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Členové: Zdeňka Mužíková, Šárka Snížková
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ÚVOD

V březnu 2015 byla tvorba a umělecká činnost divadla oceněna cenou Thálie za
herecký výkon Vilmy Cibulkové v inscenaci - české premiéře - „Leni“.
Na kalendářní rok 2015 Divadlo v Řeznické uspělo u předchozí grantové komise
se žádostí o grant (i když ne v plné výši, kterou žádalo) a díky této finanční
podpoře hlavního města Prahy se nám sice podařilo dokončit kalendářní rok 2015,
ale pro rok 2016 a další období jsou po finanční stránce činnost a existence
našeho divadla, které prokázalo za svoji již třiceti pětiletou historii, kvalitu a
uměleckou úroveň na poli české divadelní scény, nejisté, nestabilizované a zcela
závislé na finanční podpoře Hlavního města Prahy, která je díky
neinformovanému a nekompetentnímu hodnocení nové grantové komise
ohrožena.
Od roku 2008 se Divadlo v Řeznické ocitlo ve vzduchoprázdnu a musí pro svoji
existenci hledat různé zdroje financování, ale stěžejním partnerem pro zachování
činnosti divadla je Hlavní město Praha, na které jediné se bohužel může o pomoc
ve financování obracet.
Vzhledem k tomu, že kapacita divadla je 70 míst a snažíme se udržet výši
vstupného i pro sociálně slabší skupiny obyvatel (studenti, mladé rodiny,
důchodci atd.) není možné, aby se divadlo našeho typu podílelo více jak 50%
na veškerých nákladech a bylo odkázáno pouze na vlastní příjmy z tržeb, natož
aby mohlo existovat jako „podnikatelský subjekt“, bez jakékoliv státní finanční
podpory.
Divadlo v Řeznické, o. p. s. se v této velmi kritické situaci snaží i vlastní činností
a prostředky udržet svoji dosavadní uměleckou úroveň, kvalitní repertoár, dobré
jméno a pokračovat ve své stávající činnosti – celoroční provoz divadelní scény
pro veřejnost, pořádání divadelních a kulturních akcí, ale i při všech drastických
úsporných nákladových opatřeních v provozu, propagaci i tvorbě (včetně mezd
a snížení počtu zaměstnanců na nezbytné minimum) se bez finanční podpory
hlavního města Prahy neobejde. Tvorba nových inscenací, které by mělo divadlo
svým divákům nabízet, je velmi obtížná a náročná. Tato zcela nenahraditelná
divadelní scéna, která má velmi dobrý ohlas jak u laické veřejnosti, tak u odborné,
se vždy snažila o vysokou uměleckou kvalitu. Plní jak výchovnou, estetizující
a kultivující funkci v síti pražských divadel a vytváří nezastupitelné kulturní
a umělecké hodnoty pro spoluobčany, i též neopominutelně pracovní místa
v metropoli.

Divadlo v Řeznické je výjimečné svým charakteristickým blízkým kontaktem
s divákem a nabízí divákům i přes svízelné podmínky unikátní repertoár a má
dobré jméno i postavení v „konkurenčním“ spektru divadelních institucí.
Divadlo v Řeznické spolupracuje s významnými osobnostmi v oblasti režie,
scénografie, či hudby a s mnoha autory a překladateli. Snaží se o výzkum
a experiment v oblasti nových tvůrčích proudů a směrů, a plní tak funkci
i scénické laboratoře. Reflektuje v konceptu jednotné dramaturgické linie a vize
veškerou kvalitní současnou světovou dramatiku, ale inscenuje v netradiční formě
i významné klasické tituly.
Přes veškerou rozmanitost se Divadlo v Řeznické snaží udržet jednotnou
dramaturgickou linku a výběr titulů v duchu motta: „Velké divadlo na malé
scéně“. Na repertoáru najdeme klasiky světové dramatiky, ale především
současné nové autory a české premiéry divadelních her.
Zároveň každý měsíc dává Divadlo v Řeznické možnost vystoupit mladým
alternativním souborům, pořádá ve foyeru výstavy obrazů nebo fotografií
a s nimi spojené vernisáže, uvádí komponované hudební a literární večery spojené
s besedou s diváky, a také i křty knih.
V roce 2015 jsme pokračovali v úspěšném cyklu pravidelných pořadů
s „nepravidelnou“ otevřenou dramaturgií nazvaný Řeznická OPEN, ve kterém
mohou začínající umělci sami prezentovat své dílo, jak už v rámci autorských
večerů a scénických čtení, tak ve spolupráci s divadelními školami a pedagogy
nebo zkušenými staršími kolegy. Spolu s tímto pořadem byla také vyhlášena
pro začínající autory soutěž o nejlepší dramatický text, který může být posléze
inscenován a uváděn.
Hudební odnoží těchto pořadů je Řeznická MUSIC OPEN, která dává prostor
a příležitost menšinovým žánrům v oblasti hudby i začínajícím umělcům.
V těchto velmi obtížných podmínkách jsme v roce 2015 uvedli dvě české
premiéry divadelních her „Kalifornská mlha“ a „Midsummer“ (viz premiéry
v roce 2015) a jednu obnovenou premiéru, které sklidily bouřlivý ohlas u diváků
i kladnou reflexi u odborné veřejnosti, a které se staly diváckými hity sezóny.
Za ztvárnění role Leni Riefenstahlové se Vilmě Cibulkové v tomto roce dostalo
ocenění od Herecké asociace Cenou Thálie, které je již pro naše divadlo
několikáté.
Zařadili jsme také do repertoáru obnovenou premiéru inscenace
„Kočka na kolejích“ (viz premiéry).

Divadlo v Řeznické tvoří inscenace především pro pražské diváky, ale pravidelně
hostuje i na mimopražských scénách a každoročně se účastní mnoha divadelních
festivalů. (viz přehled činnosti divadla v roce 2015).
Cílem cenové politiky Divadla v Řeznické je především dostupnost divadelního
zážitku co nejširšímu diváckému okruhu všech příjmových, sociálních
a věkových skupin, a proto je i při bohaté nabídce hereckých a jiných výrazných
uměleckých osobností zachováno relativně nízké vstupné. Opět jsme pro naše
diváky připravili oblíbený „Dárkový poukaz“ a předplatné, které je koncipováno
do tří „balíčků“ : „České premiéry“ – Leni, Červená, Vražedný pátek,
Kalifornská mlha „Divadlo na divadle“ – Ještěrka na slunci, Ředitelská lóže,
Po zkoušce, „Svět kolem nás“ – Sheldon a jeho matka paní Levinová, Špatná
ženská, Zlomatka, Midsummer.
Do sezóny 2015/2016 jsme vstoupili s novou tváří (logo, veškeré tiskové
a propagační materiály, webové stránky), která vznikla za pomoci přátel
a příznivců divadla, a také v nemalé míře za přispění studentů vysokých
uměleckých škol. Především patří naše poděkování grafičce
Markétě Steinertové, absolventce Vysoké školy uměleckoprůmyslové, která je
autorkou celé nové „vizuální identity“ divadla. Markéta Steinert za nový vizuál
Divadla v Řeznické, získala cenu Exceletní studentský design 2014 - Národní
cena za studentský design 2014.
V rámci omezených finančních možnostech jsme připravili i další malé vizuální
změny v interiéru divadla.

Celkový přehled pořádaných veřejných akcí v roce 2015

Celkový počet kulturních produkcí
Z toho na vlastní scéně
Z toho na zájezdech (vlastní včetně v koprodukci)
Z toho produkcí pro děti
Výstavy

224
187
37
3
10

Skutečný počet diváků
11 667
Skutečné tržby ze vstupného
2 047 000 Kč
Průměrná cena vstupenky
147 Kč
Procento návštěvnosti
94%
Výkonnostní kriterium uskutečnit nejméně 130 kulturních produkcí a 2 premiéry
a udržet průměrnou návštěvnost nad 70% bylo splněno.
Skutečnost: 187 představeních na vlastní scéně a 37 představeních na zájezdech,
2 vlastní premiéry, 1 obnovená premiéra a 94% návštěvnost

Finanční krytí společnosti:
1) Finanční dotace (granty) z veřejných zdrojů

2) Dary, dary nadací, ambasád, dotace
3) Vlastní příjmy

1 700 000 Kč

115 000 Kč
3 968 000 Kč

Vstupné, zájezdy, z poskytovaných služeb, smlouvy o reklamě a ostatní

Premiéry
V roce 2015 se uskutečnily v Divadle v Řeznické dvě české premiéry
a jedna obnovená premiéra.
české premiéry
Stephen Sachs „Kalifornská mlha“,
překlad: Pavel Dominik, dramaturgie, režijní a výtvarná supervize:
Yvetta Srbová,režie a výprava: Vilma Cibulková, hudba: Pavel J. Ryba,
hrají:Vilma Cibulková, Lubor Šplíchal.
Stanete se svědkem bouřlivého i komického souboje, nejen o pravost díla
Jacksona Pollocka, mezi zemitou barmankou Maude a suchoprdským
expertem na výtvarné umění Lionelem, ale o smysl života vůbec, o odvahu
a sílu umět vstát a žít, nepoddat se nepřízním osudu, nenechat se ničím ani
spoutat ani převálcovat.
David Greig „Midsummer (A play with songs)“,
autor hudby: Gordon McIntyre, překlad: Jitka Sloupová,
režie: Lukáš Pečenka, dramaturgie: Kristýna Čepková, scéna a kostýmy:
Petra Krčmářová, hudba: David Babka, hrají: Jitka Ježková, Ondřej Kavan,
David Babka.
Groteskní komedie o náhodném setkání dvou "zoufalců" uprostřed léta,
které se zvrtne v nevázaný flám.
Nedílnou součástí inscenace je "živá" hudební produkce rockera
Davida Babky.
Obnovená premiéra
Josef Topol „Kočka na kolejích“,
režie: Michal Pavlík, dramaturgie: Martin Velíšek, scéna:Václav Vohlídal,
kostýmy: Ivana Brádková, hrají: Jana Stryková, Pavel Batěk,
Daniel Krejčík, Robin Pařík, Oldřich Hajlich.
Hrdiny jedné z nejznámějších her Josefa Topola jsou dva mladí lidé –
milenci. Vytržení z běhu času je vede dál a dál v mapování jejich
dlouholetého vztahu. Zvítězí láska nebo úzkost?

Vlastní inscenace na repertoáru
Divadla v Řeznické
David Greig „Midsummer (A play with songs)“, autor hudby:
Gordon McIntyre, překlad: Jitka Sloupová, režie: Lukáš Pečenka,
dramaturgie: Kristýna Čepková, scéna a kostýmy: Petra Krčmářová, hudba:
David Babka, hrají: Jitka Ježková, Ondřej Kavan, David Babka.
Groteskní komedie o náhodném setkání dvou "zoufalců" uprostřed léta,
které se zvrtne v nevázaný flám. Nedílnou součástí inscenace je "živá"
hudební produkce rockera Davida Babky.
Josef Topol „Kočka na kolejích“, režie: Michal Pavlík, dramaturgie:
Martin Velíšek, scéna:Václav Vohlídal, kostýmy: Ivana Brádková, hrají:
Jana Stryková, Pavel Batěk, Daniel Krejčík, Robin Pařík, Oldřich Hajlich.
Hrdiny jedné z nejznámějších her Josefa Topola jsou dva mladí lidé –
milenci. Vytržení z běhu času je vede dál a dál v mapování jejich
dlouholetého vztahu. Zvítězí láska nebo úzkost?
Stephen Sachs „Kalifornská mlha“, překlad: Pavel Dominik, dramaturgie,
režijní a výtvarná supervize: Yvetta Srbová, režie a výprava:
Vilma Cibulková, hudba: Pavel J. Ryba, hrají:Vilma Cibulková,
Lubor Šplíchal.
Stanete se svědkem bouřlivého i komického souboje, nejen o pravost díla
Jacksona Pollocka, mezi zemitou barmankou Maude a suchoprdským
expertem na výtvarné umění Lionelem, ale o smysl života vůbec, o odvahu
a sílu umět vstát a žít, nepoddat se nepřízním osudu, nenechat se ničím ani
spoutat ani převálcovat.
William Shakespeare „Velmi shakespearovské vztahy“,
překlad: Jiří Josek, režie: Šárka Polcarová, hrají:Rozita Erbanová
a Daniel Krečík.
Od placených námluv nevinných nezletilců až po aféry a krize milostným
životem usmýkaných jedinců.
Valeria Schulczová a Roman Olekšák „Leni“,
režie a výprava: Viktor Polesný, dramaturgie: Yvetta Srbová,
hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová, Ondřej Kavan a Daniel Krejčík.
Setkání s jednou z nejkontroverznějších osobností 20. století – filmařkou
Leni Reifenstahlovou – příběh velkého talentu a ještě větší ambicióznosti.
John Logan „Červená“, překlad: Jitka Sloupová,
režie a výprava: Viktor Polesný, dramaturgie: Yvetta Srbová, výtvarná
spolupráce: Tomáš Císařovský, hrají:Miroslav Etzler a Martin Kraus.
"Umění máme, abychom nezemřeli na pravdu." (Friedrich Nietzsche)
Divadelní hra, na motivy skutečné události, života a osudu fascinujícího
umělce Marka Rothka, propojuje ve scénickém provedení drama
s výtvarným uměním. Překračuje žánry a zprostředkovává divákovi
autentický zážitek s tvorbou v nejintimnějším kontaktu. Věčný

„mefistofelský“ souboj pokušení konzumu, moci a vlivu s uměním,
pravdivostí a pokorou.
Benjamin Kuras „Vražedný pátek“, režie, výprava a výtvarné řešení:
Jakub Zindulka, dramaturgie: Yvetta Srbová, mix. zvuku:
František Šimánek, hrají: Stanislav Zindulka a Jakub Zindulka.
Absurdní ale napínavé, zcela mimořádné, hrozivé, propletené, se směsicí
patosu, černého satirického humoru a napjatého stylu odvozeného
ze střídání fantazie a reality.
John Murrell „Ještěrka na slunci“, překlad: Alexander Jerie, režie
a výprava: Jana Kališová, hrají: Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský.
Komorní komediálně laděná hra zachycuje odvrácenou tvář skandálního
života divadelní ikony Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla,
ve společnosti jediného muže - oddaného tajemníka - Georgea Pitoua.
Sam Bobrick a Julie Steinová „Sheldon a jeho matka paní Levinová aneb
jejich neuvěřitelná dobrodružství“, překlad: Alexander Jerie,
režie a výprava: Viktor Polesný, hudba: Kamil Holub, kostýmy:
Radka Šedová, hrají: Naďa Konvalinková a Jan Zadražil.
Stand-up crazy comedy
"Když něco miluješ, nech to jít. Když se to nevrátí, taky dobře. Asi to bylo
jen hovno na koberci."
Tato inscenace nás zavede mimo jiné do Tibetu, Severní Dakoty či Arizony
a oba hrdinové se snaží pochopit jejich komplikovaný vztah. Nakonec
zjišťují, že k tomu, aby byli dokonale šťastni, nebudou od sebe nikdy
dostatečně daleko.
Ingmar Bergman „Po zkoušce“, překlad: Zbyněk Černík a Peter Kerlík,
režie: Martin Huba, výprava: Milan Čorba, hrají: Ilona Svobodová,
Lucie Štěpánková, Martin Huba.
Divadelní zákulisí ve své nahotě a bez příkras.
V atmosféře uvolnění a poklidu, která zavládne po právě ukončené
divadelní zkoušce, se ve hře rozvíjí dialog mezi režisérem a mladou
herečkou. Je to dialog postihující nejen jemné předivo lidských vztahů,
ale také mnohé úvahy o podstatě a smyslu umělecké práce.
Roger O. Hirson „Špatná ženská aneb jak přežít manželství“,
překlad: Marie Horská, režie: Lucie Bělohradská,
výprava: Lucie Bělohradská a Stanislav Hrdlička, kostýmy:
Katarína Hollá, hrají: Ilona Svobodová a David Matásek.
Manželské rošády, hry a úskoky v rafinované komedii nabízejí herecký
koncert plný proměn a překvapivých zvratů. Téma souboje mezi mužem
a ženou je věčné - jak dokazuje i tato hra.
Arnošt Goldflam „Ředitelská lóže“, režie: Arnošt Goldflam,
výprava: Kateřina Bláhová, hrají Stanislav Zindulka a Alois Švehlík.
Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců,
kteří spolu tráví čas ve starobinci, kde vzpomínají na své lásky, úspěchy
i prohry, nenaplněné sny a na „prchavý svět divadelního života.“

Mario Gelardi „Zlomatka“, překlad: Marina Feltlová, režie: Peter Gábor,
výprava: Věra Mašková, hudba: Vesna Cáceres, hrají: Jitka Smutná,
Jan Zadražil/Radek Valenta, Ivan Koreček, Tereza Nekudová/
Anna Kulovaná.
Provokativní tragikomedie – coming out syna, jehož matka podnikne
neuvěřitelnou terapii, na jejímž konci má být uzdravení jejího syna
z homosexuality. "Čemu nerozumím, to neexistuje, a pakliže existuje, je
to nesprávné."
Aldo Nicolaj „Mydlibaba a ty druhé“ překlad: Jan Makarius,
režie: Jaromír Pleskot, hraje: Luba Skořepová.
Legendární inscenace tří aktovek s černým humorem - Voda a mýdlo,
Svatba a kameny, Sůl a tabák.
„Komponované hudební a divadelní večery“ (besedy, scénická čtení,
křty knih a kalendářů a další)

Jiné akce
V březnu 2015 získala Vilma Cibulková Cenu Thálie 2014 za mimořádný
jevištní výkon za roli Leni Riefenstahl.
V létě jsme se představili s inscenací Leni na Noir film festivalu
a v unikátním plovoucím multikulturním centru na lodi Niké v Cargo
Gallery a také s Vražedným pátkem od Benjamina Kurase.
V září se po pauze, způsobené mateřskými povinnostmi Lucie Štěpánkové,
vrátila na program inscenace „Po zkoušce“.
V říjnu 2015 byl zahájený cyklus divadelních dílen zaměřených
na jednotlivé oblasti divadelní tvorby: „Pohyb“, „Hlas“, „Práce s loutkou“,
„Realizace inscenace“.
V listopadu se Divadlo v Řeznické po třetí připojilo k Noci divadel.
Pro diváky přichystalo zajímavý a bohatý program. Od 11.00 hodin
pohádka „Sněhurka“, v 15.00 hodin a v 18.00 hodin workshop – divadlo
na vlastní kůži, workshop herectví, v 19.00 hodin „Midsummer“, večerní
zkouška české premiéry, ve 21.00 hodin koncert Barbory Valentové
„…Před Bohem nahá…“, ve 22.00 hodin akustický koncert „Akustický řez.
Všechna představení byla vyprodána.
V prostorách divadla probíhaly každý měsíc výstavy obrazů a fotografií,
které byly vždy doprovázeny zahajovací vernisáží. V letošním roce
se prezentovali například tito umělci: J. S. a Nora Blanka Vlášková,
Milan Soukup, Petr Holeček, chráněné dílny Bona, Zdeněk Velen,
Ivana Vecková.

BILANCE ZA ROK 2015
Na rok 2015 poskytlo hlavní město Praha Divadlu v Řeznické
účelovou dotaci – grant na neinvestiční výdaje související s realizací projektu
ve výši 1 700 000 Kč.
Zároveň Divadlo v Řeznické uzavřelo smlouvy o reklamě s významnými českými
společnostmi jako je Pražská plynárenská, Kolektory Praha a. s.
Během šesti let muselo divadlo přistoupit k maximálně drastickým úsporným
opatřením ve všech složkách, aby udrželo svoji činnost, ale zároveň aby se toto
nedotklo diváků ani v navyšování vstupného (neboť kupní síla ani trh
to neumožňuje, a ani se to neslučuje se sociální a marketingovou strategií
a koncepcí divadla), ani aby nepoklesla umělecká úroveň tvorby divadla.
Tento pokles rozpočtu v praxi znamená, že je divadlo v provozních nákladech
hluboce podfinancováno, a jakákoliv běžná oprava prostor, dekorací a kostýmů
nebo inovace IT a světelného nebo zvukového vybavení, pokud není prováděna
svépomocí nebo za přispění přátel a příznivců divadla, je téměř vyloučena
a divadlo na to nedisponuje finančními prostředky. Jakýkoliv nepředpokládaný
výdaj může být pro divadlo likvidační.
Divadlo hospodaří úsporně a hledá i jiné zdroje a možnosti financování. Nebrání
se přijatelně komerčnímu uvažování a absolutní zodpovědnosti nejen
za uměleckou úroveň, ale i za hospodárnost vynakládaných prostředků. Finanční
podmínky, ve kterých je divadlo po transformaci nuceno působit, jsou ale
skutečně nedostatečné a ohrožující.
Divadlo v Řeznické, o.p.s. působí na profesionální divadelní scéně již třicet pět
let, a jistě by si zasloužilo přijatelnější a důstojnější finanční podmínky pro svoji
tvorbu a existenci.
Máme pečlivě a koncepčně vybudované divácké zázemí. Tito diváci si k nám
našli cestu a věnují nám svoji přízeň proto, že se jim na jiných srovnatelných
divadelních scénách nedostává „poctivého herecko režijního divadla“
a kvalitního repertoáru. Kvalitní repertoár a vybudovaná pozice dobrého
činoherního divadla se silnými tématy a příběhy je zodpovědná dlouhodobá
mravenčí práce. Naše divadlo záměrně staví na dramatickém textu a „slovu“,
považujeme za důležité udržet divadelní jazyk na jevišti a zároveň se nenásilnou
formou snažit mimo o divadelní zážitek také o kultivaci a vzdělávání diváka.
Snažíme se přinášet nepodbízivé náročnější inscenace i témata. Ale pokud
zápasíme na hranici existence v provozních nákladech, je i naše tvorba ohrožena.

1. Rozvaha k 31. 12. 2015
2. Krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2015 …………
506 777, 92
(účty 211, 221)
3. Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2015 ………………
72 182, 53
(neuhrazené VDD a OP)
4. Krátkodobé závazky k 31. 12. 2015 ..………………
489 721, 56
(neuhrazené PDD, nevyplacené mzdy za 12/2015 splatné 10. 1. 2016
a DPH 4Q 2015 splatné 25. 1. 2016 )
5. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
6. Rozklad
7. účetní náklady celkem 2015 …………………….
5 859 610, 24
8. účetní výnosy celkem 2015 …………………...
6 124 737, 76
9. účetní hospodářský výsledek 2015 ………………..
+ 265 127, 52
Kladný hospodářský výsledek byl vytvořen k zajištěním rezervy na úhradu DPH
za 4Q 2015 a pronájmů nebytových prostor splatných na počátku roku 2016.
Náklady organizace jsou charakterizovány a tvořeny zaměřením svojí činnosti.
Mezi základní skladbu nákladů patří materiál - rekvizity pro jednotlivé inscenace,
dále služby v oblasti inzerce, propagace dále i provozní režie tvořené zajištěním
úklidu prostor, údržby kostýmů ale i pronájmem prostor od majitelů a dodávky
energií a telekomunikačních služeb. V neposlední řadě ve výdajích najdeme jak
personální náklady dle ZP pro provozní technického zajištění tak i umělecké
náklady inscenací a představeních.
Příjmy organizace tvoří veřejné zdroje – granty a dotace, neveřejné zdroje - dary,
smlouvy o reklamě, pronájmy atd…, a vlastní zdroje, vstupné, zájezdy
a produkční činnosti.
Divadlo v Řeznické, o. p. s. se snaží veškerými prostředky o zajištění kvalitního
programu pro co nejširší okruh náročných diváků a zároveň i udržení svého
prestižního jména a postavení v konkurenčním kulturním spektru.

