


Vážené dámy a pánové, 

předkládám vám každoroční vyhodnocení činnosti Slezského divadla Opava, příspěvková organizace {dále jen 11SDO" či "divadlo") -
tentokrát za rok 2014. 
Vážené dámy a pánové, rok 2014 byl pro SDO rokem velmi významným, neboť jsme vstoupili do historické etapy 210 let od položení 
základního kamene divadla, což znamená, že od tohoto data, konkrétně 1. S. 1804, se začíná odvíjet umělecký proces této 
významné opavské kulturní instituce. Tato skutečnost ovlivnila i celkové grafické ztvárnění sezony 2014/2015 - použití fotografií 
historické tramvaje, která měla v době založení divadla svou zastávku právě v těchto místech - místech, kde vyrostlo tehdy městské 
divadlo. 
Samotné slavnostní zahájení sezony 2014/2015 bylo realizováno v obchodním domě OC Breda&Weinstein, a to ukázkou z inscenace 
Madama Butterfly. 

Jaký tedy byl rok 2014 z mého pohledu? 
Možná to bude znít poněkud nadneseně a neskromně, ale dle mého pohledu tento rok patřil mezi období, která lze charakterizovat 
jako velmi úspěšná . 

Dodrželi jsme stanovený finanční rozpočet a naše umělecká tvorba ve všech oblastech byla kladně hodnocena jak ze strany diváků, 
tak většinou i ze strany odborné kritiky. 
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se v krátkosti zmínil o některých výsledcích SDO za rok 2014, která jsou na následujících 
stránkách blíže konkretizována. 
V roce 2014 jsme uskutečnili celkem 299 představení, což je o 20 představení více proti minulému roku 2013. 
Uskutečnili jsme cekem 17 zájezdových představení, což je shodný počet s loňským rokem. Našimi "odběrateli" byli zejména 

kulturní zařízení Bruntál, Nový Jičín, Krnov, Karviná, Třinec, Odry, Zlín, Rychnov nad Kněžnou a další, která jsou uvedena v příslušné 
kapitole tohoto materiálu. 
K samotné zájezdové činnosti SDO bych chtěl podotknout, že našim hlavním záměrem je aktivovat diváky k návštěvě "našeho" 
divadla, a to z důvodu, že inscenace, které produkujeme, je možné v podstatě hrát s nejvyšší kvalitou pouze na domácí půdě SDO. 
Jedná se zejména o technické možnosti, která zájezdová místa nemají. Navíc ceny našich představení, které jsou ovlivněny náklady 
na 11přepravné" (doprava, diety, ubytování), začínají být pro řadu kulturních zařízení v české republice i zahraničí neakceptovatelné. 
Pro rozšíření kulturního obzoru našich diváků a pro možnost porovnání úrovně našich souborů s divadelními soubory či kulturními 
aktivitami jiných subjektů jsme v roce 2014 uskutečnili celkem 16 představení hostujícími soubory, které byly koncipovány tak, aby 
zaujali co nejširší věkové spektrum. 
V roce 2014 jsme rovněž vycházeli vstříc firmám či jiným subjektům, které se rozhodli zakoupit si divadelní představení pouze pro 

11 Své" účely - těchto bylo celkem 12. 
Kladně hodnotím i počet předplatitelů a celkový počet návštěvníků divadla, kde dochází ve srovnání s předcházejícími roky 
k mírnému nárůstu . (V sezoně 2014/2015 jsme dosáhli nárůstu o 52 předplatitelů proti sezoně minulé a ve srovnání se sezonou 
2012/2013 došlo k nárůstu o 117 předplatitelů) . 



Pozitivně lze rok 2014 hodnotit i po stránce finančních výsledků. Souběžně s nárůstem diváků došlo i k nárůstu vlastních výnosů 
(celkově dosažené tržby za realizovaná divadelní představení dosáhly v roce 2014 celkem 8 006 746 Kč což představuje nárůst proti 
roku předcházejícímu o 253 000 Kč a proti roku 2012 se jedná o nárůst o 530 661 Kč) . 

Nicméně kulturní činnost je z převážné části závislá na provozních dotacích, a tak díky dotacím z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 
Ministerstva kultury a především z rozpočtu zřizovatele SDO - Statutárního města Opavy bylo hospodaření divadla v roce 2014 
vyrovnané. 
Při hospodaření se vedení divadla snaží o minimalizaci nákladů a maximalizaci výnosů tak, aby nebyl divák poznamenán snížením 
umělecké úrovně či úrovně komfortu celkových poskytovaných služeb a pocítil tak dopady obecně nepříznivé situace v kultuře co 
nejméně. 

Vážené dámy a pánové, závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem svým kolegyním a kolegům za velmi dobrou práci odvedenou 
pro SDO v roce 2014, všem hostujícím umělcům a samozřejmě vedení města, bez jejichž podpory by činnost SDO byla zcela 
nemyslitelná. 

Jindřich Pasker 
ředitel SDO 
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Vedoucí Orchestr Natália Slavíková Sbor 

Jana Andělová Pletichová Michal Bančej Kamila Šlachtová Jan Benář 

Ondřej Bartoš Ivo Bednář Marcela Šošolová Stanislav Beneš 

Martin Dobeš Lucie Bednářová Pavla Tichá Anna Bocanová 

Roman Groszmann Jiří Bosák Onřej Vaníček Velitchko Petrov Botsin 

Jindřich Pasker Andrej Capovský Hana Vašíčková Roman Cimbál 

Jiří Crha Zuzana Vyhlídalová Rosen Dimitrov Georgiev 

Činohra Jiří Dorosi ňski Petr Zámečník Radmila Gregorová 

Tereza Bartošová Jaroslav Dragoun Laura Zedníčková Renata Harasimová 

Ivana Lebedová Vladimír Grela Jitka Havrlantová 

Sabina Muchová PavelHanslík Balet Lenka Jakubcová 

Kamila Srubková Jan Huszár Monika Globa Jana Jaržembovská 

Michal Stalmach Jan Churý Valerij Globa Marcela Kubínová 

Jakub Stránský Jana Janečková Tomáš Hoš Andrej Kulbaga 

Martin Táborský Martin Knýbel Adéla Kvochová Antonín Kupka 

Martin Valouch Radmila Kozubíková Radoslav Labanič Lenka liberdová 

Hana Vaňková František Krystýnek Nikola Sukeníková Šárka Maršálová 

Daniel Volný Simona Kučová Martin Tomsa Rudolf Medňanský 

Šárka Vykydalová Petr Meca Karolína Walachová Hana Mikešková 

Kostas Zerdaloglu Milan Mozolík Nenad Milanovic 
Mitko Ivanov Nanov Anna Ondáková 

Opera Mariana Ivanova Nanova Andrea Plachká 

Dalibor Hrda Daniel Pajurek Jiří Siuda 

Katarína Jorda Kramolišová Pavlin Dimitrij Panayotov Anna Sokolová 

Zdeněk Kapl Tomáš Peška Jaroslav Velička 

Ilona Kaplová Meglena Dačeva Petkova Liana Vinklárková 

Tereza Kavecká Jana Polednová Daniel Wariš 

Juraj Nociar Ladislav Pošík 

Dušan Růžička Jiří Procházka 

Alexander Vovk Ivo Samiec 
Martin Schubert 



Ostatní um. personál Dělníci Tomáš Tichý 

Petr Chromčák Lukáš Bakša Petr Vaculík 

Alžběta Matoušková Ladislav Břeský Pavel Vavrla 

Karel Mládek Radovan Čechák Ivana Ve Iičková 
Miroslav Neborowský Aleš Glabazňa Pavel Vymětal 

Kremena Stefano Pešakova Lukáš Hertel Martin Zbytovský 

Brigita Prokešová Pavel Horák 

Pavla Štěchová Lucie Chalupová Výrobní dělníci 
Marta Vaň kátová Ladislava Chmelařová Klára Bialasová 

Libuše Vondráčková Michaela Chovancová Anna Cigánová 
Kamil Jurík Eva Cilečková 

THP Radomír Kaňa Iveta Drastíková 

Eva Hyrlíková Aleš Konopka Zuzana Hulvová 

Eva Kreuzová Jiří Kramný Pavla Kubesová 

Taťana Mládková Jan Krásl Petra Oláhová 
Martina Pavlíková Tomáš Kudela Jana Palisová 

Pavel Pecůch Pavel Levák Anna Peterková 

Jana Reichelová Ladislav Magrla Marie Pogatsová 

Pavel Rohan Milan Martínek Kateřina Sobocíková 

Jiřina Rossípalová Kamil Matušek Alena Suchánková 

Xenie Sigmundová Petra Meixnerová Irena Surovková 

Pavel Sýkora Hynek Mucha Marie štalmachová 
Yvona Šreková Tibor Muller Jitka Vašková 

Milan Štábl Vladimír Nezmar Alena Vítková 

Jarmila štenclová Šárka Nováková Lenka Wiwegerová 

Věra Vaculová Sabina Palarčíková Lenka Zámečníková 

Zdeňka Vanderová Jiří Přijal 

Daniela Atana Waldhansová Gabriela Soósová 
Marie Zetochová Jarmila Stoklasová 

Martina Žid ková Darja Stránská 
Anna Stříbná 
Petra Španělová 



Celkový počet představení odehraný SDO v roce 2014 

Název inscenace 
Počet představení v 

roce 2014 
Název inscenace 

Počet představení v 
roce 2014 

Sluha dvou pánů 5 Tisíc a jedna noc 11 

PoJ>elka 6 Dámský krejčí 15 

Muž mé ženy 5 Othelo 10 

Staré pověsti české 8 Evžen Oněgin 11 

Cesta kolem světa za 80 dní s Edith a Marlene 8 

Audience 4 Král Lear 13 

O vlku a kůzlátkách 8 Hledám děvče na boogie woogie 15 

Sekretářky z Ostrožné s Náš dům, náš hrad 14 

Nabucco 4 Cosi fan tutte (Takové jsou všechny) 11 

Dalskabáty h říšná ves aneb Zapomenutý čert 4 Zdravý nemocný 18 

čert a Káča 4 ~ejí pastorkyňa s 
Kurt a Sid 3 Plné ruce revoluce 10 

D'Artagnan aneb Tři mušketýři 4 Mrazík 5 

Lazebník sevillský 2 Matiné /foyer/ s 
Rodina je základ státu 6 Matiné /v hledišti/ 1 

Perly panny Serafínky 4 Koncert k Roku české hudby 1 

Sněhurka, zvířátka a osm trpaslíků 6 Requiem/koncert 2 

Donaha! 9 trfikrálová sbírka 1 

Madama Butterfly 4 Lampionový průvod 1 

Kometa 7 CELKEM 260 - · 
- Inscenace označené červeně měly premiéru v roce 2014 



Zájezdová představení v roce 2014 

Název inscenace žánr místo 

Dámský krejčí činohra Bruntál 

lazebník sevillský opera Nový Jičín 

čert a Káča opera Krnov 

Popelka muzikál Karviná 

O vlku a kůzlátkách činohra Třinec, Odry 
Zlín, Rychnov n. 

Perly panny Serafínky opera Kněžnou 

Sekretářky z Ostrožné muzikál Bruntál 

Muž mé ženy činohra Šumperk 

Cosi fan tutte opera česká Třebová 

Rodina je základ státu činohra Zubři 

Král Lear činohra Krnov 

Nový Jičín, 
Hledám děvče na boogie woogie opereta Ostrava 

Kometa činohra Český Těšín 

Requiem opera Slavkov 

CELKEM 17 zájezdů 

Koncertní činnost v roce 2014 

Název Datum Poznám k~ 

Requiem březen na jevišti SDO 

Koncert k roku č. hudby listopad na jevišti SDO 

Requiem prosinec Slavko\1 

Matiné březen na jevišti SDC:: 

Uskutečněná představení "cizích" 
souborů v SDO v roce 2014 

Název inscenace Měsíc Reprízy 

Dobytí severního pólu únor 1 

Bobřík a spol únor 2 

Kubu Ia a Kuba Kubikula březen 1 

Šanšonový koncert R. Fišarové březen 1 

ITučnáci na arše březen 2 

Sindibád a mořeplavec duben 2 

Beseda s M. Hilským květen 1 
Princezna ze zlatou hvězdou 
na čele říjen 2 

Commedia dell Arte říjen 1 

Zahrada listopad 2 

Mandarinková izba listopad 1 

Výroční koncert- SVČ Opava leden 2 

Muzikálové střípky květen 1 

Matiné- ZUŠ/J. Stránský červen 2 

!Taneční setkání/SVČ Opava červen 1 

Od bálu k bálu září 1 

I 

CELKEM 24 představení 



Uzavřená představení v roce 2014 

Název Účel Datum akce Pronájmy prostorů SDO v roce 2014 
Rodina je základ státu Tesco Opava 22.01.2014 

Donaha! SŠ umělecká Opava 30.01.2014 

Dámský krejčí Opavia LU s.r.o. 11.05.2014 

Staré pověsti české Hotelová škola Opava 25.09.2014 
Hledám děvče na boogie 

SŠ technická Opava woogie 03.10.2014 

Zdravý_ nemocný OA Opava 20.11.2014 
Hledám děvče na boogie 
woogie Raiffeisen bank Opava 29.11.2014 

Sekretářky z Ostrožné Charita Opava 07.12.2014 

Název měsíc organizace 

Rodina je základ státu-
ŠAMU leden Slezské stavby Opava 

Česká unie sportu 
Sportovci roku 2013 březen Opava 

Slavnostní koncert-
90.výročí ZUŠ březen ZUŠ V. Kálika Opava 

Zdravý nemocný Teva-Opava Komárov 13.12.2014 

Zdravý nemocný SPŠ stavební Opava 16.12.2014 

Zdravý nemocný SŠ umělecká Opava 19.12.2014 

Mrazík Opavia LU s.r.o. 22.12.2014 

CELKEM 12 představem 

Koncert J. Nohavica květen Slezské muzeum Opava 

Matiné/baletní škola 
Violetta červen Kvochová/balet škola 

lháři/ŠAMU Štítina říjen ŠAMU Štítina 

Lháři/ŠAMU Štítina Říjen ŠAM U Štítina 

Grand prix PEPA Říjen Pepa sport Opava 

Rodinné tajemství/ŠAMU listopad ŠAMU Štítina 
Sumarizace uskutečněných představení v roce 2014 Sněhurka a osm trpaslíků _prosinec A. Kvochová 

Vánoční koncert BOU- I 

Uskutečněná představení Počet 

Představen í SDO včetně zájezdů 260 

BAND/ZUŠ O_~:>_ava prosinec ZUŠ V. Kálika Opava 

rvánoční koncert BOU-
BAND/ZUŠ Opava prosinec ZUŠ V. Kálika Opava 

Pronájmy 12 

Hosté 27 
CELKEM 12 představenr 

CELKEM 299 



Dosažené tržby v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 

2013 

Počet předst. Dosažené Tržby 

ČINOHRA 158 3112 270 Kč 

opera 45 1693 225 Kč 

opereta 29 1086 348 Kč 

balet 10 326 263 Kč 

muzikál 37 1300 935 Kč 

OPERA I 121 4 406 771 Kč 

Celkem 279 7 519 041 Kč 

2014 

Počet předst. Dosažené Tržby 

ČINOHRA 158 3 675 941 Kč 

opera 68 1956159 Kč 

opereta 30 1187 403 Kč 

muzikál 18 345 902 Kč 

balet 25 841341 Kč 

OPERA I 141 4 330 805 Kč 

Celkem 299 8 006 746 Kč 

Počet předplatitelů 

Sezona 
Počet Počet prodaného blokového 

pfedplatitelů předplatného 

2012/2013 2241 578 

2013/2014 2306 1524* 

2014/2015 2358 1278** 

* dárkové kupóny, které nahradily blokové 
předplatné a prodávají se po celou sezonu 

• 

** celkem k 31. 1. 2015, není konečné, protože 
se kupóny stále prodávají 

Počet předplatitelů 
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Vývoj zaměstnanosti a mzdového ohodnocení 
pracovníků SDO za roky 2013 a 2014 

2013 2014 

Pracovní úsek 
průměrný 

~ zam-ců plat ~ zam-ců průměrný plat 

Činohra 12 22 532 Kč 12 23 923 Ké 

Opera 7 26 640 Kč 8 24 635 Kč 

Orchestr 39 19 279 Kč 37 20 053 Kč 

sbor 23 20 066 Kč 25 18 536 Kč 

~a let 8 19 073 Kč 8 18 924 Kč 

~HP 15 18 387 Kč 15,25 19 431 Kč 

Dělníci 36 15 663 Kč 34,5 16 425 Kč 

Pstatní um. personál 9 20 408 Kč 7 21795 Kč 

~ýrobní dělníci 17 15 398 Kč 17 15 948 Kč 

- v listopadu 2014 došlo k zákonnému nárůstu platu 

Průměrný evidenční počet 

zaměstnanců přepočtený 

l:. zam-ců Rok 
176 2012 

167 2013 

167 2014 

Srovnání počtu zaměstnanců SDO 
v letech 2013 a 2014 
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Využití členů činohry a opery SDO za rok 2014 v jednotlivých měsících 

- činohra 

měsíc I. ll. 111. IV. v. 
Lebedová 7 ll 3 9 5 

~rub ková 7 10 6 13 13 

!Vaňková 8 12 4 10 9 

Muchová o 4 4 7 7 

i'Jykydalová 7 7 5 10 ll 

Bartošová 5 4 4 7 7 

~talmach 13 12 10 14 16 

~tránský 12 10 ll 14 15 

lráborský 10 10 9 12 12 

~erdaloglu 8 7 8 ll 13 

!Volný 12 ll 10 14 14 

rv'alouch 11 ll 9 14 ll 

-opera 

měsíc I. ll. 111. IV. v. 
Kavecká 6 2 3 2 5 

Kramolišová 4 4 4 2 1 

Kaplová 1 3 

Kap I 6 3 4 5 4 

rvovk 5 5 4 4 5 
Hrda 6 2 3 2 3 

Nociar 3 1 3 4 4 

Růžička 4 2 2 1 1 

- Kaplová I. - 111. mateřská dovolená 

Vl. IX. X. XI. 

5 2 10 6 

7 6 14 6 

5 7 13 8 

8 1 8 9 

7 o 5 5 

7 6 ll 6 

12 6 15 12 

13 6 15 ll 

5 5 6 8 

6 5 13 9 

9 6 15 ll 

9 5 14 10 

Vl. IX. X. XI. 

3 4 3 3 

2 o 3 2 

4 3 2 3 

3 4 4 4 

3 1 4 1 

3 3 3 1 

3 2 3 2 

2 2 2 1 

XII. l 
5 63 

11 93 

12 8~ 

10 5~ 

8 6~ 

10 6j 

18 12S 
18 125 

16 93 

16 9E 

18 12(J 

18 112 

XII. ~ 
4 35 

3 25 
6 22 

5 42 

4 3E 
o 2E 

1 2E 

4 ~1 

• Lebedová • Srubková 
• Vykydalová • Bartošová 
lil Táborský • Zerdaloglu 

Lebedová 

lil Vaňková 

• Stalmach 
~Volný 

• Muchová 
• Stránský 

Valouch 

1!1 Kavecká 
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Slavnostní zahájení sezony 2014 - 2015 

Stejně jako v minulé sezoně zahájilo Slezské divadlo 
sezonu 2014 - 2015 netradičním způsobem, a to 
divadelním vystoupením v prostorách OC 
Breda&Weinstein. Konkrétně byla předvedena část 

opery Madama Buttefly, což se setkalo s velikým 
úspěchem všech přihlížejících návštěvníků. Součástí akce 
byla rovněž reklamní kampaň na prodej předplatného na 
danou sezonu, což skvěle zapadlo do prodejního 
prostoru. Ukazuje se, že tento směr propagace s vazbou 
na prodej předplatného, je správnou cestou. 

Matiné 

Pro všechny milovníky nejen vážné hudby, ale i baletu 
se opět v roce 2014 uskutečnila řada tzv. matiné, které 
proběhly nejen u klavíru, ale i na jevišti. V rámci těchto 
akci si diváci připomněli nejslavnější árie z oper, 
oblíbené písničky z operet, vystoupení žáků ZUŠ 
z různých částí opavského regionu a různé baletní 
variace z uváděných her. 

Matiné se koná asi pětkrát v sezoně a je velice oblíbené. 

Reklamní kampaň v roce 2014 

V dané sezoně divadlo pokračovalo v zavedeném systému oslovení potencionálních 
diváků, za využití internetových stránek, sociálních sítí, ale také bilboardovou 
cestou a po vlnách českého rádia, české televize, televize Polar, radia Vanesa Polsko 
a ostatních médií. Své marketingové aktivity zaměřilo také na různé soutěže pro 
diváky, a to i ve spolupráci s generálním sponzorem OC Breda&Weinstein, kdy 
značná část reklamních aktivit proběhla ve zmíněném obchodním domě . V rámci 
rozšíření reklamní činnosti se řada pracovníků SDO zapojila do přednáškové 

a výchovné činnosti, a to jak na církevní konzervatoři, ZUŠ, tak také na Slezské 
univerzitě v Opavě. 

Výstavy ve VIP místnosti v roce 2014 

V rámci rozšířené propagace divadla byla v roce 2014 v prostorách Slezského 
divadla uskutečněna celá řada výstav externích umělců . Výstavy se již tradičně 

staly nedílnou součástí každé premiéry a návštěvníky divadla byly po celou 
dobu trvání hojně navštěvovány. 

Od Do Umělec Název Druh výstavy 

13.1. 20.2. yx. Zupková !Střípky monotyp 

24.2. 20.3. M. Rychtářová Květinové poselství pastel 

24.3. 24.4. P. Gregor ~em tam malby, kresby 

28.4. 22.5. ~.Vlčková 1z ústavu do života otografie 

23.5. 30.6. ~- Quisová Magie květin a krajin !akvarel, pastel 

15.9. 9.10. l. laryš Uižní Morava otografie 

13.10. 13.11. . Palzerová No nejsou boží? olejomalby 

17.11. 11.12. ~. Baka Plné ruce revoluce otoreportáž 

15.12 . 15.01. 
.. 

~lezské divadlo rvrlásenkárna ~lásenky 
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facebook. 

Již na jaře roku 2011 jsme vytvořili naší 

organizaci profil na tolik oblíbené sociální síti 

Facebook. Náš profil však neměl tak úspěšnou 

odezvu, jakou jsme čekali, a proto jsme 

se v roce 2014 opětovně zaměřili na zlepšení 

funkce profilu. Tento záměr se dle našeho 

vydařil. Zlepšili jsme zveřejňované příspěvky, 

se kterými nám pomáhají dobrovolníci 

jednotlivých souborů a pravidelně na profilu 

uvádíme rozhovory v sekcích Činoherní 

kukátko a Opera pod lupou. Také pořádáme 

pro fanoušky Facebooku různé soutěže 

a ankety, zveřejňujeme zde fotografie 

ze zákulisí, zkoušek, představení a různých 

akcí, měsíční program a další zajímavosti 

o divadle, třeba i historické fotografie apod. 

Za rok 2014 se nám podařilo zvednout počet 

našich fanoušků na sociální síti Facebook 

o necelých 100% na 1910 fanoušků. 

CJJro/ella 

Baletní školička Violetta 

V roce 2014 jsme nadále podporovali činnost baletní školičky Violetta, která se stala 

velmi oblíbeným kroužkem pro děti. Během roku se navýšil nejen počet dětí (celkem 

43), ale také počet lektorů o další dva baletní členy Radovana Labaniče a Karolínu 

Walachovou. 

V roce 2014 vystupovala školička v SDO se svou velmi populární inscenací Sněhurka, 

zvířátka a osm trpaslíků . Toto představení bylo rovněž uvedeno jako samostatné 

matiné. V loňském roce děti začali také nacvičovat další inscenaci. 
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Divadélko dětská písnička (Operní studio) 

~1{~~~~ 
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• Vzniklo v červnu 2014, kdy byl vypsán nábor dětí do operního studia při SDO. Pracovní 

název je Divadélko dětská písnička. Pravidelně do kroužku chodí kolem tři ceti dětí 

ve věku od pěti do třinácti let. Již účinkují v inscenaci Mrazík (sólové role zvířátek) 

a teď nově i sbor zvířátek na dopoledních představeních pro školy. Dále pár vybraných 

dětí zpívá v Macbethovi, některé pouze hrají a další i zpívají. Vše se odvíjí od potřeb 

režisérů a dirigentů, kteří si děti vybírají. Pedagogický sbor ve složení opavských 

sólistek divadla - Tereza Kavecká a Katarína Jarda Kramolišová pracují s dětmi 

pravidelně každou středu a také se děti účastní jednotlivých zkoušek inscenací, které 

se zrovna studují. 

Dětský den 

Stejně jako v předcházejících 

letech, se SDO i v roce 2014 

zúčastnilo spolu organizace 

Dětského dne v Opavě, a to 

venkovním divadelním 

představením pohádky o Vlku 

a kůzlátkách. 

lampionový průvod roku 2014 

V roce 2014 se SDO opět zapojilo do přípravy 

Lampionového průvodu v měsíci listopadu. 

Režijně tuto akci zabezpečovala paní Jana 

Andělová Pletichová s t ím, že další zaměstnanci 

SDO účinkovali jako živoucí sochy lemující trasu 

Lampionového průvodu. V tomto roce se těchto 

postav zhostilo i vedení SDO. 



Zážitkové vrkendy s Jakubem Stránským 

Víkendové soustředění v zákulisí divadla, 

během kterého účastníci nazkoušejí 

skutečné divadelní představení. 

Workshop vznikl v roce 2014 a pro veliký 

zájem nadšenců se bude nadále v této 

nové tradici pokračovat. 

Tříkrálový průvod Opavou 

Každoročně režijně zpracovává Jana Andělová Pletichová - šéfka opery - Tříkrálový 

průvod Opavou. Hlavní role vždy obsadí členové činoherního i operního souboru 

a za velké účasti občanů se spolu s bubenickým orchestrem BORIS vydávají Tři králové 

z jednoho náměstí na druhé k jesličkám odevzdat novorozenému Ježíškovi své dary. 
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1. Informace o účetní jednotce 
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, Horní náměstí 13, Opava 746 69 
IČ: 00100552 DIČ: CZ00100552 

Právní forma: příspěvková organizace 

Založení: Město Opava se Dohodou o přenesení zřizovatelských práv ze dne 27. 1. 1993 uzavřenou mezi městem Opava a Okresním 
úřadem Opava na základě § 67, odst. 2, zák. č. 367/1990 Sb. a usnesení Zastupitelstva města Opavy č. 246/18/1 ze dne 14.12.1993, stalo 
s účinností od 1.1.1994 zřizovatelem příspěvkové organizace Slezské divadlo Opava. 

2. Hospodaření 
Při hospodaření se Slezské divadlo Opava (dále jen "500" či "divadlo") řídí platnými právními předpisy, aktuálním zněním Zřizovací listiny 
a stanovenými závaznými ukazateli. 

Na základě závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem obdrželo SDO v roce 2014: 

Příspěvek na provoz ve výši 
z toho 

příspěvek zřizovatele 

dotace MK ČR 
dotace MSK 

70 751,-- tis. Kč 

67 500,-- tis. Kč 
2 470,-- tis. Kč 

781,-- tis. Kč 

Z příspěvku na provoz byly účelově vázány prostředky ve výši 3 150,-- tis. Kč na odpisy dlouhodobého majetku a limit mzdových 
prostředků byl stanoven ve výši 41 800,-- tis. Kč. 
Celkově v roce 2014 SDO hospodařilo s výnosy ve výši 84 510,49 tis. Kč (83 583,61 tis. Kč v hlavní činnosti (HČ) a 926,88 tis. Kč 

v doplňkové činnosti (DČ)), náklady činily 80 012,06 tis. Kč (79 439,94 tis. Kč v HČ a 575,12 tis. Kč v DČ) a ukončilo tak své hospodaření 
s hospodářským výsledkem 4 498,43 tis. Kč {4143,66 tis. Kč v HČ a 354,77 v DČ). 
Tento hospodářský výsledek je však významně ovlivněn zaúčtováním investičního transferu ve výši 840,75 tis. Kč a především částkou 
3 445,44 tis. Kč, která odpovídá nekryté výši investičního fondu. Jedná se "pouze" o účetní operace, které nejsou nikterak finančně kryty! 



Reálný hospodářský výsledek tak činí 212,24 tis. Kč. Tento bude následně navrhován jako příděl do rezervního fondu. Zbylá výše 
hospodářského výsledku bude účetně použita na úhradu ztráty z let minulých {-2 862,45 tis. Kč) a na evidenci hospodářského výsledku 
vzniklého na základě zaúčtování investičního transferu. 

3. Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý majetek byl řádně inventarizován a jeho účetní stav souhlasí se skutečným stavem. Je oceněn v pořizovacích cenách a doba 
odepisování "investičního" majetku je stanovena dle vnitřní směrnice. Výše pravidelných měsíčních odpisů odpovídá schválenému 
odpisovému plánu zřizovatelem. 

V roce 2014 SDO pořídilo nový investiční majetek ve výši 674,9 tis. Kč (modernizace světelného parku a hudebních nástrojů). Z důvodu 
úsporných opatření však nebyla plně uspokojena potřeba nákupu nových hudebních nástrojů a modernizace vozového parku. 

Mimo výše uvedené došlo v roce 2014 k běžným nákupům potřebného majetku včetně standardního vyřazení nepotřebného 
a především zastaralého či nefunkčního majetku. Výrazněji byl nákup dlouhodobého majetku ovlivněn nutnou modernizací počítačové 
techniky včetně software. 

4. Zásoby 
Zásobami v SDO se rozumí divadelní programy určené k prodeji divákům a materiál k výrobě vlásenek. O zásobách účtuje SDO 
způsobem B. Oproti minulému období nedošlo k žádným významným změnám. 

5. Finanční majetek 
SDO má zřízeno několik účtů. U ČSOB, a.s. je zřízen účet pro finanční transakce se zřizovatelem, pro pravidelné měsíční {inkasní) platby 
a výplaty mezd . Další účet u téže banky je zřízen pro účely FKSP. U Komerční banky, a.s. je zřízen účet pro běžný platební styk s dodavateli 
a odběrateli a pro úhrady zákazníků platebními kartami. Provozní účet u ČSOB, a.s. je dále analyticky členěn na zůstatky peněžních fondů. 

V SDO jsou zřízeny 2 pokladní místa, a to hlavní pokladna včetně devizové pokladny (Euro, USD, PLN) a dále předprodejní pokladna, která 
se dále člení na pokladnu "marketingu a pokladnu "večerní~~- obsluhují dvě pokladní. 

Peněžní prostředky byly na konci roku 2014 řádně inventarizovány. 

6. Pohledávky 
V roce 2014 došlo k odpisu dlouhodobě nedobytné pohledávky ve výši 114.473,30 Kč (po odsouhlasení zřizovatelem). Tato je nadále 
vymáhána exekučně a je sledována na podrozvahových účtech. 



7.Závazky 
Mezi závazky vykazované k 31. 12. 2014 patří běžné závazky vůči dodavatelům, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu (daň za zaměstnance) a závazky vůči zaměstnancům (mzda za prosinec 2014). Tyto závazky měly splatnost a byly 
uhrazeny v měsíci lednu 2015. 

8. Časové rozlišení 
SDO časově rozlišuje na účtech: 
381- náklady příštích období 
384- výnosy příštích období 
385- příjmy příštích období 

9. Peněžní fondy 

veškeré náklady související s následujícím účetním obdobím 
časově rozlišené tržby za představení, která budou odehrána v roce 2015 
tržby za prodané programy na posledních představeních roku 20104 

Fond odměn nebyl během roku 2014 žádným způsobem používán. 
Fond rezervní nebyl během roku 2014 žádným způsobem používán. 
Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2014 tvořen ve výši 1% vyplacených prostředků na platy (dle platných právních předpisů ) 

a byl použit v souladu se schváleným rozpočtem tohoto fondu na stravné a nepeněžní dary. 
Fond investiční (reprodukce majetku) byl tvořen odpisy z dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu. Použit byl na nákup 
investičního majetku ve výši 674,90 tis. Kč a 1 mil. Kč byl odveden zpět do rozpočtu zřizovatele (nařízený odvod). 

Významnou skutečností je však proúčtování nekryté části investičního fondu do výnosů ve výši 3.445.440,20 Kč. Tato výše byla vypočtena 
a doporučena k zaúčtování externí firmou- Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. Nekrytí investičního fondu bylo zapříčiněno především 

ztrátou z let minulých a také nutností zaúčtování investičního transferu do výnosů. Organizace tak neměla dostatek finanční hotovosti 
na krytí daného fondu. V případě nutnosti odvodu zřizovateli by toto nebylo možné. 

10. Doplňková činnost 
Z doplňkových činností vyjmenovaných a povolených ve ZL provozovalo SDO v roce 2014 následující: 
- pronájem nebytových prostor (kavárna, místo pro automat na horké a studené nápoje, ubytovny pro zaměstnance, baletní sál, 

zkušebna orchestru, zkušební jeviště), 
- půjčování, výroba a prodej kostýmů, 
- půjčování movitého majetku, 
- poskytování reklamy, 
- jednorázové akce (představení pořádané jinou organizací- pronájem " divadla"). 



Mzdové náklady byly přepočteny odhadnutým procentním podílem práce dotčených zaměstnanců z výše jejich platů a dále dle 
skutečných nákladů při zabezpečení požárních hlídek a uvaděček při pronájmu jeviště a hlediště . 

Ostatní náklady byly vyčísleny na základě skutečné či odhadnuté spotřeby energie, materiálu či služeb nebo na základě paušálně 
dohodnutých částek. Podíl odpisů byl také vypočten procentním podílem pronajímané plochy. 
Tržby z doplňkové činnosti jsou vybírány v souladu s uzavřenými smlouvami. 

ll. Zhodnocení 
Při hospodaření opět nepolevovala snaha divadla o maximalizaci tržeb a přetrvávala platnost přijatých úsporných opatření z minulých let 
v oblasti nákladů. Zároveň díky obdrženým provozním dotacím jak ze strany zřizovatele, tak ze strany Ministerstva kultury ČR 
a Moravskoslezského kraje skončilo hospodaření divadla kladným výsledkem. 
Nejvýznamnějším účetním krokem daného roku ovlivňující výsledek hospodaření bylo proúčtování výše nekrytého investičního fondu do 
výnosů. Zároveň byly výnosy kladně ovlivněny účtováním o investičním transferu. Obě tyto účetní operace však nejsou finančně kryty 
a negativně tak ovlivňují finanční krytí daného hospodářského výsledku. 

Opava, 25. 2. 2015 

Zpracoval : Ing. Martin Dobeš, ekonomický náměstek SDO 
Schválil: Ing. Jindřich Pasker, ředitel SDO 
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.......... 79% Hodnocení diváků 

....... 515 135,- Kč 

Premiéra: 12. 1. 2014 
Délka představení: 2:15 

Počet přestávek: 1 

Dámský krej~í 
Georges Feydeau ....... 
Překlad: Tereza Groszmannová 

Dramaturgie: Alžběta Matoušková 
Scéna a kostýmy: Sylva Markováj.h. 
Úprava a režie: Roman Groszmann 

Osoby a obsazení 

Moulineaux: Michal Sta/mach 
Stefa no: Daniel Volný 

Bassinet: Martin Táborský 
Ivona: Kostas Zerdaloglu 

Madame Aigreville: Drahomír 
Ožanaj.h. nebo Emanuel Křenekj.h. 

Aubin: Jakub Stránský 
Zuzana Aubinová: Roman 5/ovákj.h. 

Róza : Martin Valouch 

Své hry psal Feydeau vlastně jako morality. Ten, kdo se chová nesprávně (podvádí partnera, lže, přetváří se), vždycky skončí špatně. Ryze 
mužským obsazením se chtěl vyhnout povrchnímu diváckému přijetí. Odmítal, aby jeho hra vyzněla pouze jako salonní komedie plná nevěry 
a nemravnosti. Toužil navázat na doby, kdy všechny role v divadle hráli jen muži (což považoval za zlatý věk divadelního rozkvětu), a totiž 
na antické Řecko a alžbětinskou renesanci. V neposlední řadě také věřil, že divadelní zkoušky jen s muži budou poklidnější, tišší a pro samotné 
mužské herce mnohem koncentrovanější. Žádné hádky, minimum rozbitých vztahů. Navíc toto obsazení snižovalo nevěru a milostné poměry 
při práci na inscenaci téměř na nulu. 
Autorovo přání bylo v nové premiéře našeho činoherního souboru vyslyšeno. 12. ledna 2014 se proto diváci mohli těšit na exkluzivní obsazení 
ve složení samých mužů. 



Návštěvnost: 77% 

Tržby: 278 052,- Kč 

Hodnocení diváků 

Premiéra: 26. 1. 2014 
Délka představení: 1: 30 

Počet přestávek: 1 

Othello 
Jan Hanuš ..... 

Režie a choreografie: Jiří Kyselák j .h. 
Taneční libreto: Jan Hanuš 

Úprava libreta: Jiří Kyselákj.h. 
Výtvarník scény a kostýmů: Josef Jelínekj.h. 

Asistent choreografa: Valerij Globa 

Osoby a obsazení 

Othello: Valerij Globa 
Desdemona: Monika Globa 

Jago: Tomáš Hoš 
Emilie: Nikola Sukeníková 
Cassio: Radoslav Labanič 

Bianca: Karolína Valachová 
Vojenský tanec: Adéla Kvochová, Petra 

Španělová, Martin Tomsa a všichni ostatní 
Chór: Adéla Kvochová, Petra Španělová, 

Veronika Fukalová j.h., Michaela 
Grygarová j.h., Radka Heiserová j.h., 

Nikola Jandová j.h., Kristýna Pokorná j.h., 
Martin Tomsa, Michal Bub/ík j.h., Jakum 

Sotorníkj.h., Jan Špunda j.h. 
Othello je jednou z tragédií Williama Shakespeara vedle Romea a Julie, Julia Caesara, Hamleta, Hlas osudu: Martin Táborský 
Macbetha, Krále Leara a dalších. Téma lásky, intrik a žárlivosti se stalo námětem mnohým dalším 
umělcům. (G. Verdi využil tuto tragédii k napsání stejnojmenné opery a také další z tragédií použil 
pro svou operní tvorbu.) 
Všeobecně známé drama Othello je tragédií, ve které uškrtí Maur Othello svou milovanou a věrnou 
Desdemonu ze žárlivosti, kterou v něm uměle a zákeřně vyvolá Jago. 



Premiéra: 23. 2. 2014 
Délka představení: 2:50 

Počet přestávek: 1 Hodnocení diváků 

Návštěvnost: 84% 
Tržby: 406 837,- Kč 

Českou premiéru v pražském Národním divadle v roce 1888 dirigoval sám 
autor. Lyrické scény, jak zní podtitul Čajkovského opery, zaujaly svým 
hudebním pojetím a typickou charakteristikou postav v příběhu 

s nadčasovým tématem nenaplněné lásky Taťány a Oněgina. Skladatel 
vycházející z ruských i evropských hudebních kořenů uplatnil v Evženu 
Oněginovi romantiku, nostalgii, emoce, naději s bohatostí vrcholného 
novoromantismu, který prolíná prakticky celým jeho dílem. 

Evlen Oněsin 
Petr Iljič Čajkovskij 

··=· Dirigent: Petr Chromčák 
Režie: Lubor Cukr j.h. 

Libreto: Konstantin Šilovskij a Petr Iljič Čajkovskij 
podle stejnojmenného veršovaného románu A. S. 

Puškina 
Choreografie: Olga Kyndlová j.h. 

Sbormistr: Kremena Pešakova 
Výtvarník kostýmů: Roman Šolcj.h. 
Výtvarník scény: Martin Černý j.h. 
Asistent režie: Marta Vaňkátová 

Korepetitoři: Libuše Vondráčková a Karel Mládek 

Osoby a obsazení 

Taťána: Katarína Jarda Kramolišová, Agneša 
Vrábl'yová j. h. 

Olga: Alena Kropáčková j.h., Martina Kociánová j.h. 
Oněgin: Alexandr Vovk, Aleš Janiga j .h. 

Lenskij: Juraj Nociar, Dušan Růžička 
Gremin: Dalibor Hrda, Martin Gurba/'j.h. 

Larina: Šárka Maršálová, Taťána Teslia j.h. 
Filipjevna: Erika Šporerová j.h., Jitka Zerhauová j.h. 
Triquet: Rudolf Medňanský, Michal Pavel Vojta j.h. 

Zareckij: Zdeněk Kap/, Peter Soós j.h. 
Setník: Roman Cimbál, Jan Hanek 



Premiéra: 28. 2. 2014 
Délka představení: 1:40 

Počet přestávek: O 

. c:. 

Hodnocení diváků 

© © ® 
96% 6% 1% 

---·· -~--·-

Edith a Marlene 
, 
Eva Pataki ....... 

Překlad: Kateřina Pošová 
Hudební nastudování: Miroslav Ondra j.h. 

Dramaturgie: Alžběta Matoušková 
Scéna: Roman Groszmann j.h. 
Kostýmy: Sylva Marková j. h. 

Úprava a režie: Roman Groszmann 

Osoby a obsazení 

Edith Piaf: Hana Vaňková 
Marlene Dietrich: Ivana Lebedová 
Nejen Pianista: Miroslav Ondra j.h. 

Návštěvnost: 79% 
Tržby: 56 274,- Kč 

Edith Piaf a Marlene Dietrich - umělecké ikony 20. století. Jedna lehkovážný génius, druhá přísná profesionálka. Jejich přístup k životu 
a umění byl rozdílný, a přesto (nebo právě proto) si byly blízké. Jejich přátelství inspirovalo maďarskou autorku k napsání životopisné hry 
s písněmi, které obě proslavily a staly se vrcholem šansonu. V hlavních rolích se představí Hana Vaňková a Ivana Lebedová -ve stejných 
rolích, ve kterých zazářily téměř před dvaceti lety v české premiéře této hry na jevišti Slezského divadla. 



Překlad: Martin Hilský 
Dramaturgie: Alžběta Matoušková 

Scéna a kostýmy: Marta Roszkopfová 
Hudební a zvukový design: Benoit Bories 

Režie: Michal Bureš 

Premiéra: 23. 3. 20.14 
Délka představení: 3:10 

Počet přestávek: 1 

Král Lear 
William Shakespeare 

Osoby a obsazení 

Lear, král Británie: Kostas Zerdaloglu 
Goneril, Learova dcera: Kamila Srubková 
Regan, Learova dcera: Šárka Vykydalová 

Kordelie, Learova dcera: Sabina Muchová 
Albany, vévoda, Gonerilin manžel: Martin Valouch 

Cornwall, vévoda, Reganin manžel: Zdeněk 
Svobodník j.h. 

Kent, hrabě, později převlečen za Caié3: Miroslav 
Rataj j.h. 

Glostr, hrabě : Martin Táborský 
Edgar, Glostrův syn: Michal Sta/mach 
Edmund, Glostrův nemanželský syn: 

Jakub Stránský 
Šašek: Roman Slovák j.h. 

Osvald, Gonerilin sluha: Daniel Volný 
Lékař: Emanuel Křenekj.h.J 
Stařec: Drahomír Ožana j.h~ 

Šlechtic: Miroslav Neborowský 
Francouzský král: Roman Cimbál 

Posel, Herold: Pavel Rohan 
První sluha: Petr Vaculík 

Vojáci: Martin Herudek, Milan Klein, Lukáš Kula, 
Martin Kurka, Dominik Stříbn~ Matěj Vlček 
Trubač: Martin Schubert nebo Pavel Hanzlík 

...... 

Hodnocení diváků 

Návštěvnost: 83% 

Tržby: 321 370,- Kč 

Král měl tři dcery a chtěl vědět, která ho má nejraději. Ta nejmladší pravila: 
"Miluji vás tak, jak se patří." Je to málo, nebo dost? Tak vyhnal Lear ze země 
upřímnost a lásku a otevřel dveře přetvářce, intrikám a zlu. "Z vrcholu vede 
cesta dolů, ze dna zas vzhůru ." Nesmrtelný příběh o zmoudření, jež přišlo příliš 
pozdě. Klasická tragédie stará 400 let a v ní celé drama lidského údělu I 
Shakespeare opět dokazuje, proč je nejhranějším dramatikem všech dobl 
Titulní role k životnímu jubileu Kostase Zerdaloglu. 



Hledám děv~e 
na boogie woogie Osoby a obsazení 

Myška, výrobce sýrů Bernardýn: Václav Morys j.h., 
Libor O/ma j .h. 

Marcela, jeho dcera: Tereza Kavecká, 
Olga Bezačinská j.h. 

Dobrmanová, výrobkyně sýrů Dobrman: Ivana 
Lebedová j .h. 

Zuzana, její dcera: Ilona Kaplová, 
Lucie Mlynářová j.h. 

Pavel Zemanský, syn majitele hotelů: 
Roman Ha rok j.h., Zdeněk Jarda j.h. 

Nezbeda, fotograf: Zdeněk Kopl, 
Martin štolba j.h. 

Čížek, ředitel hotelu: Martin Táborský j.h., Michal 
Pavel Vojta j.h. 

Zemanská, podvedená manželka: 
Zdenka Mervová j.h. 

Dr. Šalamoun, advokát: Juraj Nociar, 
Alexandr Vovk 

Alois, vrchní: Rudolf Medňanský a 
Roman Cimbál 

Oulehlová: Šárka Maršálová 

Návštěvnost: 84% 

Tržby: 593 167,- Kč 

Příběh sleduje osudy postav pana Myšky, majitele firmy na výrobu sýrů 

Bernardýn, jeho konkurentky - paní Dobrmanově, vyrábějící sýry Dobrman 
a jejich rodinných příslušníků. Všichni jsou ubytovaní v hotelu U Veselého 
kamzíka, kde očekávají svatbu Marcely Myškové s Pavlem Zemanským, 
kterému se přezdívá "český Hilton", jelikož vlastní řetězec hotelů. Marcele 
vybral ženicha její otec. Nevěsta není z ženicha na rozdíl od otce nadšená. Celý 
děj se zamotává ve chvíli, kdy do hotelu přijíždí další Pavel Zemanský. 
Prvorepublikový příběh skladatel doprovodil 1šlágry, které dnes vnímáme jako 
osvěžující retro ve stylu Melody Makers Ondřeje Havelky. 

Josef Stelibský, Antonín Procházka 

Dirigent: Karel Mládek j.h. 
Režie: Dagmar Hlubková j.h. 

Text: Antonín Procházka 
Texty písní: Jarka Mott/ a Karel Melíšek 

Hudební úprava a instrumentace: 
Martin Peschík 

Choreografie: Petr Miller j.h. 
Sbormistr: Kremena Pešakova 

Výtvarník kostýmů: Eliška Zapletalová j.h. 
Výtvarník scény: Martin Víšek j.h. 
Asistent režie: Marta Vaňkátová 
Korepetitoři: Libuše Vondráčková, 

Karel Mládek 
Asistent choreografa: Valerij Globa 

Hodnocení diváků 

97% 1 2% 1 1% 

Premiéra: 27. 4. 2014 
Délka představení: 2:10 

Počet přestávek: 1 



Dramaturgie: Alžběta Matoušková 
Scéna a kostýmy: Kateřina Baranowska j.h. 

Režie: Milan Schejbal j.h. 

Osoby a obsazení 

Henry Carpenter: Kostas Zerda/oglu 
Kate Carpenterová: Kamila Srubková 

Amanda Carpenterová: Tereza Starostková 
Miranda Carpenterová : Sabina Muchová 

Rosemary: Hana Vaňková 
Jeremy Evans: Michal Sta/mach 

David_l: Martin Valouch 
David_2: Daniel Volný 

Tess Pinkerová: Ludmila Štědrá j.h. 
Bishop: Drahomír Ožana j.h. ! 

Robin: Jakub Stránský 
Maggie Teytová: Ivana Lebedová 

Premiéra: 25.5. 2014 
Délka představení: 2:00 

Počet přestávek: 1 

Návštěvnost: 83% 

Tržby: 293 845,- Kč 

Nál dQm, nál hrad 
Roman Vencl, Michaela Doleželová .. ... 

Amanda, čerstvě provdaná za Jeremyho, přijíždí se svým chotěm strávit pár dnů v rodinném sídle svých rodičů na anglickém venkově. 
Druhý den po vyhrocené hádce nevěstiných rodičů Jeremy zjišťuje, že tchán zmizel. Následné chování zbylých členů rodiny, včetně 
služebnictva, v něm budí hrůzostrašné podezření- v domě se zač ínají dít podivné věci . Oba autoři hororové komedie, nabité gejzírem 
nápadů a humoru, patří k vycházejícím hvězdám současné české dramatiky- jejich hry uvede v nadcházející sezoně hned několik divadel. 



Hodnocení diváků 

Premiéra: 22. 6. 2014 
Délka představení: 2:20 

Počet přestávek: 1 

Návštěvnost: 81% 
Tržby: 375 657,- Kč Cosi fan tutte 

W. A. Mozart 

Dirigent: Tomáš Hanákj.h. 
Režie a choreografie: Jana Andělová 

Pletichová 
Libreto: Lorenza da Ponte 
Překlad: Jaromír Nohavica 

Sbormistr: Kremena Pešakova 
Výtvarník kostýmů: Jana Andělová Pletichová 

Výtvarník scény: Jaroslav Milfajtj.h. 
Asistent režie: Marta Vaňkátová 
Korepetitoři : Libuše Vondráčková, 

Karel Mládek 

Osoby a obsazení 

Líza (Fiordiligi): Mariana Hochelová j .h., Veronika 
Holbová j .h. 

Dorka (Dorabella): Ilona Kaplová, Dana Šťastná j .h. 
Kuba (Guglielmo): Zdeněk Kap/, Roman Hoza j .h. 

Ferda {Ferrando): Dušan Růžička~ Ondřej Koplíkj.h. 
Růžena (Despina): Tereza Kavecká, Olga Jelínková j.h. 

Doktor Sláma (Don Alfonso): Dalibor Hrda, Josef 
Škarkaj.h. 

Samotný název opery poodkrývá hlavní témata této dvouaktové opery, jejímž námětem byla údajně skutečná milostná aféra, která 
pobavila císaře Josefa ll. natolik, že pověřil Da Ponteho napsáním libreta, jež by čerpalo právě z této humorné až groteskní příhody. 

Mozartova genialita dala této lehkovážné převlekové komedii další lyrický rozměr a úžasnou paletu hudebních nápadů. Komediální 
témata nabízejí k pobavení rozdílný pohled mužů a žen na vášeň a touhu, záměnu partnerů, pokoušení věrnosti, zvědavost atd. 



Překlad: Tereza Groszmannová 
Dramaturgie: Alžběta Matoušková 

Scéna: Roman Groszmann j.h. 
Kostýmy: Tatiana Masníková j.h. 

Úprava a režie: Roman Groszmann 

Osoby a obsazení 

Argan: Martin Valouch 
Belina, Arganova druhá žena: Kamila Srubková 

Angelika, Arganova dcera: Tereza Bartošová 
Berald, Arganův bratr: Jakub Stránský 

Kle a nt: Daniel Volný I 
Pan Diatrus, lékař: Martin Táborský 

Tomas Diatrus: Michal Sta/mach 
Pan Prujóm, Arganův lékař: Kostas Zerdaloglu 
Pan Flakón, lékárník: Miroslav Neborovský j.h. 

Pan Kujón, notář: Emanuel Křenekj.h. 
Toaneta, služebná u Argana: Hana Vaňková 

Premiéra: 14. 9. 2014 
Délka představení: 2:00 

Počet přestávek: 1 

Návštěvnost: 84% 
Tržby: 352 896,- Kč 

Zdravý nemocný 
Moliere ....... 

Poslední hra francouzského klasika. Patří k nejlepším Molierovým komediím. Zúročil v ní své dřívější zkušenosti a nápady, lze v ní objevit 
inspirace z jeho předešlých her (Lakomec, Tartuffe). Hlavní postava Argan, sobecký a hloupý hypochondr, podřizuje život svůj i své rodiny 
vůli lékařů . Ti parazitují nejen na něm, ale především na jeho měšci. Až do chvíle, kdy ho chytrá služebná z jeho posedlosti léčením 
a lékaři .,vyléčí" ... Poté, co Moliěre v titulní roli dohrál čtvrtou reprízu, omdlel a za pár hodin zemřel. I touto hrou ale zůstává nesmrtelný ... 



Hodnocení diváků 
Návštěvnost: 83% 

Tržby: 191 021,- Kč Jejr pastorkyňa 
Leoš Janáček 

Dirigent: Petr Šumníkj.h. 

Premiéra: 12. 10. 2014 
Délka představení: 2:20 

Počet přestávek: 2 

Režie: Jana Pletichová Andělová 
Libreto: Leoš Janáček 

Choreografie: Jiří Kyselákj.h. 
Sbormistr: Kremena Pešakova 

Výtvarník kostýmů: Tomáš Kypta j.h. 
Výtvarník scény: Jaroslav Mi/fajtj.h. 

Leoš Janáček použil pro napsání libreta této opery stejnojmenné 
real istické drama Gabriely Preissové. Svou krásnou hudbou vystihnu! 
tragický příběh Jenůfy a její macechy Kostelničky, která zabije Jenůfčino 
nemanželské dítě ze strachu před veřejným míněním venkovské 
společnosti. Premiéra v roce 1904 v divadle na Veveří sklidila velký 
úspěch . Po uvedení v pražském Národním divadle v roce 1916 
s retušemi Karla Kovařovice si Jenůfa našla úspěšnou cestu na světové 
scény. Modlitba Jenůfy "Zdrávas královno" dojímá návštěvníky divadel 
víc než jedno století. 

Asistent režie: Marta Vaňkátová 
Asistent choreografa: Valerij Globa 

Korepetitoři: Libuše Vondráčková~ Karel Mládek 

Osoby a obsazení 

Jenůfa : Tereza Kavecká~ Agneša Vráblová j.h. 
Kostelnička Buryjovka: Katarína lorda Kramolišová~ 

Ilona Kaplová 
Laca Klemeň: Michal Pavel Vojta j. h.~ Jakub Rousekj.h. 

števa Burja: Juraj Nociar; Dušan Růžička 
Stařenka Buryjovka: Šárka Maršálová 

Stárek: Zdeněk Kap/~ Alexandr Vovk 
Jano, pasák: Marie Čížková j.h.~ Kateřina Juřenová j .h. 

Bare na, služka ve mlýně : Andrea Plachká~ Anna Sokolová 
Rychtář: Dalibor Hrda~ Peter Soós j.h. 

Rychtářka : Olga Procházková j.h. 
Karolka, jejich dcera: Vendula Černá j.h. 

Pastuchyňa: Jana Kempová j. h.~ Zdenka Mervová j.h. 
Tetka: členka sboru 



Dramaturgie: Natálie Preslová j. h. 
Scéna: Jan Brejcha j . h. 

Kostýmy: Jana Jurčová j . h. 
Režie: Jan Lesákj. h. 

Osoby a obsazení 
Václav Havel: Jakub Stránský 

Alexandr Vondra: Míchal Sta/mach 
Jiří Křižan : Martin Valouch 

Radim Palouš: Martin Táborský 
Václav Klaus: Martin Táborský 

Redaktor: Kostas Zerdalog/u 
Milouš Jakeš: Kostas Zerdaloglu 

Mirbslav Štěpán: Kostas Zerdaloglu 
Ladislav Adamec: Kostas Zerdaloglu 

Estébák: Kostas Zerdaloglu 
Studentka : Sabina Muchová 
Studentka: Šárka Vykydalová 

Student: Daniel Volný 

Premiéra: 16. ll. 2014 
Délka představení: 1:35 

Počet přestávek: -

Návštěvnost: 83% 
Tržby: 174 268,- Kč 

Hodnocení diváků 

Jan Lesák, Natálie P1reslová 
2C PP O i _-. _ i 

Co byste dělali, kdybyste po třech dnech vyšli z domova a zjistili, že se vaše 
země mezitím změnila'? Co kdyby kvůli tomu někdo i zemřel? Jak se člověk 
cítí, když poprvé v životě mluví ke statisícům lidí'? Co byste těm lidem řekli 
vy? Co když se to všechno už jednou stalo ... Může se to stát znovu'? A může 
se to stát jinak? Autorská inscenace k výročí 25. let Sametové revoluce. 
Pohledem dětí Sametové revoluce. 
Nejsme děti. 



Hodnocení diváků 

83% I 9% 8% 

Osoby a obsazení 
Nastěnka: Tereza Kavecká, 0/'ga Bezačinská j .h. 

Ivan: Dušan Růžička, Roman Harokj.h. 
Marfuša: Ilona Kaplová, Simona Mrázová j.h. 
Mrazík: Martin Táborský j.h., Evžen Trupar j .h. 

Vypravěčka : Zdenka Mervová j .h., Kamila Srubková j .h. 
Baba Jaga: Zdeněk Kap/, Michal Pavel Vojta j.h. 

Dědeček Hříbeček: Petr Miller j .h., Libor O/ma j .h. 
Macecha: Katarína Jarda Kramolišová, Ivana Lebedová j.h. 

Stařík: Jaroslav Velička, Vůdce: Jan Bednář 
Kruťas: Roman Cimbál, Babka s chrastím: Šárka Maršálová 

Prcek: Andrej Kulbaga 
Kocourek Mourek: Rudolf Medňanský 

Ťapka: Radka Gregorová, Ženich: Daniel Wariš 
Matka ženicha: Marta Vaňkátová 
Matka Ivana: Liana Vinklárková 

Fekla: Anna Sokolová, Duňaša: Andrea Plachká 
Vesničanka : Marcela Kubínová, Dohazovačka: Anna Ondáková 

Kohout: Martin Tomsa, Matka laň: Petra Španělová 
Zajíc: Anna Gurecká, Nikol Vrbová 

Liška: Emo Zajacová, Adéla Gracová 
Veverka: Veronika Studničková, Veronika Varšová 

Medvídek: Martin Schindler, Jonáš Slovák 
Medvídek (nezpívající): Ondřej Benda, 

David Jarda, Karolina Kavecká 
Účinkují děti z pěveckých sborů Cvrčci a Domino 

Sólové role dětí: Operní studio 
T. Kavecké a K. Jardy Kramolišové 

Mrazfk 
N. Budaškin, B. Urbánek, J. Sedláček 

••••• 
Dirigent: Tomáš Hanák j.h. 

Režie: Dagmar Hlubková j.h. 
Texty písní: Jiří Sedláček a K. M. Walló 

Libreto: Nikolaj Budaškin 
Překlad: K. M. Walló 

Choreografie: Martin Tomsa 
Sbormistr: Kremena Pešakova 

Výtvarník kostýmů: Eliška Zapletalová j.h. 
Výtvarník scény: Martin Víšekj.h. 
Asistent režie: Marta Vaňkátová 

Korepetitoři: Libuše Vondráčková, Jana Hajková 

Premiéra: 14. 12.2014 
Délka představení: 2:10 

Počet přestávek: 1 

Příběh o lásce krásné Nastěnky a statečného, ale 
domýšlivého Ivana, o kouzlech Baby Jagy, dědečka 

Hříbečka a Mrazíka, o svérázné Marfuši a její matce je 
po léta sledovanou ruskou televizní pohádkou, kterou 
obdivuje již několik generací. Některé citace díky 
českému dabingu téměř zlidověly (Nastěnku chci 
za ženu). Muzikál Mrazík má za sebou v Česku už dvě 
premiéry na ledě . Věříme, že Mrazík v našem divadle 
potěší všechny generace publika. 

Návštěvnost: 91% 

Tržby: 136 682,- Kč 
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Mrazík zahřeje diváky na duši 
.m .. ' ti~USI(~ ••• 

Opat-a l.lo :>1e7.~.'~'·'"'tV!Idlll 
rov il<•l ~ a<;tlfb H prt<\lnm 
·u'!tlnf-1Y>\o"'l f'lf"lYI.< " ll)l.ISI· 
c<'ol•r•t~t ·ltaJttdm. ~. n 
pf~1p~lli> t)•IJlll':VJU ICitU' 
::O.Iartil:ut \'Ukl, k !PrS •~<•:h:h·;i 
rt~ý l"""'"r )'~·~~ ,. todl!Gtt 
ho~"· Zlumenjj '""\"m"' J""· 
"'n roru ul'L J.UCM:tli.Cl dozm· 
uUJ~ a.~>t'~>o,r.1 '"' Murt.iM 
'l'o~N';. lctu'll ' ~padltnu ,,., 
•n fl"~>"'·" lll<tl•k<m tltDOI'· 

rn.a }J!-ret't;•! , !ll'\····- :.t,-: V"i!IC 
,. ; •iclakwlc:3Ch - 'f-~· K~ 
1~i~ 1.'1•""-",~"t Ilon:f Ka'P 
k•~t' t~). ka(8)1t•y Jot· 
dy Krar:nnll.:.ovů tl\-~). 
lt•rt.a..1 ~Y (l~an), Mi 
chaiR 1>:1\'l;t V1•itY <&-:. .lA• 
&-'\) t.Citt1U!dbO I'Pihl '-Tilk:rA 
tu.><iril<·k ntib~. i;vJtt~a 
Tntllllra {.~lr3KfkJ. Zdc:ay 
M~rHII•tt (\~'"Pl'&~O:&J I d.11· 
ficllpo~ 

'Phdd&YII!'Ill IUll h'lh ;, " .. 
trtll lihu: hy"' i :ui!ly. P.r.·u.lll 

n? ~u u l~<l<"•l··~ •. t•·~nyr • 
k...rt~~ Elli:11.v Zapletat.r 
Vl! l• "'"'''''"'·' '"' )cllnotlh"' 
\•:ntii;J!I'. kttr+ lftl'llllrovt dl 
\'$C1 """"'"'••·•li itětlt\'!Jl IX'
Juoillwn. '!Ul ~pokqll!ňf pll'• 
.Jkt:m ... ;,~rilo •Di pttli~· 
~a# c!ib!\•atut .\1ro>.flo. "' 
~ ..... ~. ~ou pout ll'to~ 
llilftOtle>a. '\111 ~thtnt"" 
tlt:t• <:by bM Ullt:U i V d.alltch 
~tl. 

Slrutl&.& llt\'Milo. :.l.~tf •; 
l't'tll:la.t K. )1, WWló, '•:'!~"" 

PJfN .:rttt s~•~· ll', tf 
\\';tllť>, t.clllltt'l)!tt'ldi~ !tlal't Ir 
'lol'll'&. V1-'tl>am r~o. lll•:rtttnO 
F.li>lót:. Za&ú1nlod. ~·.\,."1, 
~"'lT l>\IT't'ltl Vi.-k, dlnd~ 
111 o!'cllo!t1 ·~ TomH 11~ 
nlk a , .. •u ''"' Th.t&mar Hl\> ll 
l>.uvá 

'lt•~IJ·l. inllujl• •bcs' 1 btt·:l 
&lenlt~ho Čl\'sdlt, tli·l• , 111-
... ~ýo:h -Ax-cťt c~roc1 .1 ,,., 

mino a z u~mth" ..JudJil Tf.
""'~ Júi•I:()J;6. Klltar111J .~.
tl~· Krtll!ófl>."";· 

N 1
'1 .• 

ap:s~a~ 'I 

• rece~ t~il§; ~~,;2~. 9:l~ 
Diváci i Moliér se mohou 
z nové inscenace radovat· 

\' daclwu ~·nme.·U.ilni lcWk~· 7~~ 
' (J•.)]ua. Slnillé! ... diwdlta ".11\"CIII &liY.IJkiJii -... 

oa .• ~ •>I-'"''~ jmul Slt Jl'llllllimi ll!kclt vr.ilii•II:Ul IS.ilpri~ 
l~ ~ ,.&;n .~;a ;efla .zili-t Mmacny. l'foed 
p.re~ lrťbtd dh-.-la fJcu.Jňdt ~""'""' -pftual11 ndctNI"i 
eiiÍttOt'lt O~'V Zdtňb li~ ~pab11ld.ý l!K. ktai-m ft~t!r 
•u.~ ''J~ ~dtcuU idrxuuu dh-:addm t11".W. 

J~: tkl .... n..l.. ~t ~Ul. klMtlr.u Y~W;l j:dc, ,...t;..",-n.'i RMnMI' .• 
Gnu.atUJISW''J, ;Jil..~ it.uw ~liVJl~r:ti.inu .U..~~mhlu M<diior. jd-u" 
ť.P.'!IJ!o fC .. ,: avé Jl:ůt "11"..W"lllo .,~.e:~:• n~m;imr_iv T E~. 
~\lal. pi .. .., laa:d .U:l. ,{iJiuuo...t l.u:ttxJi: n~bulu.mu:dii ll...f'!l\. ... ,~ 
~lla~.._"CI!d.) :láut i-'Qpulllt:J ~jnll!n.& u kr;ih,.,J;M,, d..•ont. 7 drol 
\~ ~n».:u~ 1; ~~~ ~vW:U!Li ]U\ tU >L ,,Jl!\Aitui~ kn~ :mli 
r,f:'~ ('~tMXIlÍI".J l~ ol'.IIOU at:J..'bJAy 'ltiY, '~nit I .wt•l 

M~~ J""i-"'f p~'()dné řr.'iA t~ LJ.l: j:alw l.t~il! h.t,..·. 
~~~~ di'.'I<Uo j! tlc ltQdl v ý.t~llti.CL~ (.r<mm;um~Mt \ 
:·:·;-:-:,' L'mcit.."!lÚ TetU rcdcndudli hi.pkw lll)-l.l :tsn,thet mttinn~ 
1! k <'IJ\'11dduhm1 ~ t V.\ ;li'.Ů. ~iol:sl.mt Jldi~!'IJ\·r,ldii 
ry1.; vr~. ~ ~ 71\kt o.-,rrh ..:t~~ !C: podal.llu ,:~~Wh~w~ ~ .\-luii 
!!T,. ~~ [""'i<t~'Tif, i kr~ O..~I~ ~ baiAtA:•.lj( Jlll. hlui lmu:tti 
<in hn't-n yl-;t<tt •. ~w pN.dit.ost ask\t< 'c pf'.:d doro.U.sr ~ub 
lik""' "'"!'mt"J'ntn4' '1~•1il· ~II!Mt~ ~, l:J,;\11i:u lull. Ia!. 
:.d~-n~ mt<t'~ .\rgřln :}.W\b \'~1:b), (al;kDulou:ll 
1 i'llntt~ n r.,n Vl'ťfdOO'Vil\ ~di dolo'IZfh DJ"'.M )t\'il(t a ''l"'obl 
:~;:h.-y ~:nir.!l!1 i u '~'1rlt ~r11i~ ObctM.mdnf" \"\'ton po
cin I mvn!li. M'ril~l ~:olmn~ 1C' ~ ''C:dl.c:J!i 1'0!1 1~ 0!
o~ITUif'. \1IOI~~.,.~dlol Arpll~ dwy l\ugtllk~ ·:Ttlt· 
.'.l Shmt•tlu1\'liJ. TakP. MinN.mt ~tnk~l dtSwoak trdla :'01• 
~ l>iatr.•~. rn".ttm,. ~ Cll r""""" Sn•~ 1clr dr'!lbé !~· 
11'1\'Y iJ!r.1· Idiny. ;.i: ;iin,in mr.nhcsktr. f~oo. }o: di\ '~'~di)~
th'ft: ,j~bllci :o wuj tHI ::" .·l~tl&u ~ )'rliV'P.M '1"'1rn~li ttt..~ ~ 
~~id \oi.tlr.;· (:r.&milu~:s,.,ý a mí~rY:ntý Kho.z111). ~''"' 7..01fNint!*• 
•.l''hy .lt"""'~'> ltt:k:lř l'n.iclf11 ti h<1\tujia l~'lltJI'Í ~trnr.lt .a.;;;_.. 
lctWa~ ~tf;.llJI.II'~ky_ \'dl)' Ja ~lithL:. i poJtt:\Jw loÍ ~IN ': 
;l.W.i LUĚ ii.IIIA.trkmid••m\•J, lu.111t;,"" ·r~a .'.f:nnihc"-!1 i. ~, , 
IW..mla us!bx~ • :sJ:-Ultť..;r_-dwu ~~ti" WU ,.ln~iw ll<'.•t1 
,.,. !lii.IIIJcni .,Jk~~Jk •.inlivU:'IIXbta!. len, \Lin r-1:0 -r.ul humt'lf, ll-;• 
(~~~ lrl.tdiU ltr JJ,.,,,,~,lollj, tkhuJ~ 1.'11~'k)'11l '<h~ěnim ~~ 
~ U!cJ!dtt: .Lw ···~· Ju:utu.:Jt~ tuthuwk- xllur;.~.·· <'Mi: ' 



rn~ tt [•J~l•ni!~IT•l 

!Yefot:lrse"fJI.I ~~pera P. 1. 
CIJ~•Ita EVtl!rl Od-
91PIIIIpt"f!tnl&ovivOpnf 
p~• 1MH1111111 6"Ma 
;) oUmlltlt st IIIUI1 '~kle 
•Mtf ~ltlwnioh-,. 

Rlt4r Sladrf tfi'VIlJio 

~?"i• ~ n~ll!
'-!1'---· - w,,,.., (.ej. 

~~ t;~.n<l"i
I!Ut ~" Sh.ula.érn aliv....tl~ 
pcai.H .u:Ň Jiúi l vrcloo>lW.. 
K« Oll}'. S•r.lů o Ulll'o .-!ar· 
"; aldur uil.J.l i piiii!Uá. 
•Lti~ Jdo ·~ \'tl'to,lt 
pll prc:mtf!k !lll'l'lltb ciD•. 

Ot>t.ib JCI'i~ t n~jt.hrvn~ 
~ich ~ 11 1. t'.·,l.-.-\.+.~11 
X"Í"'Ii n~no 7~JI<"tthl rnrn 
mi,al. Vllol}-t .eutl•r 'l!f!inn 
11nenneh1) n>tninu \'t "l'r~ch 
,;" •• 'i ~·u\li-n hyl a ,úl<t.l\~ ,.,, 
wnr!rln~m 1t;,.,il.cm nu. 
k.: puttóo: :1 li~ro~..&Jr)'. SL.ejn~ 
L<ik l"'JLI ~·~vlk '!.o• ~o~lvrií.W 
Vll ModMtuOII Ct&..~~br, 
!n:4bl.t o .u!.f ÁllLOliW Dw· 
Ml n~t- .Taco JI.Udb• lilt.l 
~ fJ()W. ;Wu tů blubokD 
c1Q cf1lf.c, Ú jl n.7h: R?ODL<'
DMit •• T~ !\ IQ, t~ ~ Jo.Mu· 

tldm~ nrti.<i!ru fuh()lfU "1k-.nri rtwlafitn llo1 jm~ ~~kč-
hu .Ji~adl~ ~• ...,;tt:'lt ~ll> mim<ndlt~..::h .U:tVtt.ro1t:1 prv'1': 
~~·L,•<>Ii.llklllr~nř lll~••L l'r<tdaiilo.<r mu..,n....mo-nt Mld~tl
uí ll=ulllio.U .tltul:l J»C:it\)", "m•••nil ~i ly hla.",1~h JWl~"tlv 
vy,;u.'uloul a~[N ).a.hli:l.ct t~•:.odi.-.:hu u!'ofuu. l'~hlt 
('.l!tlnf. \' 1~ a túpBJI~ f1Julu1•1ft.t ...:- v;;..n.ú v•laur•n•: ".P'' 
l1~r<:~ msccuw:. Sl"'~l• ~ jc&odL.clltlt t..~llll Mllrlista Cr:-
n~hn (j.ll ;., r>l!oťt~'Ulbjl u•ctbcu1i kott~;ul' Jloruw .. Suk, 
O IJ.j ~001.1l'OU •duin,ll ~ m.'icW cť"<kly * proml-
1111'1~ knli'}' int~i<:To'l 1 (';('"ťt"Ítl'l''l 1\C'tCh!'bnt· t"ftM :po<l1l M 
Jm'mitlf' ·~h ... tr rnrt roktnd:nn :f'con1l Clul:wlt:U, ~:CJI'~ 
iulm tT~dié11i -n•ni"utiH >hnr "l""'!TT •~ •t:u:!l'":ni.myru Xr~.JC
nt>ll l'ealu:MIU_' Uá.;nt W"tlu:1nr ptéd....-áli riidt"nÍ ~'po
~ÍZA:ojt< Kmrinoru juNI'" Kr:~mt>fiAt"""' v n1l; 'Tht.irv ~ :'vlnrtt 
ot>ll 11\.vt:~uu (Ul~;. \'l,..ibitci ho,-1 Al~uncr ~·cwk tr>by 
O~lg:..n, :t.<tiJ I)~ ÚlU ... i.ut:.d.t-.ullJ .... •n lliWi:b (l•••t<.<k~)- ~~ 
lltslus pr'vtJn .,.~'il.o\&ili J>allbt.'1tirt1w fl, kntinJ •• 'rt!.dnl 1':1 
t'tl \'o.lbl. IL~IIA:d, Tlll.'llu• !C.Ua (lui.nól) (, t:riu ~pvr1:n1 
\'i ("f'lllrJJC"".M) t \1KJW OSlalll( ~~~ JI!Í toll:n1mi"itv .. .JOJtlo 

!(' 1\f. m-čJ~ \~ O~''lt l>~l1HI\"Ua ~lmu~ b.J~· 
tn v dt.<lC'QQWIItil Olgy l<ft'lldlor.ot. PolkU: fl JU~ }'ftYtllt ~-
dnu.ili ~i-~h11í Nti!tnl O<! .; •· .. lttotky y,•tk ()oftrt<l V'lW· 
l<ttr.í). ·")f~>n\ (T.ilm~r Vmtchftt.......,_ "~Td l>W<Itk) .~. 
po \-t>r.Cl!rtn1lro mi:rtrn ( l>a•·lo ~·~l- 7. .[""'ntit....,...ln•t"('fiOCó 

jta.l1111:nxne 1'~~-.,lllt>. i~t 11<1Ul11>ri'J'&VIIo.~<l(ltry W't cfMIImrn 
'lp~t ~L~Yil., u.orn ~lep'<im ~ml.t. IM~:s. Oně~31-oy >11 

~·J..W ~JUt]; utLiral uj1t jol. Lliltl~ <•prr~.lak pi•~_";..,_: no.•kt
kiP.s:k}", 8T.."1Uf JŮO ()bd.J•(I•ti<!IÉ uulwi<!MI di~:ul.:l,.ihu um~ni 
\'6t:-o.;: (mk) 

Othello se úspěšně protančil premiérou 
.J:~.r,.:~ ~J_, ~ 

ll 1ti$CUIACl Otl•!!'>t.!"11.r ~··•~flJow !>l:l!c~·''"'""; •r• ·•l.lor:~~tt:: ~ (~~ ............. Lail!lnlt IC*Wal. Ya,..~Gic~,4<*Milo)a ...... ~(OtK-16). V.t.odotiC•u-.'i• 
MW>lxllo••Hir-), r..., ,ft-VcrJ 

(lpu •• - ~ulvtnuoub::-r 61'!'2· 
1~11:. d1V~dl" \' 0 1<t>"< UYI'dl 
,. ""'di:ti lib. k4Da ~~.,.,.,,.", 
~hlkf'\fN".1T1•'-" tr«~~ 
Ot~l('Co ~ hud.bn t!MkWitu 

~tt!fo .~M.J . f,.u,J.:.~. l .h 
-.i.-i. lo.k1""l ww v a:llll>.l>f 
poti\'f!it.M p~Jl ~u-:1 n;h:~ lih•f: 
dJl-nM!nlhO ll~!"llftl\1 
P""' (llrl~<>~lllrn '"l'h\hu rlt•· 
mou.~»htot"all. 

"louh'-·m "•i\·,~rt~.Q.VJll 1" ... 

t fa-.1~'"",.. 1NI• ·, t&Jli-.. L.,·.•:..U: 
dMta!J!Cil+ nalf";o. Ot>llmn 
t•r.ici oo•"t'dl n;l n!!Mr JIJ't 
l(.'f-.hU.: 3 kt1\I,V'm~· -lu.,rla J•·· 
t:nkn ~- dJN"llktft'lzujl 
~INldnl jXN"'>· V _f•JIT.~'IW. 
19 maur OtMI» a )e~o 2M 

1~...4'?!"·0 1:1 z.·,~·-t ~1:1Č b itO'<I 
<)'lftl'\'Wro" n~llmoej. 
A~IMI\'" I t.t•.-.,.n;; ptt.ll~ 

•n>dn6Dit\ .Jal:o\':1 & on-t""' 
tlt b,..s.,ou h•r""" ru~ti nlU'O
bojDII a. !UDtitll'm "DCIIIto•.'l'! 
oo•~uu""'· 

St•<r: !.lllft"d.;!ho ~n:l!!> 
.-.ubf•MI 1 •(11~1 nt~ 1 je !'iri! U!dJD 
dnlllch llo$td. ()pe~'&lt· ~ 
b •h1l itt.">U'l!ta;H". tl.ŮWl1l.it. p 
blt)Mlll !IOUbor Slf!l>'-kr!-110 dl 
v:.~t~• tú d~vno QCII1 jen dů
mtl'IIU.. 



Režisér neutajil svůj -!'U1i~. 'AJ1··'~Hť 
specifický smysl pro humor 
_pcP.I!Rli<K!l'JJo. 

(}pot""- .~.~ •~optttll,. :dltlll~ 
w.mt~l ktt~:Jm tuthi.n1 n•· 
\"l"'.t)' ~k~ t .. \~t hiJ.,:"\1? 0( 
fiNkl ~J\'t k<~~Mdie Ce<'< IP 
r-t,-dlc~a ' "..·,,. t-t:fJI )):itMW.J' 
• J't:, :.·· lr'"ll'fiU y l1'fJWU• 
U\"ttll• eioohr• S:=l<<'ll•o o! o 
,.;"t.:o nMnl " pl1:ttn pt1t
l'flll sulo<ltť l'ohcll.~ St:~l 
lfl'll"tt lil ,c.h•;ir•k-hl ll~~r.ťUl 

fM=-\~ M~uoc. kr:w·i 
l'l'('kt:t.•)) ,.rN.,k-l'r. l,"'t!\'1411 • 
·•• u..u~ta:• ' po~ bl\ • Olr<r
ftlw• :n!AtN '"Yio.rt· ... u~· Min...,. 
~>- k:•,1ent 111 pr...".• flt\'II!Óo 
n1 :wmli.ll. O>tnt:li ú~llll:n]tt1 

li\IJ 11Lu1·llt~ ~kul1t1ujl,. proto 
~ lo:CAMcWIDOIJ» W.}"Q\ i'CM· 
~-~Jtl •rrf1.·•NI 7:'t ktlldctWn1 dl~ 

"'· Zr.d<•m-.r t!r;~ft~ho ~·Jhu, 
ku'r11JI~<:ll4 ů katl\ou obti:J 
o \')'ba.t<J\'1 ,.., L.M.1a ~; vn~·'\l'~m 
1•<> k<•""'~ I I lul .;-1<012 l>&lltol 
\ 1ol:n1'. vltdym ll."J.,nl'lr"fT'I, 
~lc·~~~ m.i L"llf't'JL (I~~~ tl po
Utdt • llf•-hodn<N dtAMo )I 
).!;orli" Til.o•-.Jct ~ ,~...,_. 
AUblnl I mzt brN!Joou i "k'h
~·~h 'r)"-.1 'lht(lli' ,Jak.vl• Str.ln· 
~tr;. 

'!Qt.IJDVJ tu; [IIIIW \'~Jli''U1l'JI 
Jalo.•• i•3f1fAt1 r.andr<WI. t lf .. 
jich RMJ'tli ťl to jtnr:.. :~ •tc:.• 

··~· P.""'" - ~ m1.t'llldl mnll Ido l)O:iul\.'U h'l':•. trtll 
,....,.~ ~ r•lr•t):::h travN-:111 ~how. 
1><D t.odnt 'lft"~•P•·m·. !l;o • 
.(R) jFIIU t'ltlhu•.mt utlUn'(.-.-'f 
"""'l!lC""D.''Cba:c:Rox:llr.,_ 
;."'\'WOJ·,..~, ...... ~,rt: . 

. \1~\dtuMI\lO'I\1 """ 
l"o.~ ,. bl..jt~·" f nh•m 
tiY:II'!IU"~ Knotu ~rdaloeh, 
:obo ttb.mt N--.1.."''' .\i('• 
-.-ill<· ' ..... ,>~>o! lJ!'tholllln 
~)' f'(l~t;l'' ~~ nut:!"Ji mu. 
1-u bt:dotbo ~ a 1<>00 a•~r:l 
Ml'm "'GŮt~U hui.HI<I }P \"(',tl· 

••J'•' ., m~\A · <'.hluwtllr\1!· 
A v f'Oé,KDj ~Qifll:tn;:t ~k.,.,..._a 

Joill• ft!tl\~llvt j. d.'"Obll," 
Aubio • 1clw milrr.k• •• jo· " 
'.Ch·:'t ,....:t>~Ail ltof;a 111 podo· 
tA>~·. ~lr.rril\1. ·;rJ<:n.,-tv•. tw~:l 
Jo ~·u~·:s~):~ I 1.tra.~r .. on wl.n· 
u.k,ou Bnninlm. .k v• ,,, ~':· 
'-.:! l''UJ. ..... ~Ut'1.!. llnltUT 1\'f.bo 
Xlli-OrA 

Rtíi1.M M•t!tl>fU H)'OU3UIW" 
••l,. 1*10 llli!CflliiClpnorwll)"· 
1--n :q'Ul':nj 'ťJt}AI'c\t< IIJ10-'rt \t 71 · 
\'~ 'voul'n>rn'Q\11>\Wtil ~:1· 
r.nči' ft•t.'•.cu 

'l"llltJutldoti•·«~•:htůll'' 
~~~d.-''""Jr:k > pr.\~HN) 
~,...,.u \:o I~ r=~ 
u i :t.>t Mbr).•lu f6c ~'"',i •.,;t\~1.1.'•\. 
n!tw.Ll tf11m, klOfl '>Y bvli 

ZNAIIA.-.u l'll\1'1' ·1Y ..... l,. ZIIWW•fllt-~ ~...-~~ -...,.,".~ 

tdll.~'"'' c: y;,~h'•.st"t pftk.,..ll· 
por~~ Jtn. lJ\AloU l")f'ÍI)I'.U.I:U~Lkl~. 
\>1lllt::.m A·t"1·~11~ k4~1t~IIN• 
;,, ~bone uullllm na_.,,.,.. 
.... ·~•tJt;: 00'\~lli l"""'l·~t.:.. tl.!~ 
mk "..~ lm 1JJ- 11"1Stt nu4 
dllflfu tb:;,r:t 1 hJ nr)'f'f.,. .. 
1>1\'T.'"' !~di dl,._. p!'lUUl!. 

Vo VYSl:l·h 1.-,.a~•=*' l~la •• 

orfJWcl"< 'lrr.t•IM&t obu• 
, •• -.1 ~1Lt13 lj l4.by\..~l~t;t• ..... ).,., 
1t.o cr>ko'·~· doíru>. lil)lr.r .a
.,., 1,om ·~vtr.M! "'>-tlo.••" 
• .,..,ak~ bowix't • 4\'ft'l clo 
c),Wi. (:o-2: Ma'h-'1 ~,. ~\." Mu· 
~ .. ,,. r-•>M~ =m..U.." ~ton»
~~~· ~'JF. l)J'(",If1"t~)t'll JN.hli 
'-"1"ln u!;,i:-tll ·rrlNi ut1zuiv~ n 

itll$1cht.'llt'l tt. • '/,;r"lotcr~ QUfo 
uhlll)l 
Cte~ Fr~llf.a~: l>.llwiy 

~.,~-:~. v ?rmtl~t.a .t Skn:! .. -: 
d.w•úlb n"'('Cllo l:l.lttdn• v 11,.._ 
io.la\Ju Tl..-:-ZJ' (1-nc:CII"''t"J\""I"l'6. 
~\1akb';tylll7ro.tt'l'~Ja~l 
, ••• \.t .. rkó~. ŮJ)l'S\.'•' u rr.At 
r:ttfil!OUll!mlCro~'U'""l 

.. ~~nfkJ~)~~~za hr"r.l'lll.zoH 
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Kometa září nad Opavou 

Pavla Bergmannová, Divadelní noviny, 17. února 2014 
Zařadit do repertoáru činohry Slezského divadla nejnovější hru Kometa autorky 
mexicko-německého pilvodu Justíne del Corte byl šťastný tah. Dramatička -
partnerka dramatika Rolanda Schímmelpfenníga, který titul nastudoval v roce 2012 
ve vídeňském Akademíetheate r - v mnoha vrstvách zužitkovává nejen své herecké 
zkušenosti, ale např. i poučenost Čechovem (soustředí se na uzavřenou společnost, 
která marně touží vymanit se z neštěstí, na němž nese i svůj podíl viny) č i 

Shakespearem (zejména jeho komediemi se svatebními motivy). Najdeme zde také 
odkazy k magickému realismu, mezí hrdiny tak mOže zcela přirozeně vstoupit i oživlá 
mrtvola (démonicky pOsobící Martin Táborský coby Lothar). 
Děj tragikomedie nás za vád i na svatbu Elisabeth a Arthura, ovšem velmi záhy 
odhalíme, že se jedná jen o její rekonstrukci po deseti letech. Staronová nevěsta (na 
jevišti křehce a zároveň bezprostředně pilsoblcí Šárka Vykydalová) až s 
neodúvodnitelnou urputností trvá na přesném dodržování detailů všech událostí z 
minulosti, jako by se chtěla vrátit na začátek a vymazat vše zlé. Do svérázného 
psychodramatu se zapojují kromě jejího záletného manžela (Daniel Volný) i někdejší 
svatebčané, kteří mají vždy dostatek toho, po čem netouží, a o to marněji prahnou po 
tom, co nemají. A sami sobě si spoustu věcí nalhávají. Ale právě se na nebi objevila 
kometa, a tak se mohou vyplnit i ta nejtajnější přání... 

Hostující režisér Petr Štindl dokázal citlivě vystihnout kontrast mezi realitou a tužbami 
hrdinů. Na jedné straně Ilustruje snovost autorčina textu a poeticky vykresluje 
atmosféru dusného letního dne i magické noci, přičemž si vypomáhá vyváženým 
použitím emotivních hudebních motivů (úryvky ze soundtracku Wima Mertense k 
Greenawayově filmu Břicho architekta) nebo zvu k il hlasů ptáků (v textu zmiňovaných 
drozdů, symbolů plachosti). Na straně druhé však nenechává diváka sklouznout k 
sentimentu, takticky misí humor i dojetí a emotivní pasáže vyvažuje trefně 

pointovanými výstupy. Také se nebojí jednání postav ironizovat, aby vše vyvrcholilo v 
závěru, kdy se zbavuji tíže přetvářky, se kterou dosud žily. 
Také herce Štindl vede tak, aby psychologické herectví vyvažovali groteskností. 
Výraznou pozornost na jevišti zaujmou zejména ženy: Elizabetina nespokojená a 
zlobou přeplněná sestra Vera (nelehká úloha pro Terezu Starostkovou), která si vybíjí 
své neštěstí především na manželovi Nickovi {Michal Stalmach), touží po úspěchu a 
odmítá přijmout své prvorozené dítě, škádlící se hysterické herečky -filmová Anna 
(Kamila Srubková) a divadelní Greta (Ivana Lebedová) - nabízejí ironický pohled na 
tuto profesi. Mozaiku ženského světa doplňuje cynická podnikatelka Nane ( skvělá 

drobnokresba Hany Vaňkové) a naivní dospívající Isabel talentované KaroHny 
Hýskové. Nepříliš výrazně pak ztvárňuje spisovatele Gregora Martin Valouch, jenž 
nedokázal přesně vyst ihnout polohu charismatického muže, kvůli kterému by ženy 
měly opouštět své partnery. 
Režisér ve spolupráci se scénografem Petrem Novákem a kostýmní výtvarnicí 
Zuzanou Přídalovou tragikomedii zasadil do jednoduché scény letní louky, tvořené 
šikmou pokrytou zeleným kobercem a slámou, v pozadí s plátnem, na které jsou 
promítány obrazy ubíhajídch mraků na azurově modré obloze. Vpravo na horizontu 
scéně dominuje jabloň, ověšená symbolickými jablky sváru, neboť výraznou l inii 
dramatu tvoří odhalování uskutečněných vzájemných milostných vztahů. V popředí 
pak herci sestaví ze starých dveří, podpěr a pouiitého nábytku improvizovaný stůl, 
kolem kterého se během svatební hostiny schází. Jako by skládali mozaiku svých 
vlastních osudů, které jedině společně tvoří smysluplný celek. 
Slelské divadlo Opava- Justine del Corte: Kometa. Režie Petr ~tindl, scéna Petr 
Novák, kostýmy Zuzano Přidolová. Premiéra 10. listopadu 2013. (Psána z reprízy 20. 
Jedna 2014.} 
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