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Divadlo Viola – místo blízkých setkání

Cílem projektu zůstala i nadále nabídka umělecky náročných pořadů a inscenací,
s důrazem na poetické zaměření textů, což je specifickým rysem Violy od počátků její
existence.
Viola se na divadelní mapě Prahy těší výlučnému postavení. Někdy bývá trefně
označována jako nejmenší velké divadlo v Praze. Nikdy neměla stálý herecký soubor,
ale vždy zde vystupovaly velké herecké hvězdy snad ze všech pražských ařady
mimopražských divadel. Útulný prostor nevelkého sálu přímo v centru metropole, na
Národní třídě, je už 54. sezonu dějištěm intimních setkávání diváků s uměním. Od
roku 1963, kdy se v tehdejší Poetické vinárně Viola konalo první představení,
repertoár staví na myšlenkové, autorské, inscenační kvalitě a na výtečných hudebních
a hereckých výkonech, které jsou pro diváky zdrojem intenzivních zážitků.
Dramaturgický záběr sahá od scénických čtení přes komorní dramata až po kabarety.
Soboty patří rodinám s dětmi – především pohádkovým představením. V předsálí
divadla návštěvníci najdou každý měsíc novou výstavu.
Jedinečná atmosféra do Violy přitahuje nejen diváky, ale také velké osobnosti
uměleckého světa. K legendám, které se sem rády vracely, patřili Radovan Lukavský,
Zdeněk Štěpánek, Eduard Kohout, Karel Höger, Rudolf Hrušínský, Dana Medřická,
později Jan Kačer, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Boris Rösner či Eliška
Balzerová. V současné době na jevišti Divadla Viola excelují Bára Hrzánová, Taťjana
Medvecká, David Prachař, Luděk Munzar, Marek Eben, Tereza Kostková, Petr
Kostka, Josef Somr, Tatiana Vilhelmová a další, včetně členů nejmladší herecké
generace, jako jsou Berenika Kohoutová nebo Bára Poláková.
Původně Poetická vinárna Viola vznikla jako ostrůvek tvůrčí svobody, zejména pro
mladé tvůrce i diváky. Od začátku se v síti pražských divadel vymezila svojí
dramaturgickou výlučností a vynalézavostí. Byla místem setkávání „slušných lidi“,
oázou kulturnosti a morálky. Zároveň si zakládala na myšlenkové, autorské,
inscenační kvalitě a na stoprocentních původně hudebních a posléze hereckých
výkonech. Divákům nabízí nevšední a silné umělecké zážitky.

Herecké výkony v inscenacích Violy byly oceněny Thálií za nejlepší ženský i mužský
herecký výkon v roce 2001: J. Somr a B. Bohdanová v režii L. Engelové, divadelní hra
The Gin Game. A v roce 2006 D. Prachař za Novecento — Magické piano v režii L.
Bělohradské. Za celoživotní tvorbu získal Thalii - nejvyšší ocenění z „našich“ umělců
nejen Josef Somr, ale také Luděk Munzar, který vystupoval výhradně ve Viole se
svým představením věnovaným Fr. Hrubínovi „Obleču tě do hvězd“ a na předchozí
úspěch navázal dalším tentokrát seifertovským večerem „Koncert na ostrově“.
Na webových stránkách i v publikacích k výročí Violy je možno nalézt takovou šíři
repertoáru, kterou se může pochlubit málokterá komorní scéna. I přes poměrně malý
prostor - (hlediště pro sedmdesát šest diváků) jsme spočítali, že se s námi v divadle
Viola a na zájezdech setkalo v uplynulých pěti desetiletích více než 1 milion
návštěvníků.
Skupinu našich pravidelných diváků tvoří v podstatě všechny věkové i sociální
kategorie, nejmladší přicházejí s rodiči na sobotní odpolední rodinná představení
(pohádky) a později si již Violu najdou sami.
Výraznou částí publika je Klub mladého diváka. Mnozí hosté přijíždějí z
mimopražských gymnázií a vzdálenějších míst. Staráme se rovněž o seniory a
vozíčkáři se mohou dostat přímo z Národní třídy bezbariérově až do hlediště.
Divadlo Viola svým jedinečným umístěním v samém centru Prahy 1 umožňuje všem
obyvatelům velmi snadnou a pohodlnou dostupnost, bezbariérové prostory a situování
divadla v blízkosti MHD zaručuje i zdravotně hendikepovaným návštěvníkům, v rámci
jejich možností co možná nejsnadnější a plnohodnotnou návštěvu divadla s osobním
přístupem zaměstnanců.
Výjimečné repertoárové zaměření Divadla Viola na pomezí divadla hudby, poezie
a klasické komorní divadelní scény (a s účastí velkých hereckých osobností) je
ojedinělou kulturní produkcí nejen v rámci MČ Praha 1, ale i z hlediska
kulturního života v Praze

Velkou podporou je naše spolupráce s Akademií věd ČR. Sídlíme v objektu, který
Akademie vlastní, i proto je vzájemná spolupráce nejen dlouhodobě kontinuální, ale i
vzájemně přínosná.
Zejména pro seniory platí celkový slevový program, který zohledňuje i fakt, že
některá z jindy vyprodaných představení uvádíme s důrazem na seniorskou kategorii
s odpovídajícím vstupným.
Dalším přínosem pro občany Prahy 1 je úzká a dlouhodobá spolupráce divadla
Viola se Střediskem sociálních služeb, konkrétně Klubem Seniorů městské části P1.
Několikrát za sezonu se v divadle Viola konají Poetická recitační odpoledne seniorů,
jejichž realizaci Viola umožňuje pouze za minimální režijní náklady. Patronkou
recitačního klubu TÝNKA je členka Národního divadla - herečka Taťjana
Medvecká.
Nové umělecké vedení Divadla Viola také hledá další možnosti spolupráce s MČ
Praha 1 a jinými kulturními subjekty působícími na území MČ Praha 1. Dalším
důkazem využití bohaté kulturní kapacity MČ Praha 1 je i plánovaná spolupráce se
studenty pražské DAMU nebo interdisciplinární projekt spojující mluvené slovo
a živé koncertní umění v rámci nového programového cyklu Symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK (další z kulturních subjektů působících v rámci MČ
Praha 1) příp. navržená spolupráce s Národním divadlem na poli komorní
činohry uváděné v dramaturgické spolupráci s ND na jevišti Divadla Viola.

Divadlo Viola - ohlédnutí za uplynulým rokem 2016
Celkový počet všech představení a výstav včetně zájezdů byl 235.
Z toho celkem 215 představení ve Viole, 20 zájezdových představení po republice.
Celkem Violu navštívilo 14. 561 diváků, Prodaných vstupenek bylo 13 203. Z toho
bylo 4.424 vstupenek se slevou a také 800 vstupenek za 110.- Kč pro Klub mladého
diváka.
Průměrná návštěvnost se stále pohybuje nad 88%.
V průběhu roku došlo k výměně v čele Divadla Viola, kdy dlouholetou ředitelku Dr.
Miluši Viklickou vystřídal (30.5.2016) Robert Tamchyna. Vedle tří premiér
(uvádíme samostatně), které všechny splňují nároky kladené na Divadlo Viola
jako komorní uměleckou scénu, se Viola stala na podzim místem několika
jedinečných setkání. Při natáčení zatím posledního autorského CD bratří Ivana a Jana
Krausových, při mediálně vděčné oslavě pětaosmdesátin šansoniérky Hany
Hegerové za přítomnosti jejich kolegů a přátel (nahrávka Českého rozhlasu), při křtu
CD Aškenazyho dětských etud v interpretaci Zdeňka Svěráka (nahrávka Českého
rozhlasu), při křtu CD Okouzlení slovem (herec Luděk Munzar a básník František
Novotný), při oslavě 90tin choreografky a režisérky Evy Kröschlové v souvislosti
s každoročním uvedením divácky oblíbených Staročeských vánočních her.
Repertoár Divadla Viola (uvádíme samostatně) obsahuje nyní ucelenou řadu
titulů, které v nejlepším slova smyslu naplňují tradici komorní scény a nabízejí jak
klasické texty české i světové literatury (K.H.Mácha, A.P.Čechov, E. Hemingway, W.
Shakespeare, J. Prevert) tak i mj. experimentální varianty představení (Kylián:
Narozen v cizině) spojující například herecké vystoupení s filmovou projekcí.
Nechybějí ani pravidelná sobotní odpoledne a představení pro rodiny s dětmi.

PREMIÉRY 2016
A.P.ČECHOV – Když teče do bot
Premiéra: 28. 1. 2016

Když teče do bot / A.P.Čechov - Stále nové inscenace Čechovových her zaplňují
jeviště divadel všech kontinentů. Důvod je prostý - děl tohoto génia stručnosti,
humoru a laskavosti není nikdy dost. Viola je snad jediné divadlo na světě, které
umožňuje zabývat se méně známými humoreskami a jednou známou aktovkou
A.P.Čechova už potřetí / režie Lída Engelová
Večer příběhů o lidech, kterým teče do bot, závěrečná část volného čechovovského triptychu, které předcházely
úspěšné inscenace „Tisíc a jedna vášeň“ a „Nějak se to zvrtlo. Sedm dramatizací humoresek A. P. Čechova
(Kýchnutí, Rozhovor člověka se psem, V hotelu, Ach, ta paměť, V altánku, Komik, Mstitel), které doplňuje
známější aktovka „Jubileum“.

http://www.divadelni-noviny.cz/cechov-hra-rozsafne
Čechov hrá rozšafně
Pokud bylo Divadlo Viola před padesáti lety místo spjaté především s nonkonformním uměleckým vyjádřením,
beatniky Ginsbergem, Ferlinghettim a zejména jejich českým pokračovatelem Václavem Hrabětem, pak dnes je
přesně na druhém konci tohoto uměleckého spektra. Přesto je stále pozoruhodné. Jen nonkonformitu vyměnilo
za noblesu a beatnictví za rozšafný nadhled. Když jsem vstoupil do Violy u příležitosti premiéry inscenace Když
teče do bot, cítil jsem se jako za první republiky, v níž jsem nikdy nežil. Ale takhle nějak si ji představuji. Muži v
oblecích, dámy ve večerních toaletách, všichni sedí u kavárenských stolků, pijí víno a sledují v podstatě kabaret,
který je baví, který je násilně nenutí měnit životní hodnoty. Svým způsobem je to určitá avantgarda k dnešku.
Nebo spíš takové vznešené outsiderství.

V rámci inscenace mají všechny podobu spíše scénických čtení, zejména hned úvodní Román s basou, který
skutečně aktéři, tedy Taťjana Medvecká a Jaromír Meduna, na jevišti čtou, zatímco zbylí dva, Lilian Malkina a
Lukáš Jurek, ve statických polohách doprovázejí čtené drobnými jevištními výstupy. Následující scénky se už bez
partesu sice obejdou, přesto i vzhledem k nevelké rozloze pódia zůstává jejich provedení spíše v poloze
kabaretního vystoupení bez komplikovaných kulis a náročného pohybu. Vše stojí na textu a samozřejmě také na
schopnosti herců vše „uhrát“ pouze řečovým výrazem a mimikou.
A nutno říct, že Čechovovy krátké povídky, jež lze zařadit do linie Gogolových pseudorealistických či
Charmsových zcela absurdních próz, našly ve všech čtyřech hercích skvělé interprety. Vrcholem byla jediná
aktovka v pořadu – Jubileum – ponechaná na závěr večera. Groteskně kritická sonda do vztahů mužů a žen na
pozadí výročí existence banky dala neuvěřitelný prostor zejména hereckému koncertu Taťjany Medvecké.
O pásmu Když teče do bot by se s trochou nadsázky dalo říct, že je to představení, jež by mohlo být
lakmusovým papírkem pro všechny, kteří si myslí, že bez komplikovaných metaforických rekvizit, složitých
režijních postupů a audiovizuálních efektů to už dneska prostě nejde. Jde a je milé si to občas připomenout.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1675477-recenze-kdyz-viole-tece-do-bot-ucpe-je-umnecechovem
Recenze: Když Viole teče do bot, ucpe je umně Čechovem
29. 1. 2016 Praha / Dana Benešová - Trčková
Režisérka Lída Engelová divákům pražské Violy připravila svěží finále čechovovského triptychu, tentokrát s
názvem Když teče do bot. Stejný tým před časem uvedl předchozí dvě úspěšné inscenace Tisíc a jedna vášeň a
Nějak se to zvrtlo. Společným jmenovatelem všech tří projektů je krása stručnosti a nečekaných point
spisovatelových aktovek a povídek.
Reportáž: Čechov ve Viole
Jak prozrazují inscenátoři, miniaturní dramata A. P. Čechova jsou krystaly, zrcadlící s humorem touhu milovat a
žít smysluplně, i když má člověk nesnáze. Humoresky, které dramaturgie zařadila do hry, jsou tmeleny principy
kabaretu, herci vystupují ve fracích a cylindrech, za ohromného ohlasu publika s nadsázkou tančí baletní kreace
(choreografie Elena Senkevich) na Čajkovského hudbu, sólově i doprovodně zpívají.
Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna i Lukáš Jurek podávají výtečné výkony a kabaretní stylizaci si
užívají. Intimní scéna Violy jim umožňuje těsné sepětí s hledištěm a dokonalou synergii situační komiky a její
zpětné vazby. „Humor, laskavost a neuvěřitelná jemnost a křehkost,“ charakterizuje Čechova Lída Engelová.

Jevištní podoba drobných próz slavného dramatika aktivuje diváka permanentně. Konečně večer je věnován
především delikátním chvílím v různých ohledech.
(Dominik Melichar)

Tomáš Vondrovic - PŘÍPITEK aneb CIHLA
Premiéra: 29.2. 2016

Přípitek aneb Cihla / Kabaretní kurs pravidel noblesního života pro začátečníky i
pokročilé. Jiří Langmajer a Hanuš Bor vyprávějí a zpívají o tom, že život nemusí být
obnošená, ale naopak skvěle padnoucí vesta! A nakonec, kdo by se nechtěl na chvíli
povznést nad obyčejné starosti všedního dne? – režie Tomáš Vondrovic

Mimořádná příležitost prožít „dálkový, korespondenční rychlo-kurz dandysmu“ pod vedením Jiřího Langmajera a
Hanuše Bora se nabízí v Divadle Viola v centru Prahy 27. ledna a 2. února. Představení Přípitek aneb Cihla
vzniklo v loňském roce přímo pro Violu coby originální dárek k padesátinám Jiřího Langmajera a stále se těší
pozornosti a zájmu diváků. Vždyť kdo by se nechtěl na chvíli povznést nad obyčejné starosti všedního dne a
uvěřit, že život nemusí být obnošená, ale naopak skvěle padnoucí vesta?!

https://www.novinky.cz/kultura/395990-langmajer-slavi-padesatku-ve-viole.html
http://m.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/na-korespondencni-rychlokurz-dandismu-vas-do-violy-zvouznalci-baudelaire-wilde-langmajer-bor--1588933
Na korespondenční rychlokurz dandismu vás do Violy zvou znalci: Baudelaire, Wilde, Langmajer, Bor…
Dandismem jako životním stylem se pro hru s názvem Přípitek aneb Cihla inspiroval režisér a scénárista
Tomáš Vondrovic. Její premiéra je 29. února na programu pražského divadla Viola. Představení je uvedeno k
padesátinám Jiřího Langmajera, která v něm spolu s Hanušem Borem účinkuje.

Dandy se má stále snažit být vznešený. Je povinen žít i spát před zrcadlem. Je to člověk bohatý a zahálčivý,
který, třebaže přesycen, nemá na starosti nic jiného než hnát se za štěstím. To jsou slova jednoho z dandyů,
francouzského prokletého básníka Charlese Baudelaira. Jeho osobností, podobně jako osobností Oscara Wilda
nebo George Gordona Byrona se inspiroval Tomáš Vondrovic pro svou divadelní rozpravu o dandismu. Dialog
autor místy prokládá krátkými písňovými texty.

Naučit se lehkosti, kráse a eleganci
Základem představení je dialog zkušeného dandyho s mužem, který se chce dandym teprve stát. Skrze dopisy
spolu vedou dlouhé rozpravy. Jiří Langmajer v nich jako ten zkušenější zasvěcuje novice Hanuše Bora do
filozofie dandismu. Tomáš Vondrovic k tomu říká: „Je to fáze jisté citové a myšlenkové výchovy, otázka, jak se
naučit lehkosti, které se naučit nelze, kterou buď máte, nebo ne, a přesto se jí musíte učit. První fáze je ten
vnější dandismus, krásně elegantní, ale pak zjistíme, že samo o sobě by to bylo málo. Takže potom přichází
vnitřní proměna toho postoje a to už jsou ti smutní dandyové, což obnáší jistou bolest a křehkost.“

Langmajer dandym na pár týdnů
Tomáš Vondrovic ale ve svém představení pokračuje v průzkumné cestě dandismem dál a hlouběji. Málokterý
dandy měl skutečného přítele, ovšem hra Přípitek aneb Cihla je právě o přátelství, takže jde o překonání oné
osamělé, bolavé fáze. Podle Tomáše Vondrovice i Jiří Langmajer v sobě kus dandismu nosí, už proto, na tomto
stylu považuje za nejpřitažlivější volnomyšlenkářství a společenskou chladnokrevnost. Přiznává ale, že by mu to
možná imponovalo jen pár týdnů. Uvědomuje si, že spousta dandyů, skončila velmi špatně.
Autor: Veronika Štefanová

Jiří Kylián - Kylián: Narozen v cizině
Premiéra: 24.10.2016

Kylián: Narozen v cizině / Mezinárodně uznávaný choreograf Jiří Kylián se ve Viole
představuje jako originální autor snových povídkových textů. Program doplňují
filmové skeče, které Jiří Kylián připravil a natočil výhradně pro tento večer. – účinkuje
Jiří Lábus, režie Tomáš Vondrovic

https://www.novinky.cz/kultura/424905-recenze-cohen-ma-v-sobe-barona-prasila.html

…Jiří Lábus se do Kyliánových textů noří s náruživostí pijáka dobrého vína, s opravdu velkým pochopením pro
jeho zvláštní jazyk, s nezměrnou chutí a okouzlením. Se stejnou láskou nosí také v náručí cimrmanovskou bustu
Cohena, kterou postupně zdobí brýlemi, kloboukem i knírkem. A přece to je i není Jiří Kylián.
Ten se objevuje na plátně v krátkých, chaplinovsky stylizovaných skečích z Cohenova života. Vycupitá drobnými
krůčky z moře a v závěru se za ním opět zavře hladina. Nad jeho existencí ale ne. Ta už díky Jiřímu Kyliánovi (a
také Jiřímu Lábusovi a Tomáši Vondrovicovi) zůstane uložena v divácích se vší svou melancholií, zvídavostí,
činorodostí a absurdním humorem. A v neposlední řadě s češtinou vonící přechodníky a slůvky, která se usadí
v hlavě i duši. Do Violy vstoupila nenápadně nová postava, která si s její poetikou dokonale rozumí. (Radmila
Hrdinová)

http://www.divadelni-noviny.cz/narozen-v-cizine-recenze
… Lábusovo vyprávění má strhující gradaci, některé napínavé momenty interpret sděluje v bohatě proměnlivém
temporytmu, od kulometné rychlosti slovního projevu po evokaci tajemna, sugerovanou pomalu zatajovaným
dechem. Herec suverénně komunikuje s publikem, z minima přeřeknutí (byla snad jen dvě) dokáže
duchapřítomně vytvořit osvobodivá vydechnutí. Interpretačním vrcholem je přenos baletu rozhlasem. Lábus se
„sporťáckým“ zaujetím i údivem reportéra, který vidí klasický tanec asi poprvé, popisuje základní prvky baletní
abecedy realizované během probíhající inscenace. Na premiéře se při tomto „čísle“ královsky bavili především
aktivní tanečníci přítomní v publiku.
Spojení dvou na první pohled nekompatibilních talentů vykrystalizovalo v osvěžující a očistný zážitek, Jiří Lábus
přesvědčil o dalších fasetách svého hereckého umu, nejinak i Jiří Kylián, který jako literát předvedl uvolněnou
fantazii, smysl pro neotřelý humor i jazykovou vynalézavost. (Jan Kerbr)

Fotografie z několika podzimních mimořádných večerů v Divadle Viola
(viz předchozí text)

Kmenový repertoár Divadla Viola v r. 2016
Commedia finita - Hra Viktorie Hradské o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě
Destinnové. / úč. D. Černá, J. Synková, D. Kolářová, M. Málková režie L. Engelová
Hodně smíchu a pár slz, aneb co život dal a vzal Berty McDonaldové - Monodrama
VEJCE A JÁ se hrálo ve Viole od roku 1985 a patřilo k nejoblíbenějším, navazujeme
dalším textem tentokrát o životě slavné spisovatelky - úč. C.Mayerová a T .Kostková
Když teče do bot / A.P.Čechov - Stále nové inscenace Čechovových her zaplňují
jeviště divadel všech kontinentů. Důvod je prostý - děl tohoto génia
stručnosti,humoru a laskavosti není nikdy dost. Viola je snad jediné divadlo na
světě,které umožňuje zabývat se méně známými humoreskami a jednou známou
aktovkou A.P.Čechova už potřetí / režie Lída Engelová
K.H.Mácha - MÁJ - slavná lyrickoepická báseň v originálním podání B.Hrzánové v režii
M.Horanského
Koncert na ostrově – Jaroslav Seifert / Po Františku Hrubínovi přivádí Luděk Munzar
do Violy svého dalšího blízkého přítele, básníka Jaroslava Seiferta.
Kylián: Narozen v cizině / Mezinárodně uznávaný choreograf Jiří Kylián se ve Viole
představuje jako originální autor snových povídkových textů. Program doplňují
filmové skeče, které Jiří Kylián připravil a natočil výhradně pro tento večer. – účinkuje
Jiří Lábus, režie Tomáš Vondrovic
Novecento (Magické piáno) / Alessandro Baricco - odehrává se na lodi, která
pravidelně brázdila oceán mezi Evropou a Amerikou. Novecento je jméno odloženého
novorozeněte, jež námořníci objevili v podpalubí – úč. D. Prachař
Proč si nezatančíte? - Raymond Carver — mistr krátké prózy, jeden z
nejvýznamnějších spisovatelů americké literatury 80. let minulého století v bravurním
podání Jiřího Lábuse
Příběhy ze Starého zákona II - podle Biblických příběhů I. Olbrachta, úč. J.Somr,
B.Munzarová, A.Rartayová, rež. L.Engelová
Přípitek aneb Cihla / Kabaretní kurs pravidel noblesního života pro začátečníky i
pokročilé. Jiří Langmajer a Hanuš Bor vyprávějí a zpívají o tom, že život nemusí být
obnošená, ale naopak skvěle padnoucí vesta! A nakonec, kdo by se nechtěl na chvíli
povznést nad obyčejné starosti všedního dne? – režie Tomáš Vondrovic
Malý princ - večer věnovaný A. de Saint Exupérymu, korespondence s matkou a
deníky, ve druhé půli Malý princ, režie L.Engelová, úč. D.Kolářová a T.Pavelka

Jako zázrakem - "remake věčně zeleného J.Préverta" v pohledu starší i mladší
herecké generace, úč. J.Somr, B.Poláková a D.Novotný, režie L.Engelová
Neumím jinak než láskou - Božena Němcová a její životní osud, napsal a režii má
M.Horanský, úč. T.Vilhelmová, A.Procházka a T.Pavelka
Sváteční Shakespearova pošta - Výběr ze Sonetů Williama Shakespeara v překladu
Martina Hilského. Připravili a účinkují M. Horanský, M. Hilský a H. Maciuchová
Stará dáma vaří jed - dramatizace slavného humoristického románu A.Paassilliny, úč.
Naďa Konvalinková, Lilian Malkina a Jan Zadražil, režie L.Engelová
Stařec a moře - dramatická skica pro mistra a jeho učedníka podle E.Hemingwaye /
úč. J.Somr a M.Holý v režii L.Engelové
Století hitů - to nejlepší z populární hudby a poezie 20. století / úč. B.Kohoutová, Jar.
Meduna a Jan Meduna, režie Patrik Hartl
Šunen Romale - Poslyšte Romové - večer uvádí to nejlepší z romské literatury, poezie
a hudby, úč. B. Hrzánová, J. Boušková a M.Biháry, připravily B.Hrzánová a
H.Kofránková
Tři gentlemani - humorná koláž věnovaná staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů.
Účinkují M. Eben, J. Vlasák a J. Kopta - režie L.Engelové
Život jako smršť – z pamětí manželky A. de Saint Exupéraho Consuely / úč. T.
Medvecká a M. Hofmann v režii L.Engelové, V.Preiss ze zvuk. záznamu
Žena z Korinta – hra O. Daňka , Patří k nejbrilantnějším textům v dějinách českého
dramatu. Rozvíjí historickou anekdotu o Eurípidovi, upravil a režii má T. Vondrovic,
úč. H.Maciuchová, J. Meduna a J. Tesařová
Rodinná představení
hrajeme v sobotu odpoledne. Nejstarší pohádkou je Čert to nemá nikdy lehké –
inscenace, která je na repertoáru 25 let,
Divadélko Láry Fáry se v Viole prosadilo s autorskými příběhy - O Kačence a Raráškovi,
Tři námořníci, Strakaté bajky nebo Indiáni ze šuplíku.
Staročeské vánoční hry hrajeme vždy s novými studenty DAMU již přes 30 let. Tento
pořad se těší velkému zájmu našich hostů, není důvod pro jeho skončení.
Dramaturgický cyklus - Rozhlasová hra na jevišti (čtené texty původně rozhlasové
předlohy) / Adresát neznámý, Smluvní vztahy/

Základní údaje z účetní závěrky
rok
Členění nákladů
honoráře
honoráře z poskytnutých grantů
poskytnutí aut.práv / tamtiemy
technické zabezpečení představení
programy / propagace
spotřeba meteriálu
spotřeba energie
ostatní služby
nájemné
mzdové náklady
mzdy zák.soc.náklady
odpisy IM
opravy a údržba
daně a poplatky
náklady reprezentci / dary
mimořádné náklady
Náklady celkem
Členění výnosů
tržby za vstupenky
tržby za zájezdová představení
tržby za pronájem představení
tržby za pronájemm baru
tržba za pronájem divadelních prostor
tržby za reklamu
tržby ostatní
úroky
ost.mim.výnosy(rozpuštění dohadů UT)

2015

2016

768
1 150
95
281
83
82
75
320
51
1 157
325
23
65
9
17

1 031
1 256
110
435
96
170
72
415
51
1 340
371
0
14
10
23
0

4 501

5 394

3 066
50
45
70
32

3 652
82
234
71

50
1
25

80
16
2

Výnosy celkem

3 339

4 137

Dotace a dary
dary
účelové dotace

0
1 150

4
1 250

Dotace a dary celkem

1 150

1 254

Hospodářský výsledek

-12

-3

