makers, se kterým v současné době vystupuje. Zabývají se autentickou interpretací populární
hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým.
Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového spektra, sweet and hot,
od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. Stylizace koncertní show
sleduje ve všech detailech typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů a celkovou
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režií představení konče. Strhující hra orchestru je korunována výkony sólistů, především pak
uměleckého ředitele bandu - zpěváka, speakera a tanečníka Ondřeje Havelky. Další svižný večer
v jejich společnosti proběhl 21. 5. 2018 v lužáneckém parku v Šapito.
1. 11. 2018 – Bratři Ebenové
Bratři Ebenové jsou na české hudební scéně pojmem, jejich originalita je neuvěřitelná. V hudbě
vychází z více směrů, hrají na různé neobvyklé hudební nástroje, navíc ve spojení s výjimečnými texty
Marka Ebena vytváří opravdu neotřelé hudební těleso. Vystoupení těchto umělců, které se
uskutečnilo v Mahenově divadle ve čtvrtek 1. 11. 2018, byl zážitek!
V době vydání prvního alba působila kapela jako bratrské trio - Marek, Kryštof a David. Svým
přístupem byli zcela ojedinělí. Kapela je proslulá svým nenapodobitelným „ebenovským zvukem"
dodnes. Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena (1929 – 2007) dostali klasické
hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky.
Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Davida tvoří kapelu rytmika působící mimo jiné
v kapele ETC Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse)
a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající jazzový
kontrabasista Jaromír Honzák.
Koncertně hrají průřez tvorbou od prvního alba "Malé písně do tmy" (1984) až po poslední "Čas
holin" (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější.
9. 12. 2018 - Pražský výběr
Komorní divadelní prostředí v prosinci ožilo návštěvou české rockové skupiny, založené již v roce
1977 zpěvákem Michaelem Kocábem. Řeč nebyla o nikom jiném, než o legendárním Pražském
výběru. Jejich koncert proběhl v Mahenově divadle v neděli 9. 12. 2018.
Během své působnosti natočil Pražský výběr vedle kultovního alba “Straka v hrsti”, které se
“samizdatovým” způsobem rozšířilo po celé zemi, i další alba a filmové hudby. Má na svém kontě
řadu vyprodaných sportovních hal, zahraniční koncerty a také celovečerní autobiografický film
“Pražákům je hej”. Za připomínku stojí koncert “Adieu CA” k příležitosti ukončení okupace ČSSR
sovětskou armádou, na kterém hostoval i Frank Zappa, dále koncert na Floridě pro kubánské
uprchlíky, či koncertní turné 2012, které zhlédlo v součtu přes 100 000 fanoušků.
Pražský výběr hraje dodnes ve svém nejpopulárnějším složení Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém
Čok, Klaudius Kryšpín a Jiří Hrubeš.
16. 12. 2018 – Anna K.
Fanoušky oblíbená, hudebními kritiky oceňována, několikanásobná zpěvačka roku, Anna K. vyrazila
na akustické předvánoční turné a se svou kapelou nám představila nejen své, ale i nejnovější písně
z jejího úspěšného alba Světlo v akustických aranžích. V rámci tohoto turné jsme přivítali zpěvačku
i v Mahenově divadle, a to v neděli 16. 12. 2018.
Anna K. je česká zpěvačka a držitelka 5 ocenění Anděl. Pravidelně se objevuje také v nominaci ankety
Žebřík časopisu Report, kde byla čtenáři zvolena Zpěvačkou roku v roce 2011, 2012 a 2013.
Její debut "Já nezapomínám" z roku 1993 měl velký komerční úspěch. Výrazný průlom pro ni však
znamenala až o šest let později vydaná deska "Nebe", na které započala její hudební spolupráce
s životním partnerem Tomášem Varteckým. Jejich autorský tandem se plně rozvinul na albu "Noc na
zemi", následovaném v roce 2006 deskou "Večernice".
V roce 2010 zpěvačka úspěšně podstoupila léčbu rakoviny prsu. Její zkušenosti s bojem proti této
nemoci se odrazily i na nahrávce "Relativní čas".
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V roce 2013 se vydala na své první akustické turné, které mělo u fanoušků obrovský úspěch, a proto
se Anna K. rozhodla na jaře roku 2014 pokračovat dalšími koncerty.
19. 12. 2018 – Dan Bárta & Illustratosphere
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský
standard populární hudby. Dan Bárta se svou kapelou Illustratosphere okouzluje posluchače napříč
generacemi i hudebními žánry. V této sezoně jsme se na ně mohli těšit i v brněnském Mahenově
divadle, a to ve středu 19. 12. 2018.
Dan Bárta, několikanásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se
zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus
Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky
s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně připravuje páté řadové album. Ochutnávky
z něj představili v obměněné sestavě s mezinárodně uznávaným bubeníkem Martinem Valihorou na
"Mezi vrcholy tour 2018".
Jmenovitě tak, krom Dana Bárty, vystoupili Filip Jelínek (trombon, klávesy, perkuse, zpěv), Robert
Balzar (kontrabas, basa, zpěv), Martin Valihora (bicí) a Miroslav Chyška (kytary).
21. 12. 2018 - Vánoční koncert Václava Hybše
Václav Hybš s orchestrem je jedním z nejznámějších hudebních těles u nás i v zahraničí. Jeho
nahrávky jsou již víc jak čtyřicet let známy po celé Evropě, ale také v USA, Kanadě, Austrálii
a Japonsku. Repertoár orchestru je mnohostranný - interpretuje pop-music, swing, muzikál, operetu,
ale i lidovou a dechovou hudbu. Pro svou přizpůsobivost je vyhledáván našimi i zahraničními umělci
z nejrůznějších hudebních žánrů. Hlavním hostem letošního koncertu byla první dáma naší operety
Pavla Břínková.
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1.4

EDUKAČNÍ ČINNOST

1.4.1 OPERA
KROK ZA OPONU
Edukativní projekt, který se začal realizovat od roku 2015, nabízí jedinečnou možnost nahlédnout
do zákulisí inscenace přímo na jevišti divadla. Spolu s režisérem inscenace, dramaturgem, sólisty,
sborem a s orchestrem pod vedením šéfdirigenta Marko Ivanoviće se návštěvníci seznámí zábavnou
formou detailně s operním dílem a konkrétní inscenací. Jsou pro ně připraveny i úkoly, jejichž
prostřednictvím se mohou zapojit přímo do vybraných částí opery. Od počátku projektu se již
uskutečnilo téměř 30 Kroků za oponu věnovaných různým titulům – od oper pro nejmenší diváky
(Čarokraj), přes Kroky zaměřené na základní a střední školy (Její pastorkyňa, Epos o Gilgamešovi,
Carmen ad.), až po program určený dospělým posluchačům (např. Powder Her Face). V roce 2017
a 2018 bylo možné díky grantu naši nabídku rozšířit nejen na brněnské studenty a obyvatele, ale
uskutečnit i výjezdní pořady, které směřovaly za studenty středních škol v Uherském Hradišti
a Tišnově a žáky základní školy v Bílovicích nad Svitavou. Naopak umožnili i dovést studenty ze škol
v Uherském Hradišti do Brna, kde se Krok k inscenaci Hry o Marii konal přímo na jevišti Janáčkova
divadla. Interaktivní zapojení posluchačů je jedním z našich hlavních cílů, protože osobní zkušenost je
nenahraditelným prožitkem, který posouvá hranice porozumění uměleckému žánru.
14. 3. 2018
3. 4. 2018
12. 10. 2018
16. 10. 2018
21. 11. 2018
20. 12. 2018

Příhody lišky Bystroušky (Divadlo Reduta – Brno)
Příhody lišky Bystroušky (Divadlo Reduta – Brno)
Její pastorkyňa (Uherské Hradiště)
Carmen (Tišnov)
Příhody lišky Bystroušky (Bílovice nad Svitavou)
Hry o Marii (Janáčkovo divadlo – Brno)
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PŘEDPREMIÉROVÉ KUKÁTKO
Dalším projektem, který má diváky blíže seznámit s připravovanými inscenacemi, jsou neformální
setkání s inscenátory a umělci, kde se posluchači dozví zajímavé informace "z tvůrčí kuchyně". Tento
formát nahradil předešlé Předpremiérové besedy.
6. 2. 2018
17. 3. 2018
9. 5. 2018
8. 11. 2018

P. I. Čajkovskij: Piková dáma
J. Teml: Kocour v botách – předpremiérový workshop pro děti
W. A. Mozart: Cosi fan tutte
L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky

LEKTORSKÉ ÚVODY
Lektorské úvody se konají ve foyer půl hodiny před začátkem vybraných představení. Mají za cíl
nabídnout přístupnou formou hluboký vhled do díla v rámci širokých dobových souvislostí a umožnit
tak zájemcům kvalitnější zážitek z operního představení. Tento formát se setkává se velkým diváckým
ohlasem.
11. 1. 2018
6. 2. 2018
22. 2. 2018
3. 3. 2018
21. 3. 2018
17. 4. 2018
25. 4. 2018
10. 5. 2018
7. 6. 2018
26. 6. 2018
14. 9. 2018
19. 9. 2018
11. 10. 2018
13. 10. 2018
18. 11. 2018
19. 11. 2018
21. 11. 2018
22. 11. 2018
23. 11. 2018
24. 11. 2018
25. 11. 2018

Hrabě Ory
Lazebník sevillský
Piková dáma
Carmen
Piková dáma
Powder Her Face
Powder Her Face
Hrabě Ory
Cosi fan tutte
Cosi fan tutte
Piková dáma
Piková dáma
Cosi fan tutte
Cosi fan tutte
Příhody lišky Bystroušky
Káťa Kabanová
Šárka
Šárka
Počátek románu
Osud
Věc Makropulos
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27. 11. 2018
30. 11. 2018
1. 12. 2018
2. 12. 2018
5. 12. 2018

Libuše
Zápisník zmizelého
Její pastorkyňa
Z mrtvého domu
Výlety páně Broučkovy

LEKTORSKÉ ÚVODY MET IN HD
Přímé přenosy z Metropolitní opery New York přináší impozantní výkony nejlepších světových
umělců v přímém přenosu s to v důstojném prostřední Divadla Reduta
27. 1. 2018
10. 2. 2018
24. 2. 2018
10. 3. 2018
31. 3. 2018
14. 4. 2018
28. 4. 2018
6. 10. 2018
20. 10. 2018
27. 10. 2018
10. 11. 2018
15. 12. 2018

Tosca
Nápoj lásky
Bohéma
Semiramis
Cosi fan tutte
Luisa Miller
Popelka
Aida
Samson a Dalila
Děvče ze Západu
Marnie
La traviata
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1.4.2 BALET
DOPROVODNÝ PROGRAM K PŘEDSTAVENÍ WEST SIDE STORY
29. a 30. 1. 2018 Brno, Výstaviště pavilon P
Projekt vznikl za spolupráce Baletu Národního divadla Brno a Ateliéru Divadlo a výchova DIFA JAMU
z potřeby propagovat činnost NdB u široké veřejnosti a podílet se na uměleckém vzdělávání dětského
a mladého publika v oblasti teorie a historie divadla. Projekt navazuje na zkušenosti z realizace
doprovodných programů k baletu Louskáček, které jsme během tří sezón rozšířili na čtyři formáty
práce s publikem. (Malování Louskáčka; Lektorský úvod pro děti k baletu Louskáček; Doprovodné
dílny pro základní školy; Metodické listy pro učitele). Realizační tým pod vedením vedoucí Ateliéru
Divadlo a výchova DF JAMU MgA. Radky Mackové tvořili posluchači II. ročníku ADaV DF JAMU. Za
NdB se na realizaci podílela PR a marketingová referentka Barbora Hniličková.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PŘEDSTAVENÍM LOUSKÁČEK 2018
Doprovodný program zahrnuje k vybraným představením jak lektorské úvody pro dospělé, tak
i bohatý program pro děti, který Balet NdB každoročně pořádá ve spolupráci s DF JAMU, Ateliérem
Divadlo a výchova (pod vedením MgA. Radky Mackové).

SOUTĚŽ MALOVÁNÍ LOUSKÁČKA
8. 12., 9. 12., 10. 12., 14. 12., 15. 12., 16. 12.,
22. 12., 28. 12. 2018 ve foyeru Janáčkova divadla.
Tradiční soutěž v malování, kdy děti mohou
v přestávce představení namalovat své dojmy
z prvního jednání Louskáčka. Výkresy jsou po
posledním představení posouzeny a vyhodnoceny
a výherci odměněni zajímavými cenami.

LEKTORSKÝ ÚVOD PRO DĚTI LOUSKÁČEK
15. 12. 2018 ve foyer Janáčkova divadla. Zábavný program pro
děti ve spolupráci s Ateliérem Divadlo a výchova Divadelní
fakulty JAMU a členky souboru NdB Kateřiny Matonohové
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DIVADELNÍ DÍLNY PRO ŠKOLY - S DĚTMI NA LOUSKÁČKA
5. a 6. 12. 2018 byly pořádány dílničky pro děti základních škol na Malé scéně v Mahenově divadle.
Zábavný program pro děti ve spolupráci s Ateliérem Divadlo a výchova Divadelní fakulty JAMU.
10. 12. 2018 dílna pro posluchače středních škol - budoucí pedagogy v Janáčkově divadle.

ÚVOD PRO DOSPĚLÉ LOUSKÁČEK
30. 11., 13. 12., 18. 12., 28. 12. 2018 ve foyer Janáčkova divadla Lektorské úvody s dramaturgem
Baletu NdB.

TANEC BRNO DĚTEM / KONCERT BALETNÍ ŠKOLY I. V. PSOTY
3. 6. 2018 Mahenovo divadlo
V rámci letité tradice koncertů žáků Baletní školy I. V. Psoty a jejich hostů, byl uveden další závěrečný
večer školního roku letos s podtitulem Z pohádky do pohádky. Tradičně vystoupili i hosté z Tanečních
konzervatoří a ZUŠ.
LEKTORSKÉ ÚVODY
Lektorské úvody se již staly tradičním doplňkem vybraných představení Baletu NdB a i přes výpadek
Janáčkova divadla neochabl zájem o jejich program. Dá se říci, že si úvody získaly stálé posluchače,
kteří projevují živý zájem o navštívené představení. Programem bývá seznámení se vznikem
konkrétního díla, zajímavostmi z historie a přípravy inscenace nebo krátká beseda s tvůrci
a interprety.
12. 1. 2018
14. 1. 2018
11. 2. 2018
19. 2. 2018
11. 3. 2018
22. 3. 2018
4. 4. 2018
29. 4. 2018
8. 5. 2018
12 5. 2018
29. 5. 2018
2. 6. 2018
27. 9. 2018
28. 9. 2018
8. 10. 2018
25. 10. 2018
31. 10. 2018
9. 11. 2018
27. 11. 2018
28. 11. 2018
9. 12. 2018
22. 12. 2018
30. 12. 2018

Black and White
Black and White
Edith, vrabčák z předměstí
Edith, vrabčák z předměstí
4 Elements
4 Elements
Spící krasavice
4 Elements
Labutí jezero
Labutí jezero
Labutí jezero
Labutí jezero
Edith, vrabčák z předměstí
Edith, vrabčák z předměstí
Spící krasavice
Spící krasavice
Spící krasavice
4 Elements
4 Elements
4 Elements
Louskáček
Louskáček
Louskáček
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1.4.3 ČINOHRA
ODBORNĚ - KRITICKÝ WEB
Thálie na labuti
Je odborně-kritický web, který byl roku 2015 zřízen z přímé iniciativy činohry NdB, jako populárněvědecká platforma, jejímž ústředním objektem zájmu je produkce činohry Národního divadla Brno,
vnímaná prizmatem divadelních publicistů renomovaných i začínajících. Dynamicky se rozvíjející
formát pro hlas odborníků, veřejnosti, i uměleckých kolegů či studentstva. Ostře, nekompromisně,
konkrétně a komplexně!
Thálie na labuti operuje na pomyslném území pětice základních rubrik:
Nacht kritik (Labuť noční)
články, které prostřednictvím pouhých několika úderných vět
shrnou bezprostřední dojmy z právě viděné inscenace.
Referentem v tomto případě nutně nemusí být divadelní kritik, ale osoba s komplexním kulturním
přehledem a většinou i niterným vztahem k ústřednímu tématu dané produkce, jako adekvátní vzor
diváka, pro něhož je inscenace určena. V roce 2018 na Thálii na labuti v tomto ranku přispívali
především studenti brněnských vysokých škol s humanitním zaměřením (divadelní věda,
germanistika, dramaturgie a literární komparatistika).
Subjektivní kritika (Labuť divoká)
zahrnuje odborné studie autorů, kteří nemusí vždy vzejít
přímo z okruhu divadelního, ale jsou s tématem inscenace spjati profesně, osobně či jinak. Titulní
divokost příspěvků je posléze definována absencí předem vymezených tematických mantinelů,
v nichž se má daný autor pohybovat. Do rubriky v roce 2018 přispěli kromě jiných na příklad externí
spolupracovnice Českého rozhlasu a pedagožka Kateřina Szczepaniková nebo publicista Miroslav
Seifert svými texty k inscenacím Marie Stuartovna, Roky a kroky a Věra.
Analytická kritika (Labuť hloubavá)
je královnou kritické části Thálie na labuti. V jejím hájemství
se pohybují ti, jimž je vlastní komplexní analytická kritika. Právě snaha o renesanci vrcholné kritické
disciplíny, jejíž tradici v domácím kontextu pomáhali budovat například F. X. Šalda, Jan Grossmann,
Sergej Machonin či Jan Císař, a která v posledních letech zažívá v našich zemích razantní ústup
z někdejší slávy, byla jedním z iniciačních motivů vzniku odborně-kritického webu NdB. Pozvání do
příbytku Labutě hloubavé v roce 2018 laskavě přijali mimo jiné literární kritik a historik Erik Gilk či
umělecký šéf divadla Buranteatr Juraj Augustín.
Publicistika (Labuť chechtavá)
zde je čtenáři dopřán odpočinek od kritických výpadů
a poskytnut prostor tvůrcům inscenací. Prostor pro rozhovory, ankety a další publicistické žánry.
Prameny a média (Labuť archivní)
tato rubrika je vyhrazena všem zájemcům o hloubání nad
inscenacemi Mahenovy činohry, k dohledání zde totiž jsou nejrůznější informace z jejich zrodu, jako
například návrhy kostýmů, nástin dramaturgicko-režijních koncepcí, či ukázky textových úprav.
Odborně-kritický web Thálie na labuti, zřízený činohrou Národního divadla Brno vychází z našeho
pevného přesvědčení, že přítomnost soustavné kritické reflexe je jedním ze základních předpokladů
kvalitativního vzestupu umělecké produkce v prostoru a čase. Tento symbiotický vztah by však
zároveň měl fungovat v obou směrech. I proto primárním záměrem „labutího“ webu je být jednou
z platforem pro setrvalý rozvoj divadelní kritiky (nejen) v Čechách.
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LEKTORSKÉ ÚVODY
V průběhu roku 2018 se v Mahenově divadle i Divadle Reduta pravidelně konaly lektorské úvody
k vybraným představením. Atraktivní vstupní slovo dramaturga, režiséra nebo dalšího člena
realizačního týmu, týkající se konkrétní inscenace. Stručný, leč v rámci časových omezení komplexní
vstup do tématu, možnost zodpovězení případných dotazů i výzva k otevření diskuze.
6. 1. 2018
15. 1. 2018
16. 1. 2018
20. 1. 2018
30. 1. 2018
4. 2. 2018
7. 2. 2018
12. 2. 2018
13. 2. 2018
26. 2. 2018
5. 3. 2018
6. 3. 2018
12. 3. 2018
13. 3. 2018
18. 3. 2018
26. 3. 2018
3. 4. 2018
14. 4. 2018
19. 4. 2018
25. 4. 2018
27. 4. 2018
28. 4. 2018
2. 5. 2018
11. 5. 2018
13. 5. 2018
14. 5. 2018
2. 6. 2018
15. 6. 2018
16. 6. 2018
18. 6. 2018
19. 6. 2018
11. 9. 2018
18. 9. 2018
7. 10. 2018
20. 10. 2018
22. 10. 2018
6. 11. 2018
12. 11. 2018
13. 11. 2018
24. 11. 2018
18. 12. 2018

Hoří v sadě rodném květ
U Kočičí bažiny
Odyssea
Je třeba zabít Sekala
Želary
U Kočičí bažiny
Paní z moře
Želary
Hoří v sadě rodném květ
Petrolejové lampy
Věra
Věra
Odyssea
U Kočičí bažiny
Je třeba zabít Sekala
Želary
Je třeba zabít Sekala
Kdo je pan Schmitt?
Petrolejové lampy
Paní z moře
Zázrak v černém domě
Zázrak v černém domě
Zázrak v černém domě
U Kočičí bažiny
Petrolejové lampy
Zázrak v černém domě
Zázrak v černém domě
Marie Stuartovna
Marie Stuartovna
Marie Stuartovna
Marie Stuartovna
U Kočičí bažiny
Teror
Věra
Milenci nebes
Milenci nebes
Roky a kroky
Kdo je pan Schmitt?
Něco za něco
Roky a kroky
Jánošík Revisited
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1.5

FESTIVALY, ZÁJEZDY, VÝZNAČNÍ HOSTÉ, SPOLUPRÁCE

1.5.1 OPERA
FESTIVALY
ČR
Festival Smetanova Litomyšl
17. 6. 2018
koncert Ecce Cor Meum (účast sboru NdB)
29. 6. 2018
Faust a Markéta
30. 6. 2018
Její pastorkyna
Festival OPERA NOVA 2018; Praha
23. 6. 2018
Pravidla slušného chování v moderní společnosti
Festival DIVADLO; Plzeň
15. 9. 2018
Pravidla slušného chování v moderní společnosti
ZAHRANIČNÍ
Bydgoszcz Opera Festival; Bydgoszcz, Polsko
29. 4. 2018
Hubička
ZÁJEZDY
ČR
14. 1. 2018
25. 10. 2018

La travina; Zlín
Libuše – koncertní provedení Filharmonie Zlín a sbor NdB; Zlín
ZAHRANIČNÍ

13. 7. 2018
14. 7. 2018
9. 8. 2018

Tosca; Regensburg (Německo)
Tosca; Regensburg (Německo)
Gala koncert; Villlach (Rakousko)

DISLOKACE OPERNÍHO SOUBORU
Operní představení pod širým nebem na hlavním nádvoří hradu Špilberk:
3. 6. 2018
Tosca
5. 6. 2018
Opera Gala
6. 6. 2018
Nabucco
10. 6. 2018
La traviata
2. 7. 2018
Carmen
4. 7. 2018
La traviata
6. 7. 2018
Polská krev
8. 7. 2018
Don Giovanni
28. 8. 2018
La traviata
5. 9. 2018
Tosca
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SPOLUPRÁCE OPERY NdB
ENSEMBLE OPERA DIVERSA v Divadle Reduta
Ensemble Opera Diversa je nezávislý soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří tvoří
a provádějí živou hudební a vokální tvorbu. Vedle klasické tvorby je jádrem činnosti původní komorní
hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase a Pavla Drábka. Od počátků (1999) se ze souboru vyvinula
hudební společnost, která uskutečňuje kolem čtyřiceti vystoupení a představení ročně. Na svém
kontě má tři celovečerní opery, dvě desítky původních minioper, desítku původních orchestrálních
skladeb a velké množství klasického repertoáru. Ensemble tvoří soubor zpěváků, komorní orchestr
(pod vedením koncertního mistra Jana Bělohlávka), který je vyhledávaným interpretem klasické
i nové hudby, a komorní sbor Ensemble Versus (pod vedením Vladimíra Maňase).
Projekty uskutečněné v roce 2018:
13. 5. 2018
9. 6. 2018
20. 6. 2018
21. 11. 2018
22. 11. 2018

Jsem kněžna bláznů – Lenka Nota (libreto Olga Sommerová)
Vina – Otakar Zich
Transylvánie – Iva Bittová, Kurt Schwerzig, HK Gruber
Šárka – Leoš Janáček (koncertní provedení)
Šárka – Leoš Janáček (scénické provedení)

HOSTÉ OPERY
Rafael Alvarez, Gustav Beláček, Peter Berger, Zdislava Bočková, Soňa Červená, Anda-Louise Bogza,
Csilla Boross, Aleš Briscein, Jiří Brückler, Jaroslav Březina, Luis Cansino, Václav Cikánek, Markéta
Cukrová, František Ďuriač, Richard Haan, Jiří Hájek, Lucie Hájková, György Hanczár, Tadeáš Hoza,
Maida Hundeling, Iveta Jiříková, Tomáš Kořínek, Kateřina Kněžíková, Stefan Kunath, Michaela
Kušteková, José Manuel, Eduard Martynyuk, Martina Masaryková, Luciano Mastro, Martin Matoušek,
Matuš Mazár, Ladislav Mlejnek, Ondrej Mráz, Petr Nekoranec, Marek Olbrzymek, Sung Kyu Park,
Annalena Persson, Alžběta Poláčková, Jiří Miroslav Procházka, Nataya Romaniw, Peter Račko, Pavol
Remenár, Svatopluk Sem, Lenka Schallenberger, Petra Šimková, Josef Škarka, Martin Šrejma, Eva
Štěrbová, Jakub Tolaš, Eva Urbanová, Magnus Vigilius, Marián Vojtko, Aleš Voráček, Gianluca Zampie
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1.5.2 BALET
FESTIVALY
ZAHRANIČNÍ
63. music festival Piešťany; Piešťany, Slovensko
14. 6. 2018
hostování na Piešťanském festivalu s inscenací baletu Black and White.
XIV. Magyar Táncfesztivál Győrben; Györ, Maďarsko
23. 6. 2018
vystoupení sólistů v rámci Galavečera Maďarského tanečního festivalu

Birgitta Festival; Tallinn, Estonsko
16., 17. 8. 2018
Balet NdB se představil
na prestižním severském festivalu Birgitta
v estonském Tallinu. Ve dvou večerech uvedl
tituly Black and White a Made in USA za
doprovodu orchestru Janáčkovy opery, a to
v starobylých ruinách středověkého kláštera
Pirita.

ZÁJEZDY

ČR
1. 2. 2018
21. 9. 2018
26. 9. 2018

Kontrasty
Baletní Gala
Gnawa

Jihočeské divadlo; České Budějovice
Zámek Valtice
Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava

ZAHRANIČNÍ
27. 4. 2018
4. 5. 2018
16. 6. 2018
9. 8. 2018

Black and White
Baletní gala Die Welt zu Gast in München
4 Elements
Chorvatské národní divadlo v Záhřebu
Black and White
Státní divadlo v Košicích; Slovensko
Spící krasavice, miniatura Black Swan, choreografie Officer Krupke a America
z West Side Story
Villach; Rakousko

24., 25., 28. 8. 2018
sólista Ivan Popov vystoupil s první sólistkou Estonského národního baletu
z Tallinu Alenou Shkatulou
Tampere Ballet Gala 2018; Finsko
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DISLOKACE BALETNÍHO SOUBORU
Letní baletní koktejl 2018
31. 8 - 3. 9. 2018 nádvoří hradu Špilberk
Z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla byl Balet NdB nucen
hledat i jiná a pro balet netradiční prostředí ke hraní mimo
budovy NdB. Loni se se historicky poprvé uvedl se stejným Open
Air projektem na Biskupském dvoře v Brně, v roce 2018 nově
vyzkoušel prostory nádvoří hradu Špilberk. Open Air koncert byl
složený ze tří zcela nových choreografií vytvořených speciálně pro tuto
příležitost. Mário Radačovský uvedl v tomto „výročním“ roce kreaci
věnovanou roku 1968. Kromě vážných témat v letním tanečním
koktejlu nechyběla ani láska a humor. Markéta Pimek Habalová
roztančila svou choreografií Bonsoir Brel nádherné nadčasové šansony
Jacquese Brela a Martin Svobodník připravil dílo edukativního a
zábavného charakteru s názvem O hudbě a tanci. Jedno představení

bylo z důvodu deštivého počasí zrušeno.
HOSTÉ BALETU
REKVIEM ZA NEKONEČNO - PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET
3. 2. 2018 Mahenovo divadlo
Pražský komorní balet, naše přední profesionální nezávislé
taneční těleso přivezlo do Brna složený program z choreografií
Rekviem za nekonečno a Nevyřčené ticho Tomáše Rychetského
a Chvilka POEzie Marka Svobodníka.

VÝZNAČNÍ ZAHRANIČNÍ HOSTÉ
Jekatěrina Osmolkina, Mariinské divadlo Sankt Petěrburg
Princezna Aurora, Spící krasavice 29. 4. 2018
Leonid Sarafanov, Michajlovské divadlo Sankt Petěrburg
Princ Desiré, Spící krasavice 29. 4. 2018
Maxim Čaščegorov, Bavorský státní balet Mnichov
Princ Siegfried, Labutí jezero 1. 6. 2018
Princ Désiré, Spící krasavice 31. 10. 2018
Louskáček 8., 9., 10. 12. 2018
Andrej Szabo, SND Bratislava
Louskáček 22., 23. 12. 2018
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1.5.3 ČINOHRA
FESTIVALY
ČR
Festival Setkání-Stretnutie; Zlín
19. 5. 2018
U Kočičí bažiny
Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů; Hradec Králové
22. 6. 2018
U Kočičí bažiny
Festival Poláčkovo léto; Rychnov nad Kněžnou
24. 6. 2018
Saturnin
Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů; Hradec Králové
28. 6. 2018
Strach jíst duši
ZAHRANIČNÍ
Festival divadiel strednej Európy; Košice, Slovensko
9. 9. 2018
Teror
ZÁJEZDY
ČR
7. 1. 2018
11. 2. 2018
8. 4. 2018
25. 6. 2018

Pohádka o nevyřáděném dědečkovi
Perníková chaloupka
Pohádka o nevyřáděném dědečkovi
Věra

Slovácké divadlo, Uherské Hradiště
Ostrožská Nová Ves
Jihlava
Česká Třebová

DISLOKACE ČINOHRY
Z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla a tím
pádem zvýšené kapacitní vytíženosti Mahenova
divadla byla činohra NdB nucena hledat i jiná
a pro činohru netradiční prostředí ke hraní mimo
budovy NdB. Diváci díky tomu mohli od února do
června 2018 navštívit náš nový dočasný divadelní
svatostánek cirkusové šapitó v parku Lužánky
a tam zhlédnout představení Rozmarné léto:
23. 2. 2018;
1., 4., 7., 8., 10., 21., 22., 23. 3. 2018;
5., 8., 15., 20., 21., 23., 24., 29. 4. 2018
9., 10., 12., 18., 23., 29., 30., 31. 5. 2018
1., 3., 7., 8. 6. 2018
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TELEVIZNÍ ZÁZNAMY PŘEDSTAVENÍ ČINOHRY NdB
 Ve dnech 23. a 24. 9. 2018 pořídila Česká televize více kamerový záznam našeho představení
„Je třeba zabít Sekala“ režiséra Martina Františáka.
 Ve dnech 24. a 25. 3. 2018 pořídila Česká televize více kamerový záznam úspěšného
představení Divadla Reduta „Vévodkyně a kuchařka“ režisérky Kamily Polívkové.

HOSTÉ ČINOHRY
2. 2. 2018 SLOVÁCKÉ DIVADLO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
RYCHLÉ ŠÍPY - JAROSLAV FOGLAR
Režie: Robert Bellan
Mahenovo divadlo
Legendární a vůbec nejúspěšnější divadelní komedie Slováckého Divadla v Mahenově divadle v Brně.
Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček, Rychlonožka nebudou chybět!
Rychlé šípy se staly okamžitě po premiéře jednou z nejúspěšnějších komedií Slováckého divadla
poslední doby. Není divu, vidět na vlastní oči Mirka Dušína i se svými věrnými přáteli stejně jako
zrádné Bratrstvo kočičí pracky se stalo lákadlem nejen na domovské scéně Slováckého divadla, ale
i mimo ni. Znalci Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy pětice vzorných
hochů, ale i dalších postav, které jako by z oka vypadly svým tištěným kamarádům.
Odehráno už je více než 400 repríz od roku 2000, kdy byla premiéra. Komedii Rychlé šípy vidělo už
více než 100 000 diváků!

29. 3. 2018 MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU – FRANTIŠEK HRUBÍN
Režie: Miroslav Hanuš
Mahenovo divadlo
Básnická povídka Františka Hrubína přináší křehký příběh první lásky i prvního setkání se smrtí. Hlavní
hrdina – mladík Vojta prožívá na prázdninách první sexuální dobrodružství s místní podivínkou
Tonkou i první skutečné milostné vzplanutí s Terinou, dívkou od kolotoče. Ve svém vyprávění se vrací
k zásadním momentům svého života, chvílím, kdy mladická nerozvážnost převážila nad
zodpovědností, chvílím, kdy hledal sám sebe a staral se o nemocného dědečka. Prožijte spolu s námi
atmosféru vlahých letních nocí, křehkých vzpomínek i bláznivou jízdu na kolotoči.

15. 4. 2018 HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA
KOCOUR V BOTÁCH – VLADIMÍR ZAJÍC
Režie: Kateřina Dušková
Divadlo Reduta
Zchudlá česko-francouzská komediantská rodina se ze sladké Francie vrací do Čech. Nad svým
neutěšeným životem a chudobou fňukají kočovní komedianti pouze do chvíle, než si vzpomenou, že
žít znamená hrát a hrát znamená žít. A jako z udělání narazí komedianti na naše divadlo, kde je teplo
a sucho. Rozhodnou se zahrát u nás starou bretaňskou pohádku o Kocourovi. Příběh o tom, jak černý
kocour pomohl svému pánovi, outsiderovi Mikešovi, získat bohatství i ruku princezny. Příběh
o chytrosti a o tom, že o své štěstí se musí člověk sám zasloužit.
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22. 6. 2018 SLOVÁCKÉ DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
MNOHO POVYKU PRO NIC – WILLIAM SHAKESPEARE
Režie: Zdeněk Dušek
Mahenovo divadlo
Jedna ze Shakespearových vrcholných veselých komedií (tzv. svátečních), napsaná roku 1599,
spolehlivě baví diváky i tvůrce skrze tři hlavní dějové zápletky. Dvě jsou milostné – mladí snoubenci
Héró a Claudio se mají brát, avšak jejich osudem neblaze zamíchá zlé nařčení z nevěry, zapřisáhlí
odpůrci vdávání a ženění Beatrice a Benedik zase přes nejednu slovní bouři přece jen zdárně doplují
do přístavu manželského, třetí zápletka přivádí na scénu komicky popletené strážce veřejného
pořádku, kteří nevědomky a vlastně náhodou rozpletou nepříznivé nitky osudu a přispějí k dobrému
konci, jak se na správnou komedii sluší.
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1.6

NOMINACE A OCENĚNÍ NDB

INTERNATIONAL OPERA AWARDS
Nominace
Kategorie:
Nejlepší festival
Mezinárodní festival Janáček Brno

CENA DIVADELNÍ KRITIKY ZA ROK 2017
Ženský herecký výkon
Ivana Hloužková

role: Emmi Kurowski

inscenace: Strach jíst duši

Nominace
Kategorie:
Tomáš Rusín

Scénografie
Láska na dálku, režie Jiří Heřman, dirigent Marko Ivanović

Kategorie:
Divadlo roku
Opera Národního divadla Brno

CENA DIVADELNÍCH NOVIN 2017/2018
Nominace
Kategorie:

Hudební divadlo

Michal Nejtek za autorství, Jiří Adámek za autorství a režii a Pavel Šnajdr za hudební nastudování
inscenace opery Pravidla slušného chování v moderní společnosti

SUKCES MĚSÍCE DIVADELNÍCH NOVIN
Cirkusové šapitó Národního divadla Brno
Faust a Markéta

CENA FEDORA PRIZE - FINÁLE
Fedora je evropská platforma, nezisková organizace, která sdružuje filantropy opery a baletu. Fedora
sdružuje 80 členů (divadelních domů) a podporovatele z 20 zemí světa. Posláním organizace je
podporovat talenty a umělecká díla prostřednictvím soutěží o ceny, které jsou poté využity na
financování nově vznikajících operních a baletních projektů. Ceny Fedora se udělují slibným týmům
koprodukčních partnerů a umělcům, kteří spolupracují při vytváření nových operních nebo baletních
koprodukcí. Balet NdB se zapojil do soutěže o Fedora Prize - ceny za kreativitu a inovaci v oblasti
opery a baletu za účelem podpory umělecké reprezentace s mezinárodním rozsahem.

62

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadla Brno za rok 2018
S připravovaným baletem Romeo a Julie, který bude mít premiéru 8. 3. 2019 v Janáčkově divadle, se
kreativní tým Baletu NdB dostal nejprve do užšího výběru 16 tanečních souborů z celého světa. Bylo
to poprvé, kdy se do užšího výběru dostal projekt ze zemí bývalého východního bloku. V další fázi se
nám podařilo nasbírat nejvíce hlasů v online hlasování a poté jsme bojovali o finální výhru s úžasnými
soubory z Francie a Velké Británie. Jde o ohromný úspěch, zviditelnění a propagaci Baletu NdB
v Evropě.

CENA DIVA 2017 /2018
V rámci OpenAir koncertu na Zelném trhu byly uděleny i Ceny Diva za sezonu 2017 / 2018. O vítězství
a pořadí jednotlivých umělců a inscenací všech tří souborů rozhodovali jako každoročně diváci.
Zaměstnanci pak volili ze svého středu nejoblíbenějšího spolupracovníka napříč divadlem
a profesemi. Vítězové, kterým ceny předali jednotliví šéfové uměleckých souborů a ředitel NdB
Martin Glaser, získali kromě darů od partnerů a sponzorů divadla i originální dřevěné artefakty, které
vytvořil z materiálu starého jeviště Mahenova divadla - „prken, které znamenají svět“ vedoucí
zákaznického centra Martin Koplík. Moderátoři koncertu byli Hana Tomáš Briešťanská a Roman
Blumaier.
OPERA
Nejlepší pěvecký výkon
Nejlepší premiéra

Pavla Vykopalová
Faust a Markéta

BALET
Nejlepší taneční výkon
Nejlepší premiéra

Arthur Abram
West Side Story

ČINOHRA
Nejlepší herecký výkon
Nejlepší premiéra

Tereza Grossmannová
Rozmarné léto

HVĚZDA ZÁKULISÍ
Tomáš Nagel – tajemník Baletu NdB
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1.7

VÝSTAVNÍ ČINNOST NDB

Salon české a slovenské scénografie
4. 5. 2018 – 31. 5. 2018, Divadlo Reduta
Čtvrtý ročník výstavy představil scénografickou tvorbu více než tří desítek českých a slovenských
umělců. Výstava byla uspořádána v rámci festivalu Divadelní svět Brno 2018 a její součástí bylo také
mezinárodní symposium Poločas rozpadu 4.1 a program U-KAŽ & M-LUV, které proběhly v Tržnici
Brno.

Leoš Janáček | Osud
25. 10. 2018 – 30. 1. 2019, e-výstava
Výstavou Leoš Janáček |Osud zahájil archiv NdB projekt e-výstav, které budou bez prostorového
omezení zprostředkovávat historii NdB, ohlížet se za významnými událostmi a osobnostmi
a zveřejňovat často jedinečné dokumenty uložené v jeho depozitáři. Výstava vznikla u příležitosti 60.
výročí prvního uvedení opery a ucelený materiál k jednotlivým uvedením Osudu v NdB nabídnul
mnohé informace o opeře, vzniku a záměrech inscenací, jejich hodnocení, fotografie a také dostupné
videoukázky.

Janáčkovy rukopisy
17. 11. 2018 – 9. 12. 2018, Janáčkovo divadlo
Výstava ve foyeru zrekonstruovaného Janáčkova divadla provedla návštěvníky Janáčkovými rukopisy
od rané tvorby až po díla napsaná těsně před smrtí. Velkoformátové tisky představily úhledný rukopis
raných prací, zápisy na notovém i běžném kancelářském papíru, rychlé zápisky nápěvků mluvy a
soustředěné a emotivně vypjaté zápisy vrcholného období. Výstavu připravilo MZM ve spolupráci
s NdB a byla součástí doprovodného programu festivalu Janáček Brno 2018.

Romeo a Julie 1938
12. 12. 2018 – 11. 3. 2019, e-výstava
V prosinci 1938 zahájilo slavnou dráhu dílo Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie, dnes nejhranější baletní
zpracování tématu veronských milenců a nejčastěji uváděný Prokofjevův balet. Původní premiéra se
odehrála v NdB v choreografii Iva Váni Psoty a právě tomuto světově prvnímu uvedení byla věnována
druhá e-výstava archivu NdB. Vedle informací o inscenátorech a hlavních představitelích si její
návštěvníci mohli prohlédnout fotografie a další dochované obrazové dokumenty, přečíst hodnocení
v dobovém tisku, součástí e-výstavy byla také studie věnovaná okolnostem vzniku baletu a prvního
brněnského nastudování.

Jubilea a výročí
leden – prosinec 2018, e-portréty
Pravidelnými e-portréty umělců k aktuálním výročím navázal archiv na dříve oblíbené panelové
výstavky ve vestibulu Janáčkova divadla. V roce 2018 bylo připomenuto 42 osobností – žijících i
zemřelých významných členů a hostů NdB (např. Vlasta Fialová, Josef Karlík, Olga Skálová, Martin
Růžek, Hugo Haas, Jarmila Kurandová, Karel Šeda, Zdeněk Kaloč).
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1.8

DOKUMENTAČNÍ ODDĚLENÍ

1.8.1 ODDĚLENÍ UMĚLECKÉ DOKUMENTACE
V roce 2018 trvaly provizorní podmínky (depozitář v přechodném úložišti po dobu rekonstrukce JD),
jejich dopad na provoz oddělení byl však minimální a veškerá činnost vč. služeb pro veřejnost
probíhala plynule. Dle plánu pokračovaly i dlouhodobé úkoly – plnění databáze online archivu
(repertoár od r. 1884 do současnosti) a digitalizace fondů. Nově byla v lednu 2018 vytvořena stránka
Archiv NdB na Facebooku (facebook.com/ndbArchiv) a v říjnu 2018 zahájen projekt e-výstav. Cílem
těchto aktivit je bez prostorového omezení systematicky seznamovat veřejnost s historií NdB,
významnými osobnostmi a událostmi a doplňovat současnou činnost NdB o zajímavé pohledy do
minulosti. Oddělení umělecké dokumentace se články o historii podílelo také na magazínu NdB DIVA.
Sbírkotvorná činnost
Dokumenty vzniklé z činnosti NdB – převážně dokumenty v elektronické podobě (poměr
elektronických a fyzických dokumentů cca 80:20). Dokumenty vztahující se k premiérám, koncertům,
festivalům, zahraničním zájezdům, akcím, výstavám a osobnostem – 7 341 souborů o celkové
velikosti 134,4 GB (fotografie, grafika k inscenacím a projektům, elektronická propagace, spoty,
záznamy inscenací apod.); fyzicky uloženy programy, plakáty, pozvánky, vyhlášky. Nezahrnuje
kompletní materiál k festivalu Janáček Brno 2018 (termín pro uložení 3/2019).
Dlouhodobé úkoly
Online archiv, databáze inscenací – přírůstek ověřených inscenací v databázi za rok 2018 byl 606.
K 31. 12. 2018 bylo v online vyhledávání dostupných 4334 inscenací NdB včetně obsazení
a inscenačních týmů, což zahrnuje období od roku 1910 do současnosti.
Digitalizace dokumentů – během roku 2018 digitalizováno 1680 ks negativů (systematická
digitalizace); účelově byly digitalizovány pozitivy (fotografie a dokumenty), cca 1500 ks.
Služby interní
Příprava dokumentů, zhotovování listinných a digitálních reprodukcí dokumentů a záznamů pro
potřeby souborů, oddělení a jednotlivců NdB dle požadavků. V roce 2018 nejčastěji zpracovávány
rešerše a soupisové informace (zejm. z oblasti festivalů – DSB, Tanec Brno, inscenací, budov,
osobností a grantů/sponzorů – doklady plnění), připravovány výběry fotografií, soubory roztříděných
výstřižků, nahrávky inscenací a programy.
Služby pro veřejnost
Studovna oddělení umělecké dokumentace je přístupná veřejnosti ve vymezených hodinách každý
pracovní den po předchozí domluvě. V roce 2018 proběhlo ve studovně 58 badatelských návštěv
o průměrné délce 3-4 hodiny a 40 osobních konzultací. Nejvyhledávanějšími okruhy byly historické
inscenace NdB, osobnosti, budovy, scénografie, festivaly a historie souborů.
Poskytování informací – vyžádané informace o historii NdB a zpracování rešerší; v roce 2018 celkem
680.
Výpůjčky dokumentů – kvůli ochraně dokumentů jsou jejich fyzické výpůjčky v maximální možné míře
omezovány a nahrazovány službami na dálku, a to jak pro studijní, tak pro prezentační účely. V roce
2018 bylo uskutečněno 10 fyzických výpůjček dokumentů.
Služby na dálku – příprava a zaslání digitalizovaných dokumentů prostřednictvím datového úložiště,
elektronické pošty nebo na technickém nosiči dat; v roce 2018 celkem 278 služeb na dálku.
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Prezentační činnost
Stránka Archiv NdB na Facebooku kromě upoutávek a příležitostných pohledů do zákulisí oddělení
umělecké dokumentace přinášela v roce 2018 pravidelné portréty umělců – sólistů, členů
a významných hostů NdB. Výběr osobností vycházel z životních jubileí, případně ze souvislostí
s významnými událostmi. V roce 2018 bylo připomenuto 42 osobností (např. Vlasta Fialová, Josef
Karlík, Ivo Osolsobě, Olga Skálová, Jarmila Kurandová a další).
E-výstavy umožňují prezentaci širokého spektra dokumentů. Vzhledem k tomu, že se návštěvník k evýstavě může kdykoli po dobu 3 měsíců vracet, je možné v rámci e-výstav prezentovat i delší studie
a zvýšit tak jejich vzdělávací hodnotu. Projekt e-výstav byl zahájen na podzim 2018 a do konce roku
byly realizovány výstavy Leoš Janáček – Osud a Romeo a Julie 1938.
Spolupráce s médii, nakladatelstvími, kulturními organizacemi a partnerskými organizacemi
V rámci své činnosti spolupracuje oddělení umělecké dokumentace s médii, nakladatelstvími
a kulturními organizacemi při publikování fotografií a dokumentů z fondu oddělení a při realizacích
výstav. V roce 2018 proběhla spolupráce s Vltava Labe Media (Květy), Radioservis (ČRo), Masarykova
univerzita (Theatralia), Ústav divadelní a filmově vědy Slovenské akademie věd (Slovenské divadlo),
ČTK, Opera Plus, Vogue, Opus Musicum, Brněnský metropolitan, Taneční listy; JAMU Brno (publikace
Jiřina Ryšánková – Vstříc novým formám, Ve službách operety); spolupráce a příprava materiálu pro
výstavy DS Nopova a MZK Brno. S partnerskými organizacemi (zejm. Institut umění – Divadelní ústav)
spolupracuje oddělení umělecké dokumentace při rozšiřování databáze dokumentů o NdB.

1.8.2 ODDĚLENÍ HUDEBNÍ DOKUMENTACE
Hlavní činností oddělení hudební dokumentace je zajišťovat výrobu textových knih pro činoherní
inscenace v Mahenově divadle a v Divadle Reduta, výrobu hudebních materiálů pro operní orchestr,
klavírní výtahy, sborové party dle požadavků opery a baletu a výrobu materiálu pro operní a baletní
koncerty. V roce 2018 byly vyrobeny sady textů pro 10 činoherních inscenací a zakoupen a vyroben
kompletní materiál pro operu Don Carlos.
V současné době oddělení hudební dokumentace disponuje 5396 činoherními texty a 400 operními
tituly.
Oddělení hudební dokumentace provádí výběrová řízení na nákup hudebních nástrojů, eviduje
a zapůjčuje hudební nástroje pro členy orchestru NdB, spolupracuje s institucemi (např. DILIA,
RICORDI, Bärenreiter, JAMU, Institut B. Martinů) a zajišťuje ladění a opravy 27 klavírů, 28 pianin,
2 koncertních křídel, 3 cembal a jevištních varhan NdB.
Z důvodu provizorních podmínek a omezeného provozu oddělení během rekonstrukce budovy na
Rooseveltově 13 byly dočasně pozastaveny služby pro badatelskou činnost a veřejnost a půjčování
textových knih a hudebních materiálů bylo omezeno na oddělení a zaměstnance NdB a partnerské
organizace.
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2. FESTIVALY
2.1

FESTIVAL JANÁČEK BRNO

Celkový počet platících návštěvníků festivalu: 13 278 diváků
Průměrná návštěvnost festivalu: 95,14 %
Udělené záštity festivalu
Antonín Staněk – ministr kultury ČR
Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje
Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna
Nick Archer – velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice
David Maenaut – zástupce vlámské vlády ve střední Evropě
Čestný výbor festivalu
Robert Carsen – režisér
Petr Dvořák – ředitel ČESKÉ TELEVIZE
Astrid Koblanck – ředitelka Universal Edition Wien
Jakub Hrůša – dirigent
John Tyrrell – muzikolog (†)
Hlavní finanční podpory projektu
Statutární město Brno
Ministerstvo kultury
Jihomoravský kraj
Nadace Leoše Janáčka
Generální partner Metrostav a.s., IMOS BRNO a.s. a OHL ŽS, a.s.
VARS BRNO a. s.
Bohemian Heritage Fund

67

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadla Brno za rok 2018
Partneři projektu
Veletrhy Brno, a.s
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Masarykova univerzita
Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna
Turistické informační centrum města Brna
Moravská galerie v Brně
Hlavní mediální partner projektu
Česká televize

Anotace projektu
Program festivalu byl věnován 100. výročí vzniku Československé republiky a památce osobnosti
současné světové muzikologie Johna Tyrrella. Festival nabídl v hlavním programu celkem
35 produkcí. Uvedeno bylo Janáčkovo kompletní jevištní dílo. Festival slavil mimořádný úspěch nejen
po umělecké stránce, ale také z hlediska návštěvnosti českého a zahraničního publika. Festival
Janáček Brno 2018 navštívilo celkem 13 278 platících diváků, což představuje více než
95% průměrnou návštěvnost. Dvacet tři představení festivalu bylo zcela vyprodáno. Data z on-line
prodejů dokládají nákupy vstupenek například z Rakouska, Belgie, Kanady, Chorvatska, Dánska,
Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Itálie, Japonska, Malty, Nizozemska, Nového Zélandu, Norska,
Polska, Španělska, Švýcarska, Švédska, Velké Británie, Spojených států amerických a z mnoha dalších
zemí.
Festivalový program obohatily přední osobnosti a světoví tvůrci: režiséři Ivo van Hove, Robert Carsen,
Kornél Mundruczó, David Pountney, Alvis Hermanis, dirigenti Tomáš Hanus, Tomáš Netopil či Marko
Ivanović; koncertní část nabídla recitály Thomase Adèse nebo ansámblu Pavel Haas Quartet. Diváci
mohli navštívit produkce předních operních zahraničních souborů, ať již vlámské, velšské nebo
poznaňské opery. Ve výčtu superlativů festivalu by bylo možno dlouze pokračovat. Za všechny
jmenujme alespoň ještě úspěšné otevření Janáčkova divadla po rozsáhlé rekonstrukci a streaming
inscenace Příhody lišky Bystroušky v rámci platformy Opera Vision do celého světa. Festival nabídl
rovněž obsáhlý doprovodný program. Detailní program festivalu Janáček Brno 2018 uvádíme níže.

Program festivalu
OPERNÍ PRODUKCE
17. 11. Slavnostní zahájení festivalu, 19 h Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček – Příhody lišky Bystroušky premiéra
dirigent: Marko Ivanović, režie: Jiří Heřman
Janáčkova opera NdB
repríza 18. 11., 15 h
18. 11. Světové premiéry oper posluchačů HF JAMU, 19 h, Divadlo na Orlí
Jiří Najvar – Falstaff, Daniel Šimek – Neznámá
Komorní opera Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
repríza 28. 11., 19 h

68

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadla Brno za rok 2018
19. 11. Janáčkovo divadlo, 19 h
Leoš Janáček – Káťa Kabanová
dirigent: Ondrej Olos, režie: Robert Carsen
Janáčkova opera NdB
21. 11. Koncertní uvedení opery, 19 h, Divadlo Reduta (Mozartův sál)
Leoš Janáček – Šárka
verze z roku 1887, opera uvedena s klavírním doprovodem
dirigent: Gabriela Tardonová
Opera Diversa
Operní produkce
22. 11. Divadlo Reduta, 19 h
Leoš Janáček – Šárka premiéra
verze z roku 1887 v instrumentaci Ondřeje Kyase
dirigent: Gabriela Tardonová, režie: Kristiana Belcredi
Opera Diversa
repríza 28. 11., 19 h
23. 11. Mahenovo divadlo, 19 h
Leoš Janáček – Počátek románu, Rákoš Rákoczy premiéra
dirigent: Tomáš Krejčí, režie: Kristiana Belcredi
Konzervatoř Brno
repríza 26. 11., 19 h
24. 11. Mahenovo divadlo, 19 h
Leoš Janáček – Osud
dirigent: Jakub Klecker, režie: Jiří Nekvasil
Národní divadlo moravskoslezské
25. 11. Janáčkovo divadlo, 19 h
Leoš Janáček – Věc Makropulos
dirigent: Tomáš Netopil, režie: Kornél Mudruczó
Vlámská opera
27. 11. Výstaviště Brno (Pavilon P), 19 h
Bedřich Smetana – Libuše
dirigent: Robert Kružík, režie: Jiří Heřman
Janáčkova opera NdB
30. 11. Mahenovo divadlo, 19 h
Leoš Janáček / Annelies Van Parys –
Zápisník zmizelého scénické provedení
režie: Ivo van Hove
Muziektheater Transparant
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1. 12. Janáčkovo divadlo, 19 h
Leoš Janáček – Její pastorkyňa
dirigent: Gabriel Chmura, režie: Alvis Hermanis
Velké divadlo Stanisława Moniuszka v Poznani
2. 12. Výstaviště Brno (Pavilon P), 19 h
Leoš Janáček – Z mrtvého domu
dirigent: Tomáš Hanus, režie: David Pountney
Velšská národní opera
5. 12. Slavnostní závěr festivalu, 19 h, Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček – Výlety páně Broučkovy
dirigent: Jaroslav Kyzlink, režie: Sláva Daubnerová
Národní divadlo (Praha)
KONCERTY, RECITÁLY, KOMORNÍ ŘADA
18. 11. Památník Leoše Janáčka, 11 h
Leoš Janáček – Pohádka, Houslová sonáta,
1. X. 1905 („Z ulice“)
posluchači Hudební fakulty JAMU
20. 11. Aula rektorátu VUT v Brně, 19 h
Kvítí milodějné folklórní koncert
písně ze sběrů Leoše Janáčka
Q VOX, cimbálová muzika Danaj, ženský sbor Marína (Zvolen), Martin Jakubíček – varhany
23. 11. Divadlo Reduta (Mozartův sál), 19 h
Leoš Janáček – Královničky, Bohuslav Martinů – Špalíček (výběr z verze pro dětský sbor a klavír),
Karel Reiner – Květovaný kůň, František Domažlický – České písně pro dětský sbor a smyčcové
kvarteto
Dětský sbor Brno (spoluúčinkuje Miloslav Ištvan Quartett)
24. 11. Památník Leoše Janáčka, 11 h
Leoš Janáček – Zdenčiny variace,
Po zarostlém chodníčku – 1. řada (výběr), V mlhách,
Moravské tance (Čeladenský, Pilky)
Jan Jiraský – klavír
24. 11. Vila Löw-Beer, 15 h
Arnold Schönberg – Smyčcový kvartet č. 2
pro soprán a smyčcové kvarteto,
Béla Bartók – Smyčcový kvartet č. 3,
Leoš Janáček – Kvartet z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“
Andrea Široká – soprán
Škampovo kvarteto
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25. 11. Divadlo Reduta (Mozartův sál), 11 h
Bedřich Smetana – Macbeth a čarodějnice, Poetické polky op. 8, Poklad melodií,
Koncertní etuda C dur, Sonáta g moll
Klavírní recitál Jitky Čechové
25. 11. Vila Tugendhat, 15 h
Zoltán Kodály – Marosszéki táncok
Erich Wolfgang Korngold – Sonáta pro klavír č. 3
Slavko Osterc – Six petits morceaux
Leoš Janáček – V mlhách
Klavírní recitál Martina Kasíka
26. 11. Divadlo Reduta, 19 h
Chodníčky k lidové písni
folklórní koncert
Musica Folklorica
29. 11. Výstaviště Brno (Pavilon P), 19 h
Josef Suk – Pochod v nový život
Leoš Janáček – Amarus, Na Soláni čarták, Sinfonietta
dirigent: Gabriela Tardonová
Orchestr a sbor Janáčkovy opery NdB
Hudba hradní stráže a policie České republiky
1. 12. budova HF JAMU, 11 h
Komponovaný pořad Hudební fakulty JAMU
Posluchači Hudební fakulty JAMU
1. 12. Mahenovo divadlo, 15 h
Po nezarostlém chodníčku
folklórní koncert
Valašský vojvoda (Kozlovice), Národopisný soubor Podskalák (Troubsko),
Valašský soubor Kašava (Zlín), Skupina fašančářů ze Strání,
gajdoš a zpěvák Pavel Popelka, Věčně mladý Danaj (Strážnice)
2. 12. Divadlo Reduta (Mozartův sál), 11 h
Bedřich Smetana – Smyčcový kvartet č. 2 d-moll
Pavel Haas – Smyčcový kvartet č. 2 („Z opičích hor“)
Leoš Janáček – Kvartet pro dvoje housle, violu a cello
(„Listy důvěrné“)
Pavel Haas Quartet
Bicí Martin Opršál
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2. 12. Vila Tugendhat, 15 h
Leoš Janáček – Moravská lidová poezie v písních
Václava Krejčí Housková – soprán
Tomáš Král – baryton
Martin Kasík – klavír
3. 12. Divadlo Reduta (Mozartův sál), 19 h
Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku (1. řada),
Na památku, 1. X. 1905 („Z ulice“), Po zarostlém chodníčku
(2. řada), Narodil se Kristus Pán, Malostranský Palác,
Vzpomínka, V mlhách
klavírní recitál Thomase Adése
4. 12. Stadion Kounicova, 19 h
Leoš Janáček – Balada blanická, Taras Bulba
Jan Novák – Ignis pro Ioanne Palach
Bohuslav Martinů – Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány
Miloslav Kabeláč – Mysterium času
dirigent: Stefan Veselka
sbormistr: Michal Vajda
Filharmonie Brno
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity
Doprovodný program festivalu Janáček Brno 2018
KROK ZA OPONU
Příhody lišky Bystroušky
21. 11. 2018, 11 h, Bílovice nad Svitavou,
Kulturní sál u obecní hospody
LEKTORSKÉ ÚVODY
vždy 45 minut před začátkem operního představení, přednášející prof. Miloš Štěroň a doc. Jiří
Zahrádka
PIETNÍ AKT U HROBU LEOŠE JANÁČKA
25. 11. 2018, 13 h, Ústřední hřbitov Brno
Český akademický sbor, sbormistr Michal Vajda
VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY
17. 11. 2018, 10 h Bílovice nad Svitavou, 16 h Náměstí Svobody Brno
Rekonstrukce prvorepublikové akce spojené s prvním vánočním stromem pro Brno (ve spolupráci s
TIC Brno, ČČK a obcí Bílovice nad Svitavou).
BRNEM ZA JANÁČKEM
Jak jinak zaplnit volné chvíle mezi představeními a koncerty na janáčkovském festivalu, než se vydat
po stopách Leoše Janáčka Brnem. Vydejte se stezkou s průvodcem nebo jen tak sami s mapou,
navštivte místa, kde Janáček žil a tvořil či zajděte na oběd do jeho oblíbené hospůdky. Informace
o stezce, ale i řadu zajímavostí o Janáčkovi najdete na www.leosjanacek.eu
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VÝSTAVY MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V RÁMCI MFJB 2018
Rukopisy Leoše Janáčka
17. 11. – 9. 12. 2018, Janáčkovo divadlo (foyer)
Příhody lišky Bystroušky, rukopisy, dokumenty
vernisáž 19. 11. 2018, 17 h, Památník Leoše Janáčka
19. 11. – 22. 11. 2018
Doma u Janáčků
vernisáž 22. 11. 2018, 17 h, Mramorové sály MZM
22. 11. 2018 – 6. 1. 2019
OSTATNÍ VÝSTAVY
Výstava lidových krojů ve spolupráci s Moravským zemským muzeem
17. 11. – 5. 12. 2018, Janáčkovo divadlo (foyer)
„Až příjde večer…“
design inspirovaný moravským folklórem, výstava Vivien Babicové
17. 11. – 5. 12. 2018, Janáčkovo divadlo (foyer)
Janáček v Brně
17. 11. – 5. 12. 2018, Divadlo Reduta (foyer)
Cibulka, růže, tulipán
25. 11. 2018, 14.30 h, Jurkovičova vila
workshopy na téma lidové motivy ve spolupráci s Moravskou galerií
KONFERENCE O UMĚLECKÉ KRITICE
27. 11. 2018, Divadlo Reduta, Mozartův sál
ve spolupráci s Radou občanských iniciativ, z. s. a Katedrou hudební produkce JAMU v Brně
MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVĚDNÉ KOLOKVIUM
19. 11. – 21. 11. 2018, Masarykova univerzita,
Ústav hudební vědy FFMU
na téma Hudební kultura samostatného Československa (1918–1939) / Hudební kultura nového státu
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Průběh festivalu
Od 17. 11. do 5. 12. 2018 proběhl v Brně 6. ročník mezinárodního operního a hudebního festivalu
Janáček Brno 2018, jehož pořadatelem bylo Národní divadlo Brno. Festival nabídl 35 produkcí plus
doprovodný program (podrobnější program viz výše).
Slavnostní zahájení festivalu proběhlo v pátek 17. 11. 2018 v Janáčkově divadle. Tato událost byla
naprosto mimořádná, jelikož v sobě spojila slavnostní otevření Janáčkova divadla po rozsáhlé
rekonstrukci, premiéru nové inscenace souboru Janáčkovy opery NdB Příhody lišky Bystroušky v režii
Jiřího Heřmana a samotné slavnostní zahájení výjimečného ročníku festivalu, na kterém bylo
provedeno kompletní Janáčkovo jevištní dílo. Druhé představení Příhod lišky Bystroušky bylo živě
přenášeno do celého světa přes webový portál projektu Opera vision (proběhlo přes 10 000 zhlédnutí
tohoto záznamu do konce roku 2018) a vznikl zároveň záznam pro Českou televizi a Český rozhlas.
V rámci operní řady festival nabídnul pohostinská představení kompletních zahraničních operních
souborů – Věc Makropulos v provedení Vlámské opery, Z mrtvého domu v provedení Velšské národní
opery, Její pastorkyňa v provedení Velkého divadla Stanislava Moniuszka v Poznani, scénická verze
Zápisníku zmizelého v provedení Muziektheater Transparant.
Z tuzemských souborů na festivalu vystoupilo Národní divadlo (Praha) s operou Výlety páně
Broučkovy, Národní divadlo Moravskoslezské provedlo Janáčkův Osud. Na festivalu tak byla
zastoupena v roce výročí 100 let od založení Československa všechna česká národní divadla (Národní
divadlo Brno mělo kromě výše uvedené premiéry Příhod lišky Bystroušky na programu v rámci
festivalu také úspěšnou inscenaci Káťa Kabanová v režii Roberta Carsena, kterou připomnělo minulý
festival a inscenaci Smetanovy Libuše na brněnském výstavišti věnované výročí české státnosti).
Na objednávku festivalu připravily nové inscenace Konzervatoř Brno (Počátek románu a Rákoš
Rákoczy), soubor Opera Diversa (Šárka – tato opera byla kromě scénické podoby v nové
instrumentaci Ondřeje Kyase uvedena také koncertně v původní klavírní verzi). Janáčkova akademie
múzických umění připravila nové opery studentů kompozice JAMU, které měly v rámci festivalu svoji
světovou premiéru.
Festival uvedl v rámci koncertního programu dva velké orchestrální koncerty. V pavilonu P
brněnského výstaviště provedl janáčkovský program orchestr a sbor Janáčkovy opery NdB.
Na Stadionu Kounicova poté Filharmonie Brno představila program věnovaný skladbám spojeným
s osudovými roky Česko-slovenské historie.
Pestrá nabídka komorních koncertů představila v exkluzivních programech a prostorech výjimečné
interprety, jakými jsou klavírista a skladatel Thomas Adés, Pavel Haas Quartet, Jitka Čechová, Jan
Jiraský, Škampovo kvarteto, Martin Kasík a další. Velmi kladně byla přijata také řada tří folklorních
koncertů, které odkázaly na Janáčkův inspirační zdroj v lidové tvorbě.
Paralelně k hlavnímu programu festivalu probíhalo rovněž mezinárodní hudebně vědné kolokvium
(Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity), konference o hudební kritice v Divadle Reduta, pro děti
byly připraveny workshopy ve spolupráci Moravskou galerií. Operní produkce byly doplněny
lektorskými úvody Miloše Štědroně a Jiřího Zahrádky. Nechyběl ani oblíbený Krok za oponu souboru
Janáčkovy opery. Festival byl doplněn také atraktivními výstavami (kompletní program je přiložen
výše). V rámci festivalu byly předány ceny Nadace Leoše Janáčka Tomáši Hanusovi, Tomáši
Netopilovi, Thomasi Adèsovi, Pavel Haas Quartetu a dalším významným uměleckým osobnostem.
Organizační průběh festivalu byl hladký a postupoval podle předem naplánovaného časového
harmonogramu a produkčního plánu. Festival tak nabídnul všem návštěvníkům pestrý program
vysokých umělecký kvalit, hodnotné kulturní vyžití a divácké zázemí odpovídající úrovni mezinárodní
akce. Festival Janáček Brno získal nominaci na velmi prestižní cenu International Opera Awards
(http://www.operaawards.org).
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Celkové vyhodnocení splnění účelu projektu
Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na festival můžeme konstatovat, že cíle festivalu byly
naplněny. Festival oslovil v četné míře rovněž zahraniční návštěvníky. Projekt byl zrealizován dle
naplánovaného rozsahu plných 19 dní festivalu. Obrovský zájem o festival potvrdila návštěvnost,
která v průměru za celý festival překročila 95 procent a potvrdila neustále rostoucí tendenci festivalu
Janáček Brno (níže přikládáme příslušné grafy).
Mezi hlavními cíli projektu bylo připomenout formou prestižního bienále význam skladatelské
osobnosti L. Janáčka. Uspořádat festival evropské kategorie, na kterém budou díla interpretována
předními zahraničními a tuzemskými interprety. Mezi cíle projektu patřila podpora cestovního ruchu
do místa, které je pevně spjaté s osobností L. Janáčka. Cílem projektu bylo vzdělávat děti a mladé lidi
a vést je k trávení volného času s uměním (forma vzdělávacích workshopů). Cílem projektu bylo
rovněž vyvolat odbornou diskusi, hledat nové podněty a přicházet s novými poznatky ve spojitosti
s osobností L. Janáčka a příbuznými tématy. Neméně významným cílem bylo rovněž vzbudit
a podpořit zájem o Janáčkovu tvorbu u tuzemského a zahraničního publika v regionu, kde skladatel žil
a působil.
Janáček Brno 2018 svými výstupy v oblasti hlavního a doprovodného programu bezezbytku naplnil
vytyčené cíle projektu. Festival měl ve svém 6. ročníku rekordní tržby (13 278 platících diváků,
celkové tržby za vstupenky ve výši 4 021 666 Kč).
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VÝKONOVÉ UKAZATELE FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2008 - 2018
POČET PLATÍCÍCH DIVÁKŮ
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Přínos projektu pro cílovou skupinu
Projekt zasáhl díky pestrému programu širokou cílovou skupinu a byl velice kladně přijat. Páteří
projektu byla Janáčkova hudebně-dramatická tvorba. Díky importu kvalitních zahraničních
a domácích produkcí oslovil festival odbornou i laickou veřejnost, domácí i zahraniční návštěvníky.
Doprovodný program festivalu se zaměřil na specifické cílové skupiny. Část doprovodného programu
byla cílena na děti (workshop, Krok za oponu). Další linie doprovodného programu cílila na odborníky
– muzikology, novináře (hudebně vědné kolokvium, konference o hudební kritice).
Pokud se jedná o charakteristiku přínosu projektu pro cílovou skupinu, můžeme definovat několik
oblastí. Festival přináší svým návštěvníkům jedinečný umělecký zážitek, když představuje vybrané
špičkové inscenace a koncerty. Specifickou cílovou skupinu tvoří děti a mladí lidé. Zde je hlavní přínos
možno shledat ve vzdělávacím efektu projektu, ve vedení mladých lidí k umění (v publiku festivalu
jsou četně zastoupeni rovněž studenti). Zmínit je nutné také přínos projektu pro odbornou veřejnost,
formou diskusí nových poznatků.

Přínos projektu pro obor
Festival Janáček Brno si již získal pozici mezi festivaly „evropského formátu“ a budí patřičnou
pozornost a zájem nejen v ČR, ale rovněž v zahraničí (jak dokládají informace z on-line prodeje
vstupenek, které proběhly z více než 30 zemí celého světa a odborné zahraniční recenze). Festival
nabízí možnost návštěvy zahraničních a domácích operních a koncertních programů, doplněných
bohatým doprovodným programem.
Klíčové je zavedení tradice mezinárodního uměleckého festivalu, soustředěného kolem osobnosti
Leoše Janáčka, který vedle jevištních děl přesahuje i do dalších příbuzných oborů a cílí na široké
spektrum návštěvníků (odborná i laická veřejnost, domácí i zahraniční návštěvníci). Právě město Brno
je díky tomu, že v něm Leoš Janáček více než 40 let aktivně působil, k realizace festivalu naprosto
ideální.
Přínos projektu pro obor sestává primárně z nových poznatků a nových pohledů na interpretaci díla
L. Janáčka, setkávání odborné i laické veřejnosti v mezinárodním kontextu a osvětové činnosti u širší
veřejnosti (propagační kampaň festivalu, která dostává do povědomí Janáčkovo jméno v širším
kontextu).

Přínos projektu pro Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno 6. ročníkem Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno, který
je nejvýznamnějším projektem instituce, zvyšuje svoji prestiž, navazuje spolupráci s dalšími předními
evropskými operními domy, uměleckými soubory a osobnostmi, zahraničními návštěvníky,
odbornými kritiky i médii. Realizací festivalu vzniká kontinuita, na kterou může divadlo navazovat
a využít ji rovněž při dalších projektech (oslovování zahraničních a domácích návštěvníků, odborné
kritiky, hostování divadla v zahraničí atd.). Realizací festivalu je dosaženo lepších podmínek pro
rozvíjení odkazu díla Leoše Janáčka operním souborem, který nese Janáčkovo jméno.
Zároveň je nutné podotknout, že festival Janáček Brno by se nemohl konat bez opory silné
organizace, kterou je Národní divadlo Brno. Velké možnosti festivalu dávají tři krásné divadelní
budovy v čele s Janáčkovým divadlem, největším divadelním jevištěm v České republice. Národní
divadlo Brno do festivalu vkládá obrovský vklad v podobě práce svých zaměstnanců. Značným
přínosem jsou rovněž inscenace souboru Janáčkovy opery NdB, které mají velmi vysokou kvalitu.
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Přínos projektu pro Českou republiku
Festival oslovil jako významnou cílovou skupinu zahraniční návštěvníky, kteří spojují svoji návštěvu
festivalu často s dalšími místy v České republice (rozvoj kulturní turistiky s pozitivním dopadem na
region a množstvím multiplikačních efektů – v oblasti gastronomie, hotelů, dopravy atd.). Řada
zahraničních návštěvníků trávila ve městě Brně celou dobu konání festivalu – až 19 dní. Do
ekonomiky České republiky se takto dostaly prostředky (formou zvýšeného výběru daní), které by se
bez festivalu do příjmové strany rozpočtu České republiky jinak nedostaly.
Festival Janáček Brno je mezinárodní akcí, která důstojně reprezentuje Českou republiku v Evropě
a svým aktuálním dosahem v celém světě (mezi návštěvníky rovněž turisté z USA, Japonska, Austrálie,
Kanady, Nového Zélandu atd.). Janáček Brno se stává velmi silnou značkou, na jejímž posílení bude
do budoucna vhodné dále pracovat.

Udržitelnost projektu
Festival Janáček Brno svým 6. ročníkem posílil pozici mezinárodně etablované akce. Festival je
tradičně připravován jako bienále. Již nyní jsou v plném proudu přípravy 7. Mezinárodního operního
a hudebního festivalu Janáček Brno 2020. Konat se bude v termínu 8. 10. - 18. 10. 2020 v Brně.
Ročník 2018 je z pohledu pořádajícího NdB limitním. Rozšiřování nabídky představení i počtu sedadel
by bylo kontraproduktivní. Správnou cestou pro budoucnost bude akcent na další zvyšování kvality
produkcí.

Mediální výstupy projektu a propagace festivalu Janáček Brno 2018
Jelikož mediálních výstupů je velké množství, připojujeme je samostatně přílohou. Níže uvádíme
výběr několika reflexí festivalu. V rámci festivalu byl natočen dokument JANÁČEK BRNO 2018, který
bude nabídnut České televizi k odvysílání a bude užíván pro další propagaci akce. Obdobný dokument
o festivalu Janáček Brno 2016 ČT odvysílala v minulosti. Řada dalších zahraničních recenzí festivalu
Janáček Brno 2018 bude vycházet v březnu 2019.

Ohlasy z monitoringu medií
“Janáčkův rok se logicky ve vzpomínce pojí především s Brnem. Tamní festival nesoucí skladatelovo
jméno a konaný jako bienále si vzal za cíl soustředit jeho kompletní jevištní dílo. Všechno jeden člověk
stihnout asi nemohl, ale nabídka to byla ojedinělá a úctyhodná.“ Petr Veber, KlasikaPlus.cz
„Na představení Vlámské opery bylo naprosto strhující především hudební nastudování Tomáše
Netopila – jak ve vedení skvěle sehraného orchestru, tak sólistů…“ Helena Havlíková, Hudební
rozhledy
„Výborně hrající orchestr pod Hanusovým vedením odkryl v Janáčkově díle zcela nové zvukové
kvality…“ Radmila Hrdinová, Právo (z recenze inscenace Z mrtvého domu, Velšská národní opera)
„Jana Šrejma Kačírková byla v sobotu výbornou pěvecky i pohybově uvolněnou Bystrouškou, hleděla si
jemných detailů ve výrazu i v technice. (…) Pohybovala se mrštně i svůdně, s humorem i s láskou. (…)
Semův revírník je mužem v plné síle, pěvec má pro něj krásně znělý baryton, kterým vládne
svrchovaně. (…) Pevěcky skvělý fanfarónský Harašta Romana Hozy až vybuchuje milostnou chtivostí
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i pytláckou vášní, vytváří působivý kontrapunkt k zadumanému Revírníkovi.“ Olga Janáčková,
Divadelní noviny
„Diváci vstávají ze sedadel, křičí bravo, ve stoje vzdávají umělcům Vlámského divadla hold…“
Divadelní noviny
„Festival Janáček Brno – excelentní produkce Osudu…“ Robert Ferrer, Mundoclasico.com
„Po šesté v současné době probíhá bienále Janáček Brno a první představení se těší
velké oblibě.“ WALTER GÜRTELSCHMIED, Die Presse
„Také v chladnějším ročním období je možné zažít krásný festival… Bouřlivý aplaus pro všechny!“
J. Gahre, Das Opernglas (rubrika zimní festivaly)
„Logistika takového festivalu je velmi náročná, ale Brno nabízí místa, kde se může konat. Balíček
s divadly, uměleckými galeriemi, gotickými a barokními kostely, pozoruhodnou funkcionalistickou
architekturou a Janáčkovou stezkou… čas strávený v této jedinečné lokalitě nikdy nemůže být planý.“
David Nice, Theartsdesk.com
„Včerejší představení Počátek Románu bylo velmi dobré a stejně tak i tance a hudba v druhé části
večera. Byl to krásně strávený čas.“ Erick Marsh, návštěvník festivalu z Texasu
„Příhody lišky Bystroušky na zahájení festivalu Janáček Brno 2018 jste mohli spolu s diváky po celém
světě sledovat v přímém přenosu na webu OperaVision, a pokud jste u live streamu chyběli,
doporučuji shlédnout záznam (operavision.eu). Ale chraň vás Pánbůh poslouchat ho na špatných
bednách, protože byste se připravili o čím dál lepší hru brněnského divadelního orchestru.“ Michaela
Vostřelová, Harmonie
„Velice pěkná produkce. Velmi rozmarná. Tolik dětí na scéně.“ Luca Bravo, divák přenosu opery
Příhody lišky Bystroušky v rámci platformy Opera Vision

Propagace festivalu Janáček Brno 2018
NdB navázalo na předešlé zkušenosti s realizací propagační kampaně festivalu Janáček Brno. Celkově
lze marketingovou kampaň festivalu vyhodnotit jako velmi úspěšnou, což dokazuje obrovský zájem
publika (přes 13 000 prodaných vstupenek, více než 95 % návštěvnost) a rovněž pestré složení
publika z více než 30 různých států. Festival oproti minulým ročníkům nabízel větší počet míst a konal
se rovněž na delší časové ploše (19 dnů), což bylo dáno faktem, že bylo provedeno kompletní
Janáčkovo jevištní dílo.
Předprodej vstupenek a tím i propagační kampaň festivalu byla zahájena s velkým předstihem, více
než rok před vlastním festivalem. Tento krok se velmi osvědčil a zvýšil do značné míry možnosti
především u prezentace festivalu směrem do zahraničí. Již měsíc po zahájení předprodeje vstupenek
byly první z festivalových koncertů vyprodané (viz například tento článek z monitoringu festivalu
Janáček
Brno
https://operaplus.cz/mesici-prodeji-hlasi-festival-janacek-brno-2018-prvni-trivyprodane-koncerty/).
Propagační kampaň festivalu zahrnovala všechny dostupné nástroje. Tradičně byl kladen důraz na online marketing v čele s uživatelsky přívětivými webovými stránkami. Na tomto místě je nutné zmínit
rovněž celkovou návštěvnost webových stránek festivalu Janáček Brno – 6. ročník akce opět násobně
posunul tuto laťku výše. V průběhu celého roku navštívilo webové stránky festivalu na 149 000
unikátních uživatelů, kteří vygenerovali přes 260 000 návštěv festivalového webu.
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V rámci reklamní kampaně byla realizována rovněž klasická forma reklamy s důrazem na propagaci
v zahraničí. Proběhla tištěná inzerce v odborném a denním tisku a na internetových portálech, výlepy
plakátů, billboardů. Dále bylo využito roll-up bannerů a velkoplošných bannerů pro propagaci v rámci
ploch NdB a partnerských institucí. Byly vyrobeny a distribuovány programové brožury s nabídkou
programu festivalu, speciál magazínu DIVA věnovaný festivalu (v celkovém nákladu 74 000 kusů,
z toho 10 000 kusů v angličtině) a využity všechny distribuční sítě a propagační kanály NdB.
Bylo využito rovněž prostoru pro prezentaci festivalu na veletrzích a při dalších zahraničních
příležitostech (ve spolupráci s Czech Tourism, Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy, Turistickým
informačním centrem města Brna, odborem zahraničních vztahů města Brna). V Brně, Praze a ve
Vídni byly uspořádány tiskové konference festivalu. Bylo využíváno přímých kontaktů ve spojitosti
s minulými ročníky festivalu (cestovní kanceláře, odborná veřejnost, databáze festivalových
návštěvníků). Aby bylo možné oslovení zahraničních návštěvníků, byly zpracovány cizojazyčné verze
internetových stránek festivalu (anglická, německá, japonská a ruská) a dalších reklamních materiálů.
Byly navázány barterové spolupráce s mediálními partnery za účelem propagace festivalu. Z hlavních
mediálních partnerů se jednalo o Českou televizi a mediální skupinu MAFRA. Mediální podpora byla
pro festival zajištěna rovněž u dalších partnerů Národního divadla Brno.
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Podrobný přehled návštěvnosti a tržeb festivalu Janáček Brno 2018
Titul

Datum

Kapacita

Návštěvno
st

% návštěv.

Tržba Kč

Z mrtvého domu /F/

2.12.2018 19:00

Host za zahraničí 18/1

807

776

96,16

297 796,66

Koncert orchestru /F/

29.11.2018 19:00

ND Brno 2018/19

536

381

71,08

96 970,18

Libuše /F/

27.11.2018 19:00

ND Brno 2018/19

928

928

100

339 139,35

Filharmonie Brno /F/

4.12.2018 19:00

Host z ČR 18/19

414

343

82,85

68 475,48

J. Najvar - Falstaff /F/

18.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

102

102

100

16 276,00

J. Najvar - Falstaff /F/

28.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

98

95

96,94

9 532,00

Koncert HF JAMU /F/

1.12.2018 11:00

Host z ČR 18/19

68

68

100

6 509,00

Koncert posluchaču /F/

18.11.2018 11:00

Host z ČR 18/19

46

46

100

8 834,05

Kvítí milodějné /F/

20.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

153

153

100

26 001,00

2.12.2018 15:00

Host z ČR 18/19

47

47

100

141 000,00

Recitál Jana Jiraského /F/

24.11.2018 11:00

Host z ČR 18/19

45

45

100

14 776,00

Recitál Jana Jiraského /F/

23.11.2018 11:00

Host z ČR 18/19

45

45

100

18 402,00

Recitál Martina Kasíka /F/

25.11.2018 15:00

Host z ČR 18/19

41

41

100

82 271,40

Recitál Martina Kasíka /F/

2.12.2018 18:00

Host z ČR 18/19

41

41

100

24 000,00

Recitál Martina Kasíka /F/

25.11.2018 18:00

Host z ČR 18/19

41

41

100

74 642,20

Škampovo kvarteto /F/

24.11.2018 15:00

Host z ČR 18/19

108

108

100

29 241,80

Výlety páně Broučkovy /F/

5.12.2018 19:00

Host z ČR 18/19

1030

943

91,55

242 730,73

Její pastorkyňa /F/

1.12.2018 19:00

Host za zahraničí 18/1

1038

1038

100

385 160,48

Věc Makropulos /F/

25.11.2018 19:00

Host za zahraničí 18/1

1004

900

89,64

366 217,53

Káťa Kabanová /F/

19.11.2018 19:00

ND Brno 2018/19

1059

1058

99,91

365 756,60

Příhody lišky Bystroušky/F/

17.11.2018 19:00

ND Brno 2018/19

982

981

99,9

393 208,16

Příhody lišky Bystroušky/F/

18.11.2018 15:00

ND Brno 2018/19

982

982

100

275 596,73

Osud /F/

24.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

475

475

100

112 417,00

1.12.2018 15:00

Host z ČR 18/19

541

484

89,46

91 579,24

Počátek románu /F/

23.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

535

535

100

66 282,45

Počátek románu /F/

26.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

535

478

89,35

47 333,57

Zápisník zmizelého /F/

30.11.2018 19:00

Host za zahraničí 18/1

519

408

78,61

109 981,71

Dětský sbor Brno /F/

23.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

188

188

100

24 982,00

Chodníčky k lidové písni /F/

26.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

275

275

100

39 317,00

Pavel Haas Quartet /F/

2.12.2018 11:00

Host z ČR 18/19

280

280

100

60 298,93

Recitál Jitky Čechové/F/

25.11.2018 11:00

Host z ČR 18/19

123

123

100

22 500,00

Šárka koncertní /F/

21.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

60

60

100

6 470,00

Šárka /F/

22.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

276

276

100

43 015,57

Šárka /F/

28.11.2018 19:00

Host z ČR 18/19

276

276

100

38 156,85

3.12.2018 19:00

Host za zahraničí 18/1

258

258

100

76 795,22

Moravská lidová poesie /F/

Po nezarostlém
chodníčku/F/

Recital Thomase Adese /F/
celkem:

35,00

13 956

13 278

95,14

4 021 666,90
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Ekonomická bilance festivalu Janáček Brno 2018
Náklady projektu

Celkové náklady v Kč

Umělecké honoráře (včetně OON)

2 165 410

z toho:
smlouvy

644 502,80

faktury

262 107,20

OON

1 258 800,00

Další náklady celkem (včetně OON)

34 120 459,03

z toho:
1. náklady na projekt přímé

33 161 897,03

z toho:
odměny hostujícím souborům

16 615 435,76

doprava souborů

2 395 418,46

nájem prostor

1 268 329

náklady na propagaci

2 782 628,26

cestovné a ubytování

259 946,29

autorské poplatky

287 405,87

spotřeba materiálu

1 874 703,36

OON neumělecké

386 158

ostatní

7 291 872,03

2. náklady na projekt nepřímé

958 562

z toho:
energie

958 562

mzdy stálých zaměstnanců vč. odvodů

6 230 421,97

Náklady celkem

Příjmy z realizace projektu
tržby za vstupné

42 516 291

Celkové příjmy v Kč
4 021 666,89

prodej tiskovin (programy, reklamní předměty)
příjmy z reklamy

79 461,82
352 753,98

sponzoři

995 000

ostatní příjmy (licence, kurz. rozdíly)
dotace od města, obce
dotace od kraje

175 231,01
22 203 744,49
1 000 000,00

dotace od Ministerstva kultury – Festival Janáček Brno 2018
dotace od Ministerstva kultury – Opera Vision
dary

9 500 000
192 000
1 850 000

zahraniční zdroje

564 876,75
Zdroje financování celkem

40 934 735
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2.2

FESTIVAL DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2018

Celkový počet platících návštěvníků festivalu: 5 810 diváků
Průměrná návštěvnost festivalu: 79,88%
Celkový počet festivalových představení: 58
Počet český produkcí: 36
Počet zahraničních produkcí: 22
Počet představení pro rodiny s dětmi: 15
Udělené záštity festivalu
Ing. Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna
JUDr. Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje
Hlavní finanční podpory projektu
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Ministerstvo kultury České republiky
Společnost VARS
Spoluorganizátoři projektu
Městské divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla, Divadlo Polárka, Janáčkova akademie
múzických umění
Hlavní mediální partneři projektu
Český rozhlas
Mediální skupina MAFRA
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Anotace projektu
Divadelní svět Brno si za dobu své dosavadní devítileté existence získal zásadní postavení mezi
českými divadelními festivaly jak mezi divadelníky, tak i u odborné veřejnosti. Díky výrazné proměně
svojí původní dramaturgie je v současné době vnímán jako důležitá kulturní událost, rovnocenná
proslulým českým festivalům, jako je plzeňské Divadlo, olomoucká Flora, hradecké Divadlo
evropských regionů atd.
Dramaturgie festivalu se neomezuje pouze na žánr činohry, diváci mohou navštívit i produkce
taneční, pohybové a hudebně-dramatické. Po velmi pozitivních reakcích z minulých let se
dramaturgové čím dál více zaměřují i na kvalitní výběr inscenací vhodných pro mládež a rodiny
s dětmi.
Významným faktorem Divadelního světa Brno je spolupráce jednotlivých brněnských divadel
(Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla, Divadelní fakulta
Janáčkovy akademie múzických umění a nově i dětské divadlo Polárka), které se v době festivalu
stávají nikoliv konkurenty, nýbrž partnery, a to jak na poli dramaturgickém, tak i při organizaci
a produkčním zajištění hostujících představení.
Program festivalu
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Doprovodný program
Každoročně bývá součástí festivalu i rozmanitý doprovodný program. Programová linka s názvem
„divadlo českých cizinců“ nabídla divákům dvě inscenace íránské režisérky Azadeh Mohammadi (To
Somewhere Else, Troilus a Kressida) a dvě inscenace palestinského tvůrce Husama Abeda (Dom De
Dom Dom, The Smooth Life).
V Divadle Reduta probíhala v průběhu celého května výstava Salon české a slovenské scénografie,
která byla uspořádána ve spolupráci s pražským a bratislavským Divadelním ústavem a Českou
organizací scénografů, divadelních architektů a techniků. V rámci výstavy proběhlo rovněž
mezinárodní sympozium Poločas rozpadu 4.1, showcase současné scénografie U-KAŽ & M-LUV
a komentovaná prohlídka prostor Reduty.
Na piazzettě před Janáčkovým divadlem se každou květnovou středu odehrávaly tančírny
organizované ve spolupráci s tanečním klubem Swing Wings. Skandinávský dům připravil pro
návštěvníky festivalu besedu na téma Neznámý Ingmar Bergman. Festival Meeting Brno uvedl
v návaznosti na představení Slovenského národného divadla Elity diskuzi s názvem Porevoluční elity –
odkud přišly a co nám daly?
V rámci provokativního tématu „Svoboda?!“ byla organizátory festivalu vyhlášena soutěž ve třech
různých kategoriích – nejlepší původní literární text, audiovizuální dílo a fotografie.
Právnická fakulta MU a organizace ELSA uspořádaly panelovou diskuzi na téma Svoboda slova, jejímiž
hosty byli investigativní novinář Jaroslav Kmenta, vedoucí projektu Demagog.cz Jan Tvrdoň a ústavní
soudkyně JUDr. Kateřina Šimáčková.

Průběh festivalu
Devátý ročník mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno zaznamenal téměř 80% návštěvnost, zcela
vyprodaných bylo dvacet osm představení.
Klíčovým tématem se stalo motto „Svoboda?!“. V rámci tohoto tématu vznikla silná dramaturgická
linka, která zahrnovala představení nejen českých, ale především zahraničních souborů. Hlavními
zahraničními hvězdami ročníku 2018 byly soubory Powszechny Teatr (Polsko, představení Prokletí),
Manual Cinema (USA, představení Ada/Ava, Lula del Ray), Bulandra Theatre (Rumunsko, představení
Macbeth), Maladype Theatre (Maďarsko, představení Richard III.), Mladinsko Gledališče (Slovinsko,
představení Naše násilí a vaše násilí), Théâtre de la Massue (Francie, představení Opus I), Slovenské
národné divadlo (Slovensko, představení Elity) ad.
Stále více se festival zaměřuje také na rodiny s dětmi, pro něž bylo určeno hned patnáct představení,
která byla všechna téměř plně obsazena. Opakovaně se na festivalu objevilo Naivní divadlo Liberec
a hradecké Divadlo Drak, ze zahraniční pak přijel polský soubor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
a slovenské Bábkové divadlo na rázcestí. Novinkou bylo uvedení několika inscenací pro úplně
nejmenší děti ve věkové kategorii od 3 měsíců.
Velký prostor dostalo nezávislé divadlo taneční a pohybové, které se setkalo s velkým diváckým
ohlasem (např. Švihla Terezy Hradilkové, Guide Věry Ondrašíkové, Chyba Víta Neznala nebo autorská
inscenace choreografa Jiřího Bartovance Obrys).
Národní divadlo Brno, jež je od roku 2015 z pověření statutárního města Brna hlavním organizátorem
festivalu, při jeho přípravách velmi úzce spolupracuje s dalšími divadelními scénami města Brna.
Spolupořadateli jsou stejně jako v předchozích letech Centrum experimentálního divadla (Divadlo
Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu), Městské divadlo Brno a nově Divadlo Polárka. Kromě
těchto institucionalizovaných divadel se do příprav festivalu významnou měrou zapojuje rovněž
Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se svojí scénou Divadla na Orlí. Toto
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spojení vytváří ideální festivalovou infrastrukturu, která je v naší zemi ojedinělá zejména vyspělým
technickým zázemím pro všechny typy divadelních produkcí. Díky takto nastavené spolupráci má
festival k dispozici deset typově rozrůzněných divadelních prostorů, což příznivě podporuje bohaté
možnosti při dramaturgickém výběru jednotlivých představení. Každoročně jsou vybrané inscenace
hlavního programu uváděny ve zcela specifickém prostředí – např. Divadlo bratří Formanů letos
uvedlo svůj Deadtown přímo na Moravském náměstí, slovenské Teatro Tatro šťúdio odehrálo
inscenaci Stalker ve vojenském stanu u plaveckého stadionu Lužánky.
Průběh festivalu výrazně ovlivnilo uvedení dvou inscenací kontroverzního režiséra Frljiče. Přestože
inscenace tohoto tvůrce objednávají divadla a festivaly po celé Evropě, setkalo se uvedení inscenací
Prokletí a Naše násilí a vaše násilí s mimořádně velkou nelibostí u části společnosti. Festivalová
dramaturgie se tak poprvé od vzniku festivalu stala předmětem široké celospolečenské diskuse, která
probíhala na všech úrovních od politické, přes mediální až po občanskou. Správnost či oprávněnost
uvedení takto kontroverzních představení rezonovala velmi silně s hlavním tématem festivalu
„Svoboda?!“. Podobně intenzivní debatu české divadelnictví v letech demokratické svobody
nepamatuje. Zatímco polské představení Prokletí (které bylo uvedeno i na podzim 2017 bez
jakýchkoliv kontroverzí, a dokonce získalo Cenu české divadelní kritiky za nejlepší zahraniční divadelní
produkci loňského roku) se obešlo bez větších komplikací, chorvatskému představení Naše násilí
a vaše násilí předcházely demonstrace skupin obyvatel na Zelném trhu a představení bylo přerušeno
násilným vniknutím uniformované bojůvky hnutí „Slušní lidé“ na jeviště, kde se snažili zabránit
pokračování představení. Vzhledem k tomu, že domluva ze strany vedení Divadla Husa na Provázku
a festivalu DSB, ani externí pořadatelské služby nebyla účinná, byla přivolána na pomoc Policie ČR,
která skupinu vyvedla. Tato násilná akce vyvolala další, ještě mohutnější vlnu mediálního zájmu
i následnou diskusi, ve které své názory vyslovilo široké spektrum osobností. Trestní oznámení
podaná na NdB a CED odložila Policie ČR jako neodůvodněná. Senátorka Eliška Wágnerová podala na
hnutí Slušní lidé žalobu pro výtržnictví. Správní orgán na městské části Brno střed udělil navíc hnutí
pokutu. V současnosti rozhoduje soud prvního stupně o žalobě kardinála Dominika Duky
a JUDr. Ronalda Němce ve věci poškození jejich osobnostních práv uvedením obou inscenací.

Celkové vyhodnocení splnění účelu projektu
Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na festival (jak od návštěvníků, tak odborné kritiky) můžeme
konstatovat, že cíle festivalu byly i v letošním roce beze zbytku naplněny. Projekt byl zrealizován dle
naplánovaného rozsahu, doprovodný program nabídl návštěvníkům další alternativy, jak vyplnit
festivalové dny.
Festival rovněž přinesl významný impuls pro cestovní ruch v regionu s řadou pozitivních
multiplikačních efektů. Díky pozitivním ohlasům minulých ročníků pořádaných Národním divadlem
Brno projevují zájem o spolupráci na festivalu další subjekty kulturního života ve městě, díky čemuž
vzrůstá rozvojový potenciál akce. Stejně tak stále více divadel a tvůrců projevuje zájem o účast na
festivalu, což zvyšuje jeho prestiž.
Mediální ohlas spojený s kontroverzními inscenacemi režiséra Frljiče paradoxně pomohl definitivně
etablovat festival jako jednu ze zásadních událostí domácího kulturního kalendáře jak směrem
k nejširší veřejnosti, tak zejména k odborné veřejnosti, která po prvních ročnících měla s přijetím
festivalu velké problémy a z větší části ho ignorovala.
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Přínos projektu pro cílovou skupinu a obor
Členové dramaturgické rady, jimiž jsou dramaturgové všech spolupořádajících divadel, se v rámci
festivalu Divadelní svět Brno snaží vytvořit reprezentativní přehlídku progresivních divadelních kusů
nejen z české, ale především ze zahraniční scény. Ohlasy odborné veřejnosti na výběr zahraničních
představení v minulých ročnících jednoznačně potvrzují, že festival je přínosným projektem pro
rozšíření představy české divadelní obce o divadelním dění v zahraničí.
Festival se ve svém hlavním programu nezaměřuje pouze na osvědčené inscenace „kamenných“
divadel, snaží se dávat prostor i mladým umělcům. Dokladem toho byla např. inscenace Tisíc tuctů
Jakuba Maksymova, absolventa KALD DAMU, nebo Batosnění studia Damúza, které ve svém souboru
sdružuje především čerstvé absolventy DAMU, neotřelé divadelníky, hudebníky a ostatní především
vizuální umělce. Mladí umělci dostali velký prostor i v lince pohybového divadla, v níž mohli diváci
navštívit novocirkusovou inscenaci Chyba režiséra Víta Neznala, audiovizuální pohybové představení
Guide tanečnice Věry Ondrašíkové, nebo inscenaci Švihla mladé performerky Terezy Hradilkové, jejíž
dílo získalo v roce 2017 cenu Taneční inscenace roku.
Letos poprvé vznikla pro hlavní program festivalu inscenace ušitá přímo na míru festivalové
dramaturgii, jejímž hlavním mottem byl pojem „Svoboda?!“. Přední český choreograf a tanečník Jiří
Bartovanec, který v současné době působí především v Německu, kde spolupracuje např. se slavnou
choreografkou Sashou Waltz, vytvořil spolu s herci Národního divadla Brno a Divadla Husa na
provázku multižánrový projekt Obrys.
Jeden z hlavních přínosů festivalu je možné spatřovat v setkávání umělců napříč žánry. K tomu
v loňském roce sloužilo press centrum, které bylo pro tyto účely zřízeno v Tržnici Brno a bylo
otevřeno všem návštěvníkům festivalu – tedy jak hostujícím umělcům, tak i novinářům a divákům.
Např. veřejná diskuze s jedním z nejprogresivnějších polských režisérů současnosti Janem Klatou,
která se uskutečnila po představení Divadla pod Palmovkou Něco za něco, byla přijata s velkým
nadšením.
Dalším důležitým aspektem festivalu je vzdělávací efekt projektu, který chce vést mladé lidi k umění
a rozvoji jejich osobnosti. Vzhledem k omezené kulturní mobilitě domácího publika má festival
klíčový význam i jako akce ryze lokálního charakteru. Obecně se nedá předpokládat, že by Brňané
masově cestovali za poznáváním současných inscenačních trendů na zavedené festivaly v Plzni,
Hradci Králové nebo Praze. Nicméně s vytrvalou snahou o dosažení evropských kvalitativních
standardů může festival Divadelní svět Brno v dlouhodobém hledisku sehrát zásadní roli při kultivaci
publika a přispět tak ke zvyšování jeho nároků na domácí uměleckou scénu.
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STATISTICKÉ SROVNÁNÍ MINULÝCH ROČNÍKŮ FESTIVALU
Počet produkcí v hlavním programu
Festival se snaží udržet vysoký standard počtu zahraničních produkcí, které se početně téměř
vyrovnávají představením českých souborů. Díky tomu, že jsou cizojazyčné inscenace opatřovány
českými titulky, zvyšuje se i jejich pozitivní přijetí diváky.

Platící návštěvníci – hlavní program
Pokles počtu platících diváků byl v letošním roce způsoben menší nabízenou kapacitou míst.
Vzhledem k tomu, že největší divadelní scéna, Janáčkovo divadlo, byla v době konání DSB 2018
v rekonstrukci, měli diváci k dispozici pouze 7273 festivalových míst, což bylo přibližně o přes dva
tisíce méně než v předchozích letech. Je tedy třeba poukázat spíše na procentuální vyčíslení
návštěvnosti. Velký divácký zájem o festivalová představení totiž dokazuje 28 zcela vyprodaných
divadelních produkcí.
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Průměrná návštěvnost jednotlivých představení a celková návštěvnost festivalu za roky 2015–2018
V letošním roce nabídl festival divákům 58 produkcí. Z nich bylo 28 zcela vyprodáno a procentuální
návštěvnost festivalu byla ze všech ročníků konaných pod záštitou NdB vůbec nejvyšší.

Návštěvnost festivalu
DSB 2015

DSB 2016

DSB 2017

DSB 2018

Kapacita (počet nabízených
sedadel)

10 763

11 679

9 522

7 273

Platící návštěvníci

7 207

6 515

7 327

5 810

Návštěvnost festivalu

67,00 %

55,80 %

76,95 %

79,88 %

Porovnání počtu produkcí ve vztahu k počtu návštěvníků
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Příspěvek Ministerstva kultury na festival Divadelní svět Brno
Rozpočet festivalu roste především díky zvyšující se úspěšnosti v grantovém řízení MK ČR. Trend
plynoucí z tohoto grafu je dalším dokladem narůstající kvality festivalu.
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Ekonomická bilance festivalu DSB
Náklady projektu
1. Mzdové náklady celkem:

Celkové náklady v Kč
1 511 366

z toho:
mzdy zaměstnanců vč. pojištění
OON (DPP a DPČ) vč. daňových odvodů
2. Umělecké honoráře vč. OON celkem:

1 339 419
171 947
7 318 051

z toho:
honoráře

216 500

odměny hostujícím souborům

7 101 551

3. Náklady na služby celkem:

1 397 296

z toho:
nájem prostor související s realizací projektu

95 239

ostraha

124 872

nájem techniky

456 620

doprava

48 144

spoje (poštovné, telefony, internet apod.)
Ubytování soubory, tlumočení

240 618

pomocné práce-úklid, ozvučení, překlady

312 741

cest. exter. členů dram. rady, realizace výstavy

119 062

4. Cestovné celkem:

62 683

z toho:
cestovní náklady organizátorů

62 683

zahraniční cesty
cestovní náklady účinkujících
5. Náklady na propagaci celkem:

1 876 823

z toho:
tištěná propagace (plakáty, letáky ap.)
placená inzerce
6. Autorské poplatky celkem:

54 960

7. Materiálové náklady celkem:

38 907

8. Náklady na reprezentaci celkem:

48 118

pohoštění, květiny

48 118

9. Ostatní náklady související s projektem celkem:

87 109

z toho:
DDHM-notebook

62 693

energie

24 416
Náklady celkem

12 395 313
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Příjmy z realizace projektu
1. příjmy ze vstupného celkem:
(průměrná cena 1 vstupenky: Kč)

Celkové příjmy v Kč
1 442 474
248

2. ostatní příjmy z projektu:

9 658

prodej zboží

4 700

ostatní příjmy

4 958

Další zdroje krytí projektu

10 576 496

1. vlastní finanční vklad žadatele
2. sponzoři celkem
smlouva o reklamě

321 496

3. dary
4. jiné ústřední orgány (ministerstva)

2 000 000

5. orgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj)

8 255 000

6. Státní fond kultury
7. ostatní zdroje krytí
8. zahraniční zdroje (např. programy EU, ambasády)
Zdroje financování celkem

12 028 628
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2.3

FESTIVAL DANCE BRNO 100

Celkový počet platících návštěvníků festivalu: 3 891 diváků
Průměrná návštěvnost festivalu: 82,91 %
Hlavní finanční podpory projektu
Ministerstvo kultury ČR
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Partneři projektu
Festival RE:PUBLIKA
Turistické informační centrum města Brna
BVV Veletrhy Brno
Mediální partneři projektu
Mediální partneři Festivalu RE: PUBLIKA
Místa konání
Brno - výstaviště, pavilon F, Mahenovo divadlo, Divadlo Reduta

Anotace projektu
Koncepce festivalu DANCE BRNO 100, který úzce navázal na tradici 25 ročníků festivalu Tance Brno
pořádaných NdB, je spjata s výročím vzniku samostatného Československého státu a zároveň rozpadu
Rakousko-uherské monarchie. Město Brno se připojilo k celorepublikovým oslavám vzniku našeho
státu komplexním projektem s názvem FESTIVAL RE:PUBLIKA 1918 - 2018 a festival DANCE BRNO 100
se stal jednou z klíčových akcí celého projektu. Koncepce výročního DANCE BRNO 100 pozvala ke
spolupráci nejvýznamnější baletní soubory států vzniklých na půdorysu bývalé monarchie - Rakouska,
České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Srbska a Ukrajiny. V projektu
participovala nejvýznamnější baletní tělesa těchto států, čímž se festival stal mimořádně významnou
a dosud neuskutečněnou přehlídkou národních baletů střední Evropy – Vídeňský státní balet /
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Volksoper, Polský národní balet Varšava, Balet ND v Praze, Balet SND Bratislava, Maďarský národní
balet Budapešť, Slovinský národní balet Lublaň, Balet Chorvatského národního divadla v Zagrebu,
Balet národní divadla Bělehrad nebo Balet Národní opery Lvov. Festival byl slavnostně zahájen
premiérou Baletu NdB Amadeus MozArt v Divadle Reduta.

Program festivalu
23. 5. 2018, 19:00, Divadlo Reduta
Slavnostní zahájení festivalu
Amadeus MozArt (premiéra)
Metanoia / Opus Amadei / Solipsistic
Choreografie: Uladzimir Ivanou, Dan Datcu, Carolina Isach
Hudba: W. A. Mozart
Balet Národního divadla Brno
26. 5. 2018, 19:00, Brno - výstaviště, pavilon F
Chopiniana / Moving Rooms / Bolero
Choreografie: Michail Fokin, Krzysztof Pastor
Hudba: Fryderyk Chopin, Alexandr Glazunov,
Alfred Schnittke, Henryk Mikołaj Górecki, Maurice Ravel
Polský národní balet Varšava
29. 5. 2018, 19:00, Brno - výstaviště, pavilon F
Slovenské tance (Životy svetiel)
Choreografie: Natália Horečná
Hudba: Peter Breiner
Hrál orchestr SND, dirigent: Peter Breiner
Balet Slovenského národního divadla
31. 5. 2018, 19:00, Brno - výstaviště, pavilon F
Women in D Minor / The Long Christmas Dinner
Choreografie: Radu Poklitaru
Hudba: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi
Balet národního divadla Bělehrad
3. 6. 2018, 19:00, Brno - výstaviště, pavilon F
Cendrillon (Popelka)
Choreografie: Thierry Malandain
Hudba: Sergej Prokofjev
Vídeňský státní balet / Volksoper
6. 6. 2018, 19:00, Brno - výstaviště, pavilon F
Doctor Zhivago
Choreografie: Jiří Bubeníček
Hudba: Dmitrij Šostakovič a další
Hudební doprovod: Filharmonie Brno, dirigentka: Živa Ploj Peršuh
Slovinský národní balet Lublaň
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9. 6. 2018, 19:00, Brno - výstaviště, pavilon F
OHAD NAHARIN: decadance
Choreografie: Ohad Naharin
Hudba: různí autoři
Balet Národního divadla v Praze
10. 6. 2018, 19:00, Mahenovo divadlo
Scheherazade / Carmen Suite
Choreografie: Anastasia Isupova, Sergyj Naenko
Hudba: Nikolaj Rimskij-Korsakov, Rodion Ščedrin
Balet Národní opery Lvov
11. 6. 2018, 19:00, Brno - výstaviště, pavilon F
Smrt v Benátkách
Choreografie: Valentina Turcu
Hudba: Gustav Mahler
Balet Chorvatského národního divadla v Zagrebu
16. 6. 2018, 19:00, Brno - výstaviště, pavilon F
LOL - Trois Gnossiennes / 5 Tangos / Black Cake
Choreografie: Hans van Manen
Hudba: Erik Satie, Astor Piazzolla, Jules Massenet,
Pietro Mascagni, Igor Stravinskij, Leoš Janáček, Petr Iljič Čajkovskij
Maďarský národní balet Budapešť

Průběh festivalu
Během necelého měsíce od 23. 5. do 16. 6. 2018 nabídl mezinárodní taneční festival
DANCE BRNO 100 deset představení špičkových divadelních těles ve třech rozdílných lokacích.
Festival byl slavnostně zahájen původní premiérou souboru baletu NdB Amadeus MozArt v Divadle
Reduta. Většina představení se uskutečnila v pavilonu F brněnského výstaviště a produkčně se
zařadila mezi nejnáročnější projekty, jaké kdy historicky Národní divadlo Brno pořádalo. Bylo potřeba
vybudovat hrací prostor v nedivadelním prostoru, což je produkčně i technicky mimořádně náročné.
Zároveň bylo vybudováno rozlehlé zázemí s šatnami, technickými prostorami, hygienou
a improvizovaným baletním sálem pro potřeby hostujících souborů. Protože nebylo možné po
technické stránce do detailu přenést hostující inscenace z jejich domovských scén, musela umělecká
vedení hostujících souborů slevit z technicky vrcholného komfortu svých divadel, zároveň ale přes
počáteční nedůvěru k přenášení inscenací do nedivadelního prostoru pavilonu F nakonec vysoce
hodnotila technickou vybavenost scény a zázemí, včetně personálního zajištění projektu na všech
postech. Je až s podivem, že na tak velké a vysoce náročné akci po všech stránkách nevznikl jediný
problém, který by vyžadoval nadstandardní řešení nebo dokonce ohrozil kvalitu nebo funkčnost
jednotlivých uměleckých produkcí. Vysokou úroveň festivalu, jeho nevídaný rozsah a nadšené ohlasy
diváků vysoce hodnotili přítomní umělečtí ředitelé a členové vedení jednotlivých národních divadel
nebo choreografové. Postupně se představily kromě domácího Baletu NdB v Divadle Reduta i další
hosté. Jediným souborem v Mahenově divadle byl Lvovský balet národní opery s nejklasičtějším
večerem Scheherezade / Carmen suite. V pavilonu F se představily národní balety z Varšavy
(Chopiniana / Mooving Rooms / Bolero), Bratislavy (Slovenské tance), Bělehradu (Women in D minor
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/ Long Christmas Dinner), Vídně (Cendrillon), Lublaně (Doctor Zhivago), Prahy (Deccadance)
a Budapešti (LOL).

Celkové vyhodnocení projektu
Nejvyšší umělecká a interpretační úroveň, mimořádná dramaturgie, divácký zájem i kladné ohlasy, to
jsou atributy uskutečněného mezinárodního tanečního festivalu DANCE BRNO 100, jehož rozsah
neměl dosud v středoevropském měřítku obdobu. Zcela naplněným cílem festivalu DANCE BRNO 100
bylo seznámení diváků a návštěvníků výročního projektu FESTIVAL RE:PUBLIKA s interpretačním
uměním a tvorbou významných baletních těles sousedních států a zemí vzniklých na půdorysu bývalé
monarchie - Rakouska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Srbska
a Ukrajiny. Festival se konal v rámci výroční akce obrovského rozměru s přesahem nejen města Brna
a Jihomoravského regionu, ale i hranic našeho státu. Představení festivalu DANCE BRNO 100 byla
navštěvována nejen kulturní veřejností města Brna, ale i hosty z ostatních regionů České republiky
a ze zahraničí. Festivalový program, který nemá ve středoevropském kulturním měřítku obdobu,
vidělo skoro 4000 platících návštěvníků. Byla kladně hodnocena nejen umělecká úroveň jednotlivých
hostujících souborů, ale i organizace a servis celého festivalu. V rámci progresivní dramaturgie byl
sestaven reprezentativní program všech pozvaných zahraničních baletních souborů, ale i dvou
největších baletních souborů českých. Dramaturgie kladla důraz nejen na možnost srovnání umělecké
úrovně jednotlivých baletních těles, ale také na prezentaci interpretačních osobností a významných
světových, evropských, ale domácích choreografů jednotlivých národních souborů, jejich tvůrčích
počinů. Byly obdivovány choreografie významných tvůrců jako Michail Fokin, Hans van Manen, Ohad
Naharin, Krzysztof Pastor, Radu Poklitaru, Jiří Bubeníček, Valentina Turcu nebo Thiery Malandain ve
špičkové interpretaci jednotlivých souborů.

Přínos projektu pro cílovou skupinu a obor
Jako klíčový projekt FESTIVALU RE:PUBLIKA 1918 - 2018 sklidil DANCE BRNO 100 velký ohlas v rámci
oslav na brněnském Výstavišti a byl jednou z nejnavštěvovanějších akcí, i když byl jako jedna z mála
akcí zpoplatněn. Klíčové vzhledem k rozsahu a záběru festivalu se jeví to, že festival nebyl ryze
lokálního charakteru. Jeho koncepce jako přehlídka úrovně národních baletů devíti států Evropy
přinesla divákům exkluzivní možnost získat nezapomenutelné a mimořádné umělecké zážitky bez
nutnosti praktikování kulturní turistiky polovinou Evropy.
Ve své stoleté historii nástupnické státy Rakouska-Uherska zažívaly bouřlivý rozvoj na poli
ekonomickém, společenském a kulturním, bouřlivě se vyvíjelo i divadelní umění, tedy i umění
taneční, baletní. Města, která se stala centry rozvoje a pokroku, byla zároveň i centry kulturními
a město Brno zaujímalo vždy na kulturní mapě Evropy významnou pozici, kterou si drží dodnes.
Mimořádným přínosem pro obor je již zmíněná možnost srovnání a konfrontace umělecké
a technické úrovně jednotlivých zahraničních hostů. Dramaturgie festivalu kladla důraz nejen na
možnost srovnání umělecké úrovně jednotlivých baletních těles, ale také na prezentaci
interpretačních osobností a choreografů jednotlivých národních souborů, jejich tvůrčích počinů.
Nezanedbatelným přínosem se jeví i vysoká účast studentů uměleckých škol a profesionálních
tanečníků. Zviditelnění oboru a oslovení nových potenciálních diváků a zájemců o taneční umění,
motivace pro organizátory tanečních projektů v městě Brně i v celé České republice.
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Přínos projektu pro Národní divadlo Brno
Pořádání festivalu tohoto rozsahu a kvality je pro NdB jako celek a Balet NdB, v jehož produkci byl
celý festival organizován, ohromnou prestižní záležitostí. Nejen z hlediska šíření dobrého jména
v zahraničí u všech partnerů festivalu, ale i v rámci České republiky, kde festival tohoto zaměření
a rozsahu nebyl nikdy uskutečněn. Nezanedbatelným přínosem je i vytvoření sítě vztahů a kontaktů
a návazná možnost recipročního zahraničního hostování Baletu NdB, které zvyšuje prestiž českého
tanečního umění v zahraničí a povědomí o české taneční kultuře.
Jako hlavního organizátora festivalu nás úspěch motivoval k rozhodnutí pokračovat v pořádání
nového festivalu tohoto typu a jeho uvedení v život v roce 2019 pod názvem DANCE BRNO.
Rozsahem menší, zato se stejně zaměřenou dramaturgií a filozofií. Festival takového rozsahu, jakým
byl DANCE BRNO 100, je z hlediska finanční udržitelnosti nereálný. Hlavním cílem je vytvořit
mezinárodní taneční festival zaměřený na prezentaci a tvorbu baletních / tanečních souborů
významných evropských divadelních domů nebo nezávislých profesionálních těles s participací
domácích uměleckých souborů. Tedy festival, který s tímto zaměřením v České republice dosud
chybí. Národní divadlo Brno, které úspěšně pořádá již dva mezinárodní festivaly – Divadelní svět Brno
s hlavním zaměřením na činohru a Festival Janáček Brno s operním a koncertním programem – by
rádo produkovalo i taneční festival, který by se svým významem a uměleckou kvalitou těmto
„sourozencům“ vyrovnal. Kvalitní program by měl být nástrojem pro postupné budování diváckého
zázemí, uměleckého renomé a významu festivalu. DANCE BRNO 100 vnímáme jako restart dřívějšího
tanečního festivalu Tanec Brno a již v příštím roce plánujeme uvést první ročník nového festivalu
s názvem, který odkazuje k uskutečněnému projektu - DANCE BRNO.
Ekonomická bilance festivalu DANCE BRNO 100
Náklady projektu

Celkové náklady v Kč

spotřeba materiálu

991 648,65

spotřeba energie

715 131,00

náklady na reprezentaci

90 072,00

propagace

1 803 071,64

procesní řízení TIC

1 045 000,00

soubory

6 457 926,27

autorské honoráře (mimo OON)

124 670,60

tantiémy, licence

45 012,54

ostatní služby

2 221 407,50

nájemné

8 256 856,02

dlouhodobý majetek

848 381,12

mzdové náklady a OON

1 537 053,46
Náklady celkem

Příjmy z realizace projektu
tržby za vstupné

24 136 230,80

Celkové příjmy v Kč
1 155 498,00

ostatní výnosy

49 392,00

dotace od MMB

4 662 000,00

dotace od JMK

1 000 000,00

dotace od Ministerstva kultury
Zdroje financování celkem

16 675 000,00
23 451 890,00
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2.4

FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU, DIVADLA A HUDBY – CIRKUS BUDE V BRNĚ

Celkový počet platících návštěvníků festivalu: 14 708 diváků*
Průměrná návštěvnost festivalu: 94,96 %*
Celkový počet produkcí: 44*
Celkové tržby: 3 818 114,-Kč*
* (včetně inscenace činohry NdB – Rozmarné léto)

Místo konání:
Brno, park Lužánky – šapitó

Mezinárodní festival nového cirkusu se uskutečnil v období únor – červen 2018 v parku Lužánky.
Za úkol si stanovil oživit svět snů, ve kterém se divákům odedávna tají dech. Neobyčejný prostor
cirkusového šapitó hostil řadu mezinárodních produkcí nového cirkusu. Ty zachytily cirkusové umění
v celé jeho kráse. Atraktivní program byl určený všem věkovým kategoriím. Součástí byly divadelní
kusy kabaretní, kouzelné i hravé. První akcí festivalového programu byla premiéra inscenace
Rozmarné léto podle slavné novely Vladislava Vančury.
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Program festivalu

12. 3. 2018 LOSERS CIRQUE COMPANY, PRAHA
THE LOSER(S) - JAREK CEMEREK
Režie: Jarek Cemerek
Šapitó Lužánky
Populární česká akrobatická skupina zaměřená na oblast nového cirkusu, tance a pohybového
divadla. Stálý tým herců, tanečníků a akrobatů vždy přizve ke spolupráci další etablované umělce
z různých oborů, a dají tak vzniknout jedinečným projektům. V Brně se představily dva z nich The
Loser(s) a Kolaps.
Novocirkusové představení THE LOSER(S) chce být současnou reflexí faktu, že v dnešním zrychleném
tempu společnosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi svého jak soukromého, tak partnerského
života. Chce si klást otázku, kde se nalézají naše hranice, kdo je naším vzorem, láskou a partnerem.
Vedle výher přináší život také prohry. Člověk se stává lůzrem, a to třeba i na poli lásky. Vpřed se ubírá
cestou krkolomnou, trnitou a záblesky radosti dávají naději, že třeba někdy dospěje k cíli a zvítězí.
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13. 3. 2018 LOSERS CIRQUE COMPANY, PRAHA
KOLAPS - PETR HORNÍČEK, TOMSA LEGIERSKI, MATYÁŠ RAMBA
Režie: Tomsa Legierski
Šapitó Lužánky
Populární česká akrobatická skupina zaměřená na oblast nového cirkusu, tance a pohybového
divadla. Stálý tým herců, tanečníků a akrobatů vždy přizve ke spolupráci další etablované umělce
z různých oborů, a dají tak vzniknout jedinečným projektům. V Brně se představily dva z nich The
Loser(s) a Kolaps.
Kolaps, součást všech životů, každodenní zkušenost, která ničí, bortí a drtí. Kolaps, který buduje,
zoceluje, utužuje, nebo se jen rutinně vrací, aniž bychom si všimli a uvědomovali si jeho přítomnost.
Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín. Zajímá nás
podstata kolapsu, to, co dělá s jedincem a co naopak s celou společností. Otočí se společnost ke
kolabujícímu zády? Využije společnost kolapsu jedince nebo nabídne pomocnou ruku?

18. a 19. 3. 2018 CIRKUS YOUNÁK
Režie: Adrián Schvarzstein
Šapitó Lužánky
Netradiční spojení divadla, cirkusu a folklóru. Akrobacie a pohybové divadlo s prvky commedie
dell´arte. Nebude chybět ženská kapela a příběh volně inspirovaný obdobím 300 let staré legendy
o slavném zbojníkovi, jeho družině a bláznivé dědince Jánošíkovo. Kreativní spojení nového a starého
slovenského světa. Folklór tak trochu postavený na hlavu. Všechno naživo – uvidíte, jak to dopadne.

31. 3. 2018 CIRQUE E1NZ, ŠVÝCARSKO, IZRAEL
ZWÄI – ESTHER A JONAS SLANZI
Režie: Shang Meier
Šapitó Lužánky
Minimalisticky působící dvojice nabídne obecenstvu jedinečnou syntézu divadla a současného
švýcarského cirkusu s velkolepým poetickým efektem. Představení Zwai vás zavede do bizarního
světa plného zdánlivě obyčejných rekvizit s neobyčejným využitím. Prostřednictvím prvotřídních
akrobatických technik vyprávějí půvabný příběh o svobodě dvou bytostí. Příběh, který ve vás zanechá
hluboký vnitřní zážitek plný emocí.

10. 4. 2018 GOGOL A MAX, NĚMECKO
HUMOR IN CONCERT – MAX-ALBER MULLER a CHRISTOPH SCHELB
Režie: Max-Albert Müller a Christoph Schelb
Šapitó Lužánky
Současná klauniáda dvou bývalých špičkových a profesionálních muzikantů z filharmonie. Veselý
koncert plný gagů, skečů, akrobatických kousků a hudební virtuozity, v němž interpreti Christoph
Schelb a Max-Albert Müller předvedou hru na asi dvaceti hudebních nástrojích. Gogol a Max získali
cenu Grand Prix na Evropském Festivalu humoru a satiry.
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17. 4. 2018 CIE CIRCONCENTRIQUE, ITÁLIE
RESPIRO – ALESSANDRO MAIDA a MAXIME PYTHOUD
Režie: Alessandro Maida a Maxime Pythoud
Šapitó Lužánky
Alessandro a Maxine vystupují od dob svých společných studií na Ecole Supérieure des Arts du
Cirque, Brussels (Vysoké škole cirkusových umění v Bruselu). Představení je inspirované sousedskými
vztahy mezi lidmi, skupinami, národy. Úžasné experimentální pohybové divadlo, působivá akrobacie
a svérázný humor. Jedinečná hra těla a světla.

2. 5. 2018 STRANGE COMEDY, KANADA, USA
STRANGE COMEDY SHOW - JASON MCPHERSON A SHELLY MIA KASTNER
Režie: Alex Navarro a Soizick Hébert
Šapitó Lužánky
Kabaret kanadsko-amerického dua plný magie, iluze, cirkusového umění a humoru, vytvořený pod
vedením Soizicka Héberta a Alexa Navarra ze Cirque du Soleil. Můžete se těšit na množství vtipných
kabaretních kousků a kouzelnických triků, jaké jste ještě neviděli.
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3. AKTIVITY SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI
ČESKÉ SNĚNÍ
Permanentní mezioborová tvůrčí mobilizace činohry NdB v sezonách 2017/18 a 2018/19
V rámci off programu k inscenaci Hoří v sadě rodném květ a zároveň jako svůj příspěvek k roku české
státnosti vyhlásila činohra v sezóně 2017/18 projekt České snění, jenž v sezóně 2018/19 vrcholí.
Činohra NdB již několik let vědomě pečuje o to, co bychom mohli nazvat národní kulturní identitou,
aby slovo národní v názvu divadla nebylo pouze formální, nýbrž aby se ono slovo naplnilo skutky. Jsou
však chvíle, kdy potřeba ptát se, reflektovat, zamyslet se, zbystřit smysly, aktivovat paměť národa,
snít..., je silnější než jindy.
V roce 2018 jsme oslavili sto let od založení samostatné Československé republiky, padesát let od
vypuknutí Pražského jara a dvacet pět let od vzniku samostatné České republiky. U příležitosti těchto
významných výročí naší novodobé historie připravila činohra Národního divadla Brno zcela ojedinělý
projekt České snění, jenž probíhá formou permanentní tvůrčí mobilizace o několika událostech
v klíčových sezonách 2017/18 a 2018/19.
Cílem ambiciózního projektu České snění není nic menšího, než poskytovat dráždivou platformu
pro diskuzi o českých národních touhách a úzkostech, o tom, kým bychom jako Češi chtěli být
a nejsme, kým bychom mohli být a jsme. Pro diskuzi, která snad volně vplyne do snění o společném
a spojujícím snu - vizi. Zdá se totiž, že právě tu nyní bolestně postrádáme. Nejen jako národ. Jak jinak
si vysvětlit, že i navzdory růstu ekonomiky, vyšším mzdám, zvětšování obytné plochy na osobu
a dalším objektivním ukazatelům mezi námi nebují spokojenost a že naopak rostoucí počet Evropanů
hledí do budoucnosti s nedůvěrou a obavami?
Potřeba takové tvůrčí a umělecké analýzy je v současné době víc než nutná a ozdravující. Pro divadlo,
společnost i pro uvědomění si vlastní pozice a hodnot v rámci evropského, světového kontextu.
Na jaře 2018 proběhl cyklus prvních pěti akcí projektu České snění:
15. 2. 2018 České snění 1: Věra Čáslavská očima Olgy Sommerové
Promítání unikátního celovečerního dokumentu o nejslavnější české gymnastce všech dob, Věře
Čáslavské, ženě, která se nevzdala. Za přítomnosti uznávané dokumentaristky Olgy Sommerové.
Po projekci následovala debata s režisérkou o vzniku filmu a výjimečných setkáních obou
neobyčejných žen. Pendant k divadelní inscenaci Věra autorky Simony Petrů, v režii Terezy Karpianus.
6. 3. 2018 České snění 2: Věra Čáslavská očima dramatičky Simony Petrů a režisérky Terezy
Karpianus
Speciální lektorský úvod před představením inscenace Věra a debata s tvůrci, dramatičkou Simonou
Petrů a režisérkou Terezou Karpianus o zákulisí vzniku inscenace, fascinující osobnosti Věry Čáslavské
a osobním pohledu na „její“ dobu. Účastníky lektorského úvodu jsme po skončení představení pozvali
na jevištní procházku scénografií s výkladem.
27. 3. 2018 České snění 3: Edgar Dutka – Halloween v buši zřím
Scénické čtení s účastí autora Edgara Dutky. Režie: Martin Františák
Význačný český scenárista, režisér, prozaik Edgar Dutka, nositel Státní ceny za literaturu, je autorem
pozoruhodné divadelní hry Halloween v buši zřím. Hra byla vybrána mezi deset finalistů z textů
zaslaných do soutěže o původní českou hru Audience českých her, kterou vyhlásila činohra NdB
v loňském roce. Po skončení scénického čtení následovalo setkání a debata s autorem, za nímž kromě
skvělého díla stojí také zcela jedinečný lidský osud.
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6. 4. 2018 České snění 4: Dominik Melichar - Šepoty
Scénické čtení. Režie: Jiří Honzírek
Divadelní hra Šepoty vypráví o vztahu muže a ženy zamrzlém v podivných šepotech v blízkosti
vyschlého říčního koryta. Jak prolomit mlčení milované ženy? Nevyžádaných rad od samozvaných
rádců je mnoho. Může ještě něco zachránit ztracenou lásku, která vyschla jako řeka? Další z finalistů
soutěže činohry NdB o původní českou hru Audience českých her.
18. 5. 2018 České snění 5: Drahá mama/Dear Alice!
Scénické čtení. Režie: Zuzana Burianová
Projekt činohry k roku české státnosti České snění pokračoval 18. 5. v Divadle Reduta scénickým
čtením z dopisů Alice a Charlotty Masarykových v podání Daniely Kolářové a Máši Málkové. Dialog
dvou výjimečných žen, matky a dcery, statečně překonávajících strázně násilného odloučení
a zamýšlejících se nad otázkami svobody, humanismu, sociologie, umění, literatury i zdravé
životosprávy. Jedinečný intimní portrét neobyčejných žen blízkých TGM. Akce se konala ve spolupráci
s Ústavem pro česko-americké vztahy a festivalem Americké jaro.

VÝSTAVA
#bezrozdílu
5. 9. 2018 – 30. 9. 2018, Divadlo Reduta
Výstava představila kampaň NdB pro sezonu 2018/2019, jejíž hlavní myšlenkou bylo putování
divadelního sedadla po místech, kde lidé žijí své běžné životy – společnost je rozdělená, divadlo
spojuje, je pro všechny bez rozdílu vyznání, barvy kůže, věku, vzdělání a sexuální orientace. Autorem
fotografií putujícího sedadla byl Vladimír KIVA Novotný. Výstava byla prodejní, výtěžek z prodaných
fotografií byl určen Dětskému domovu Dagmar Brno, p. o.

PLES PRO FENIX 2018
14. 4. 2018 se v hotelu Voroněž uskutečnil ples ParaCENTRA
Fenix, organizace, jejímž posláním je vracet zpět do života lidi po
úrazu míchy. Vize propojení světů zdravých i imobilních lidí se
uskutečnila na tanečním parketu i za účasti sólistů Baletu NdB
Emilie Vuorio a Arthura Abrama, kteří zatančili duet z baletu
Black and White.

103

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadla Brno za rok 2018
DNY DĚTSKÉ ONKOLOGIE
18. 4. 2018 Pod patronací Nadačního fondu Krtek
uskutečnili tanečníci Baletu NdB návštěvu Dětské
onkologie v Dětské nemocnici Brno. Tanečníci
v kostýmech z inscenace Sněhurka a sedm
trpaslíků přinesli dětským pacientům kromě
dárečků i trochu radosti do jejich dočasně
nelehkých a smutných dnů.

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO NADAČNÍ FOND PRO TANEČNÍ KARIÉRU
9. 12. 2018 v Janáčkově divadle
Benefiční představení baletu Louskáček, kdy část výdělku z představení putovala do Nadačního fondu
pro taneční kariéru. Fond pomáhá tanečníkům, kteří končí profesionální kariéru s aktivním
přechodem do druhé kariéry.

SPOLUPRÁCE BALETU NDB - MODRÁ BERUŠKA A ONKA
Balet NdB i nadále spolupracuje s organizacemi, jejichž cílem a smyslem je pomáhat potřebným lidem
v těžké životní situaci. Dlouhodobou spolupráci nepřerušil ani v roce 2018 s internetovým portálem
Modrá Beruška, který poskytuje pomoc rodičům dětí postižených autismem (PAS) a také
s neziskovým spolkem ONKA sdružujícím rodiče dětí, které prošly onkologickým onemocněním.
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4. ČINNOST OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ A OBCHODNÍ VÝSLEDKY
V roce 2018 se muselo Národní divadlo Brno vyrovnat s uzavřeným Janáčkovým divadlem. Pro naše
diváky jsme tedy připravili několik externích scén. Velkým úspěchem bylo například cirkusové šapitó
v parku Lužánky, kde se od února do června odehrálo 35 představení Rozmarného léta, na které
přišlo celkem 11 840 diváků. V šapitó jsme uváděli také koncertní produkce, které navštívilo 2 868
diváků. Dále pokračovali i produkce v pavilonu P brněnského výstaviště, kde byla uvedena i první
premiéra sezony 2018/19 opera Bedřicha smetany Libuše v režii Jiřího Heřmana u příležitosti oslav
sto let od vzniku samostatného Československa.
V roce 2018 jsme novou sezonu zahájili Zahajovacím koncertem na Zelném trhu, kam i přes nepřízeň
počasí dorazilo obrovské množství lidí. Zelný trh byl opět zaplněn diváky, které zajímá, co pro ně
v nadcházející sezoně chystáme.
V roce 2018 se každý čtvrtý Čech na internetu setkal se značkou Národní divadlo Brno. Naše
facebookové události oslovily více než 800 000 unikátních uživatelů. Na konci roku 2018 jsme finálně
deaktivovali Facebook Divadla Reduta. Cílem bylo zjednodušení komunikace našich souborů, větší
transparentnost pro koncového diváka a intenzivnější propojení obou scén činoherního souboru
(Mahenovo divadlo a Reduta).
Stali jsme se součástí evropského projektu Opera Vision, díky kterému se mohl uskutečnit úspěšný
live stream inscenace Příhody lišky Bystroušky v režii uměleckého šéfa opery Jiřího Heřmana. Přímý
přenos představení sledovalo neuvěřitelných 2666 diváků z celého světa, např. Španělsko,
Nizozemsko, Francie, Velká Británie, USA, Kanada, Itálie, Německo, Polsko, Japonsko.
Tradicí se stalo pravidelné vyhlašování 100 000. a 200 000. diváka, které osobně vyhlašuje před
představením pan ředitel Martin Glaser nebo šéfové souborů. Ve středu 30. 5. 2018
vylosoval umělecký šéf Baletu NdB Mário Radačovský 100 000. diváka. Losování se uskutečnilo před
reprízou Labutího jezera v Mahenově divadle. V pondělí 12. 11. 2018 vylosoval ředitel Martin Glaser
v Mahenově divadle před reprízou činohry Kdo je pan Schmitt? 200 000. divačku.

105

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadla Brno za rok 2018

4.1

SPOLUPRÁCE S MÉDII

NdB dlouhodobě spolupracuje s celostátními veřejnoprávními médii – Česká televize, Český rozhlas
i soukromými médii – mediální skupina MAFRA, Economia, a.s. a Eurozpravy.cz. Mezi nejvyužívanější
celostátní pořady a stanice patří v ČT pořady Dobré ráno, ArtZóna, Události v regionech, Události
v kultuře, v rádiích potom pořady Mozaika, Vizitka! Reflexe: Opera!, Jak to vidí, Host do domu.
Nejvíce mediálních partnerů, se kterými má NdB navázanou spolupráci působí zejména v Brně, jeho
širokém okolí a Jihomoravském kraji. Mediální partneři a media, ve kterých NdB pravidelně inzeruje,
či se v nich pravidelně objevují jakékoliv reflexe:
Česká televize
Události – reportáže o premiérách a akcích; Události v regionech – zpravodajské reportáže nejen z premiér,
ale i z dalších významných akcí, z festivalu MFJB, festivalu DSB i Dance Brno i z off akcí (workshopy),
informace a rozhovory s tvůrci a herci premiér, přímé vstupy, pohledy na práci do zákulisí divadla; Události
v kultuře – zpravodajské reportáže nejen z premiér, ale i z dalších významných akcí i z off akcí (workshopy),
informace a rozhovory s tvůrci a herci premiér, přímé vstupy, pohledy na práci do zákulisí divadla; Události
komentáře; Studio ČT24; Interview ČT24; ArtZóna; Sama doma
Český rozhlas
Vltava – informace a rozhovory o nových premiérách a akcích NdB, recenze, rozhovory s osobnostmi; Praha
Další rádia
Rádio Petrov – zpravodajství, rozhovory plus spoty, soutěže; Kiss Hády – zpravodajství, Proglas –
informace o akcích, Evropa 2, Frekvence 1 a Hit rádio magic – spotové kampaně, informace o akcích.
Tisk
Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Právo, Deníky Vltava-Labe-Press, Hospodářské noviny, 5+2, N.O.S,
reklamní noviny do schránek – BBPressmedia, Moravské hospodářství, NEWexpress – PR články,
rozhovor, inzerce.
Časopisy
Xantypa, Harmonie, Hudební rozhledy, Šalina, vysokoškolské noviny Masarykovy Univerzity, KAM,
Kult, Týden, Instinkt, Respekt, Divadelní noviny, Literární noviny, Opus Musicum, Týdeník ROZHLAS,
Naše rodina, SaD, LuxuryBrno, Program Brněnsko, ČD pro vás, meridián – zákaznický magazín JVL,
S dětmi v Brně, Brněnská drbna, Rodinné pasy, SeniorPas, Zpravodaj městské části Brno střed,
Zpravodaj města Mikulov, Žlutý, Opernwelt, CENTRUM Brno, FairInzert, Czech Music Quarterly – PR
články, recenze, informace o premiérách, významných akcích a inzerce.
Internetová média
aktualne.cz, idnes.cz, novinky.cz, ihned.cz, brnesky.denik.cz, infobrno.cz, mestohudby.cz,
brnozurnal.cz, radioproglas.cz, tyden.cz, gotobrno.cz, listyjm.cz, ceskenoviny.cz, operaplus.cz,
klasikaplus.cz, scena.cz, E15.cz, topzine.cz, regiony24.cz, tanecniaktuality.cz, muzikus.cz, prozeny.cz,
vasedeti.cz, ibrno.cz, eurozpravy.cz, menstyle.cz, lemur.cz, studentnoviny.cz, studenta.cz,
centrumnews.cz, kultura21.cz, lattitude-devant.au, i-prague.cz, i-divadlo.cz, informuji.cz, dancebrno.cz, czecot.cz
Katalogy:
CK ČEBUS, katalog nakladatelství JOTA, katalog nakladatelství OMEGA, katalog ELSA JOB FAIR.
Česká tisková kancelář
Úzká spolupráce s největší tiskovou agenturou v České republice.
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4.2

MARKETING, OBLAST PR

Opět jsme navázali na úspěšnou spolupráci s grafickým studiem Roberta Nováka. Originální vizuály
k premiérám i nadále vytvářel Ivan Pinkava. Do týmu jsme nově přizvali jednoho z předních českých
fotografů, držitele ceny Czech Press Photo, Vladimíra KIVA Novotného.

Magazín NdB DIVA
Magazín NdB DIVA informuje o nejbližších premiérách a chystaných projektech, přináší rozhovory se
zajímavými osobnostmi a otevírá náhled do zákulisí divadla. Během sezony vychází pět čísel a navíc
speciální vydání k festivalům Divadelní svět Brno a Mezinárodní festival Janáček Brno. V roce 2018
magazín Diva vyšel v celkovém nákladu 75 000 ks. DIVA je přílohou ve vybraných číslech pátečních
Lidových novin a je k dostání na distribučních místech NdB – tzn. Mahenovo divadlo, Janáčkovo
divadlo, Divadlo Reduta, ředitelství NdB, dále univerzity, knihovny, kavárny, nákupní centra, hotely,
turistické informační centra – aktuálně se jedná o více než 50 distribučních míst. Zároveň je možné si
DIVU prohlédnout online na našich webových stránkách.

Kampaň k sezoně 2018/19 bezrozdílu
Národní divadlo Brno otevřelo divadelní sezonu 2018/19 kampaní, která nesla heslo #bezrozdílu.
V předchozích letech byly tvářemi těchto kampaní zaměstnanci divadla nebo diváci a kladly důraz na
fakt, že divadlo utváří celá řada lidí v zákulisí, tedy mimo světla reflektorů, a v neposlední řadě také
obecenstvo. „Každý jeden divák je pro nás důležitý! Hrajeme pro všechny! Pro lidi všech vyznání,
barev kůže, vzdělání, sexuální orientace, politického přesvědčení, od nejmladších po nejstarší…
#bezrozdílu. Společnost je rozdělená, my ji chceme naopak spojovat. Příběhy, které u nás vídáte, jsou
a vždy byly inspirovány životy lidí, jako jste vy,“ představili novou ideu zástupci obchodního oddělení
NdB.
V kampani k sezoně 2018/19 zaměstnance a diváky v hlavní roli vystřídalo divadelní sedadlo, které
putovalo po různých místech nejen v Brně, kde lidé #bezrozdílu žijí své každodenní životy. Obchod,
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zastávka, kostel, hřiště, sídliště a další prostory zachytil Vladimír KIVA Novotný. Dne 5. 9. 2018 byly
fotografie představeny na slavnostní vernisáži výstavy v Divadle Reduta.
autoři: Obchodní oddělení NdB ve spolupráci s Robertem V. Novákem a Vladimírem KIVA Novotným
SPP CZ, a.s. – partner plakátové kampaně sezony 2018/2019

Propagační materiály
Mezi stěžejní propagační materiály patří Katalog,
kde si diváci přečtou anotace k premiérám, ale
i k reprízám. Letošní Katalog je mnohem
obsáhlejší než ten předchozí. Důvodem je návrat
do Janáčkova divadla, kde odehrajeme opery
a balety, které nebylo možné přenést do
Mahenova divadla. Součástí Katalogu je i nabídka
veškerých služeb NdB. Katalog připravujeme
i v anglické a německé mutaci. „Miniskládačka“
neboli kapesní formát s baletními a operními
tituly vydáváme v českém, anglickém a německém jazyce. V anglické verzi se divák dozví, že některé
činoherní inscenace jsou opatřeny anglickými titulky, což je ze strany NdB velmi vstřícný krok pro
návštěvníky Brna z ciziny a hlavně pro zahraniční studenty vysokých škol. S tříměsíčním předstihem
vydáváme měsíční programové skládačky, jejíž součástí byl od květnového až do zářijového vydání
anketní lístek Cena Diva, kde diváci volili nejlepšího interpreta a premiéru za sezonu 2017/2018.
V jarních měsících jsme připravili další materiál, a to speciální vánoční předplatné s názvem Vánoční
předplatné. Mohli jsme tak v září připravit propagaci a zahájit prodej tolik vyhledávaného produktu,
který jsme obohatili o luxusní dárkovou krabičku.
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4.3

ONLINE MARKETING

Pokračujeme v růstu. Držíme krok s aktuálními trendy. Měříme a analyzujeme. Vytváříme specifické
webové projekty: smetanovalibuse.cz, dancebrno.com, romeoajulie80.cz
Facebook
Aktuálně na této sociální síti využíváme tyto stránky:
Národní divadlo Brno 12 472 fanoušků +25 %; Činohra NdB 5885 fanoušků; Balet NdB 6 375 fanoušků
Janáčkova opera 4 834 fanoušků; Janáček Brno 2877 fanoušků; Divadelní svět Brno 4885 fanoušků

Instagram
S novými kolegy v marketingu přišel i zájem o další souborové účty na instagramu. Nově tady
naleznete mimo Národního divadla Brno i Balet a Činohru. Na této sociální síti se nám také daří:
Národní divadlo Brno ndbrno
2 643 followerů
Balet NdB
baletndb
1 343 followerů
Činohra NdB
cinohrandb
564 followerů
V roce 2018 jsme realizovali kompletní nový vizuální návrh nového webu, který bychom rádi zveřejnili
v průběhu roku 2019. Bližší termín si zatím necháme, kvůli momentu překvapení, pro sebe. Stávající
web však, co se týká prodejů a akvizice uživatelů nestagnuje. V tomto roce je patrný razantní nárůst
vracejících se návštěvníků = o 30 % více návštěv webu, než tomu bylo v minulém roce. Jedná se
o jeden z výsledků kvalitní práce s naším publikem v kombinaci s remarketingem v digitální reklamě.
Také jsme zaznamenali vyšší zájem ze strany zahraničních návštěvníků. Těch anglicky hovořících
meziročně přibylo + 3 %.
2015: 436 000 unikátních uživatelů == 900 000 návštěv
2016: 451 000 unikátních uživatelů == 990 000 návštěv
2017: 460 000 unikátních uživatelů == 1 085 507 návštěv
2018: 445 000 unikátních uživatelů == 1 366 000 návštěv
Čeština
Angličtina
Slovenština
Němčina
Ruština

2018 - 81 %
2018 - 10 %
2018 - 3,6 %
2018 - 1,9 %
2018 - 0,4 %

2017 - 87 %
2017 - 7 %
2017 - 3 %
2017 - 1,5 %
2017 - 0,3 %
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4.4

FUNDRAISING

Hlavním cílem fundraisingu je navazovat partnerství se společnostmi a institucemi převážně ve městě
Brně a v Jihomoravském kraji tak, aby fungovala spolupráce ku prospěchu obou stran.
NdB získalo v roce 2018 nového generálního partnera – firmu OHL ŽS, a.s. Konsorcium tří firem,
podílejících se na rekonstrukci Janáčkova divadla - OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s. a IMOS BRNO, a.s., se
rovněž stalo generálním partnerem festivalu Janáček Brno 2018. Tradičním partnerem byla
společnost VARS BRNO a.s. a festival podpořil také nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND,
význačný mecenáš umění. Nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND zároveň projevil zájem
o dlouhodobou spolupráci s NdB.
Fundraising je v NdB založen na bázi oboustranných spoluprací, tzv. barterů, reklamního sponzoringu
a v současnosti stále častěji pořádáme pro naše partnery eventy na míru. Dárce se snažíme oslovovat
i prostřednictví Mecenášského klubu a individuálního dárcovství. V roce 2018 NdB zahájilo novou
dárcovskou kampaň – Adopci sedadel v Mahenově divadle. První sedadla si adoptovala společnost
OHL ŽS, a.s., generální partner NdB.
V oblasti fundraisingu klademe velký důraz na osobní vztahy a individuální přístup ke každému
z partnerů a jeho potřebám. Naši partneři jsou pravidelnými návštěvníky premiér i dalších divadelních
představení, koncertů. Pro partnery jsou pořádány také akce speciální. Jednou z nich je i Přátelské
setkání s partnery NdB, které se koná vždy na konci divadelní sezony v Mahenově divadle. Naši
partneři se rovněž aktivně podílejí na vyhlašování divadelních cen DIVA. Součástí těchto akcí je
zajištění kvalitního networkingu – tedy seznámení partnerů navzájem a vytvoření rozsáhlé
mecenášské komunity.
Velmi žádané jsou eventy na míru především ze stran našich partnerských hotelů. Vedení hotelů
využívá partnerství pro rezervaci vstupenek pro své hosty, případně k pozvání svých klientů na
vybraná divadelní představení, ke kterým připravíme zajímavý bonus navíc – prohlídku zákulisí
divadla a setkání s umělci.
V rámci mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2018 probíhal také doprovodný program, např.
v Divadle Reduta to byla výstava Salon české a slovenské scénografie, na piazzettě Janáčkova divadla
se každou květnovou středu odehrávaly tančírny. Vybraná představení tohoto festivalu využili naši
partneři pro pozvání svých klientů, obchodních partnerů, a setkání s představiteli divadla.
Mezinárodním tanečním festivalem Dance Brno 100, který byl zařazen do projektu RE:BUBLIKA 1918
– 2018, jsme se zapojili do oslav stoletého výročí založení samostatného Československého státu.
Festival se stal jednou z klíčových akcí celého projektu statutárního města Brna. NdB pozvalo ke
spolupráci nejvýznamnější baletní soubory států vzniklých na půdorysu bývalé monarchie – Rakouska,
České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Srbska a Ukrajiny.
Sezonu 2018/2019 jsme slavnostně zahájili 24. 9. 2018 přímo v centru Brna, na Zelném trhu.
Výběrem ukázek z nových premiér sezony jsme pozvali diváky do NdB a také jsme předali ocenění
z divácké ankety Cena DIVA. I zde nám byli podporou naši partneři.
V Divadle Reduta jsme v září na vernisáži výstavy fotografií Vladimíra KIVA Novotného představili
novou kampaň Národního divadla Brno #bezrozdílu. Partnerem kampaně byla společnost SPP CZ, a.s.
Vzájemnou spolupráci s partnery NdB jsme i v roce 2018 rozšířili mimo kamenné budovy našeho
divadla. V čase prázdnin jsme vystupovali pod širým nebem na hradním nádvoří Špilberku,
představení jsme odehráli také v pavilonu P na Výstavišti Brno. Velmi netradičním místem bylo
šapitó, které vyrostlo v parku za Lužánkami pro premiéru hry Rozmarné léto a hostilo i nové cirkusové
produkce v rámci festivalu Cirkus bude v Brně. I na těchto netradičních místech se našel prostor pro
prezentaci vzájemné spolupráce a především na příjemná setkání s partnery divadla.
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Velkou oblibu si získalo Cuvée Národní divadlo Brno, které již tradičně vzniká díky úzké spolupráci
s renomovaným Vinařstvím Zlomek&Vávra. Cuvée NdB pro sezonu 2018/2019 vzniklo exkluzivně
namícháním odrůdy Rulandské šedé, pozdní sběr 2017 a Muškát moravský 2017, kabinetní. Víno bylo
pokřtěno na slavnostní premiéře představení Milenci nebes v Mahenově divadle.
Mezinárodním festivalem Janáček Brno 2018 jsme na podzim slavnostně otevirali zrekonstruované
Janáčkovo divadlo. 6 ročník tohoto světového festivalu představil komplexní dílo Leoše Janáčka
a velkou škálu doprovodných koncertů a dalších kulturních akcí. I zde byl velký prostor pro setkání
s partnery divadla.

Partneři NdB
Generální partner NdB – OHL ŽS, a.s.
SPP CZ, a.s., Indigo Infra CZ a.s., Heineken Česká republika, a.s., VARS BRNO a.s., e-Finance, a.s., eFinance Makléři, s.r.o., Víno Zlomek & Vávra s.r.o., Brixton-gastro, s.r.o., Generali Velký Špalíček
s.r.o., Cafe water service, s.r.o., Faster CZ, spol. s.r.o., Barceló Brno Palace, Hotel Royal Ricc a.s., Hotel
International Brno a.s., Progio a.s., Pegas hotel s.r.o., Hotel Slavia spol. s r.o., Květiny M. Huszárová,
Radomír Havlík – Premiera, Rengl s.r.o., Renocar a.s., Lesy města Brna a.s., Technické sítě Brno a.s.,
Plzeňský Prazdroj a.s., CREAM Brno, a.s., Michal Hrušecký – De Fleurs, Veletrhy Brno, a.s., AZ SERVIS
a.s., BOTAS a.s., Foreigners.cz, s.r.o., IMOS BRNO, a.s., Metrostav a.s., Nová Mosilana, a.s.,
Restaurant KOISHI, SIKO KOUPELNY a.s., Sonberk a.s., Vinařstvi Gotberk, Víno HORT, „ZON“ spol.
s r.o., ZOO Brno, BOHEMIAN HERITAGE FUND, FEDORA's General Assembly.
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4.5

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Zákaznické centrum NdB není jen „předprodej“
vstupenek v krásném prostoru na Dvořákově
ulici. Do ZC jsou zahrnuty také kolegyně, pracující
na hromadných objednávkách, prodejích na
fakturu, prodeji předplatného a v rámci
Obchodního oddělení spolupracují též na
přípravě pozvánek pro hosty na premiéry.
Nezanedbatelnou součástí ZC je i skupina lidí,
obecně zahrnutých pod název Hledištní personál.
Pod tímto povšechným názvem se skrývá armáda
šatnářek a uvaděček ve všech třech budovách
NdB, řízená inspektorem hlediště. Tato velká skupina lidí, kteří mohou působit jako ti nejméně
důležití, jsou naopak ti, se kterými je náš zákazník, divák, v prvním kontaktu a dávají Národnímu
divadlu Brno tvář a jejich práce je to první, co příchozí do divadla uvidí, aniž by slyšel jedinou repliku,
nebo jediný tón. A na nich mnohdy záleží, jestli se divák do divadla vrátí, či ne.
Pokladní Zákaznického centra NdB mají na starosti, aby se před každým představením otevřely
večerní pokladny v jednotlivých budovách, aby i diváci přicházející na poslední chvíli měli možnost
zakoupit si vstupenku.
ZC na externích scénách
Vzhledem k tomu, že během většiny roku 2018 stále probíhala rekonstrukce Janáčkova divadla,
muselo NdB hledat útočiště i na externích scénách. Soubor činohry využíval prostory cirkusového
šapitó v Lužánkách a soubory opery a baletu pavilon P brněnského výstaviště.
Ve všech těchto prostorech bylo třeba zajistit jednak prodej v pokladnách a pak hlavně hledištní
personál, který pomáhal divákům v orientaci v těchto nezvyklých prostorách. V letních měsících
odehráli svoje představení kolegové z opery a baletu na nádvoří hradu Špilberk.
V roce 2018 byly uspořádány také tři plnohodnotné festivaly. Divadelní svět Brno, Dance Brno 100,
baletní festival ke stému výročí republiky a před koncem roku Mezinárodní festival Janáček Brno.
V rámci všech těchto festivalů byly využívány externí scény, buď na brněnském výstavišti,
v prostorech brněnských univerzit, nebo v netradičních prostorech jako byl třeba stan na Moravském
náměstí v rámci DSB. Od 17. 11., kdy byl zahájen MFJB a slavnostně otevřeno Janáčkovo divadlo se
i zaměstnanci ZC vrátili do této naší stálé budovy – domů
Pro studenty
NdB se již dlouhou dobu snaží maximálně vycházet vstříc divákům z řad studentů, protože si
uvědomuje, že se jedná o budoucí návštěvníky divadla. Proto je pro ně připravována široká nabídka
služeb. Jedná se o klasické studentské vstupné, které činí 50 % z běžné ceny vstupenky, ale také
nabídka nákupu na večerních pokladnách v jednotlivých budovách. Studenti mají možnost si zde
zakoupit vstupenku 45 min před začátkem představení za cenu 50 nebo 120 Kč podle místa v sále.
Studenti uměleckých škol potom paušálně za 50 Kč na jakékoli místo v divadle. Tyto cenově
zvýhodněné vstupenky jsou studenty velmi hojně využívány. V roce 2018 se nám podařilo navázat
spolupráci s brněnskými univerzitami, kde nám jednotlivé fakulty v rámci VÚT a MENDELU poskytují
svoje kanály v rámci sociálních sítí k propagaci prodeje představení NdB.
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Podpora dostupnosti Národního divadla Brno v Jihomoravském kraji 2018
Autobusová přeprava návštěvníků z JmK na představení NdB.
V rámci tohoto projektu jsme na základě dobrých zkušeností z minulých ročníků umožnili díky
zajištění autobusové přepravy návštěvu představení Národního divadla Brno návštěvníkům z hůře
dostupných míst Jihomoravského kraje, handicapovaným a sociálně slabším občanům, stejně tak
i z hlediska výchovného – žákům mateřských, základních i středních škol JmK.
Autobusy jsme využili pro přepravu diváků nejen do divadel, ale i na netradiční „divadelní plochy“,
které v důsledku rekonstrukce Janáčkova divadla vznikly na Brněnských výstavách a veletrzích
v pavilonu P a Šapitó Lužánky. Přepravu návštěvníků jsme využili také pro Festival Janáček Brno.
V roce 2018 jsme na autobusovou přepravu do divadel využili částku 500.000,-Kč, kterou jsme
z fondů souborů překročili skoro o 6.000,-Kč – vypravili jsme 102 autobusů a do divadel přivezli 4 827
návštěvníků. Zaměřili jsme se především na návštěvníky ze vzdálenějších oblastí od Brna. Odezva na
tuto službu je ze strany měst, obcí, škol, klubů a spolků velmi pozitivní.
Prohlídky budov NdB
V roce 2018 jsme se rozhodli z důvodu
rekonstrukce Janáčkova divadla vynechat letní
prohlídky divadelních budov, nicméně v průběhu
celého kalendářního proběhlo mnoho prohlídek
ve zbývajících dvou budovách. Kromě těch
klasických, zaměřených na historii a architekturu
divadel, byl uspořádán cyklus prohlídek ve
spolupráci s Jihomoravským centrem pro
mezinárodní mobilitu v rámci projektu PolyGram
– Polytechnická a matematická gramotnost,
zaměřený na „matematický“ pohled na divadlo,
pro žáky základních a středních škol. Tento cyklus byl velmi kladně hodnocen ze strany pedagogů
a počítáme s jeho pokračováním i v roce 2019.
prohlídky 2018
počet prohlídek

návštěvnost

tržba

Divadlo Reduta

8

125

6 480

Janáčkovo divadlo

0

0

0

Mahenovo divadlo

41

727

35 880

celkem

49

852

42 360

počet prohlídek

návštěvnost

tržba

Divadlo Reduta

52

290

15 700

Janáčkovo divadlo

16

360

18 520

Mahenovo divadlo

104

1 150

63 060

celkem

172

1 800

97 280

prohlídky 2017
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4.6

OBCHODNÍ VÝSLEDKY NA DOMÁCÍCH SCÉNÁCH

Stejně jako v předešlém roce i v roce 2018 se na počtu diváků projevilo uzavření největší budovy NdB
– Janáčkova divadla. I přes to, že zbývající budovy byly plně využity a hrálo se na dvou externích
scénách, nepodařilo se nám počet diváků dorovnat předchozím letům. Co se nám ale podařilo, je
zvýšená procentuální návštěvnost na jednotlivých představeních, která v průměru v roce 2018
překročila 80 %.
Vývoj počtu diváků na domácích scénách
2014

2015

2016

2017

2018

Opera

78 055

76 131

84 966

59 974

59 364

Balet

44 227

47 289

50 987

45 199

43 435

Činohra

101 572

98 873

101 557

89 192

94 003

Ředitelství

153

DSB
Celkem

224 007

1 795
7 207

6 515

7 327

5 810

229 500

244 025

203 487

202 612

Kapacita sálů na domácích scénách
2014

2015

2016

2017

2018

Opera

119 278

114 957

116 538

80 209

73 101

Balet

61 586

65 942

67 676

57 664

50 711

Činohra

134 370

146 772

132 970

110 329

123 004

Ředitelství

457

DSB
Celkem

315 691

2 012
10 470

11 679

9 524

7 273

338 141

328 863

259 738

254 089
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Předplatné
Z důvodů dlouhodobého poklesu počtu předplatitelů ve skupinách klasického předplatného jsme se
rozhodli v roce 2018 vytvořit novou vizuální kampaň pro všechny tři druhy předplatného. Klasické
předplatné propagované claimem #držímetimísto klade hlavní důraz na tradici a pocit předplatitelské
výlučnosti v tom, že Národní divadlo Brno má vždy pro svoje předplatitele rezervována jejich
oblíbená sedadla. Vánoční předplatné s heslem #darujemoce se snaží Vánoční předplatné doporučit
jako ten nejlepší dárek pod vánoční stromeček.
Nicméně i přes veškerou snahu se nám klesající trend nepodařilo zastavit, ale podařilo se jej alespoň
zmírnit. Úbytek diváků v klasických předplatitelských skupinách nám nahrazuje značný nárůst
zákazníků u produktu Flexiabo prodávaným claimem #poskládejsisám, který svojí flexibilitou lépe
vyhovuje dnešnímu divákovi. Pokles vstupenek prodaných na předplatné způsobila i minimální
nabídka v JD. Tržby z předplatného ovšem setrvale rostou.

Vývoj počtu předplatitelů
2014

2015

2016

2017

2018

Sezonní

3 352

3 064

2 496

1 965

1 857

Vánoční

471

479

446

379

364

94

372

408

3 036

2 716

2 629

FlexiABO
Celkem

3 823

3 543

Počet vstupenek na předplatné
2014

2015

2016

2017

2018

Sezonní

23 792

20 354

17 917

14 770

13 720

Vánoční

3 278

3 314

2 762

2 412

2 406

473

1 861

2 039

21 152

19 043

18 165

2017

2018

FlexiABO
Celkem

27 070

23 668

Vývoj tržeb za předplatné
2014

2015

2016

Sezonní

3 958 355 Kč

4 218 215 Kč

4 216 433 Kč

3 990 326 Kč

3 862 532 Kč

Vánoční

848 770 Kč

904 458 Kč

858 754 Kč

799 479 Kč

896 330 Kč

123 588 Kč

518 200 Kč

574 870 Kč

5 198 775 Kč

5 308 005 Kč

5 333 732 Kč

FlexiABO
Celkem

4 807 125 Kč

5 122 673 Kč
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Prodej během roku 2018
Celý rok 2018 se nesl ve znamení prodeje na hlavní festival tohoto roku a to Mezinárodní festival
Janáček Brno. Na MFJB se NdB podařilo navázat obchodní styky s velkým množstvím zahraničních
diváků i z velmi vzdálených zemí, jako je Kanada, USA, Japonsko nebo Velká Británie. Diváci ze
sousedních zemí jako je Německo a Rakousko jsou bráni jako samozřejmost. I přes to, že po většinu
roku 2018 byla hlavní budova opery a baletu – Janáčkovo divadlo uzavřeno kvůli rekonstrukci,
podařilo se v celkových tržbách překročit částku 60 milionů korun, což je nárůst oproti roku 2017.

Vývoj tržeb ze vstupného na domácích scénách
2014

2013

2015

2016

2017

2018

Opera*

14 158 001 Kč

18 088 635 Kč

18 320 105 Kč

21 890 323 Kč

17 329 698,98 Kč

19 159 803,42 Kč

Balet**

8 875 808 Kč

10 059 515 Kč

13 775 790 Kč

15 166 156 Kč

15 751 826,44 Kč

15 437 199,94 Kč

Činohra

20 895 296 Kč

19 552 642 Kč

22 881 300 Kč

25 465 025 Kč

21 862 177,58 Kč

24 705 006,86 Kč

13 608 Kč

17 200 Kč

Ředitelství
DSB
Celkem

43 942 714 Kč

47 717 992 Kč

459 685,00 Kč
1 282 313 Kč

1 379 330 Kč

1 592 390,00 Kč

1 442 473,95 Kč

56 259 508 Kč

63 900 834 Kč

56 995 778,00 Kč

60 744 484,17 Kč

2017

2018

Vývoj návštěvnosti souborů na domácích scénách
2014

2013

2015

2016

Opera*

59,77%

65,44%

66,23%

65,68%

75,01%

81,21%

Balet**

63,77%

71,81%

71,71%

75,34%

78,38%

85,65%

Činohra

74,10%

75,59%

72,67%

76,38%

80,84%

76,42%

Ředitelství

39,37%

33,48%

DSB
Celkem

67,49%

70,96%

89,21%
68,83%

55,78%

76,93%

79,88%

70,04%

71,42%

78,34%

79,74%

Průměrná cena vstupenky na domácích scénách
2014

2013

2015

2016

2017

2018

Opera*

214 Kč

230 Kč

241 Kč

258 Kč

288,95 Kč

322,75 Kč

Balet**

221 Kč

227 Kč

291 Kč

297 Kč

348,50 Kč

355,41 Kč

Činohra

168 Kč

190 Kč

231 Kč

251 Kč

245,11 Kč

262,81 Kč

61 Kč

112 Kč

Ředitelství
DSB
Celkem

190 Kč

211 Kč

256,09 Kč
178 Kč

212 Kč

217,33 Kč

248,27 Kč

245 Kč

262 Kč

280,10 Kč

299,81 Kč

* včetně MFJB
** včetně DANCE BRNO 100 v roce 2018
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4.7

CELKOVÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY

Celkové obchodní výsledky
Níže uvedené přehledy shrnují výkony divadla na vlastních scénách včetně hostů souborů, dále na
domácích i zahraničních zájezdech a festivalech, včetně výkonů festivalů Divadelní svět Brno,
MFJB 2018 a Dance Brno 100.
Vývoj počtu představení podle souborů
2014

2015

2016

2017

2018

Opera*

177

171

198

148

178

Balet**

81

83

88

99

96

Činohra

359

372

374

330

403

Ředitelství

5

2

DSB
Celkem

622

42

38

37

58

668

698

616

735

2017

2018

Vývoj počtu diváků podle souborů
2014

2015

2016

Opera*

101 850

81 919

89 327

73 482

82 942

Balet**

51 280

48 761

62 654

56 999

48 450

Činohra

104 841

108 073

105 155

96 318

97 210

Ředitelství

3 714

1 795

DSB
Celkem

261 685

7207

6 515

7 327

5 810

245 960

263 651

235 921

234 412

Vývoj návštěvnosti podle souborů
2014

2015

2016

2017

2018

Opera*

71,28%

67,84%

66,80%

78,35%

84,21%

Balet**

74,71%

72,33%

78,97%

82,06%

87,31%

Činohra

76,17%

72,65%

77,00%

82,00%

77,02%

Ředitelství

33,48%

DSB
Průměr

74,05%

89,21%
68,83%

55,78%

76,93%

79,88%

70,80%

72,97%

80,75%

81,99%

* včetně MFJB
** včetně DANCE BRNO 100 v roce 2018

117

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadla Brno za rok 2018
PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI A TRŽEB PODLE SOUBORŮ – ROK 2018
Počet představení

Kapacita

Návšt.

% návšť.

Tržba Kč

OPERA
MD+JD+Špilberk+BVV

90

49 048

38 283

78,05%

13 117 617,92

Reduta

25

5 593

5 042

90,15%

863 309,60

Celkem za naši scénu

115

54 641

43 325

79,29%

13 980 927,52

Zájezd v ČR

7

4 775

4 775

100,00%

1 663 310,00

Zájezd do zahraničí

4

18 803

18 803

100,00%

4 683 785,00

11

23 578

23 578

100,00%

6 347 095,00
541 919,00

Celkem zájezdy
Host z ČR

5

1 411

1 131

80,16%

Host ze zahraničí

12

3 093

1 630

52,70%

615 290,00

Celkem hosté

17

4 504

2 761

61,30%

1 157 209,00

143

82 723

69 664

84,21%

21 485 231,52

13 738 160,94

CELKEM

BALET
MD+JD+Špilberk+BVV

62

41 798

36 281

86,80%

Reduta

15

3 688

2 782

75,43%

458 208,00

Celkem za naši scénu

77

45 486

39 063

85,88%

14 196 368,94

Zájezd v ČR

3

1 288

1 288

100,00%

94 000,00

Zájezd do zahraničí

6

3 727

3 727

100,00%

2 033 488,28

Celkem zájezdy

9

5 015

5 015

100,00%

2 127 488,28

Host z ČR

1

532

481

90,41%

85 333,00

Host ze zahraničí

0

-

-

0,00%

0,00

Celkem hosté
CELKEM

1

532

481

90,41%

85 333,00

87

51 033

44 559

87,31%

16 409 190,22

14 660 255,70

ČINOHRA
MD+ Šapito

145

71 752

52 653

73,38%

Malá scéna

63

3 979

3 979

100,00%

379 162,00

Reduta

149

33 494

24 684

73,70%

4 444 307,00

Celkem za naši scénu

357

109 225

81 316

74,45%

19 483 724,70

Zájezd v ČR

9

3 087

3 087

100,00%

606 000,00

Zájezd do zahraničí

1

120

120

100,00%

223 803,45

Celkem zájezdy

10

3 207

3 207

100,00%

829 803,45

Host z ČR

31

12 175

11 212

92,09%

4 758 697,16

5

1 604

1 475

91,96%

462 585,00

36

13 779

12 687

92,07%

5 221 282,16

403

126 211

97 210

77,02%

25 534 810,31

Host ze zahraničí
Celkem hosté
CELKEM

CELKEM
MD+JD+Špilberk+BVV+Šapito

297

162 598

127 217

78,24%

41 516 034,56

Reduta

189

42 775

32 508

76,00%

5 765 824,60

63

3 979

3 979

100,00%

379 162,00

549

209 352

163 704

78,20%

47 661 021,16

Malá scéna
Celkem za naši scénu
Zájezd v ČR

19

9 150

9 150

100,00%

2 363 310,00

Zájezd do zahraničí

11

22 650

22 650

100,00%

6 941 076,73

Celkem zájezdy

30

31 800

31 800

100,00%

9 304 386,73

Host z ČR

37

14 118

12 824

90,83%

5 385 949,16

Host ze zahraničí

17

4 697

3 105

66,11%

1 077 875,00

Celkem hosté

54

18 815

15 929

84,66%

6 463 824,16

ŘEDITELSTVÍ

0

0

0

0,00%

0,00

DSB

58

7 273

5 810

79,88%

1 442 473,95

MFJB 2018

35

13 956

13 278

95,14%

4 021 666,90

Dance Brno 100

9

4 693

3 891

82,91%

1 155 498,00

CELKEM ZA NdB

633

259 967

211 433

81,33%

63 429 232,05

CELKEM ZA NDB + FESTIVALY + ŘEDITELSTVÍ

735

285 889

234 412

81,99%

70 048 870,90
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5. VÝVOJ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ
Počty přepočtených pracovních úvazků zaměstnanců dle středisek
Středisko

1. 1. 2018

stav k 31. 12. 2018

plán

celkem

umělci

THP

dělníci

10 Soubor opery

195,90

186,15

181,25

3,90

1,00

20 Soubor baletu

59,00

59,50

57,50

2,00

30 Soubor činohry

45,50

40,50

37,50

3,00

51 JD jevištní provoz, garderoba, maskérna

66,00

63,50

1,00

62,50

53 JD správa budovy

27,50

26,70

1,00

25,70

61 MD jevištní provoz, garderoba, maskérna

46,50

49,00

1,00

48,00

63 MD správa budovy

22,70

23,20

1,00

22,20

71+73 DR jevištní provoz, správa budovy

15,00

16,50

2,00

14,50

80 Výroba, doprava, správa ostatních budov

82,20

80,00

12,00

68,00

91 Úsek ředitele

13,45

14,05

12,25

0,80

92 Obchodní úsek

26,50

24,75

24,75

93 Ekonomický úsek

19,75

19,75

19,75

celkem

620,00

603,60

1,00

277,25

83,65

242,70

Stav zaměstnanců organizace byl ke dni 31. 12. 2018 – 603,60 přepočtených pracovních úvazků.
Z toho:
Umělci:
THP:
Dělníci:

277,25 úvazku
83,65 úvazku
242,70 úvazku

119

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadla Brno za rok 2018
STRUKTURA A PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
Průměrné přepočtené počty zaměstnanců za sledované období
Středisko

1. 1. 2018

období leden - prosinec 2018

plán

celkem

umělci

THP

dělníci

10 Soubor opery

195,90

189,15

183,54

4,15

1,46

20 Soubor baletu

59,00

54,58

52,58

2,00

30 Soubor činohry

45,50

41,19

38,19

3,00

51 JD jevištní provoz, garderoba, maskérna

66,00

64,16

1,00

63,16

53 JD správa budovy

27,50

12,87

1,00

11,87

61 MD jevištní provoz, garderoba, maskérna

46,50

46,87

1,00

45,87

63 MD správa budovy

22,70

26,95

1,00

25,95

71+73 DR jevištní provoz, správa budovy

15,00

16,42

2,00

14,42

80 Výroba, doprava, správa ostatních budov

82,20

84,17

12,00

72,17

91 Úsek ředitele

13,45

13,78

11,98

0,80

92 Obchodní úsek

26,50

25,13

25,13

93 Ekonomický úsek

19,75

19,81

19,81

celkem

620,00

595,08

1,00

275,31

84,07

235,70

PŘEHLED PŘÍRŮSTKŮ A ÚBYTKŮ ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
plán k
1. 1. 2018

stav k
31. 12. 2017

přírůstek

úbytek

stav k
31. 12. 2018

10 Soubor opery

195,90

191,65

23,5

29

186,15

20 Soubor baletu

59,00

55,50

12,5

8,5

59,50

30 Soubor činohry

45,50

41,50

3,75

4,75

40,50

51 JD jevištní provoz, garderoba, maskérna

66,00

64,00

10

10,5

63,50

53 JD správa budovy

27,50

10,70

19

3

26,70

61 MD jevištní provoz, garderoba, maskérna

46,50

46,50

9

6,5

49,00

63 MD správa budovy

22,70

28,20

0

5

23,20

71+73 DR jevištní provoz, správa budovy

15,00

16,50

1,5

1,5

16,50

80 Výroba, doprava, správa ostatních budov

82,20

87,60

9

16,6

80,00

91 Úsek ředitele

13,45

13,80

1,25

1

14,05

92 Obchodní úsek

26,50

25,25

7,00

7,5

24,75

93 Ekonomický úsek

19,75

19,75

0,75

0,75

19,75

celkem

620,00

600,95

97,25

94,6

603,60

Středisko

K 31. 12. 2018 nebyl plán zaměstnanců naplněn o 16,40 přepočtených pracovních úvazků.
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PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA ROK 2018
NdB celkem
U

THP

D

celkem

průměrná třída

11,89

9,34

6,17

9,26

počet zaměstnanců

275,31

84,07

235,70

595,08

34 979 Kč

33 267 Kč

23 272 Kč

30 100 Kč

průměrný plat

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON ZA LEDEN - PROSINEC 2018
složky

plán – v Kč

skutečnost – v Kč

%

Platy

214 931 000

214 943 968

100,01%

OON

21 981 000

22 257 402

101,26%

16 188 000

15 720 153

97,11%

5 793 000

6 537 249

112,85%

236 912 000

237 201 370

100,12%

z toho:
- AH
- dohody
Celkem

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
Před uzavíráním pracovních poměrů absolvují všichni uchazeči o zaměstnání v Národním divadle Brno
vstupní pracovnělékařskou prohlídku v lékařské ordinaci MUDr. Fojtík & MUDr. Fojtíková s.r.o., která
pro NdB zajišťuje na základě smlouvy pracovnělékařskou péči.
Vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně absolvují nově
nastupující zaměstnanci u specialisty BOZP a PO a před započetím práce na svém pracovišti.
Opakovaná školení provádějí vedoucí jednotlivých pracovišť dle Směrnice ředitele k zajištění výchovy
a ochrany zdraví při práci. Školení pro vedoucí zaměstnance je prováděno v tříletých lhůtách a při
nástupu nového vedoucího zaměstnance do funkce.
V NdB byla provedena v souladu s příslušnými předpisy kategorizace zaměstnanců a dle rozhodnutí
Krajské hygienické stanice jsou do rizikové práce ve 3. kategorii zařazeny profese: umělecký čalouník,
umělecký truhlář, umělecký kovář a zámečník, hudebník na dechové žesťové nástroje a hudebník na
dechové dřevěné nástroje. V souladu se stanovenými minimálními rozsahy a termíny sledování
faktorů pracovních podmínek jsou zaměstnanci zařazení ve výše uvedených kategoriích odesíláni
k předepsaným periodickým pracovnělékařským prohlídkám.
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PRACOVNÍ ÚRAZY
Za rok 2018 bylo evidováno 23 pracovních úrazů, všechny bez porušení předpisů BOZP.
1) Pracovní úraz ze dne 23. 1. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během zkoušky baletu, po dopadu z výskoku, poškozený pocítil velkou bolest v kotníku pravé
nohy. Následkem úrazového děje došlo k podvrtnutí hlezenního kloubu.
Pracovní neschopnost od 23. 1. 2018 do 31. 1. 2018.
2) Pracovní úraz ze dne 13. 2. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Poškozený při doskoku během zkoušky na baletní představení utrpěl poranění kotníku levé
nohy.
Pracovní neschopnost od 14. 2. 2018 do 15. 12. 2018.
3) Pracovní úraz ze dne 15. 2. 2018, zaměstnanec na pozici herec.
Při odchodu z jeviště došlo k špatnému došlápnutí na víceúrovňové podlaží jevištní plochy
a podvrtnutí levého hlezna.
Pracovní úraz bez DPN.
4) Pracovní úraz ze dne 10. 3. 2018, zaměstnanec na pozici herec.
Během představení, při seskoku z balanční koule, došlo k podvrtnutí kolena levé dolní
končetiny.
Pracovní úraz bez DPN.
5) Pracovní úraz ze dne 11. 3. 2018, zaměstnanec na pozici jevištní technik.
Při manipulaci s deskami v nákladním výtahu došlo k uvolnění jedné z desek, jejímu
dosednutí na základnu a přiražení palce pravé ruky poškozeného zaměstnance ke stěně
výtahu. Následkem úrazového děje došlo k zhmoždění a zlomenině palce pravé ruky.
Pracovní úraz bez DPN.
6) Pracovní úraz ze dne 22. 3. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během představení baletu, při rychlé otočce, došlo k poškození bederní meziobratlové
ploténky.
Pracovní neschopnost od 23. 3. 2018 do 4. 7. 2018.
7) Pracovní úraz ze dne 13. 5. 2018, zaměstnanec na pozici herec.
Během představení, při provedení kroku dozadu, došlo k pádu ze zvýšeného jeviště
do prohlubně 1 m a zhmoždění dolní části zad a pánve.
Pracovní úraz bez DPN.
8) Pracovní úraz ze dne 12. 7. 2018, zaměstnanec na pozici jevištní technik.
Při manipulaci s dekorací postižený zakopnul a následným upadnutím na loket došlo
k zlomenině pažní kosti pravé horní končetiny.
Pracovní neschopnost od 13. 7. 2018 do 30. 9. 2018.
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9) Pracovní úraz ze dne 28. 8. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během baletního tréninku, při zvednutí nohy vpřed, došlo k poranění vazů v oblasti třísla
pravé dolní končetiny.
Pracovní neschopnost od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018.
10) Pracovní úraz ze dne 10. 9. 2018, zaměstnanec na pozici herec.
Během inscenace, při došlapu, poškozený utrpěl poranění kolena.
Pracovní úraz bez DPN.
11) Pracovní úraz ze dne 14. 9. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Při baletním tréninku, po prudkém pohybu v oblasti páteře mezi lopatkami, došlo k poranění
nervů v oblasti páteře.
Pracovní neschopnost od 17. 9. 2018 a pokračuje do r. 2019.
12) Pracovní úraz ze dne 15. 9. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Po doskoku, během baletního tréninku, došlo k podvrtnutí bederní páteře.
Pracovní neschopnost od 18. 9. 2018 do 27. 9. 2018.
13) Pracovní úraz ze dne 17. 9. 2018, zaměstnanec na pozici umělecký truhlář.
Při řezání na formátovací pile došlo k náhlému, prudkému trhnutí řezaného materiálu,
nadzvednutí ochranného krytu a umožnění tak kontaktu prstu s řezným kotoučem.
Poškozený utrpěl hlubokou řeznou ránou na II. prstu pravé ruky.
Pracovní neschopnost od 18. 9. 2018 a pokračuje do r. 2019.
14) Pracovní úraz ze dne 24. 9. 2018, zaměstnanec na pozici herec.
Při herecké akci - hraném pádu, po dopadu na podlahu jeviště, došlo k pořezání pravé ruky
o střep skla.
Pracovní úraz bez DPN.
15) Pracovní úraz ze dne 3. 10. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během zkoušky baletního souboru na představení, při odrazu z levé nohy, došlo k podvrtnutí
kotníku a natažení vazu kotníku levé nohy.
Pracovní neschopnost od 4. 10. 2018 do 8. 10. 2018.
16) Pracovní úraz ze dne 8. 10. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Při rozcvičení, před nástupem na baletní vystoupení, došlo k špatnému došlapu levou nohou
a podvrtnutí hlezenního kloubu levé nohy.
Pracovní neschopnost od 9. 10. 2018 do 19. 10. 2018.
17) Pracovní úraz ze dne 10. 10. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru opery.
Při nástupu na jeviště z hlediště kolem orchestřiště, při špatném došlapu na schodech, došlo
k poranění vazu kolena a menisku levé dolní končetiny.
Pracovní neschopnost od 11. 10. 2018 do 28. 10. 2018.
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18) Pracovní úraz ze dne 20. 10. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Následkem skoku, během zkoušky baletu, došlo k poranění bérce pravé dolní končetiny.
Pracovní neschopnost od 22. 10. 2018 do 18. 11. 2018.
19) Pracovní úraz ze dne 24. 10. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během tréninku, po dokončení točivého pohybu z piruetové kombinace, došlo k poranění
kotníku levé nohy.
Pracovní neschopnost od 5. 11. 2018 a pokračuje do r. 2019.
20) Pracovní úraz ze dne 25. 10. 2018, zaměstnanec na pozici herec.
Během inscenace, po zakopnutí o reprobednu a následném pádu na podlahu jeviště došlo
k zhmoždění ramene a paže pravé ruky.
Pracovní úraz bez DPN.
21) Pracovní úraz ze dne 30. 10. 2018, zaměstnanec na pozici vrátný.
Při zahájení obchůzky došlo k špatnému došlápnutí ze schodu recepce v JD a podvrtnutí
kotníku pravé nohy.
Pracovní neschopnost od 31. 10. 2018 do 18. 11. 2018.
22) Pracovní úraz ze dne 1. 11. 2018, zaměstnanec na pozici člen sboru baletu.
Během představení baletu, po dopadu z výskoku, došlo k podvrtnutí bederní páteře.
Pracovní neschopnost od 2. 11. 2018 do 30. 11. 2018.
23) Pracovní úraz ze dne 28. 11. 2018, zaměstnanec ředitelství.
Při přesunu mezi divadelními budovami, při vystupování z tramvaje, došlo k pádu a distorzi
III. prstu pravé ruky a distorzi kotníku pravé nohy.
Pracovní úraz bez DPN.
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6. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY NdB
6.1

FINANČNÍ PLÁN

Tabulka finančního plánu na rok 2018, skutečnost roku 2018, skutečnost roku 2017
Účet

Finanční
plán

Skutečnost

Skutečnost
minulé období

%

501

SPOTŘEBA MATERIÁLU

24 100 000

19 250 691,88

79,88

18 873 048,26

502

SPOTŘEBA ENERGIE

14 130 000

16 017 578,23

113,36

12 793 587,93

503

SPOTŘEBA JIN.NESKL.DODÁVEK

0

0,00

504

PRODANÉ ZBOŽÍ

900 000

1 755 036,25

506

AKTIVACE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

0

0,00

0,00

507

AKTIVACE OBĚŽNÉHO MAJETKU

0

0,00

0,00

511

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

14 350 000

13 068 508,56

91,07

18 919 204,92

512

CESTOVNÉ

3 000 000

3 241 577,23

108,05

8 489 442,87

513

NÁKLADY NA REPREZENTACI

1 900 000

1 938 926,80

102,05

1 428 630,41

516

AKTIVACE VNITROORGANIZAČNÍCH SLUŽEB

0

0,00

518

OSTATNÍ SLUŽBY

124 338 000

125 141 928,16

100,65

72 334 389,11

521101

Mzdové náklady zaměstnanců

214 931 000

214 943 968,00

100,01

186 176 503,00

521201

OON - DPP, DPČ

5 793 000

6 537 249,00

112,85

5 711 624,00

521301

Odstupné

500 000

0,00

0,00

517 264,00

521401

Náhrada mzdy v době nemoci

600 000

610 068,00

101,68

461 602,00

521501

OON - autorské honoráře

15 188 000

14 537 460,00

95,72

16 282 797,00

521502

OON-autorské honoráře provozovací

1 000 000

1 182 693,00

118,27

636 639,00

238 012 000

237 811 438,00

99,92

209 786 429,00

0,00
195,00

2 184 859,49

0,00

521

MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

524

ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ

74 401 000

74 444 081,00

100,06

64 372 698,00

525

JINÉ SOC. POJIŠTĚNÍ

1 160 000

1 198 804,00

103,35

1 026 300,00

527

ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY

4 165 000

4 311 081,00

103,51

3 732 762,00

528

JINÉ SOC. NÁKLADY

1 060 000

971 999,00

91,70

987 292,00

53_

DANĚ A POPLATKY

800 000

831 386,43

103,92

861 020,75

54_

OSTATNÍ NÁKLADY

600 000

169 611,18

28,27

682 426,92

551

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

73 296 000

72 966 300,07

99,55

77 907 900,44

552

PRODANÝ DNM

0

0,00

0,00

553

PRODANÝ DHM

0

0,00

1 153,48

555

TVORBA A ZÚČT. REZERV

0

0,00

0,00

556

TVORBA A ZÚČT.OPR.POLOŽEK

0

0,00

0,00

557

NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK

0

0,00

69 733,70

558

NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO
MAJETKU

30 925 000

30 941 382,17

100,05

7 074 423,16

56_

FINANČNÍ NÁKLADY

1 200 000

1 494 649,52

124,55

1 463 285,47

57_

NÁKLADY NA TRANSFERY

0

0,00

0,00

58_

NÁKLADY ZE SDÍLENÝCH DANÍ A POPLATKŮ

0

0,00

0,00

59_

DAŇ Z PŘÍJMŮ

1 000

0,00

0,00

0,00
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Účet
601

VÝNOSY Z PRODEJE VLASTNÍCH VÝROBKŮ

Finanční
plán

Skutečnost

%

Skutečnost
minulé období

0

0,00

0,00

52 749 000

60 674 584,17

115,03

56 995 778,01

602 A

VÝNOSY ZE VSTUPNÉHO

602 B

VÝNOSY ZE ZÁJEZDŮ

8 200 000

9 304 386,73

113,47

17 546 041,65

602 C

VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB OSTATNÍ

6 800 000

7 433 643,95

109,32

5 348 729,53

603

VÝNOSY Z PRONÁJMU

1 400 000

1 451 872,96

103,71

3 503 179,34

604

VÝNOSY Z PROD.ZBOŽÍ

600 000

721 035,22

120,17

754 983,55

609

JINÉ VÝNOSY Z VL. VÝKONŮ

0

0,00

0,00

61_

ZMĚNA STAVU VNITROPODNIK.ZÁSOB

0

0,00

0,00

62_

AKTIVACE

0

0,00

0,00

641

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODL.

0

0,00

0,00

642

JINÉ POKUTY A PENÁLE

0

0,00

0,00

643

VÝNOSY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK

0

0,00

0,00

644

VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU

0

2 963,50

0,00

645

VÝNOSY Z PRODEJE DNM

0

0,00

0,00

646

VÝNOSY Z PRODEJE DHM

0

22 687,52

58 761,88

648

ČERPÁNÍ FONDŮ

2 000 000

2 022 220,00

101,11

1 371 322,26

649

OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI

1 800 000

1 966 954,40

109,28

2 622 654,13

66_

FINANČNÍ VÝNOSY

300 000

391 429,40

130,48

285 252,89

671

VÝNOSY VYBR. ÚSTŘED. VLÁD. INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ

0

0,00

0,00

672000

Výn.vybr. míst. vlád. inst.z tra

0

0,00

0,00

672101

Výn.z prostř.MmB-provoz

386 456 993

386 368 963,75

99,98

346 642 417,17

672102

Výn.z prostř.MmB-DSB Brno

7 255 000

7 255 000,00

100,00

7 255 000,00

672103

Výn.z prostř.MmB-Janáček

22 399 000

22 203 744,49

99,13

726 000,00

672104

Výn.z pros.MmB- balet - Dance Brno 100

4 662 000

4 662 000,00

100,00

342 000,00

672105

Výn.z prostř.MmB-vybaveni interiéru JD

41 000 000

29 585 669,99

72,16

0,00

672106

Výn.z prostř.MmB-Hlediště MD DPH

400 000

318 886,66

79,72

0,00

672107

Výn.z prostř.MmB-střecha MD DPH

800 000

779 051,80

97,38

0,00

672201

Výn.z prostř.MmB-střecha MD

2 700 000

2 700 000,00

100,00

2 695 826,00

672202

Výn.z prostř.MmB-obnova dveří MD

672203

Výn.z prostř.MmB-hlediště MD

672301

Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti

672302

0

0,00

1 547 000

1 547 000,00

100,00

1 374 000,00
0,00

500 000

500 000,00

100,00

500 000,00

Výn.z prostř.JMK-DSB Brno

1 000 000

1 000 000,00

100,00

1 000 000,00

672303

Výn.z prostř.JMK-Janáček

1 000 000

1 000 000,00

100,00

0,00

672304

Výn.z prostř.JMK-Mzdy

27 500 000

27 500 000,00

100,00

28 500 000,00

672305

Výn.z prostř.JMK-Dance

1 000 000

1 000 000,00

100,00

0,00

672401

Výn.z prost.SR-div.provoz-MKČ

13 500 000

13 500 000,00

100,00

13 450 648,88

672402

Výn.z pros.SR-Divadelní svět

2 000 000

2 000 000,00

100,00

1 800 000,00

672403

Výn.z prost.SR-Janáček -MKČR

9 500 000

9 500 000,00

100,00

350 000,00

672404

Výn.z pros.SR - Letenky Čína -balet

0

0,00

672405

Výn.z pros. SR - Letenky Čína - opera

672406

Výn.z pros. SR- Dance Brno -MKČR

672407

500 000,00

0

0,00

16 675 000

16 675 000,00

100,00

0,00

Výn.z pros. SR- krok za oponu -MKČR

100 000

100 000,00

100,00

0,00

672408

Výnos z prostředků SR - OperaVision

192 000

192 000,00

100,00

0,00

672501

Výn.z pros. SR-MD-pam.obn.stře

1 403 000

1 403 000,00

100,00

1 765 000,00

541 589 993

529 790 316,69

97,82

407 400 892,05

672

VÝNOSY VYBR.MÍSTNÍCH VLÁD. INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ

500 000,00
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Rekapitulace

Finanční plán

Skutečnost

%

Skutečnost minulé období

Náklady celkem

608 338 000,00

605 554 979,48

99,54

502 988 587,91

Výnosy celkem

615 438 992,62

613 782 094,54

99,73

495 887 595,29

Hospodářský výsledek

7 100 992,62

8 227 115,06

-7 100 992,62

Hospodaření NdB roku 2018 dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2018 skončilo v zisku ve výši
8 227 115,06 Kč. V hlavní činnosti byl vytvořen zisk ve výši 5 902 770,70 Kč, v hospodářské činnosti
taktéž zisk ve výši 2 324 344,36 Kč.
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6.2

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Tabulka hospodářských výsledků let 2017 a 2018
ROK

HV HLAVNÍ ČINNOST

HV HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HV CELKEM

2017

- 8 795 909,95

1 694 917,33

- 7 100 992,62

2018

5 902 770,70

2 324 344,36

8 227 115,06

NdB skončilo v roce 2018 hospodařní v zisku 8 227 115,06 Kč. Hlavním důvodem ziskového
hospodaření bylo účtování krytí ztráty roku 2017. Zřizovatel uhradil v průběhu roku 2018 ztrátu ve
výši 7 100 992,62 Kč vytvořenou NdB v roce 2017. Tato záležitost se dle aktuálních předpisů účtuje ve
prospěch výnosů (příspěvek zřizovatele na účtu 672). Nicméně i po zohlednění této skutečnosti
skončilo NdB své hospodaření v roce 2018 v zisku, a to ve výši 1 126 122,44 Kč. Hlavní příčinou tohoto
pozitivního hospodaření jsou vyšší výnosy ze vstupného na domácích scénách. V této souvislosti je
nutné zdůraznit, že tržby ze vstupného byly vyšší než v roce 2017, a to i přes skutečnost, že v roce
2017 probíhala rekonstrukce Janáčkova divadla, která zapříčinila nižší potenciál tržeb z důvodu
celkové nižší nabídky vstupenek, od měsíce května do prosince, kdežto v roce 2018 nemělo NdB
Janáčkovo divadlo od ledna do konce října! Čili i přes delší dobu rekonstrukce se NdB podařilo zvýšit
tržby ze vstupného!
Mimo účtování krytí ztráty roku 2017 byly dalšími výraznými skutečnostmi, které ovlivnily
hospodaření NdB v roce 2018:











Rekonstrukce Janáčkova divadla – NdB mělo v této souvislosti celou řadu nákladů (zejména
pronájem náhradních prostor a technologií), ale i výnosů – částečné krytí ztráty z důvodu
rekonstrukce zřizovatelem (podrobněji viz dále).
Náklady, ale i výnosy roku 2018 jsou velmi výrazně ovlivněny realizací festivalů – Janáček Brno
2018, Divadelní svět Brno, Dance Brno 100 a Festival nového cirkusu, divadla a hudby.
V nákladech na platy a souvisejících odvodech se plně projevuje dvojí zákonné navýšení platů
z roku 2017. K navýšení došlo k 1. 7. a 1. 11. 2017 – čili v roce 2017 se projevilo jen částečně,
kdežto v roce 2018 již za celých 12 měsíců. U platů došlo taktéž k nárůstu z důvodu zákonných
změn v katalogu prací.
I v roce 2018 NdB velmi výrazně podpořil Jihomoravský kraj, a to celkovou částkou 31 mil. Kč.
Z tabulky výše je zřejmý i nárůst podpory Ministerstva kultury, navýšení dotace souvsí zejména
s realizací festivalů.
Taktéž došlo k nárůstu příspěvku od zřizovatele – zejména na krytí nákladů souvisejících
s festivaly, zmíněným zákonným nárůstem platů a pořízením vybavení interiéru Janáčkova
divadla po rekonstrukci.
Jak již uvedeno výše - pozitivně ovlinily hospodaření i vyšší tržby ze vstupného.

I v roce 2018 podpořil NdB zřizovatel v oblasti investic, a sice účelovým investičním transferem
v celkové výši 56 331 332,36 Kč (podrobně rozepsáno níže v části, která se týká fondů).
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Ekonomický dopad rekonstrukce Janáčkova divadla
V souvislosti s rekonstrukcí JD vznikly NdB následující náklady a výnosy:
Účetní syntetika a název

NÁKLADY Kč

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU (zejména spotřeba paliva do topných agregátů,
náhradních dílů, nářadí, přístrojů, pracovní oděv)

562 939,28

511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ (údržba vybavení náhradních prostor)

28 536,00

513 NÁKLADY NA REPREZENTACI
518 OSTATNÍ SLUŽBY (zejména nájemné budov a prostor vč. souvisejících služeb,
nájem zařízení, technologií, propagace)

451,00

20 125 838,47

521 MZDOVÉ NÁKLADY (koordinace činností v nových externích prostorách,
odměny zaměstnancům za stěhování, úklid, koordinaci a dozor rekonstrukce,
pomocné práce na DPP a DPČ)

1 086 247,00

524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (související zákonné odvody ze mzdových
nákladů)

375 757,00

558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU (nákup vybavení a zařízení
souvisejícího s rekonstrukcí a produkcí v externích prostorech)

627 262,82

569 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY (pojištění šapitó)

12 944,00

603 VÝNOSY Z PRONÁJMU (pronájem šapitó)

5 000,00

672 VÝNOSY VYBR.MÍST.VL.INSTI.Z TRANSFERŮ (částečné krytí ztráty z důvodu
rekonstrukce Janáčkova divadla zřizovatelem)
Celkový součet

VÝNOSY Kč

28 135 000,00

22 819 975,57

28 140 000,00

Mimo položek výše se rekonstrukce JD v hospodaření roku 2018 projevila poklesem výnosů (rozdíl je
vztažen k roku 2016, tj. k poslednímu celému roku před rekonstrukcí*):
Pokles tržeb ze vstupného na vlastních scénách

4 949 083,71

Pokles výnosů z pronájmů

2 815 917,68

Pokles výnosů z půjčovného kostýmů a tisku a prodeje vstupenek nájemcům

436 734,45

Celkový negativní dopad rekonstrukce JD do hospodaření NdB roku 2018

31 021 711,41

Částečné krytí negativních dopadů rekonstrukce JD zřizovatelem vč. pronájmu

28 140 000,00

Celkový dopad rekonstrukce JD do hospodaření NdB v roce 2018

2 881 711,41

*pozn. dopad je počítán za měsíce leden – říjen, tj. za období trvání rekonstrukce JD v roce 2018
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KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM NÁKLADOVÝM A VÝNOSOVÝM POLOŽKÁM
Náklady
























Spotřeba materiálu: plán tohoto účtu nebyl plně vyčerpán, to souvisí s nedočerpáním účelového
příspěvku zřizovatele na nákup vybavení interiéru JD po rekonstrukci. Při zohlednění této
skutečnosti je fakticky plán účtu překročen. Důvodem jsou vyšší nároky na uměleckou činnost
a běžný provoz NdB. Tyto potřeby byly kryty jednak z úspor na opravách a především z vyšších
výnosů ze vstupného.
Spotřeba energie: plán tohoto účtu byl překročen, stejně tak má tento účet vyšší čerpání oproti
roku 2017, důvodem jsou rozdílné klimatické podmínky.
Prodané zboží: k překročení plánu došlo z důvodu realizace likvidace neupotřebitelných
programů, tj. programů k inscenacím, které jsou již po derniéře.
Opravy a udržování: náklady na opravy a údržbu jsou nižší než v roce 2017, důvodem jsou nižší
účelové dotace na opravy a údržbu. Plán roku 2018 je částečně nevyčerpán, důvodem jsou
jednak nevyčerpané účelové dotace zřizovatele na úhradu DPH památkové obnovy střechy
a hlediště Mahenova divadla a vyšší potřeba na položkách účtů spotřeba materiálu (kde
nedochází k opravám a údržbě externě, ale vlastními zaměstnanci).
Cestovné: z porovnání let 2018 a 2017 je zřemá nižší zájezdová činnost v roce 2018. Došlo
k drobnému překročení plánu, které bylo uhrazeno vyššími výnosy ze zájezdové činnosti.
Náklady na reprezentaci: plnění je v souladu s plánem. Vyšší náklady roku 2018 oproti roku 2017
jsou způsobeny zejména vyšším počtem realizovaných festivalů v roce 2018.
Ostatní služby: čerpání je v souladu s plánem, meziroční nárůst je způsoben zejména realizací
festivalu Janáček Brno 2018. Na tomto účtu se taktéž nejvýrazněji projevují náklady související
s rekonstrukcí Janáčkova divadla.
Mzdové náklady zaměstnanců: čerpání je v souladu s plánem, důvodem meziročníno nárůstu je
zejména plný dopad zákonného navýšení platů z roku 2017 (k nárůstu došlo k 1. 7. a 1. 11. 2017)
a zákonné změny v katalogu prací.
OON – DPP, DPČ: důvodem meziročního nárůstu této položky i překročení plánu jsou jednak
dohody o provedení práce a pracovní činnosti uzavírané v souvislosti s realizací festivalů
(zejména pak Janáček Brno 2018) a taktéž skutečnost, že NdB odehrálo v roce 2018 mnohem více
představení (na ně zajišťuje na dohody hasiče a uvaděčky). Překročení plánu bylo uhrazeno
vyššími výnosy ze vstupného.
Odstupné: odstupné nebylo v roce 2018 vypláceno.
Náhrada mzdy v době nemoci: čerpání je v souladu s plánem. Důvod meziročního nárůstu je
shodný s důvodem u pložky mzdové náklady zaměstnanců.
OON – autorské honoráře, OON – autorské honoráře provozovací: v součtu jsou tyto položky
čerpány v souladu s plánem.
Zákonné sociální pojištění, Jiné sociální pojištění, Zákonné sociální náklady, Jiné sociální náklady:
tyto položky jsou čerpány v souladu s plánem. Důvod meziročního nárůstu je shodný s důvodem
u položky mzdové náklady zaměstnanců.
Daně a poplatky: i tato položka je čerpána v souladu s plánem.
Ostatní náklady: plán roku 2018 nebyl vyčerpán, tato skupina zahrnuje účty 544 – Prodaný
materiál, 547 – Manka a škody a 549 – Ostatní náklady z činnosti.
Na účtu 547 je účtováno: 14 772,21 Kč – manka z průběžných inventarizací programů
a drobného obchodního zboží a vrácené nestornované vstupenky zaslané na dobírky. Všechny
případy byly projednány ve škodní komisi.
Odpisy dlouhodobého majetku: čerpání této položky je v souladu s plánem.
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Náklady z drobného dlouhodobého majetku: čerpání je v souladu s plánem. Důvodem
meziročního nárůstu je účelová dotace zřizovatele na vybavení interiéru Janáčkova divadla po
rekonstrukci.
Finanční náklady: důvodem drobného překročení plánu jsou vyšší kurzové ztráty (tedy pro NdB
negativní pohyb kurzu) a pojištění zahraničních zájezdů a festivalových produkcí. Překročení bylo
kryto vyššími výnosy ze zájezdů.
Daň z příjmů: za rok 2018 nebude NdB odvádět daň z příjmů právnických osob.

Výnosy












Výnosy ze vstupného: tato položka výnosů je jak vyšší oproti plánu, tak podstatně vyšší oproti
roku 2017. Jak je již uvedeno výše, tohoto pozitivního vývoje se podařilo dostáhnout i přesto, že
v roce 2018 mělo NdB k dispozici, kvůli rekonstrukci, Janáčkovo divadlo kratší dobu, než v roce
2017! Velmi pozitivní vývoj výnosů ze vstupného je hlavní důvodem ziskového hospodaření NdB
v roce 2018.
Výnosy ze zájezdů: z meziročního srovnání je zřejmé, že zájezdová činnost (zejména zahraniční)
byla v roce 2018 nižší, než v roce 2017. S touto skutečností bylo v rámci plánu počítáno, nicméně
i tak se podařilo celkový plánovaný výnos ze zájezdů překročit.
Výnosy z prodeje služeb ostatní: důvodem překročení plánu i vyššího plnění této položky oproti
roku 2017 je zejména realizace festivalu Janáček Brno 2018.
Výnosy z pronájmu: skutečnost této položky je v souladu s plánem. Meziroční pokles souvisí
s rekonstrukcí Janáčkova divadla.
Výnosy z prodeje zboží: plnění této položky skončilo mírně nad plánem.
V roce 2018 se podařilo neplánovaně prodat část materiálu a dlouhodobého hmotného majetku,
což se projevuje ve skutečnosti účtů Výnosy z prodeje materiálu a Výnosy z prodeje DHM.
Čerpání fondů: plnění této položky je v souladu s plánem. Její meziroční nárůst souvisí se
sponzorskými dary v rámci realizace festivalů (zejména Janáček Brno 2018).
Ostatní výnosy z činnosti, Finanční výnosy: skutečné výnosy těchto položek skončily drobně nad
plánem.
Výnosy vybr. místních vlád. institucí z transferů: podrobný přehled položek tohoto účtu je zřejmý
z tabulky výše.
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Vývoj a účelovost transferu zřizovatele
Transfer zřizovatele k 1. 1. 2018*

v tis. Kč
418 508

v tom:
Nové operní premiéry

900

Festival Janáček Brno - mzdové náklady

326

Festival Janáček Brno **
Divadelní svět Brno
Vybavení interiéru JD po rekonstrukci***
Dance Brno 100
Krytí odpisů

22 073
7 255
41 000
9 658
80 111

Úpravy v průběhu roku 2018:
Snížení příspěvku – Dance Brno 100
Navýšení příspěvku – Dance Brno 100
Navýšení platů dle nařízení vlády

-5 304
308
40 656

Navýšení platů - katalog prací

7 319

Mahenovo divadlo - střešní plášť + obnova hlediště - krytí DPH****

1 200

Snížení odpisů a odvodů z investičního fondu 2018

-6 815

Navýšení příspěvku - pokrytí účetní ztráty roku 2017

7 101

Památková obnova hlediště MD

1 547

Památková obnova střešního pláště MD IV. etapa

2 700

Celkem

467 220

v tis. Kč
* Z důvodu nižších příjmů z dlouhodobých nájmů vyčerpáno

418 419

** Čerpání v roce 2018 ve výši (zůstatek převeden do r.2019)

21 878

*** Čerpání v roce 2018 ve výši (zůstatek převeden do r.2019)

29 586

****Konečné čerpání ve výši

1 098

132

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Národní divadla Brno za rok 2018
Přehled nákladů a výnosů po analytických účtech – rok 2018
Účetní syntetika a název

Účet a název

NÁKLADY (M.Ú.)

VÝNOSY (M.Ú.)

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU

501101 Spotř.materiálu a náhr.dílů

5 460 202,06

0,00

501102 S.m.-výp.,záznam.tech.vč.mate

314 976,56

0,00

501103 S.m.na výrobu DDHM

100 443,35

0,00

12 577,34

0,00

501105 S.m.-nejev.náb.do 3000,-

553 216,91

0,00

501106 S.m.-jiné zařízení do 3.000,-

291 616,41

0,00

501107 S.m.-nářadí a přístr.do 3.000,-

215 554,52

0,00

5 714 645,30

0,00

402 854,00

0,00

1 447 317,86

0,00

501504 S.m.do her-potrav.,líčidla aj

398 482,04

0,00

501505 S.m.-baletní obuv

989 136,38

0,00

501506 S.m.na údržbu her

824 141,59

0,00

501507 S.m.na provoz her - nafta

443 872,00

0,00

2 290,00

0,00

501603 S.m.-DDHM-rekvizity

205 193,98

0,00

501605 S.m.-DDHM-pánské kostýmy

290 977,00

0,00

501606 S.m.-DDHM-dámské kostýmy

123 208,40

0,00

6 522,00

0,00

501701 S.m.-pohonné hmoty

880 736,85

0,00

501702 S.m.-prac.oděvy,obuv, do 3.00

428 195,12

0,00

501703 S.m.-dopr. prostředky do 3.00

4 747,47

0,00

0,00

0,00

30 960,42

0,00

108 824,32

0,00

19 250 691,88

0,00

502101 Spotřeba el.energie

5 276 287,46

0,00

502102 Spotřeba páry

5 892 348,44

0,00

502103 Spotřeba vody

740 705,98

0,00

502104 Spotřeba plynu

305 877,27

0,00

3 565 521,97

0,00

-15 290,04

0,00

502902 Spotřeba páry (daň.n.)

907,90

0,00

502903 Spotřeba vody (daň.n.)

13 290,52

0,00

502904 Spotřeba plynu (daň.n.)

77 039,29

0,00

160 889,44

0,00

16 017 578,23

0,00

504501 Prodej programů

494 529,77

0,00

504502 Spotřeba programů,zboží propagace

335 730,14

0,00

1 509,78

0,00

869 155,60

0,00

54 110,96

0,00

501104 S.m.-tiskoviny,brožury,ost.

501501 S.m.-na nové inscenace-výroba
501502 S.m.-souč.na hud.nástr.(r.lim
501503 S.m.-premiéry-přímá

501602 S.m.-hudební nástr. do 3.000,-

501607 S.m.-DDHM-paruky

501901 S.m.-výroba (daň.n.)
501902 S.m.-Klíny,byty (daň.n.)
501911 Spotř.mat. - přeúčtování režijních nákla
Celkem z 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU
502 SPOTŘEBA ENERGIE

502501 Spotř. energií - nájmy - rekonstrukce JD
502901 Spotř.el.energie (daň.n.)

502911 Spotřeba - energie - daňové
Celkem z 502 SPOTŘEBA ENERGIE
504 PRODANÉ ZBOŽÍ

504503 Prodej plakátů
504504 Likvidace neupotřebit.programů,zboží
504901 Prodej divadelního zboží
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Celkem z 504 PRODANÉ ZBOŽÍ
511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

1 755 036,25

0,00

165 210,57

0,00

511102 Opravy a údržba MD

8 251 728,86

0,00

511103 Opravy a údržba Reduta

1 323 353,62

0,00

687 653,34

0,00

511502 Opravy a údržba Vlhká

24 140,00

0,00

511503 Opravy a údržba Ukrajinská

47 769,17

0,00

511504 Opravy a údržba Černovice

322 465,00

0,00

511601 Opravy a udržování - revize

1 061 278,00

0,00

511602 Opravy a údržba hud.nástrojů

117 896,00

0,00

511603 Opravy strojů,přístrojů,PC

229 632,91

0,00

511604 Opravy a údržba ost.DDHM

104 510,17

0,00

511605 Opravy a údržba autodoprava

546 469,98

0,00

511908 Opr.a údržba Klíny aj.-daň.n.

23 475,00

0,00

511911 Opravy daňové - přeúčtování

162 925,94

0,00

13 068 508,56

0,00

1 059 399,32

0,00

512501 Cestovné-zájezdy tuzemské

132 956,00

0,00

512502 Cestovné-zájezdy zahraniční

2 035 268,35

0,00

13 953,56

0,00

3 241 577,23

0,00

1 938 926,80

0,00

1 938 926,80

0,00

518101 Propagační služby - tisk

1 979 132,41

0,00

518102 Propagační služby - grafika

1 429 148,47

0,00

518103 Propagační služby - media, komunikace

2 326 543,00

0,00

518104 Propagační služby - výlep

2 979 488,94

0,00

96 360,39

0,00

518106 Propagační služby - fotografie

797 934,58

0,00

518107 Propagační služby - videa

116 793,22

0,00

518115 Propagační služby

153 769,44

0,00

518122 Propagační služby - soubory

4 335 732,50

0,00

518123 Propag. sl. a proces.řízení - Dance Brno

1 031 415,00

0,00

518127 Propagace-zápočet faktur

2 250 788,35

0,00

518201 Služby software

793 890,33

0,00

518301 Výkony spojů - telefony

678 090,74

0,00

518302 Výkony spojů - poštovné

215 264,36

0,00

518303 Bankovní poplatky

276 932,94

0,00

518501 AH (mimo OON)-veřej.vyst.uměl

6 072 754,08

0,00

518502 AH (mimo OON)-neveřej.vyst.um

3 669 239,95

0,00

189 434,08

0,00

7 261 191,28

0,00

518511 AH-veř.vyst.umělci-limit

73 364,17

0,00

518512 AH–neveřejně vystup.umělci–limit.příslib

28 013,80

0,00

511101 Opravy a údržba JD

511104 Opravy a údržba Dvořákova

Celkem z 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
512 CESTOVNÉ

512101 Cestovné

512911 Cestovné - doplňková činnost
Celkem z 512 CESTOVNÉ
513 NÁKLADY NA REPREZENTACI

513501 Náklady na reprezentaci

Celkem z 513 NÁKLADY NA REPREZENTACI
518 OSTATNÍ SLUŽBY

518105 Propagační služby - on-line marketing

518503 AH (mimo OON)-zahraniční záj.
518504 Tantiemy,licence,provoz.popl.
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518601 Vstupenky pro VIP hosty

34 400,00

0,00

552 297,54

0,00

1 140 356,94

0,00

1 075,00

0,00

34 554 660,10

0,00

518606 Přepravné-krom přepr.zásob

620 236,20

0,00

518607 Přepravné osob v tuzemsku

262 959,00

0,00

518608 Přepravné osob v zahraničí

1 423 258,50

0,00

518609 Projekt Podpora dostupnosti

505 705,02

0,00

518610 Ost.služby pro premiéry

322 936,70

0,00

518701 Nájemné ostatní, efekty

12 231 402,24

0,00

518702 Nájemné za budovy, pozemky

15 762 424,49

0,00

3 590 560,62

0,00

344 578,80

0,00

518705 Techn.služby ostatní

3 169 491,79

0,00

518706 Ostatní služby

3 568 202,27

0,00

166 119,51

0,00

518708 Ost.sl.překl.,kopír.,masáže

3 377 800,08

0,00

518709 Bezpečnostní služba

3 143 573,42

0,00

518710 Ubyt., letenky a ost. nepeněžní plnění

2 536 232,75

0,00

518901 Ostatní daňové náklady

400 422,00

0,00

518902 Služby-Klíny,pron.-daň.n.

237 414,93

0,00

47 334,00

0,00

230 458,54

0,00

518921 Ost.sl.nakoup.-vedl.činnost

10 456,52

0,00

518931 Služby daňové - přeúčtování

15 414,14

0,00

136 875,03

0,00

125 141 928,16

0,00

212 161 469,50

0,00

6 451 640,75

0,00

0,00

0,00

602 137,12

0,00

14 537 460,00

0,00

521502 OON-autorské honoráře provozo

1 182 693,00

0,00

521911 Mzdové nákl.daňové

2 782 498,50

0,00

85 608,25

0,00

7 930,88

0,00

237 811 438,00

0,00

524101 Zdravotní pojištění

19 192 191,24

0,00

524102 Sociální pojištění

53 316 196,47

0,00

524103 Zdravotní pojištění z OON

254 478,22

0,00

524104 Sociální pojištění z OON

702 292,93

0,00

524911 Zdravotní pojištění daňové

978 922,14

0,00

74 444 081,00

0,00

518602 Provize:poukázky,vstupenky...
518603 Nájemné za hud.materiál
518604 GO vlast.nástr.- 50% podíl ND
518605 Vystoupení cizích souborů

518703 Technické služby - rekonstrukce JD
518704 Techn.sl.-údržba ploch u budo

518707 Náklady na školení,kurzy,sem.

518903 Nákup služeb k pronájmům-daň.
518911 Propag.služby na vedl.činnost

518941 Služby technické daňové - přeúčtování
Celkem z 518 OSTATNÍ SLUŽBY
521 MZDOVÉ NÁKLADY

521101 Mzdové náklady zaměstnanců
521201 OON - DPP, DPČ
521301 Odstupné
521401 Náhrada mzdy v době nemoci
521501 OON - autorské honoráře

521921 OON - DPP, DPČ -daňové
521941 Náhrada mzdy v době nemoci -daňové
Celkem z 521 MZDOVÉ NÁKLADY
524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Celkem z 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
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525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

525101 Jiné soc.poj.-Kooper.-poj.zam

1 183 219,47

0,00

15 584,53

0,00

1 198 804,00

0,00

4 255 036,95

0,00

56 044,05

0,00

4 311 081,00

0,00

528101 Příspěvek na záv.stravování

403 169,77

0,00

528501 Náhr.plac.zam.-ošatné

149 300,00

0,00

528502 Náhr.plac.zam.-opotř.vl.nástr

16 329,00

0,00

528503 Náhr.plac.zam.-líčovné

76 140,00

0,00

321 750,00

0,00

5 310,23

0,00

971 999,00

0,00

67 340,00

0,00

67 340,00

0,00

538101 Jiné daně a popl.,dál.známky

141 534,92

0,00

538501 Jiné daně,popl.-DPH a sráž.daň z honorář

416 827,85

0,00

538601 Jiné daně a popl. - srážková daň v zahr.

203 819,47

0,00

1 864,19

0,00

764 046,43

0,00

2 925,37

0,00

2 925,37

0,00

14 772,21

0,00

14 772,21

0,00

148 874,60

0,00

3 039,00

0,00

151 913,60

0,00

72 966 300,07

0,00

72 966 300,07

0,00

130 149,50

0,00

3 905 901,73

0,00

685 747,51

0,00

26 219 583,43

0,00

30 941 382,17

0,00

642 467,52

0,00

642 467,52

0,00

569101 JON-pojist.maj.(vozidla,aj.)

797 039,00

0,00

569501 JON-ZP na zahr.záj.,sl.cesty

55 143,00

0,00

852 182,00

0,00

602101 Tržby za vstupné

0,00

56 491 192,17

602102 Výnosy čerpaný podíl předpl.

0,00

4 149 792,00

602103 Tržby za čestné vstupenky

0,00

33 600,00

602201 T.za vst.-zájezdy tuzemské

0,00

2 363 310,00

602301 T.za vst. zájezdy zahraniční

0,00

6 941 076,73

525911 Jiné soc.poj.-Kooperativa - daňové
Celkem z 525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY

527101 Příděl do FKSP 2%
527911 Příděl do FKSP 2% - daňové

Celkem z 527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
528 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY

528504 Náhr.plac.zam.-strojkovné
528911 Příspěvek na záv.stravování - daňové
Celkem z 528 JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
531 DAŇ SILNIČNÍ

531501 Daň silniční

Celkem z 531 DAŇ SILNIČNÍ
538 OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY

538911 Jiné daně a popl. - daňové
Celkem z 538 OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY
544 PRODANÝ MATERIÁL

544501 Prodaný materiál - vlastní

Celkem z 544 PRODANÝ MATERIÁL
547 MANKA A ŠKODY

547501 Manka a škody

Celkem z 547 MANKA A ŠKODY
549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI

549501 Přísp: Asociace,Opera Europa.
549601 Zaokrouhlení

Celkem z 549 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI
551 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

551501 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetk

Celkem z 551 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU
558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO
MAJETKU

558501 Nákl.z drob.dlouh.nehm.majetk
558502 Nákl.z drob.dlouh.hmot.maj.
558503 Nákl.z drob.dlouh.maj.-premié
558504 Nákl.z drob.dlouh.maj.-mobiliář JD

Celkem z 558 NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU
563 KURZOVÉ ZTRÁTY

563501 Kurzové ztráty

Celkem z 563 KURZOVÉ ZTRÁTY
569 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY

Celkem z 569 OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY
602 VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB
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602401 T.ost.-čas.rozl.,bal.škola

0,00

1 367 251,82

602901 Tržby za ubytovací služby C

0,00

357 480,24

602902 Tržby za služby s nájmem C

0,00

799 759,86

602903 Tržby z reklam

0,00

4 664 688,99

602904 Tržby za tisk vstupenek

0,00

24 300,00

602905 Tržby:provize za prod.vstup

0,00

75 322,40

602906 Tržby z půjčovného kost.

0,00

10 371,32

602907 Tržby -nájem věci

0,00

134 469,32

0,00

77 412 614,85

603901 Výnosy z dlouhod.pron.budov

0,00

69 267,00

603902 Výnosy z krátkod.pronájm

0,00

1 382 605,96

0,00

1 451 872,96

604101 Tržby za programy

0,00

640 035,30

604102 Tržby za plakáty

0,00

3 185,00

604902 Tržby prodej divadel.zboží

0,00

77 814,92

0,00

721 035,22

0,00

2 963,50

0,00

2 963,50

0,00

22 687,52

Celkem z 646 VÝNOSY Z PRODEJE DHM KROMĚ POZEMKŮ

0,00

22 687,52

648 ČERPÁNÍ FONDŮ

0,00

2 022 220,00

0,00

2 022 220,00

649101 Poštovné fa marketing

0,00

137 596,38

649102 Manip.popl.za výměnu vstup.

0,00

15 250,00

649103 Inventurní přebytky

0,00

53 461,22

649201 Náhrada škody od zaměstnanců

0,00

528,00

649202 Náhrada škody - pojišťovny

0,00

-101 640,00

649301 Zaokrouhlení

0,00

44,67

649302 Ost. nedaň. výnosy

0,00

1 490 224,54

649901 Ostatní výnosy - daňové

0,00

179 801,39

649902 Změna záloh.koef.odpočtu DPH

0,00

191 175,00

649903 Výnosy daň./tel./

0,00

513,20

0,00

1 966 954,40

0,00

5 897,46

0,00

5 897,46

0,00

385 531,94

0,00

385 531,19

672101 Výn.z prostř.MmB-provoz

0,00

386 368 963,75

672102 Výn.z prostř.MmB-DSB Brno

0,00

7 255 000,00

672103 Výn.z prostř.MmB-Janáček

0,00

22 203 744,49

672104 Výn.z pros.MmB- balet - Dance Brno 100

0,00

4 662 000,00

672105 Výn.z prostř.MmB-vybaveni interiéru JD

0,00

29 585 669,99

672106 Výn.z prostř.MmB-Hlediště MD DPH

0,00

318 886,66

672107 Výn.z prostř.MmB-střecha MD DPH

0,00

779 051,80

Celkem z 602 VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB
603 VÝNOSY Z PRONÁJMU

Celkem z 603 VÝNOSY Z PRONÁJMU
604 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ

Celkem z 604 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ
644 VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU

644101 Výnosy z prodeje materiálu

Celkem z 644 VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU
646 VÝNOSY Z PRODEJE DHM KROMĚ POZEMKŮ

646101 Výnosy z prod.DHM

648101 Čerpání fondů - sponz.dary

Celkem z 648 ČERPÁNÍ FONDŮ
649 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI

Celkem z 649 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI
662 ÚROKY

662101 Úroky

Celkem z 662 ÚROKY
663 KURZOVÉ ZISKY

663101 Kurzové zisky

Celkem z 663 KURZOVÉ ZISKY
672 VÝNOSY VYBR.MÍST.VL.INSTI.Z TRANSFERŮ
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Celkem z 672 VÝNOSY VYBR.MÍST.VL.INSTI.Z TRANSFERŮ
Celkový součet

672201 Výn.z prostř.MmB-střecha MD

0,00

2 700 000,00

672203 Výn.z prostř.MmB-hlediště MD

0,00

1 547 000,00

672301 Výn.z prostř.JMK-podpora dostupnosti

0,00

500 000,00

672302 Výn.z prostř.JMK-DSB Brno

0,00

1 000 000,00

672303 Výn.z prostř.JMK-Janáček

0,00

1 000 000,00

672304 Výn.z prostř.JMK-Mzdy

0,00

27 500 000,00

672305 Výn.z prostř.JMK-Dance

0,00

1 000 000,00

672401 Výn.z prost.SR-div.provoz-MKČ

0,00

13 500 000,00

672402 Výn.z pros.SR-Divadelní svět

0,00

2 000 000,00

672403 Výn.z prost.SR-Janáček -MKČR

0,00

9 500 000,00

672406 Výn.z prost.SR- Dance Brno -MKČR

0,00

16 675 000,00

672407 Výn.z prost.SR- krok za oponu -MKČR

0,00

100 000,00

672408 Výnos z prostředků SR - OperaVision

0,00

192 000,00

672501 Výn.z pros.SR-MD-pam.obn.stře

0,00

1 403 000,00

0,00

529 790 316,69

605 554 979,48

613 782 094,54
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6.3

VÝZNAMNÉ OPRAVY REALIZOVANÉ ZA ROK 2018

Mahenovo divadlo
památková obnova střešního pláště

4 878 467,00

památková obnova hlediště

2 006 117,66

výměna lamelových vrat dopravní plošiny

260 034,00

oprva systému řízení točny

349 566,00

servis vyrovnávacích stolů jevištní podlahy

228 882,50

Reduta
servis vzduchotechniky

126 331,25

oprava podlah schodiště

150 037,53

oprava stropních rolet sálu

236 254,30

oprava halogenových svítidel

304 467,00

Dvořákova 11
oprava omítek, podlahy-výroba rekvizit

365 712,86

Opravy hudebních nástrojů
opravy hudebních nástrojů 1.- 12. 2018

117 895,00

Opravy strojů, přístrojů
opravy strojů, přístrojů 1.- 12. 2018

232 657,00

Opravy autodoprava
Opravy autodoprava 1. - 12. 2018

553 667,00

Oprava dílen
oprava dílen 1. - 12.2018

370 234,00

Revize
revize 1. - 12.2018

1 075 256,00

Oprava ostatní DDHM
oprava obuvi 1. - 12.2018

105 886,00

Celkové náklady na opravy a udržování za rok 2018

6.4

13 068 508,56

FINANČNÍ MAJETEK

Stav prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018
z toho:

65 146 515,71
UNI - běžný účet

57 654 556,80

UNI - běžný účet

1 210 439,36

UNI - devizový účet EUR

4 834 289,40

UNI - běžný účet FKSP

1 447 230,15

Pokladní hotovost - hlavní pokladna NdB k 31. 12. 2018

1 095 953,94

Ceniny - stravenky, poukázky k 31. 12. 2018

1 109 216,00
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6.5

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Neuhrazené pohledávky celkem
311 001

Vstupenky, ABO

311 003

Odběratelé - služby k cizím akcím

311 004

Odběratelé - ostatní

311 005

Odběratelé Divadelní svět

311 006

Odběratelé - zahraniční

účet 311 celkem

539 584,42
0,00
3 348 024,50
0,00
14 663,26
3 902 272,18

z toho neuhrazené pohledávky splatné do 31. 12. 2018 v hodnotě nad 5.000
311 001

Vstupenky, ABO

311 003

Odběratelé - služby k cizím akcím

311 004

Odběratelé - ostatní

311 005

Odběratelé Divadelní svět

311 006

Odběratelé - zahraniční

147 173,00
0,00
1 613 316,17
0,00
0,00

celkem

1 760 489,17

321 001

Dodavatelé tuzemsko

5 222 832,00

321 002

Dodavatelé zahraniční

4 226 015,72

321 003

Dodavatelé FKSP

321 004

Dodavatelé- sklad

321 005

Dodavatelé - zahraniční honoráře

324 612,15

321 006

Dodavatelé tuzemsko PDP

910 227,50

321 007

Dodavatelé Divadelní svět

Neuhrazené závazky celkem

účet 321 celkem

0,00
2 983 122,91

15 000,00
13 681 810,28

z toho neuhrazené závazky splatné do 31. 12. 2018 v hodnotě nad 5.000
321 001

Dodavatelé tuzemsko

944 921,40

321 002

Dodavatelé zahraniční

1 848 875,39

321 003

Dodavatelé FKSP

321 004

Dodavatelé- sklad

321 005

Dodavatelé - zahraniční honoráře

321 006

Dodavatelé tuzemsko PDP

16 912,50

321 007

Dodavatelé Divadelní svět

0,00

celkem

0,00
1 367 134,00
0,00

4 177 843,29
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Přehled neuhrazených závazků splatných do 31. 12. 2018
Účet 321 001 - dodavatelé tuzemsko
FP číslo

dodavatel

splatnost

Kč

18FD060100002643

Petr Sikora

24. 11. 2018

39 000,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002526

Lesy města Brna, a.s

05. 12. 2018

21 150,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002595

ArteVisio s.r.o.

16. 12. 2018

90 000,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002506

Petr Foral

19. 12. 2018

24 110,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002553

Petr Foral

19. 12. 2018

30 130,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002554

Petr Foral

19. 12. 2018

102 460,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002475

Kosmák František

23. 12. 2018

25 000,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002488

Sochor Pavel

25. 12. 2018

30 000,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002567

Bärenreiter Praha, s

25. 12. 2018

8 950,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002610

Emil Hofferík

26. 12. 2018

16 335,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002530

Český akademický sbo

27. 12. 2018

60 000,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002548

Miroslav Pfeifer

27. 12. 2018

6 171,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002445

Tomáš Zounek

28. 12. 2018

10 733,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002459

OSA-ochranný svaz au

28. 12. 2018

12 052,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002463

OSA-ochranný svaz au

28. 12. 2018

11 158,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002467

Amper Market, a.s.

31. 12. 2018

277 020,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002505

Nejedlík Slavomír

31. 12. 2018

8 000,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002507

Metoda spol. s r.o.

31. 12. 2018

28 314,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002519

Dopravní podnik měst

31. 12. 2018

5 750,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002521

Levíčková Yvona Ing.

31. 12. 2018

19 420,50

zaplaceno 1/2019

18FD060100002524

Levíčková Yvona Ing.

31. 12. 2018

7 187,40

zaplaceno 1/2019

18FD060100002525

Levíčková Yvona Ing.

31. 12. 2018

46 553,50

zaplaceno 1/2019

18FD060100002538

Nejedlík Slavomír

31. 12. 2018

9 500,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002539

Poláčková Alžběta

31. 12. 2018

19 652,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002545

EM Brno s.r.o.

31. 12. 2018

6 195,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002565

Hrušecký Michal

31. 12. 2018

24 000,00

zaplaceno 1/2019

18FD060100002672

Graeme Dibble

31. 12. 2018

6 080,00

zaplaceno 1/2019

celkem

944 921,40

Účet 321 002 – dodavatelé zahraničí
FP číslo

dodavatel

splatnost

Kč

18FD050100000264

Boritex s.r.o.

31. 12. 2018

5 237,40

zaplaceno 1/2019

18FD050100000268

FONDS CHORÉGRAPHIQUE

30. 12. 2018

128 228,21

zaplaceno 1/2019

18FD050100000273

KUBULA-Tschechische

29. 12. 2018

24 763,20

zaplaceno 1/2019

18FD050100000279

Welsh National Opera

31. 12. 2018

1 477 159,95

zaplaceno 1/2019

18FD050100000280

Muziektheater Transp

31. 12. 2018

213 486,63

zaplaceno 1/2019

celkem

1 848 875,39

Účet 321 004 – dodavatelé sklad
FP číslo

dodavatel

splatnost

Kč

18FD070100000682

Jiří Hrůza

28. 12. 2018

60 476,00

zaplaceno 1/2019

18FD070100000683

PAPERA s.r.o.

28. 12. 2018

14 688,00

zaplaceno 1/2019

18FD070100000684

WD LUX, s.r.o.

31. 12. 2018

9 377,00

zaplaceno 1/2019

18FD070100000687

Alonge - divadelní servis s.r.o.

31. 12. 2018

10 303,00

zaplaceno 1/2019

18FD070100000691

REGULAR,s.r.o.

31. 12. 2018

28 092,00

zaplaceno 1/2019

18FD070100000710

Kostymérna s.r.o.

20. 12. 2018

1 200 000,00

zaplaceno 1/2019

18FD070100000713

Velkoobchod LUKA s.r.o.

17. 12. 2018

14 104,00

zaplaceno 1/2019

18FD070100000715

REGULAR,s.r.o.

28. 12. 2018

30 094,00

zaplaceno 1/2019

celkem

1 367 134,00

Účet 321 006 – dodavatelé tuzemsko PDP
FP číslo

dodavatel

splatnost

Kč

18FD080100000115

LYGRE, spol. s r.o.

28. 12. 2018

5 396,00

zaplaceno 1/2019

18FD080100000112

RUKOMONT, s.r.o.

31. 12. 2018

11 516,50

zaplaceno 1/2019

celkem

16 912,50
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Přehled neuhrazených pohledávek splatných do 31. 12. 2018
Účet 311 001 – Vstupenky, ABO
FV číslo

Odběratel

splatnost

Kč

Poznámka

3824940249

CARBON, s.r.o.

31. 07. 2018

32 400,00

zápočet

38283201

Plzeňský Prazdroj, a

31. 08. 2018

13 500,00

zápočet

380070022

BENEŠOVÁ Iva

05. 12. 2018

14 760,00

zaplaceno 1/2019

385419021

Rothkögelová Magda

07. 12. 2018

21 662,00

zaplaceno 1/2019

385801021

Obchodní akademie a

18. 12. 2018

9 175,00

zaplaceno 1/2019

380078022

Šnelerová Zuzana

26. 12. 2018

5 960,00

zaplaceno částečně 1/2019, upomínáno

385263021

Technické sítě Brno,

31. 12. 2018

Celkem

49 716,00

zaplaceno 1/2019

147 173,00

Účet 311 004 – Odběratelé ostatní
FV číslo

Odběratel

splatnost

Kč

Poznámka

3180263

Pekařová Alice

03. 11. 2011

12 500,00

splácí

3480038

TOPGEO BRNO,spol s.r.o.

28. 02. 2014

30 068,50

předáno práv. oddělení

35808006

Bar Star s.r.o.

11. 09. 2015

36 554,00

upomínáno

35810046

Darcy trade s.r.o.

31. 12. 2015

59 114,00

předáno práv. oddělení

16FV030100000063

Karel Kreysa

16. 06. 2016

6 776,00

16FV030100000062

ELBA 2000, spol. s r.o.

30. 06. 2016

163 430,00

16FV030100000216

REMOEX CZ,a.s.

07. 11. 2016

87 120,00

16FV030100000272

ELBA 2000, spol. s r.o.

14. 12. 2016

160 930,00

18FV030100000066

Společnost pro Divad

04. 04. 2018

19 000,00

18FV030100000302

MAFRA, a.s.

23. 10. 2018

112 512,67

zápočet

18FV030100000310

Metrostav,a.s.

26. 10. 2018

137 030,00

upomínáno

18FV030100000335

GEFCO Česká republika

26. 11. 2018

12 100,00

upomínáno

18FV030100000376

Metrostav a.s.

24. 12. 2018

517 959,00

zaplaceno 1/2019

18FV030100000385

Šauer Miloš

31. 12. 2018

6 092,00

zaplaceno 1/2019

18FV030100000387

Metrostav a.s.

31. 12. 2018

244 859,00

zaplaceno 1/2019

18FV030100000388

OHL ŽS, a.s.

31. 12. 2018

7 271,00

zaplaceno 1/2019

Celkem

upomínáno
zápočet
předáno práv. oddělení
zápočet
zaplaceno 1/2019

1 613 316,17
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6.6 DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTU STÁTNÍCH FONDŮ
A ROZPOČTU KRAJE
Organizace - Účel
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Poskytnuto
tis. Kč

MKČR

Dotace z Programu na podporu profesionálních divadel

13 500

MKČR

Dotace festival Divadelní svět Brno 2018

2 000

MKČR

Dotace festival Janáček Brno 2018

9 500

MKČR

Dotace festival Dance Brno 100

MKČR

Dotace - Opera Vision

192

MKČR

Edukativní projekt Krok za oponu

100

MKČR

Památková obnova Mahenova divadla

JMK

Částečná úhrada prostředků na platy zaměstnanců

JMK

Dotace festival Divadelní svět Brno 2018

1 000

JMK

Dotace festival Janáček Brno 2018

1 000

JMK

Dotace festival Dance Brno 100

1 000

JMK

Podpora dostupnosti NdB v Jihomoravském kraji

Zdroj

CELKEM

16 675

1 403
27 500

500
74 370

Všechny dotace byly v průběhu roku 2018 vyčerpány v plné výši a v souladu s účelovým určením
jednotlivých dotací.
Vyúčtování dotací proběhlo podle stanovených podmínek.
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6.7

FONDY

Zdroje a použití fondu investičního za rok 2018
Zdroje:
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018

2 101 940,55

Odpisy 1.- 12. 2018

72 966 300,07

Povinný odvod z odpisů

-69 197 000,00

Transfer na investice od zřizovatele

56 331 332,36

Zdroje celkem 1.- 12. 2018

62 202 572,98

Čerpání:
Janáčkovo divadlo
LCD monitor Samsung pro operu

73 781,00

Celkem

73 781,00

Mahenovo divadlo
LED reflektor Asterion

54 329,00

Full HD kamera

71 631,00

vzdálené zařízení do MD

89 175,00

počítač-zvukaři

47 196,00

přípojné místo - Live post

58 469,00

Celkem

320 800,00

Reduta
počítač IMAC RETINA - pro zvukaře

53 990,00

Celkem

53 990,00

Dvořákova 11
klimatizace krejčovny
kopírka TA4006 včetně příslušenství
Celkem

759 759,00
96 316,00
856 075,00

Ostatní majetek
rekonstrukce topení dílny Ukrajinská

93 096,00

šicí stroj Garudan

53 240,00

zvukové zařízení do 4 elements

119 369,00

notový materiál Don Carlos

154 668,00

rekonstrukce 2 ks vrat sklad Černovice

219 179,00

harddisk do media serveru
dodávka Ford Tranzit
doplatek k účelové inv.dotaci - osvětlení Reduta
Celkem

57 687,00
198 000,00
11 117,00
906 356,00
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Nehmotný majetek
evidence docházky - IS KARAT
UX návrh nové webové prezentace
grafický design pro nový web
Celkem

84 341,99
119 000,00
86 500,00
289 841,99

Investice pořízené z účelového transferu od zřizovatele ve výši
Obnova osvětlovacího zařízení Divadla Reduta

5 000 000,00

Janáčkovo divadlo - vybavení po rekonstrukci

51 331 333,00

Celkem

56 331 333,00

Celkem čerpání za rok 2018

58 832 176,99

ZDROJE CELKEM

62 202 572,98

ČERPÁNÍ CELKEM

58 832 176,99

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018

3 370 395,99
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Čerpání peněžních fondů
Fond investiční - účet 416
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018

v tis. Kč
2 102

Tvorba fondu
vlastní zdroje - oprávky

72 966

transfer na investice od zřizovatele

56 331

Zdroje celkem

131 399

Použití fondu
financování investičních výdajů

2 501

povinný odvod z odpisů

69 197

financování invest.výdajů z ÚSC

56 331

Čerpání celkem
Stav k 31. 12. 2018

Fond rezervní z výsl. hospodaření - účet 413

128 029
3 370

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018

71

Stav k 31. 12. 2018

71

Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018

v tis. Kč
0

Tvorba fondu - dary

2 076

Čerpání - další rozvoj činnosti

2 022

Stav k 31. 12. 2018

Fond odměn - účet 411

54

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018

0

Tvorba fondu - příděl ze zlepšeního výsledku hospodaření

0

Čerpání fondu - odměny zaměstancům

0

Stav k 31. 12. 2018

0

Fond sociální ( FKSP ) - účet 412

v tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018

1 797

Příděl do fondu na vrub nákladů

4 311

Příděl ostatní

40

Čerpání fondu - úhrada potřeb zaměstanců

4 387

Stav k 31. 12. 2018

1 761

Fond byl doplněn 2% ze mzdových prostředků v souladu s vyhl. 114/2002 Sb., vč. dodatků a příjmy
z rekreačního zařízení
Čerpání v průběhu roku probíhalo v souladu s výše uvedenou vyhláškou a dle schválených zásad pro
používání prostředků FKSP v NdB.
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7. KONTROLNÍ ČINNOST
ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2018
Roční plán interního auditu pro rok 2018 - plánované 3 interní audity - byl dodržen.
 Zadávání veřejných zakázek v návaznosti na vnitřní předpisy a platné zákony.
 Následná kontrola plnění doporučení interního auditora dle § 31 odst. 2 vyhlášky
č. 416/2004 Sb.
 Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému.
Časové rozvržení interního auditu zahrnuje






Sestavení ročního a střednědobého plánu (pro období 2018 – 2020).
Získávání podkladů o nastavení vnitřního kontrolního systému.
Vzdělávání, účast na školeních.
Monitoring a konzultační činnost.
Přípravu, vypracování a projednání zpráv.

VYHODNOCENÍ INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2018
Plán kontrolní činnosti pro rok 2018 v NdB (oblast interního auditu) byl dodržen, a to při částečném
úvazku interního auditora. Přičemž v předchozích letech 2014 a 2015 byl prováděn pouze 1 interní
audit ročně.
Drobné nedostatky provozního charakteru byly konzultovány v průběhu auditu (v rámci konzultační
činnosti auditora). Závažné pochybení v rozporu s legislativou, nastavením vnitřního kontrolního
systému nebo řídícího procesu nebylo zjištěno.
Na základě provedených auditů je možné konstatovat, že systém výkonu finanční kontroly NdB je
nastaven v souladu s platnými právními předpisy.
Interní auditor doporučuje dodržovat nastavený vnitřní kontrolní systém tak, aby byla eliminována
rizika při nakládání s veřejnými prostředky.

SEZNAM EXTERNÍCH KONTROL PROVEDENÝCH V ROCE 2018
 Předmět kontroly:
Kontrola stavu zajištění BOZP dle § 108 zákona č. 262/2006 Sb.
v náhradních prostorech – pracovních podmínek, zázemí zaměstnanců Janáčkovy opery.
Datum kontroly:
19. 1. 2018
Kontolu provedl:
UNIE odborový svaz profesionálních zpěváků ČR, centrála Praha, paní
Michaela Svobodová Pobišová
Výsledek kontroly:
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Pozn.: Nemáme k dispozici protokol –
nebyl vypracován.
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 Předmět kontroly:
Komplexní kontrola Státním požárním dozorem v Divadle Reduta na
dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Datum kontroly:
Kontrolu provedl:
Výsledek kontroly:

13. 2. 2018
HZS JmK - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Ing. Pražák.
Kontrolou nebyly zjištěny závady či nedostatky.

 Předmět kontroly:
Tematická kontrola Státním požárním dozorem v Dílnách NdB,
provozovně Brno-Bohunice na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně
Datum kontroly:
Kontrolu provedl:
Výsledek kontroly:

15. 2. 2018
HZS JmK - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Ing. Pražák.
Kontrolou nebyly zjištěny závady či nedostatky.

 Předmět kontroly:
v Mahenově divadle.
Datum kontroly:
Kontrolu provedl:
Výsledek kontroly:
nebyl vypracován.

Kontrola stavu zajištění BOZP dle § 108 zákona č. 262/2006 Sb.

18. 4. 2018
Ing. Jaroslav Plšek, ETC., svazový inspektor BOZP
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Pozn.: Nemáme k dispozici protokol –

 Předmět kontroly:
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle
paragrafu 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14, na základě podání
Datum kontroly:
26. 7. 2018
Kontrolu provedl:
Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihomoravský a Zlínský, Ing. Hana
Jandová a Kristina Vyroubalová
Výsledek kontroly:
Napomenutí, změna v obchodních podmínkách.

 Předmět kontroly:
Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové
kapitoly Ministerstva kultury.
Datum kontroly:
Zahájení 19. 11. 2018, dosud probíhá.
Kontrolu provedl:
Nejvyšší kontrolní úřad, Ing. Jan Sedláček, Ing. Michal Kafka, Ing. Bc. Kateřina
Smolíková, Ing. Bc. Ivana Rumiánová.
Výsledek kontroly:
Kontrola zjistila dvě formální pochybení:
1. NdB neodeslalo ve třech případech smlouvy k uveřejnění správci registru smluv do 30 dnů od
uzavření smluv.
2. NdB neuveřejnilo oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů
od uzavření smlouvy a nepostupovalo v souladu s ustanovením zákona tím, že neuveřejnilo zprávu
zadavatele na profilu zadavatele do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.
Jednalo se o formální pochybení, které nemělo vliv na platnost smluvních závazků a tedy ani na
čerpání a účelnost prostředků dotace MK.
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8. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Účetní jednotka: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
IČ: 000094820
Datum zpracování: 5. 2. 2019

Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 byl vydán Příkaz ředitele č. 18007/2018 a Směrnice ředitele č. 5/2012 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném
znění, par. 29 a par. 30 a s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.
V Příkazu ředitele č. 18-007/2018 byly stanoveny termíny a harmonogram provádění inventarizace
a byla jmenována Hlavní inventarizační komise, zodpovědná za provedení inventarizace. Dále byly
v příloze k Příkazu ředitele č. 18-007/2018 určeny jednotlivé Dílčí inventarizační komise. Plán inventur
na rok 2018 byl vyhotoven.
Vyhodnocení průběhu inventur
Dle plánu byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv
a pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Při inventarizaci byly využívány
inventurní, pomocné a jiné evidence. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků
a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury. Ke dni 31. 12. 2018 bylo
u majetku, který byl inventarizován k 31. 10. 2018, provedeno zjištění skutečného stavu doložením
účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018. Termíny,
stanovené v plánu inventur, byly dodrženy.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.
Na závěr inventarizace v NdB byl vyhotoven Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise ze dne
28. 1. 2019, kde jsou uvedeny jak výsledky provedené inventarizace, tak i inventarizační rozdíly
a jejich vypořádání.

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů je uveden v Příloze č. 1.
Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise je uveden v Příloze č. 2.
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Příloha č. 1 k Inventarizační zprávě
Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů NdB ke dni 31. 12. 2018
číslo
inventur.
soupisu
dle úč. osnovy

počet
pořadačů,
složek
1

číslo
dodateč.
inv.soupisu
xxx

počet
pořadačů,
složek
xxx

013

Software

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

021

Stavby tř.1,2

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

022

Samostatné movité věci a soubor movitých věcí

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

031

Pozemky

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

032

Kulturní předměty

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

041

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

042

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

073

Oprávky k softwaru

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

078

Oprávky k drob. dl. nehm. majetku

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

081

Oprávky ke stavbám

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

082

Oprávky k sam.mov.v a soubor mov.věcí

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

088

Oprávky k drob. dl. hmot. majetku

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

112

Materiál na skladě

dle úč. osnovy

1

xxx

xxx

132

Zboží na skladě

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

241

Běžné účty

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

243

Běžné účty FKSP

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

261

Pokladna

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

262

Peníze na cestě

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

263

Ceniny

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

311

Odběratelé

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

315

Jiné pohl. z hlavní činnosti

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

321

Dodavatelé

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

324

Krátkodobé přijaté zálohy

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

331

Zaměstnanci

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

335

Pohledávky za zaměstnanci

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

336

Sociální zabezpečení

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

337

Zdravotní pojištění

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

342

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

343

Daň z přidané hodnoty

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

348

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

377

Ostatní krátkodobé pohledávky

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

378

Ostatní krátkodobé závazky

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

381

Náklady příštích období

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

383

Výdaje příštích období

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

384

Výnosy příštích období

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

385

Příjmy příštích období

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

388

Dohadné účty aktivní

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

389

Dohadné účty pasivní

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

395

Vnitní zůčtování

dle úč.osnovy

2

xxx

xxx

401

Jmění účetní jednotky

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

403

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

412

Fond kulturních a sociálních potřeb

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

413

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

414

Rezervní fond z ostatních titulů

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

416

Fond reprodukce majetku, fond investic

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

472

Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery

dle úč. osnovy

2

xxx

xxx

493

Výsledek hosp. běžného úč. období

SU

Název účtu
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Pomocné inventurní soupisy majetku-fyzická inventarizace ke dni 31. 10. 2018 s dopočtem pohybů
ke dni 31. 12. 2018
dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

013

Software

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

021

Budovy, haly, stavby

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

022

Stroje, přístroje, zařízení

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

023

Kulturní památky

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

031

Pozemky

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

032

Umělecká díla a sbírky

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

028

Drobný hmotný majetek

Majetek v podrozvahové evidenci
dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

51

Operativní evidence

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

52

Evidenčně vedený majetek do 200/ks

dle číselníku

krab 3+4

dtto

krab 3

53

Kostýmy pánské

dle číselníku

krab 3+4

dtto

krab 3

54

Kostýmy dámské

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

55

Položkový soupis investic

dle číselníku

krab 1+2

dtto

krab 1+2

56

Zapůjčené věci

Fyzická inventarizace je prováděna dle umístění majetku a jednotlivých položek.
Pokud byla inventarizace účtu provedena k 31. 12. 2018, nemá dodatečný soupis.
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Příloha č. 2 k inventarizační zprávě
Zápis z jednání HIK ze dne 28. 1. 2019
Závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků NdB ke dni 31. 12. 2018.
a) Inventarizace dlouhodobého
v operativní evidenci a zásob

majetku,

drobného

dlouhodobého

majetku,

majetku

Inventarizace majetku NdB ke dni 31. 12. 2018 byla provedena v termínu od 31. 10. 2018 do
20. 1. 2019 na základě Příkazu ředitele č. 18-007/2018 a Směrnice č. 5/2012- Směrnice pro
inventarizaci majetku a závazků. Byly vyhotoveny a jednotlivým Dílčím inventarizačním komisím
předány soupisy inventarizačních položek majetku ke dni 31. 10. 2018 a majetek, uvedený
v předaných soupisech byl fyzicky inventarizován Dílčími inventarizačními komisemi. Stav majetku ke
dni 31. 12. 2018 byl zjištěn na základě fyzické inventury majetku ke dni 31. 10. 2018 a dopočtem
pohybů majetku za období 11- 12/2018. Dále byly vyhotoveny pomocné inventurní soupisy majetku
dle účtů a umístění.
Inventarizován byl účetně vedený majetek, majetek v operativní evidenci, zboží a materiálové zásoby
středisek a skladů NdB.
Při provádění fyzické inventarizace byl určen Dílčími inventarizačními komisemi dále neupotřebitelný
a opotřebovaný majetek, který bude navržen k vyřazení prostřednictvím Likvidační komise NdB
v roce 2019.
b) Inventarizace pohledávek, závazků, krátkodobého a dlouhodobého finančního majetku
Pohledávky, závazky a finanční majetek byl inventarizován k datu 31. 12. 2018. Inventarizace byla
provedena formou dokladové inventury, na základě Příkazu ředitele 18-007/2018 a Směrnice ředitele
č. 5/2012.

Výsledky provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2018
V průběhu konání inventarizace majetku v NdB byl účetně vedený majetek podchycený
v inventarizačních soupisech, odsouhlasen s fyzickým stavem majetku a po dohledání a provedení
převodů položek majetku mezi středisky NdB ke dni 31. 12. 2018 byly Dílčími inventarizačními
komisemi uvedeny následující inventarizační rozdíly.

Majetek nenalezený při provádění fyzické inventarizace ke dni 31. 12.2018
1. Konvice rychlovarná Sencor, evidenční číslo: 6000001 Kč: 499,Umístění: původně urgentně šapitó-poté správa JD.
Rychlovarná konvice byla zakoupena v zimním období - březnu 2018 do dočasně užívaných
prostor NdB pro inspektory hlediště v šapitó. Po ukončení provozu šapitó bylo vybavení NdB
uskladněno správou Janáčkova divadla. Při fyzické inventarizaci, prováděné do 31. 12. 2018
nebyla však rychlovarná konvice do termínu provádění inventarizace dohledána. Na základě
sdělení pana Martina Davida byla však konvice nalezena dodatečně v kanceláři inspektora
hlediště.
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2. Mobilní podium-DS-dodatek č. 30 MmB-svěřeno v lednu 2018
Položky 484510 až 484525 mobilní podium schody, zábradlí a výkryt, 484521 až 484525
mobilní střecha vč. konstrukce, 484550-484551 mobilní šatny,484560-484561 sezení
a lavičky 100ks, a dále č: 23036839- dílnami NdB vyrobený celostěnný věšák. Celková suma
položek činí Kč: 2 185 102,- v ceně pořízení.
Dle sdělení pana Břečky nebylo možné z provozních důvodů k datu inventarizace v NdB
mobilní podium včetně střechy jako celek sestavit a zkontrolovat všechny díly. Mobilní
podium jako celek není využíváno a jednotlivé funkční celky jsou uskladněny na různých
místech dle možností skladovacích prostor. Po předání rekonstruované budovy JD se veškeré
jednotlivé komponenty a díly převezou do JD, kde bude provedena kompletace a kontrola
všech položek.
3. Odrazná plocha pro foto; Kč: 4 445,-; č. 24029211; z r. 1999
Nenalezeno, slouží však i pro potřeby externího fotografa a předmět bývá umístěn dle
aktuální potřeby. Dohledáváno panem Vaňkem, která má za předměty odpovědnost
(momentálně nemocen). V případě, že odrazná plocha nebude po návratu zaměstnance
z nemoci nalezena, bude řešeno přes škodní komisi NdB.
4. Kniha Vrah Richard III; Kč: 250,-; č. 23032932; z r. 2009
Nenalezena při inventarizace kanceláře šéfa činohry Dle sdělení p. M. Františáka, používána
ke studijním účelům. Kniha byla v lednu 2019 nalezena při detailní předávací inventuře
kanceláře nového šéfa činohry. Pro vedení činohry MD je nepotřebná, v roce 2019 převedena
do rekvizit NdB.
5. Kabel univerzální; Kč: 799,-; č. 24035342; z r. 2015
(návrh na vyřazení z evidence - spotřební materiál, bylo však evidováno, podepsal pan
Františák) Univerzální kabel byl vrácen při odchodu bývalého šéfa činohry, pana Martina
Františáka, při předávací inventuře kanceláře. Předávací inventura kanceláře nového šéfa
činohry byla provedena v lednu 2019, po termínu fyzické inventarizace majetku NdB.
6. Notebook HP 250; Kč: 14 586,-; č. 24034759; z r. 5/2014.
Dle sdělení k dispozici v místnosti 8-05, v JD fyzicky nalezen dodatečně. Písemně potvrzeno
v současnosti používání panem Lojdou (e-mailová korespondence, ke dni 28. 01. 2019).
7. Notebook HP pro Book č. 24035645; Kč: 17 556,Notebook byl vrácen až po datu provedení inventarizace externistou, který zároveň ukončil
spolupráci s NdB. Ke dni 31. 12. 2018 je k inventuře přiloženo potvrzení, že předmět je
zapůjčen k používání externím spolupracovníkem NdB.
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K vyřazování majetku:
1. Vyřazení nepotřebných prezentačních vitrín z Divadla Reduta
Nabídka k využití v rámci NdB byla neúspěšná. Na návrh správy Divadla Reduta bude v roce
2019 provedeno nabídkové řízení ostatním příspěvkovým organizacím.
Inventární číslo: 486910E07, 3ks za 295 696,- z r. 2005.
2. Inventarizace dekorací NdB
Inventarizace byla ke dni 31. 12. 2018 provedena a v „ Inventarizačních zápisech “ dle
umístění jsou uvedeny požadavky na vyřazení dále neupotřebitelných dekorací, jejichž
položkový soupis bude projednán v Likvidační komisi v r. 2019.

Příloha Zápisu z jednání Hlavní inventarizační komise ze dne 28. 1. 2019
Sumarizace majetku NdB ke dni 31. 12. 2018
013 Software

3 251 395,32

021 Budovy, haly, stavby

794 295 630,10

022 Stroje, přístroje, zařízení

415 045 005,93

023 Kulturní památky

229 748 611,90

031 Pozemky
032 Umělecká díla a sbírky
Celkem dlouhodobý majetek:
018 Drobný nehmotný majetek

19 983 539,44
4 154 617,00
1 466 478 799,69
697 066,00

028 Drobný hmotný majetek

189 163 030,27

Celkem drobný hmotný a nehmotný majetek:

189 860 096,27

091 Operativní evidence

11 947 763,04

093 Kostýmy pánské

31 021 032,97

094 Kostýmy dámské

23 778 846,40

Celkem operativní evidence:

66 747 642,41

Celkem majetek ve správě NdB:

092 Evidenčně vedený majetek
095 Položkový rozpis investic
096 Zapůjčené věci
Součet podrozvahové evidence:

1 723 086 538,37

72 366,00
267 688 005,45
2 700,00
267 763 071,45
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