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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI  

 

1.1. ZHODNOCENÍ UMĚLECKÉ ČINNOSTI 

 

V první polovině roku 2021 byla činnost Divadla Radost, podobně jako u všech kulturních 
institucí omezena v důsledku vládních nařízení, omezujících veřejné produkce. V období 
celostátního lockdownu divadlu nebylo umožněno hrát pro veřejnost. Divadelní sály jsme 
mohli otevřít až v průběhu května pro omezený počet diváků a při splnění přísných 
hygienických podmínek. Rozjezd do plného divadelního provozu byl velmi pozvolný a odvíjel 
se v závislosti na vývoji následujících vln epidemie přinášejícími další omezení na konci roku. 
Problematická byla zejména karanténní opatření ve školách, která se odrazila na divácké 
účasti organizovaných představení školního a předškolního publika. 

Divadlo Radost využilo nucené přestávky přímého kontaktu s veřejností k přípravě a tvorbě 
nových premiér. Nové inscenace se mohly připravovat ve zhuštěné intenzivní formě 
dvoufázového zkoušení. V únoru byla nazkoušena obnovená premiéra starší inscenace Kytice 
v nové režii. V květnu jsme uvedli první inscenaci pro veřejnost, technicky a inscenačně 
náročnou premiéru Hamlet on the Road se záměrem vytvoření představení, jež by mohlo být 
provozováno v plenéru při omezení interiérových představení. Na podzim divadlo uvedlo 
ještě další tři premiéry: „Plavba za duhou“, „Ronja, dcera loupežníka“ a „24. října 1942“.  

V roce 2021 se divadlu podařilo vytvořit jednotnou vizuální identitu všech grafických 
materiálů včetně webu, zahájit lektorskou činnost divadelních workshopů a dětského 
divadelního studia, a také uvést první ročník mezinárodního divadelního Festivalu Radosti. 
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PREMIÉRY 2021 

 

 

KYTICE 

Obnovená premiéra 26. února 2021 

 

Režie: Petr Nosálek 

Nastudování v novém obsazení: Ondřej Nosálek 

Výprava: Pavel Hubička 

Hudba: Pavel Helebrand 

Dramaturgie: Eva Janěková 

 

Premiéra úspěšné inscenace významného režiséra Petra Nosálka byla poprvé uvedena 
v Divadle Radost v roce 2012. Petr Nosálek ji situoval do prostředí muzejního depozitáře. V 
představení se pokusil "sfouknout prach" z několika balad snad nejoblíbenější básnické 
sbírky 19. století. To, co se už možná v dnešní uspěchané době někomu "nechce číst", může 
daleko lépe a účinněji oslovit a zaujmout na divadle, které pracuje s rozmanitými výrazovými 
prostředky - slovem, scénickým obrazem, písněmi i živou hudbou. Inscenace zvítězila v 
divácké anketě festivalu Dítě v Dlouhé 2013. 

Po mnoha průběžných proměnách obsazení se Kytice do jisté míry součástí divadelního 
depozitáře Radosti skutečně stala, a proto se divadlo pokusilo znovu „sfouknout prach“ a k 
jejímu novému nastudování přizvalo režisérova neméně úspěšného syna, nositele Ceny 
Thálie Ondřeje Nosálka. Ondřej Nosálek dokázal po několika inscenačních intervencích vnést 
do inscenace mladistvého, svěžího ducha.  

Představení nese především velmi působivá a precizní živá hudba Pavla Helebranda. Její 
autor vytvořil pro obnovenou premiéru nová hudební aranžmá a sám všechny zkoušky 
korepetoval. 

Výsledkem je tvar inscenace, která v obnoveném hávu divákům Divadla Radost nadále 
přináší původní poetiku a tvůrčí étos Petra Nosálka, spojený s energií a talentem jeho 
následovníka. 
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Hrají: 

Kateřina Höferová 

Eva Koupová 

Barbora Dobišarová 

Helena Pešková 

Vilém Čapek 

Petr Šmiřák 

Teodor Dlugoš 



Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2021   Strana 7 (celkem 105)   
 
 

Jan Bradáč j.h. 

Zdeněk Ševčík j.h. 

Břetislav Vybíral ml. j.h. 

 

Představení je určeno publiku od 8 let. 

 

 

 

 

 

HAMLET ON THE ROAD 

Premiéra 18. června 2021 

 

 

Text na motivy W. Shakespeara: Pavel Trtílek 

Režie: Joanna Zdrada 

Dramaturgie: Pavel Trtílek 

Scénografie, loutky a kostýmy: Pavel Hubička 
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Hudba: Tomasz Lewandowski 

Animace loutek: Zdeněk Ševčík 

Šerm: Petr Nůsek 

 

Divadlo Radost uvádí Shakespearova Hamleta poněkud jinak, než bývá zvykem: jako 
funerální muzikál inspirovaný poetikou jarmarečních kočovných loutkářů.  

Příběh prince Hamleta, jeho zavražděného otce a ovdovělé matky Gertrudy, která se vdala za 
bratra zesnulého krále Claudia, příběh nešťastné Ofelie, jejího bratra Laerta a jejich otce 
Polonia vypráví prapodivná kočující herecká společnost, uvádějící loutkového Hamleta ve 
starobylém překladu. Všechny slavné monology zpívá s vlastním hudebním doprovodem. 
Aktéři se do svých rolí ponoří natolik, že vražednému šílenství jedné z nejkrvavějších 
Shakespearových tragédií nakonec sami podlehnou.  

Výborný scénář Pavla Trtílka pracuje se dvěma textovými rovinami – archaickými překlady 
Shakespeara z devatenáctého století od J.V. Sládka v loutkových pasážích a textech písní, 
které spojuje se současným „jarmarečním“ jazykem komediantské skupiny. 

Muzikálovou formu představení vytvořil polský tvůrčí tandem Joanna Zdrada a Tomasz 
Lewandowski. Režijní zpracování je sestřihem nejpodstatnějších pasáží z Hamleta. Podává je 
formou komedie dell´arte, mísenou s loutkářskými výstupy klasických marionet a hudebními 
výstupy. Představení pracuje s výraznou muzikální složkou, v níž se naplno projevují hudební 
predispozice souboru. Hudební i vokální složka je kompletně provozována živě. Herci 
používají nejen klasických hudebních nástrojů, ale prakticky všeho, co na scéně naleznou. 
Inscenace je herecky velmi náročná nejen s ohledem na vokální a instrumentální 
komponentu, ale zejména na temporytmus děje, v němž se střídají pasáže rychlých 
rytmizovaných akcí s pateticky zpomalenými, deklamativními loutkářskými party. Soubor 
divadla působí v režijní koncepci Joanny Zdrady velmi kompaktně, všechny role jsou 
dopracované a jednotlivá sólová vokální čísla budila na premiéře spontánní aplaus.  

Scénografii tvoří objekt vozu – „káry Světa“, který je situován na mobilní maringotce. Za 
povšimnutí stojí práce ateliéru Divadla Radost, který stvořil náročnou, esteticky čistou a do 
detailu vypracovanou scénickou i kostýmní výpravu včetně sady působivých řezaných 
dřevěných marionet, evokujících barokní sochy. 

Výsledkem je představení, které přináší mladému, dospívajícímu publiku náhled do vážných 
hamletovských témat, odlehčených humorem a tempem, při němž se rozhodně nenudí. 

Interiérová verze je uváděna na velké scéně Divadla Radost, exteriérová se odehrává na 
nádvoří divadla na divadelním voze, který v podobě pojízdného jeviště může přijet za svými 
diváky kamkoli. Exteriérovou verzi divadlo prezentovalo na několika plenérových lokacích 
Brna (amfiteátr na Kraví hoře, Husovice, Moravské náměstí).  

Hamlet on the Road se s úspěchem zúčastnil Festivalu Spotkania v polské Toruni, ze kterého 
si přivezl hned obě hlavní ceny: Grand Prix odborné jury a Cenu dětské poroty. 
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Úspěšné ohlasy zaznamenal toruňský Hamlet i u tamní kritiky. V „5. Subjektivní abecedě“ 
Arama Sterna, mapující nejvýznamnější divadelní počiny v Polsku v roce 2021 bylo 
představení zmíněno v každé z dosažitelných kategorií – režie, tři herecké nominace, 
scénografie, kostýmy, hudba i představení jako celek. 

Hamlet on the Road obdržel v roce 2022 pozvání na několik festivalů:  

Shakespearovský festival v Gdaňsku, Festival Skupova Plzeň, Festival Dítě v Dlouhé, Festival 
Bez hranic Český Těšín/Cieszyn, Festival ochotnických divadel v Lednici, Mezinárodní festival 
loutkářského umění Bielsko-Biala  

 

 

 

Osoby a obsazení: 

František Herz: Hamlet 

Dalibor Dufek: Horacio  
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Barbora Dobišarová: Ofélie 

Kateřina Höferová: Gertruda  

Vilém Čapek: Claudius 

Jiří Skovajsa: Polonius, Uspávač hadů (Vévoda Gonzago)  

Teodor Dlugoš: Laertes, Akrobatka (Vévodkyně Baptista)  

Martin Cenek: Hrobník, Duch, Polykač ohně (Lucianus) 

 

Představení je určeno publiku od 12 let. 

 

 

 

 

PLAVBA ZA DUHOU 

Premiéra 17. září 2021 

 

 

Námět a režie: Dora Bouzková 

Dramaturgie: Pavel Trtílek 
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Scénografie: Matěj Forman 

Hudba: Marek Doubrava 

Asistent režie: Lukáš Bouzek 

 

Bývalý prostor Muzea loutek prošel adaptací tak, aby mohl být využíván k produkcím pro 
nejmenší publikum. Byla zde instalována klimatizace a v září proběhla první premiéra tzv. 
“miminího“ divadla v podání tvůrčího tria Dory Bouzkové, z divadla Loutky bez hranic a 
nositelky Ceny Thálie, Matěje Formana scénografa, režiséra a herce z Divadla bratří Formanů 
a Marka Doubravy z hudební skupiny Hm. 

 

Divadelní inscenace pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let navazuje na divácky úspěšné „miminí“ 
divadlo v Radosti. V lodi vznikla inscenace jako první z plánované série představení pro tuto 
věkovou kategorii, které v budoucnu plánujeme věnovat právě tuto scénu. 

V Plavbě za duhou trojice herců - performerů oživuje objekty, loutky a zároveň obsluhuje 
zvuk i světlo. Základními inscenačními prvky jsou barvy a tvary jako hrací a herní prvek. 

Inscenace vychází koncepčně ze specifického "lodního" prostoru. Vydáme se tedy s 
nejmenšími dětmi a jejich doprovodem na zážitkovou plavbu za duhou. Duha je barevný 
poklad, který máme ve svých srdcích. Zde konkrétně jde o společně strávený čas hrou, 
zážitkem, radostí. Duha je také skladba barev, které můžou děti zkoumat, každou zvlášť i 
dohromady, stejně jako tvary, s nimiž si hrají, a které mohou nakonec poskládat do tvaru 
duhy (jako asijskou skládačku Tangram). 

Dospělí diváci jsou občas "použiti" jako překážka, pomocník, část krajiny, atd. 

Výtvarně řešil Matěj Forman prostor tak, aby i mimo představení byla loď funkční inspirativní 
hernou a odpočinkovým místem pro rodiny s dětmi ve věku 0-3 roky; určité scénické 
elementy zde zůstávají jako stálé elementy mobiliáře. Některé z objektů a loutek jsou přímo 
autorskými díly scénografa. 

Sjednocující příběhovou linkou je společná plavba. Důležité vjemy zacílené hlavně na 
nejmenší diváky jsou atmosféry, obrazy, interakce a závěrečná volná "herna" 
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Hrají: 

Kateřina Höferová  

Helena Dvořáková  

Stanislava Havelková  

Teodor Dlugoš  

Míša Rotterová  

Leona Ondráčková 

 

Představení je určeno pro diváky od 0 do 3 let a provázejícím je dospělým. 
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RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 

Premiéra 1. října 2021 

 

 

Autor: Astrid Lingrenová  

Překlad: Olga Kühnelová  

Scénář: Jan Jankovský 

Režie: Konrad Dworakowski 

Scénografie: Martyna Štěpán Dworakowska 

Hudba: Piotr Klimek 

Texty písní: Pavel Trtílek 

Dramaturgie: Eva Janěková 

 

Inscenace textu Astrid Lindgrenové je obdobou tématu Romea a Julie pro děti. Příběh dvou 
znepřátelených loupežnických rodů a dvojice zamilovaných zde má ale, na rozdíl od 
shakespearovského dramatu dobré zakončení. Námět a zpracování rozvíjí dialog s dětským 
publikem na téma "jinakosti" a tolerance. 
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Ke spolupráci byla přizvána jedna z nejvýraznějších osobností současné polské divadelní 
scény, absolvent Královské akademie v Haagu, hudební skladatel, ředitel Teatru Animacji 
z Poznaně a jeden ze zakladatelů Akademie umění ve Štětíně Piotr Klimek.  

Režie se ujal Konrad Dworakowski, někdejší ředitel Teatru Pinokio z Lodži, který formuloval 
téma dívčí hrdinky slovy: 

„Když se dívám do minulosti vidím, jak nemnoho dětských hrdinů z mého dětství bylo 
dostatečně silných, aby se dokázali postavit všem obtížím se kterými se setkávají dnes. 
Rozdíly a společenské nerovnosti, svět rozbitý na kousky, zlodějský kapitalizmus, hynoucí 
příroda, osamocení… Často si myslíme, že to nejsou témata pro děti. A přesto i děti myslí a 
cítí, kladou složité otázky a snaží se porozumět světu, který si tak obtížně zkoušíme osvojit 
my dospělí.  Většinu z těch problémů vnímají daleko intenzivněji, protože věří v dobro. 
Abychom mohli čelit těmto problémům, nelézt odpovědi na tak těžké otázky a smysluplně 
rozmlouvat s dítětem o tom co ho trápí, potřebujeme hrdinu i divadlo, které mu umožní 
postavit se problémům, které jsou někdy i nad jeho možnosti. Potřebujeme dětské hrdiny se 
silou hrdinů shakespearovských. Takové hrdiny a takové příběhy najdeme v Ronji, kterou 
Astrid Lindgrenová, dle mého názoru nejvýznamnější autorka pro děti, představuje v podobě 
dramatu volby, jaký najdeme v Romeu a Julii. Postoje dětí v tomto příběhu ukazují jejich 
moudrost a citlivost, která zahanbuje nás dospělé. To, co je v knížkách Astrid Lindgrenové 
nejkrásnější, je schopnost dětí citlivě vnímat svět a zaujímat k němu stanovisko, které by 
nám dospělým ukázalo, jak pěkný a jednoduchý by byl svět založený na lásce, pravdě a 
svobodě.“ 

Představení se setkalo s velmi příznivou odezvou a navazuje na divácky obdobně úspěšnou 
realizaci druhého titulu Astrid Lindgrenové v Divadle Radost - Pipi Dlouhá punčocha. 
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Osoby a obsazení: 

Ronja: Mariana Kučíková j.h.  

Dalibor Dufek: Matis 

Barbora Dobišarová: Lovisa 

Gabriel Kulíšek: Birk 

Vilém Čapek: Borka 

Eva Koupová: Undisa  

Pavel Jan Riedl: Plešek 

Radim Sasínek: Skalník 

Jiří Skovajsa: Pírek 

František Herz: Harpyje, Šediví a Lesní skřítkové, Bludičky 

Petr Skovajsa: Borkův loupežník 

Martin Cenek: Borkův loupežník 

 

Představení je určeno publiku od 8 let. 
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24. ŘÍJNA 1942 

Premiéra 24. října 2021 

 

 

Scénář, režie, výprava: Marek Zákostelecký 

Dramaturgie: Pavel Trtílek 

Hudba: David Smečka 

Projekce: Jindřich Max Pavlíček 

 

24. října 1942 byla v koncentračním táboře Mauthausen popravena většina civilistů, kteří 
pomáhali československým parašutistům s přípravou atentátu na říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Naším představením bychom chtěli uctít jejich památku a 
připomenout jejich neobyčejné hrdinství i tento velký čin. Samotný příběh atentátu a vše, co 
mu předcházelo i jeho vyvrcholení v kryptě kostela Cyrila a Metoděje, je hlavním obsahem 
našeho představení. 

S pojmem hrdinství jsme v dnešní době - a speciálně v Česku - trochu na štíru. Jako by nebylo 
úplně v módě. I proto nám přišlo důležité všem lidem, kteří se na přípravě atentátu podíleli, 
vzdát hold. 

Inscenace je realizována formu scénické koláže z knih dvou zahraničních autorů: z románu 
"HHhH" od francouzského spisovatele Laurenta Bineta a z knihy fejetonů polského novináře 
Mariusze Szczygieła "Udělej si ráj!"  
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Sugestivní scénická koláž je doplněna množstvím video i audio ukázek, které umocňují a 
přibližují skutečnou atmosféru doby i protektorátu. Představení tak je vhodným doplněním 
učiva české historie 20. století pro 9. ročníky a střední školy. 

 

 

 

 

Hrají: 

Petr Šmiřák 

Matěj Tauš 

Dušan Hřebíček j.h. 

 

Představení je určeno publiku od 12 let 
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NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA 

 

Divadlo v průběhu roku 2021 připravilo novou, jednotnou vizuální identitu. Jednotící 
grafickou linku navrhlo renomované pražské studio Butterflies & Hurricanes. Výsledkem je 
nové logo divadla s graficky odvozenými emotikony.  

Jednotný styl používané grafiky se projevil postupně ve všech tiskových materiálech – 
plakátech, pozvánkách, programech, dopisních papírech, nebo bannerech jako 
charakteristický a nezaměnitelný autograf divadla. Využívá surrealistickou poetiku koláží, 
které oslovují malé i dospělé diváky. Korporátní jednotná identita se objevila i na webových 
stránkách a postupně se projevuje také na sociálních sítích a reklamních předmětech divadla. 

Součástí vizuální identity je i sjednocené zpracovaní nových filmových trailerů a teaserů. 

Základními rysy nové identity a grafiky jsou surrealistická nesamozřejmost, fantazie, 
hádanka, hravost, tajemství a výzva ke hře. 
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MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL RADOSTI 

 

24. listopadu – 2. prosince 2021 se uskutečnil v Divadle Radost mezinárodní divadelní festival 
ve formě nově koncipované divadelní přehlídky inscenací pro děti, teenagery a dospělé, 
která svým názvem navazuje na stejnojmenný festival, který měl v Divadle Radost dříve svou 
tradici. Nově pojatý festival reflektuje výrazné změny v uměleckém i koncepčním směřování 
Divadla Radost. 

Společným východiskem prezentovaných představení je spíše styl (forma) než téma. Zvolili 
jsme inscenace, které přinášejí hodnotné myšlenky a jistým způsobem odrážejí současnu 
realitu. Pro přesnější definici našeho záměru jsme se rozhodli zvolit podtitul festivalu: 
„loutka – objekt – artefakt”. Tyto pojmy definují chápání loutkového divadla v širším 
kontextu. 

Divadlo Radost bylo dosud vnímáno jako scéna pro dětské publikum. Prostřednictvím 
festivalu jsme definovali zaměření divadla šířeji na publikum dětských, dospívajících i 
dospělých diváků – coby stejně důležitých cílových skupin. Záměrem festivalu bylo ukázat, že 
loutkové divadlo, které je tradičně vnímáno jako divadlo určené dětem, může být i pro starší 
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diváky atraktivní formou kulturní aktivity. Repertoár festivalu byl sestaven s intencí vnímání 
Divadla Radost jako prostoru pro mezigenerační dialog. 

Představili jsme hostující soubory z České republiky a ze zahraničí, které uvedly na obou 
scénách Divadla Radost pozoruhodné a inspirativní divadelní inscenace, které spojuje různé 
využití herecké práce s loutkou (animace), objektem (demonstrace) a rekvizitou 
(manipulace).  

Festivalové inscenace úvodního ročníku FESTIVALU RADOSTI spojuje různý přístup 
k používání loutky, objektu a rekvizity. 

Mezi loutkou, objektem a rekvizitou je někdy hranice tak tenká až fluidní, že může 
připomínat vodní hladinu. Festivalové inscenace úvodního ročníku FESTIVALU RADOSTI 
spojuje různý přístup k používání loutky, objektu, rekvizity – a právě pro fluidnost v jejich 
použití a významu nacházíme podobnost s principem vodní hladiny. 
Není to přitom jen vodní hladina, co v nás vyvolává asociace, souznění a prolínání, může to 
být všelicos tekuté, průchozí, průsvitné, tedy nejen vodní hladina, ale taky třeba sklo, zrcadlo 
nebo svět jeviště. Jejich prostřednictvím nahlížíme na více či méně zkreslený odraz našeho 
světa i nás samotných a současně nám umožňují pronikat z jedné úrovně do jiné. 
Může jít o průniky mezi protikladnými, paralelními nebo souvztažnými jevy naší 
existence: jeviště – hlediště, herec – loutka, role – postava, subjekt – objekt, skutečnost – sen, 
svět – divadlo, svět před zrcadlem – svět za zrcadlem, tekutost – stojatost, hlas – hudba, 
slovo – zpěv, já – ty, tělo – duše… 
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FESTIVALU RADOSTI se zúčastnilo deset divadelních souborů: Divadlo Drak Hradec Králové, 
Ostravské divadlo loutek, Loutky bez hranic, Divadlo Polárka z Brna, Naivní divadlo Liberec, 
Vilnius Teatras Lelé z Litvy, Cat Smits Company z Holandska, Grupa Coincidentia, Teatr Baj 
Pomorski a Tadeusz Wierzbicki z Polska.  

Divadlo Radost na něm prezentovalo svá nová představení Hamlet on the Road, Bratříčci sv. 
Františka a Ronja. 

 

 

Cat Smiths Company (NL) – Plachta/Zeil 

 

 

Teatr Baj Pomorski Toruń – Zvuková laboratoř/Laboratorium dzwieku 

 



Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2021   Strana 22 (celkem 105)   
 
 

 

Loutky bez hranic – Příběhy malé Lupitiny Gonzáles 

 

 

Naivní divadlo Liberec – Boj o oheň 

 

 

Grupa Coincidentia (PL) Strašilka obecná/ Straszka pospolita 
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Teatras Lelé (LT) Král Ubu 

 

 

Divadlo Polárka – František z kaštanu, Anežka ze slunečnic 

 

 

Divadlo DRAK Hradec Králové – A na noze pevnina 
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Divadlo loutek Ostrava - Plasťáci útočí 

 

 

Tadeusz Wierzbicki (PL) Písmeno „i“ / Litera „i“ 

 

Záměrem první edice festivalu bylo obnovení kontaktu Radosti s českým i evropským 
divadelním světem. Festival byl ale také zamýšlen jako určitý druh mapování a hledání vlastní 
kvality a definice v relaci s divadly podobného zaměření. Festival se odehrával v kulisách 
rozjíždějící se další vlny koronaviru, což se odrazilo na návštěvnosti některých představení. 

Divadlo Radost plánuje pořádat Festival Radosti v dalších ročnících cyklicky jako bienále. 
Následující edice by měly být již soutěžní a doplněné o profesní doprovodné programy. 
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LEKTORSKÉ PROGRAMY 

 

  Divadlo Radost se stalo v roce 2021 členem Asociace divadelních lektorů, která podporuje 
navázání aktivní spolupráce mezi divadlem a jeho diváky. Lektorskou činnost zahájilo divadlo 
aktivně na počátku sezóny a je rozdělena do dvou směrů. Prvním z nich je kontinuální 
celoroční studium hereckých technik v nově založeném Radostném divadelním studiu, 
druhým směrem jsou divadelní dílny věnované dětskému publiku. 

 

 

Radostné divadelní studio 

Studio nabízí dětem ve věku 6-12 let možnost poznat hravou formou divadelní prostředí 
zblízka, naučit se pracovat s hlasem, tělem i hereckým projevem. Děti si vyzkouší například 
práci s loutkou i její výrobu, proniknou to tajů různých divadelních profesí a nahlédnou do 
toho, jak vzniká profesionální inscenace. To vše ve dvouhodinovém edukativním bloku, který 
probíhá pravidelně 1x týdně ve dvou různých, věkově diferencovaných skupinách. 

Radostné divadelní studio vedou členové souboru Divadla Radost. 

 

Divadelní dílny 

Koncepce divadelních dílen - workshopů reaguje na poptávku cílového dětského publika 
Divadla Radost ze školních zařízení i veřejnosti. Obsahuje širokou nabídkou formátů, 
navazujících na repertoár divadla a interaktivně seznamuje publikum s divadelním 
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prostorem, divadelními řemesly a technikami, scénickými a tvůrčími postupy s akcentem na 
divadlo loutek. Jsou věnovány práci s dětským divákem a tvorbě participačních divadelních 
představení. 

WORKSHOPY návštěvnost 

  měr.j. skutečnost index 
21/20 ukazatele období 2021 2022 2023 

počet představení   7 0  0 

návštěvnost celkem osob 72 0  0 

počet nabízených míst/rok míst 72 0  0 

prům.návštěvnost na 1 předst. osob 10 0  0 

tržby celkem Kč 11800 0  0 

 

VÝSTAVY 

 

Divadlo Radost v roce 2021 adaptovalo foyer divadla pro výstavní účely. První výstavu se 
v něm podařilo uspořádat až ve druhé polovině roku s ohledem na omezení návštěvnosti 
v divadelních prostorách v prvním pololetí.  

Vernisáž grafik Matěje Formana proběhla vzápětí po premiéře miminího divadla Dory 
Bouzkové Plavba za duhou. Matěj Forman na ní představil cyklus litografií do Hrubínovy 
knížky Od Jara do jara. Jemné ilustrace, věnované zejména dětským, ale také dospělým 
divákům, oživily citlivým a kultivovaným způsobem prostor foyer.  
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1.2. OHLASY, RECENZE 

 

Grand Prix na Festivalu Spotkania v Toruni 

Divadlo Radost se v říjnu zúčastnilo 27. divadelního festivalu "Spotkania" v polské Toruni. 
Festival patří ke každoročním událostem v polském divadelním světě. Setkávají se zde ty 
nejlepší loutkářské divadelní soubory z různých evropských zemí. Hamlet on the Road z dílny 
Divadla Radost sklidil u polského publika velký úspěch. 

Představení Hamleta v Toruni bylo po herecké stránce velmi kompaktním, vyrovnaným a 
zdařilým koncertem. Soubor podpořila V Toruni přítomnost všech tvůrců – režisérky, 
scénografa a autora hudby. 

 Inscenace okouzlila diváky a zapůsobila jak na dospělou, tak i dětskou porotu.  Hamlet v 
Toruni získal nejen hlavní cenu Grand Prix, ale také Cenu dětské poroty.  

 

 

 

 

Anketa divadelních kritiků za rok 2021 SAD 

Divadelní kritik Vít Závodský nominoval Divadlo Radost ve třech kategoriích: 
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Nejlepší scénografie roku 2021: 

Výprava Pavla Hubičky k předloze Marty Guśniowské Putování sv. Františka k Betlému, 
nastudované Jackem Popławskim v Divadle Radost Brno. 

Pro inscenování komorního, naučně religiózního textu zkušené polské autorky navrhl do 
hloubky jeviště protaženou šikmu se závěrečnými jesličkami v pozadí, lehce odlišující výjevy 
nebeské a pozemské, při nichž se pokorný putující světec s empatickou laskavostí potkává 
s lidskými a zvířecími bytostmi, ztělesněnými „živáčky“ i poetickými loutkami.    

Premiéra: 24. listopadu 2021 na Velké scéně Divadla Radost.  

 

Nejlepší hudba roku 2021: 

Hudba Pavla Helebranda ke hře Marty Guśniowské Putování sv. Františka k Betlému, 
nastudované Jackem Popławskim v Divadle Radost Brno.       

Premiéra: 24. listopadu 2021 na Velké scéně Divadla Radost Brno 

 

Divadlo roku 2021:        

Divadlo Radost Brno 

   Jedno ze dvou profesionálních divadel moravské metropole s převážným zaměřením na 
dětské publikum nedávno uzavřelo výraznou vývojovou etapu, šestadvacet roků spojenou 
s ředitelem, uměleckým šéfem, režisérem a hudebním skladatelem Vlastimilem Peškou, a pod 
vedením renomovaného výtvarníka Pavla Hubičky i jiným logem a celkovým vizuálem 
nastoupilo kurz dalšího uměleckého a koncepčního směřování cestou mezigeneračního 
dialogu. Disponuje trojicí interiérových scén i jedné letní, s kočovnou inscenací Hamlet on the 
Road nové kmenové režisérky Joanny Zdrady získalo Grand Prix na prestižní přehlídce 
v Toruni a v listopadu 2021 uspořádalo vlastní mezinárodní Festival Radosti, kde mj. 
představilo své úspěšné novinky Ronja, dcera loupežníka a Putování sv. Františka k Betlému.  

 

Recenze Bratříčci sv. Františka 

Občasník Jaroslava Štěpaníka (No 31)  

Divadelní noviny 27. listopadu 2021 

 

V brněnském Divadle Radost od 24. listopadu do 2. prosince probíhá Festival Radosti – nově 
koncipovaná přehlídka pro děti, dospívající i dospělé.  Názvem navazuje na dřívější 
stejnojmenný festival. 
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….Po slavnostním zahájení festivalu byla uvedena premiéra domácí scény Bratříčci svatého 
Františka. Lyrické laděné představení směřující zejména k předškolákům, ale nejen k nim, 
přiblížilo putování Františka z Assisi, jak ho pěkně ztvárnil stále usměvavý a ke všem vlídný 
přítel všeho živého na Zemi (František Herc) a jeho stejně rozesmáté a krásou božího světa 
všude vůkol jako on uchvácené průvodkyně (Barbora Dobišarová – Klára a Kateřina 
Höferová – Anděl). A samozřejmě: hezká řádka zvířátek a vůbec živočichů, jak se s nimi svatý 
František v době, kdy ještě nevěděl, že bude svatý, při svých cestách setkával. Pavel 
Hubička je překladatelem textu, současně autorem výpravy, režisérem Jacek Poplawski, 
autorem hudby Pavel Helebrand, dramaturgická spolupráce Eva Janěková. Úvodní hra 
festivalové přehlídky nabídla dost veselých momentů, které malé diváky rozesmály i naladily 
k vlastnímu vstupu. Hlavně však hra vrcholící narozením jezulátka přítomné uvedla a naladila 
do té správné atmosféry blížících se Vánoc. 

 

 

Recenze Ronja, dcera loupežníka 

 

Občasník Jaroslava Štěpaníka (No 24)  

Divadelní noviny 23. října 2021 

 

Brněnské Divadlo Radost uvedlo pohádkovou hru Ronja, dcera loupežníka. Atraktivní 
inscenace s výbornými výkony domácího hereckého souboru je dílem tvůrčího týmu, v němž 
převažují polští umělci. 

Vedení Divadla Radost k přípravě inscenace v Brně oslovilo polské kolegy a přátele. Režie se 
chopil Konrád Dworakowski, který má za sebou množství pozoruhodných inscenací. Z jeho 
působení uveďme alespoň, že v letech 2003-2005 byl uměleckým manažerem Loutkového 
divadla Guliwer ve Varšavě a v letech 2009-2019 generálním a uměleckým vedoucím 
Loutkového a hereckého divadla Pinokio v Lodži. 

Scénografkou inscenace je Martyna Štěpán Dworakowska, která také jako kostymérka 
spolupracuje s polskými, českými a maďarskými divadly. Autorem hudby je Piotr Klimek, 
známý hudební skladatel, muzikolog a vysokoškolský pedagog. 

 

Hned úvod až fascinující melodií písně v podání ženského dua (Barbora Dobišarová – Lovisa 
a Eva Koupová – Undisa) vtáhne diváky do loupežnické společnosti.  Od prvního pohledu i 
poslechu je to drsná cháska, z níž cítit závan severu, silně odlišný od třeba českého Rumcajse 
či Sarky-Farky. Vše, samozřejmě nejvíce otec, žije očekáváním narození syna, který jednou 
převezme loupežnické žezlo. Příchod dcery, zajímavě režijně uchopený, je však stejně vítán, a 
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čas brzy ukáže, že nebude žádnou křehotinkou. Režisér invenčně využívá zkušenosti z 
loutkové scény. Je také pedagogem na katedře loutkářského umění Divadelní akademie ve 
Varšavě... 

….Dynamická, rychlá pasáž, v níž narozené dítě nejprve rodiči, poté dalšími členy loupežnické 
party za pomoci vedení blízkých rukou vedoucích je jako loutku, pod nimi ožívá, osvojuje si, 
čeho mu v životě bude třeba.  Vtipně a originálně lve svižném tempu a sledu, můžeme vnímat 
nápaditý obraz průběhu sociálního učení. Dworakowski „z téže škatulky“ vynalézavě čerpá i 
dál, například když šňůra slouží jako spojení, pojítko určující meziosobní distanci, stává se 
záchranným lanem i vzájemným poutem, rychlou proměnou se přetvoří v provazy ohraničující 
zápasnický ring. A sama scéna si neklade přílišné požadavky, atmosféru vytváří osvětlení a 
zejména hudba a veškeré užité zvuky. P. Klimek hovoří o jednotě celku auditivního kontextu…. 

….Výkon celého hereckého souboru byl výborný a kompaktní, vydali ze sebe maximum, 
odměnou byl divácký aplaus i ohlas. Uznání se jim dostalo také od polských umělců, kteří 
ocenili jejich nasazení a muzikální a pohybovou vybavenost. Pochvalu si nepochybně zaslouží 
v titulní roli hostující Mariana Kučíková svým podáním nebojácné, samorostlé, trochu 
tvrdohlavé, především na sebe spoléhající Ronji, dcery loupežníka. Třeba také říct, že tvůrčí 
tým s hosty z blízké a přátelské země byl pro brněnské divadlo a celý soubor přínosem, 
zajímavou zkušeností i motivací. Podobná zdařilá hostování přinášejí prospěch oběma 
stranám. 

 

Mudrování (nejen) nad divadlem (No.691) 

Jaroslav Tuček, 23.října 2021 

…. Divadlo Radost je v obležení. Děti s rouškami na tvářích, rodiče s lejstry o bezúhonnosti 
zdraví, kvas a shon. Je vyprodáno. Sedím v desáté řadě. Sleduji ten shon shora… 

….Věru, trochu jiná divadelní poetika, než jsme v Radosti zvyklí vídat. Skvěle řešená scéna i 
výtečné kostýmování spolu se zvukově světelnými efekty podtrhují atmosféru drsného 
strašení. I písně jsou dravější. Jejich slova útočnější. Nápaditá režie dává aktérům prostor k 
bohatšímu vykreslení charakterů postav… 

…..Představení má úspěch. Potlesk je však limitován silou dětských ruček a rouškami, které 
berou dech… 

…. všichni hráli skvěle….. po výtečné inscenaci Hamleta bude brzy i Ronja patřit mezi skvosty 
šperkovnice divadla pro děti a mládež 

 

 

Ronja, dcera loupežníka - ohlasy diváků  

David Elicer  

ZŠ Sokolnice, 5. října 2021 
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 ….dnes jsme byli na veřejné generálce představení Ronja, dcera loupežníka. Sice jsme po 
skončení poseděli, ale tak nějak si každé divadlo, film, koncert apod. zpracovávám v sobě 
delší dobu, proto bych všechny své myšlenky ještě spojil v jeden text a napsal Vám. Co mě 
tedy zaujalo, ve zkratce, bodově, abych nezdržoval :) 

Zprvu jsem se trochu zalekl začátku a chystaného porodu, ale zinscenované to bylo krásně, 
pro děti nenásilnou formou.  

Trochu mě překvapily střelné zbraně, ale nakonec jsem tu "modernizaci" přivítal - moderní 
pistole, lyže a lyžáky, dalekohled...to vše děti znají a spíš jim to připomene spojení s dnešní 
dobou, se současností. 

Zobrazení postav - nejsou černé, nebo bílé. Navenek mohou být drsní, chvílemi krutí a zlí, 
uvnitř ale milí, milující své blízké, zároveň ale i chybující. 

Přiblížení dnešních všedních problémů dětem, občas složité vztahy v rodině, rozdělení 
společnosti, nevraživost mezi lidmi.... 

Celým představením prostupovaly silné emoce, pomocí (pro mě skvělé) hudby, hereckým 
ztvárněním a kulisami se střídaly pocity štěstí, strachu, smutku...vše k sobě krásně "sedělo", 
vše dohromady skvěle fungovalo. Tedy alespoň na mě.  

Úžasně jsem se při hře bavil, našel jsem si tam od všeho kousek, byl tam vtip, byly tam vážné 
věci, rodičovská láska, silná sounáležitost v rodině, ale i rodinné rozpory, uRonjil jsem i slzu, s 
citem, ale se vší pokorou byl přiblížen vznik života (kromě porodu krásná pasáž s malou 
Ronjou jako loutkou), ale i smrt. Oceňuji také, že celé představení nebylo pojato jako vyloženě 
dětské, bylo to takové, podle vzoru rodinný film, rodinné divadlo - určené pro dospělé i děti. 
Těžko soudit a předvídat pro jak staré děti je toto představení vhodné. Dívám se na to totiž 
mýma očima a dnešní děti jsou na tom úplně jinak, než jsem byl v jejich věku já, dostávají se k 
více informacím, žijí zkrátka v jiné době.... jsou jakoby napřed. Myslím si, že si tam většina, 
ne-li každé dítě, najde něco pro sebe, něco, co je jim blízké, ať v tom dobrém nebo v tom 
špatném, něco, s čím se setkali, setkávají, něco, co je osloví. A rozhodně si myslím, že budou 
vnímat ty emoce, které z jeviště srší do hlediště. Určitě by bylo dobré si o této hře poté s 
dětmi popovídat, možná by stálo za to připravit nějaký materiál s tématy, kterých se 
představení týkalo, co řešilo, co se snažil třeba režisér přiblížit, předat, na co poukázat... 

No rozhodně jsem rád, že mi bylo umožněno představení vidět. Skvěle jsem se bavil, vyřiďte 
prosím mé díky a poklonu všem, co se na vzniku představení podíleli. Držím pěsti, ať máte co 
nejvíce spokojených diváků a předávejte všem lidem co nejdéle tyto "vznešené" a 
nezapomenutelné zážitky a prožitky. 

 

Recenze Plavba za duhou 

Klauniáda praštěné rodiny a milá plavba pro nejmenší 

Jana Soukupová MF DNES 
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….Divadlo pro úplně nejmenší děti, zvané miminí, má v Brněnské Radosti už vlastně tradici. 
Plavbu za duhou režírovanou uznávanou loutkářkou Dorou Bouzkovou umístili divadelníci 
logicky do své scény v „lodi“, kde před časem sídlilo zdejší Muzeum loutek… 

…před vším ostatním klobouk dolů. Především tedy před scénou Matěje Formana z velké 
látkové „stavebnice“, v níž se v nenásilné hře pro nejmenší prcky tvoří postupně brána, loď, 
ponorka, domečky, sedátka, vláček, autíčka… a do dokonce se u toho daří udržet i určitý děj, 
podkreslený milou hudbou Marka Doubravy. 

 Zabavit celou hodinu úplně malé děti, které tvůrcům opravdu nic neodpustí, je umění, které 
v Radosti zase jednou zvládli. Navíc s vtipem a opravdu milými výtvarnými nápady. 

 

 

Recenze 24.října 1942 

Mudrování (nejen) nad divadlem (No.695) 

Jaroslav Tuček, 25.října 2021 

….Po schodech sestupuji do sklepní sloje Malé scény Divadla Radost. Na desce velkého stolu 
čtu nápis: 24. říjen 1942. 

Múza šeptá, aby nenarušila pietní ticho: Tohoto dne, ve válečném roce 1942, byli v 
koncentračním táboře Mauthausen popraveni ti, kteří napomáhali československým 
parašutistům s přípravou atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. 

Z černých závěsů se vynořují herci se zářícími notebooky v rukou, komentátoři Petr 
Šmiřák a Dušan Hřebíček, zároveň představitelé dvojice aktérů akce Antropoid Gabčík – 
Kubiš. 

Z reproduktorů zní sladce lyrický šlágr Lili Marleen, na velkoplošné obrazovce se objevuje 
podobizna Hitlerova oblíbence, protektora Heydricha, strůjce konečného řešení nejen 
židovské otázky. Herci čtou, hrají, odkrývají strastiplnou historii Československého státu a 
Evropy…. 

…. Vyschlo mi v ústech. Tempo koláže je zběsilé. Výkony herců sugestivní. Škrabot hudebních 
podkresů a deformovaná hulákání autentických projevů mi nahání husí kůži…. 

Vynikající scénická koláž má doslov. Je jim dialog polského novináře Mariusze Szczygieła s 
českým návštěvníkem pražské restaurace. Věhlasný esejista vychvaluje chrabrost a odvahu 
Kubiše a Gabčíka. Pražský štamgast mu oponuje: Vždyť to zbabrali. Automat nevystřelil a 
granát vybuchl vedle auta. 

Ale oni ho zabili, říká novinář. 

Nezabili. Zemřel na otravu v nemocnici. 

Věru, je těžké být v Čechách hrdinou, uzavírá story polský esejista. 
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Na obrazovce čtu: Věnováno těm, kteří zemřeli, abychom my mohli žít. 

Dva herci se děkují, dlouho tleskám, diváci též. Odcházím rozechvělý. 

Skvělé představení, tedy spíše dokument přednášený dobře zapamatovatelnou formou. 

 

 

 

Recenze Hamlet on the Road 

 

Občasník Jaroslava Štěpaníka (No.17)  

Divadelní noviny 23. října 2021 

 

… Na maringotce nebylo možno přehlédnout nápis, současně název inscenace – Hamlet on 
the Road - příbuznosti či blízkosti kočujících divadelníků s beatnickou generací, která na sebe 
strhla pozornost v půli 20. století. 

Sama maringotka, zhmotnělý symbol putování, cest a volnosti, je zbudována tak, že 
umožňuje měnit místa působení, dorazit s představením na různé štace. V Brně se ještě 
představí na Moravském náměstí, dalšími reprízami pak na Letní scéně Kraví hory… 

…. Autorem hudby je rockový hudebník a skladatel Tomasz Lewandowski, jeden ze dvou 
polských členů tvůrčí skupiny divadla. Volba určitě vyšla. Hutným textům i inscenaci dodala 
hudba říz…. 

… Inscenační tým mohl stavět na kvalitním a dobře připraveném hereckém souboru. Ten jako 
celek v nových nárocích a jinak stavěných rolích obstál velmi dobře. František Herz (Hamlet) 
byl výborný. Přesvědčivé, navíc v ostrém vzájemném kontrastu, zvlášť hudebním a pěveckým 
projevem, byly Barbora Dobišarová (Ofélie) a Kateřina Hoferová (Gertruda). Roli Horacia, 
uhrančivého hybatele děje, sehrál, jak již řečeno, Dalibor Dufek. Představitelem Claudia 
je Vilém Čapek, Polonia Jiří Skovajsa a Hrobníka Martin Cenek. 
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Velmi přesnou rukou vedla herce polská režisérka Joanna Zdrada, pečlivě dbající zvolené 
dramaturgické linie a stylu inscenace. Z představení, v němž probleskoval černý humor, bylo 
zřetelné, že v pozadí všeho dění stál týmový přístup. Byl patrný v interakci i souhře všech 
aktérů. Zdá se, že „on the road“ s Hamletem se sešla parta, která si rozuměla. Vytvořila tým, 
kterému to společně klapalo. Herci zvládli i obsluhu loutek vyrobených v ateliéru divadla, 
jimiž charakterizovali aktéry hry a jejich vzájemné vztahy. Sami často do děje vstupovali. 
Závěrečná mordscéna s překvapivým, možným závěrem náležela právě živým aktérům. Do 
doby, než o život přišli…  

 

Hamlet on the Road 

Jana Soukupová, MF Dnes, 10. září 2021 

 

…Dospělý divák však může ocenit konečné dodržení původního hamletovského příběhu (byť 
sestříhaného), který ovšem autor s režisérkou Joannou Zdradou zcela přetavil do podoby 
jarmarečního morytátu i se zajímavě a vtipně uplatněnými loutkami… 

 

 

Divadlo Radost on the Road 

Jana Cindlerová, pro časopis Tvořivá dramatika, č.3/2021 

 

…Na konci uplynulé zpřetrhané divadelní sezony se vřítila na brněnský divadelní repertoár 
shakespearovská adaptace s atraktivním názvem, kterou představilo „dětské“ Divadlo 
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Radost: Pavlem Trtílkem upravený text Hamleta inscenovala hostující polská režisérka Joanna 
Zdrada s hudbou svého polského kolegy Tomasze Lewandowského a ve scénografii ředitele 
divadla Pavla Hubičky. Nyní má za sebou Hamlet on the Road – po červnové premiéře (18.6.) 
odložené z konce května – i řádku letních repríz. A rozhodně stojí za pozornost: nejen sám o 
sobě, ale i jako reprezentant nového uměleckého vedení a jeho tvůrčího směřování. Neboli je 
to i samotné Divadlo Radost, které se nachází „on the Road“. Hned na počátku přinesla nová 
etapa dvojí úskalí: navázala na rekordně dlouhé vedení Vlastimilem Peškou, trvající bezmála 
tři dekády, a započala během pandemického bezčasí. A rovnou dodejme, že z obojího Radost 
vytěžila… 

…poutavá hudba je jedním ze základních stavebních kamenů jevištního kusu, jeho základní 
scénografickou položkou je bohatě zdobená, roztomile kýčovitá maringotka. Ta je navíc zcela 
funkční, tedy ji lze využít pro princip divadla na divadle nejen na domovské scéně Radosti, ať 
už interiérové či exteriérové (divadelní dvůr), ale i ke skutečným hamletovským cestám do 
širokého okolí… 

…Ambiciózní hamletovský projekt je…třetím jevištním dílem nového uměleckého vedení 
(předcházely Kráska a zvíře v režii Marka Zákosteleckého a Bratříčci sv. Františka v režii Jacka 
Poplawského a s hudbou Pavla Helebranda). Soubor se zde tedy představuje do jisté míry již 
nově zformovaný, a to i spoluprací s hostujícími tvůrci. To, čím inscenace diváka zaujme, 
snese pak označení superlativy: obrovské nasazení všech osmi protagonistů, hbitě se 
střídajících na jevišti, výborně zpívajících, ovládajících řadu nástrojů) a průběžně a jakoby 
mimochodem se transformujících do originální kapely, jejíž samostatný koncert by jistě 
nejeden divák s chutí navštívil a nejeden song si jistě pobrukoval nejen při odchodu z divadla. 
Skvělá souhra – ba „společná hra“ (i ve smyslu „hraní si“) – se týká i herectví… 

 

 

 

…Z nejpůsobivějších hereckých kreací – navíc "držících" celek – zmiňme především poetickou i 
drsnou Ofélii Barbory Drobišarové, ďábelského principála Horatia v podání Dalibora Dufka či 
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atraktivního sympatického Hamleta Františka Herze. Obrovský potenciál se zde vyjevuje 
v Hubičkově záměru, jak mi jej formuloval: komponovat tvůrčí týmy tak, aby dokázaly 
"vytáhnout" ze souboru, resp. jednotlivých herců to, v čem vynikají, co je jejich silnou 
stránkou (v Hamletovi se to podařilo především jednak obsazením, jednak špičkovou realizací 
hudební složky, kterou s protagonisty autor hudby sám připravil… 

…Souhrn všech zmíněných titulů, umělců a naznačených trendů ukazuje základní snahu 
nového vedení (a dodejme, že vědomou a systematickou): otevřít divadlo Radost, a to 
směrem ven i dovnitř. Projevuje se spoluprací s rozmanitými pozoruhodnými tvůrci, včetně 
zahraničních, oslovováním širších cílových skupin, také rozmanitými tvůrčími postupy 
(laboratorní způsob přípravy inscenace Kráska a zvíře, celkově posílený autorský přístup 
celého souboru) – a konečně i realizací vlastního komorního (mezinárodního) festivalu na 
přelomu listopadu a prosince, kde divadlo prezentuje ty inscenace, jejichž premiéry 
v důsledku lockdownu neproběhly…. 

…Součástí mnohasměrného otevírání divadla Radost je i jedna z nejzajímavějších a 
nejsympatičtějších novinek, která by vlastně v případě moderního divadla pro děti a v situaci 
celosvětově etablujícího se uměleckého vzdělávání vůbec novinkou být neměla: Radost je od 
března letošního roku členem Asociace divadelních lektorů a od počátku aktuální sezóny 
nabízí i systematickou péči o publikum formou divadelního lektorství… 

…Divadlo Radost je radostně ´on the Road´: stejně jako se při Hamletovi bavily nejen děti a 
s nimi celá rodina, ale i nahodilí kolemjdoucí na Moravském náměstí, vábí rozšiřující se 
divácké skupiny na svůj stylově rozšiřující se repertoár i mimorepertoárovou nabídku, které 
připravují rozmanité tvůrčí týmy za využití rozmanitých postupů. – Vypadá to dobře. Budeme 
jeho cesty sledovat… 

 

 

Ohlasy v zahraničí 

 

5. Subiektywny Alfabet Teatralny 2021 wg Arama Sterna 

Teatr dla Wszystkich online, 27.prosince 2021 

 

V „5. Subjektivní divadelní abecedě 2021“ polského divadelního kritika Arama Sterna, která 
mapuje nejzajímavější osobnosti a divadelní představení uvedená v minulém roce v Polsku, 
se ocitl náš Hamlet hned v několika kategoriích.  

Za herecké výkony byli nominováni: Kateřina Höferová, Dalibor Dufek a František Herz. Za 
režii Joanna Zdrada, za scénografii Pavel Hubička, za hudbu Tomasz Lewandowski a Pavel 
Hubička za kostýmy. 



Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2021   Strana 37 (celkem 105)   
 
 

 Především ale byl Hamlet on the Road zařazen mezi deset nejlepších inscenací v Polsku v 
roce 2021, a to jako jediné představení ze zahraničí. 

 

A jak AKTORKA 

• Kateřina Hoferová, Gertruda w spektaklu „Hamlet on the road” (2021), reż. Joanna Zdrada, 
Divadlo Radost z Brna; 

 

A jak AKTOR 

• Dalibor Dufek, Horacjio w „Hamlet on the road” (2021), reż. Joanna Zdrada, Divadlo Radost 
z Brna; 

• František Herz, Hamlet w „Hamlet on the road” (2021), reż. Joanna Zdrada, Divadlo Radost 
z Brna; 

 

K jak KOSTIUMY 

Pavel Hubička w „Hamlet on the road” (2021), reż. Joanna Zdrada, Divadlo Radost z Brna; 

 

M jak MUZYKA 

• Tomasz Lewandowski, w „Hamlet on the road” (2021), reż. Joanna Zdrada, Divadlo Radost 
z Brna; 

 

R jak REŻYSERIA 

• Joanna Zdrada, „Hamlet on the road” (2021), Divadlo Radost z Brna; 

 

S jak SCENOGRAFIA 

• Pavel Hubička, „Miłość do trzech pomarańczy” (2019), reż. Paweł Aigner, Teatr Animacji w 
Poznaniu // „Hamlet on the road” (2021), reż. Joanna Zdrada, Divadlo Radost z Brna // 
„Wielkie mi coś” (2020), reż. Marta Guśniowska, Opolski Teatr Lalki i Aktora 

 

S jak SPEKTAKL (najlepsza 10 – alfabetycznie) 

• „Biblia: Próba” (2021), reż. Jernej Lorenci, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu; 

• „Fanny i Aleksander” (2020), reż. Łukasz Kos, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy; 
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• „Ginczanka. Przepis na prostotę życia” (2020), reż. Anna Gryszkówna, Teatr Łaźnia Nowa / 
Teatr na Plaży w Sopocie; 

• „Hamlet on the road” (2021), reż. Joanna Zdrada, Divadlo Radost w Brnie; 

• „Katyń. Teoria barw” (2021), reż. Wojciech Faruga, Teatr Polski w Bydgoszczy; 

• „Krótka rozmowa ze Śmiercią” (2020), reż. Marcin Liber, Teatr im A. Fredry w Gnieźnie; 

• „Lalka” (2021), reż. Radosław Rychcik, Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie; 

• „Maszyna” (2021), reż. Jagoda Szelc, Teatr Polski w Bydgoszczy; 

• „Twarzą w twarz” (2021), reż. Maja Kleczewska, Teatr Powszechny w Warszawie &amp; 
Teatr Polski w Bydgoszczy; 

• „Wiśniowy sad” (2021), reż. Andro Enukidze, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie; 

 

 

 

 

"Hamlet" jakiego nie było 

Anita Nowak www.e-teatr.pl, 18. října 2021 

Genialnym spektaklem, choć w zgoła innym klimacie i formie zrealizowanym był „Hamlet on 
the Road” z Teatru Radost w Brnie. Grand Prix Festiwalu. Piękna, stylowa, utrzymana w 
klimacie epoki, a przy tym bardzo funkcjonalna, bo pozwalająca na wiele ciekawych 
rozwiązań inscenizacyjnych scenografia, Pavla Hubicki, zniewala pomysłowością. A 
przecudnej urody duże marionetki grają równolegle z aktorami. Działanie postaci jest tak 
intensywne, że nie wiadomo czyj przekaz jest silniejszy- lalki czy człowieka, bo że dopełniają 
się wzajemnie jest pewne. Aktorzy śpiewając, grają na instrumentach, a dźwięki są ściśle 
zsynchronizowane z przekazem wizualnym. Przedstawienie jest gęste od oryginalnych 
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działań, ale przy tym bardzo spójne, jednorodne, nieprzeładowane żadnym z elementów. 
Reżyserkę Joannę Zdradę należałoby za to przedstawienie ozłocić, bo jej w tym największa 
zasługa. Ale i choreograf Petr Nusek i aktorzy mają w tym sukcesie swój udział. 

Ten „Hamlet” i „Rutka” to przedstawienia, które z tą  edycją Festiwalu będą mi się kojarzyć 
po wsze czasy.  

 

Hamlet, jaký ještě nebyl  

„Geniálním představením, přestože zrealizovaným ve zcela jiném pojetí a formě, byl „Hamlet 
on the Road“ z Divadla Radost v Brně. Grand Prix festivalu. Pěkná, stylová a zároveň velmi 
funkční scénografie Pavla Hubičky, umožňující spoustu inscenačních řešení a uchvacující 
nápaditostí. Překrásně půvabné, velké marionety hrají souběžně s herci. Akce postav jsou tak 
intenzivní, že není zřejmé, čí sdělení je silnější – loutky nebo člověka, neboť to že se spolu 
navzájem doplňují, je jisté. Herci zpívají i hrají na hudebních nástrojích a zvuk je přesně 
synchronizován s vizuální informací. 

Představení je nasyceno originálními akcemi, ale přitom je velmi konzistentní, jednotné a 
žádný z elementů v něm nepřevažuje nad zbývajícími. Režisérka Joanna Zdrada by za to 
zasloužila pozlatit, neboť v tom spočívá její největší zásluha. Ale i choreograf Petr Nůsek a 
herci mají na tomto úspěchu svůj podíl. 

„Hamlet“ a „Rutka“ jsou představení, která se mi s touto edicí Festivalu budou spojovat na 
věčné časy. 

 

 

 

Reportáž o  Festivalu Radosti pro maďarský odborný magazín ArtLimes 2022/1 

 

Boráros Milada 

AZ ÚJ VÍZIÓK ÉS AZ ÖRÖM FESZTIVÁLJA 

 

A brnói Divadlo Radost (Öröm Színház) a magyar bábos szakma számára a talán kevésbé 
ismert, de a cseh kontextusban jelentős professzionális bábszínházak sorába tartozik. 1947-
től működik folyamatosan, számos meghatározó művészeti korszaka volt, és a mai napig 
fontos helyet foglal el a cseh bábos kultúrában. A morva metropolisz hangulatos központja 
közelében álló tágas épületben – ahol a négy különböző színpadi tér mellett a színház 
bábmúzeuma és hangstúdiója is található – jelenleg izgalmas változások zajlanak. A színház 
műsorát a kilencvenes évek közepétől jellemző zenés, szórakoztató produkciók időszaka 
véget ért. 2020 júliusában új vezetőség vette át az irányítást, mely - az előzőtől radikálisan 
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eltérő - művészeti koncepcióját nem csak előadásain keresztül mutatja be, hanem a 
pandémia okozta korlátozások ellenére megszervezett, ambíciókkal teli nemzetközi 
fesztiváljának programjában is. Az általuk prezentált új művészeti víziókról, egy kortárs 
európai bábszínházzá válásról, a fesztivál megvalósult programjáról és hosszú távú terveikről 
számol be írásunk. 

 

A fesztivált 2021. november 24-e és december 2-a között rendezték meg. A nyolc 
fesztiválnapon a 14 tervezett előadásból közönség végül 13-at nézhetett meg. Közülük öt 
külföldről (a lengyel Grupa Coincidentia, Teatr Baj Pomorski és Tadeusz Wierbicki, a holland 
Cat Smith Company és a litván Vilniaus Teatras Lélé), öt cseh intézményekből érkezett (Naivní 
Divadlo, Divadlo Drak, Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Polárka és Loutky bez hranic), három 
pedig a Radost Színház új produkciója volt. A fesztivál számos előadása korábban már 
jelentős elismerésben részesült az európai színházi szemléken…. 

 

 

 

Milada Boráros 

NOVÉ VIZE A FESTIVAL RADOSTI 

Brněnské Divadlo Radost je pro maďarské loutkáře zatím ještě poměrně neznámé, v českém 
kontextu ovšem patří k významným profesionálním loutkářským institucím. Funguje 
nepřetržitě od roku 1947, prošlo řadou významných uměleckých období a v rámci české 
loutkářské kultury dokázalo zaujmout významné místo. V jeho rozsáhlé moderní budově 
nedaleko centra moravské metropole jsou k dispozici čtyři jevištní prostory, vlastní loutkové 
muzeum a nahrávací studio. V současnosti zde probíhají velmi zajímavé programové změny, 
které ukončují období hudebně zábavných produkcí trvající od začátku devadesátých let. 
Nové vedení divadla přitom svou uměleckou koncepci - od té předchozí radikálně odlišnou - 
neprezentuje pouze prostřednictvím pojetí svých nově vznikajících inscenací, ale i v 
ambiciózním projektu vlastního mezinárodního loutkářského festivalu, který nedávno i na 
vzdory pandemickým omezením uspořádalo. Tato reportáž pojednává právě o nových 
uměleckých vizích a nasměrování divadla k proměně v profesionální loutkářskou instituci 
středoevropského významu, o programu úvodního ročníku Festivalu Radosti i o představách 
jeho budoucí podoby, které mají tento záměr odrážet. 

 Festival se uskutečnil mezi 24.listopadem a 2.prosincem 2021.  Obecenstvo mohlo v rámci 
osmi festivalových dnů shlédnout z původně plánovaných čtrnácti celkem třináct představení. 
K vidění bylo pět inscenací zahraniční produkce (tři polské - Grupa Coincidentia, Teatr Baj 
Pomorski a Tadeusz Wierbicki, Cat Smith Company z Holandska a Vilniaus Teatras Lélé z 
Litvy), pět z významných českých loutkových divadel (Naivní divadlo, Divadlo Ostrava, Divadlo 
Drak, Divadlo Polárka a Loutky bez hranic) a tři inscenace z vlastní dílny Divadla Radost, 
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vzniklé na základě nové dramaturgické koncepce divadla. Řada inscenací uvedených na 
festivalu získala ocenění na důležitých evropských přehlídkách…. 

….. Naplnit tento záměr se pořadatelům rozhodně podařilo. Na festivalu bylo možné v 
různých variantách obdivovat hru tradičních českých marionet, hru loutek plochých, 
stínových, manekýnů, masek, muppetů, kentaurů i animaci nejrůznějších objektů, materiálů a 
artefaktů v různé formě kombinace se hrou živých herců. Tyto techniky se uplatňovaly jak ve 
velkoformátových, mnohoplánových a proměnlivých scénografiích, vlastních originálních 
divadelních prostorech i v rámci minimálních jevištních objektů v celosouborových podáních, 
ve hře tří-čtyř herců nebo sólistů. I co se týče zastoupení  žánrů a stylů byla programová 
nabídka skutečně pestrá: viděli jsme půvabné zpracování křesťanské legendy, groteskní 
parafrázi Romea a Julie umístěnou do doby kamenné,  Hamleta v podání kočovného souboru 
ve formě “funeral musical”, autorské představení o příběhu a tradicích vlastní rodiny s prvky 
obřadů, dobrodružnou  “ekologickou fantasy”, hudební laboratoř, experiment s formami 
odráženého světla, osobní zpovědi i zpracování klasických příběhů světové dětské i divadelní 
literatury… Většině inscenací se přitom podařilo zaměřit se na neomšelá, aktuální témata, 
která se více či méně týkají nás všech. I když se jejich tvůrci nebáli poukázat na určité životní 
těžkosti a nesnáze, v zásadě se soustředili na jejich pozitivní a inspirující vyznění. Mezi 
zpracovanými tématy se tak objevila například následující:  potřeba nalézání cesty k 
vzájemnému pochopení a usmíření, věčný sklon lidí k rozpoutávání svárů a pomsty, přijetí 
smrti jako přirozené součásti života, sužující dilema nutnosti volby a zodpovědnosti za ni, 
konfrontace s důsledky naplnění našich vlastních snů a přání, mechanizmus fungování a 
ovládání strachu, hledání bezpečí a potřeba domova, hrozba záhuby živého světa a hrdinství 
všech, kdo se jí snaží zabránit, těžkosti vyplývající z otevřeného odmítnutí hodnot 
vyznávaných  vlastní rodinou, hledání nových zdrojů radosti po ztrátě životního snu, 
tragikomické důsledky závislosti na vlastním pocitu moci…Skutečně barvitý, inspirující 
program festivalu jen potvrdil, že potence moderního loutkového divadla je skutečně 
nedozírná a že jeho tvůrci si mohou svou vlastní cestu k diváckým srdcím hledat v 
nepřeberném množství vzrušujících přístupů.  

…. Program festivalu nabídnul jednak řadu inscenací vyprávějící své příběhy prostřednictvím 
citlivé práce s více či méně tradičními, figurativními, po řemeslné stránce perfektně 
vyvedenými loutkami, ale zároveň potvrdil sílící zájem tvůrců o animaci nefigurálních, 
abstraktních médií, které rozšiřují možnost realistického ztvárňování příběhů o metaforické 
ztělesňování abstraktních pojmů, vnitřních procesů, stavů, pocitů nebo atmosfér. Tvůrci a 
diváci tak mohli společně zkoumat nejen svou zkušenost s uchopitelnou skutečností, ale i s 
jejími její skrytějšími vrstvami a vzájemnými souvislostmi jejich vzájemného působení. Snad 
nejvýraznějšími představiteli post-tradičního tvůrčího přístupu s využitím výtvarné abstrakce 
byla představení z Polska, z Čech pak například inscenace přivezená Divadlem Drak.  Jako 
příklad mohu uvést představení Straszka pospolita (Strašilka obecná) nezávislé divadelní 
skupiny Grupa Coincidentia, které se zaměřilo na prozkoumávání mechanizmu strachu, jeho 
původu, prožívání a možnosti jeho překonání. Například pomocí animace velkého, do 
prostoru zavěšeného smotku vázacího drátu, balicího papíru (a velké dávky humoru) 
ukazovalo práci vnitřních struktur našeho mozku zodpovědných za vytváření pocitu strachu, o 
něco později prostřednictvím groteskní muppet-show nechalo svou zkušenost s prožívaným 
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strachem vyjádřit nejrůznější vnitřní orgány, ale používalo také řadu jiných prostředků, např. 
artefakty, obří i docela mrňavé loutky, fólie nebo překvapivou optickou hru scénických 
objektů. Tvůrci této osvěžující, skvělou živou hudbou doprovázené vizuální koláže používali 
také i nejrůznější typy jevištní hry a textů - od pseudovědecké přednášky přes líčení snů, 
vyprávění autentických příběhů i pohádek, dialogy loutek i živých herců až po říkanky nebo 
improvizované komentáře. Jiné polské představení, inscenace s názvem Písmeno I (Litera I) 
autora a zároveň herce Tadeusze Wierzbickeho (která byla v roce 2017 k vidělní na 
Mezinárodním festivalu stínového divadla Karakulit v maďarském městě Pécs) se přímo 
soustředila na hru a experimentování s technikou zrcadlení a proměn různých forem 
odraženého světla spíše než na konkrétní tematický okruh. Wierzbicki odraženým světlem 
ztělesněnou, do tvaru písmenka “i” zjednodušenou lidskou postavičku a stejnou technikou 
naznačené prostředí stavěl ve volném sledu animovaných obrazů do nejrůznějších 
groteskních vztahů a mikrosituací.  I tvůrci třetí inscence dovezené z Polska s názvem 
“Laboratorium dźwieku” z producer souboru Teatr Baj Pomorski se rozhodli pro vynechání 
klasického příběhu a soustředění se na hru s formou - v centru jejich jevištní akce bylo 
ozvučování podivuhodných laboratorních zařízení vyrobených z hudebních nástrojů a 
vytváření zvláštních zvukových kompozicí…. 

… i přes důsledky pandemických opatření, se Festival Radosti hned od svého úvodního ročníku 
přesvědčivě vydal k úspěšnému naplnění ambiciózních vizí svých pořadatelů v budoucnu by se 
tedy rozhodně mohl stát a nepřehlédnutelnou profesionální přehlídkou současných podob 
evropského loutkového divadla, přitažlivou pro laické i odborné publikum. Ať jej v této snaze 
provází mnoho štěstí a velký zájem diváků, kolegů i podporovatelů! 
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II. ROZBORY KULTURNĚ EDUKATIVNÍ A SPOLEČENSKÉ ROLE ORGANIZACE   

Kulturně edukativní poslání divadla je primárně určeno zřizovací listinou. Hlavním účelem 

organizace je realizace divadelních inscenací pro děti, mládež a dospělé publikum s použitím 

veškerých vyjadřovacích prostředků alternativního divadla, zejména animačních technik 

propojených s činoherními prvky, či prvky hudebního divadla v celé své šíři. Za dominantní 

prvek činnosti příspěvkové organizace je  však považována především hra s loutkou.  

 

2.1. ROZBOR NÁVŠTĚVNOSTI NA DOMÁCÍ SCÉNĚ 

Tato část zprávy se soustředí na detailní rozbor aktivit divadla v hodnoceném období. Jedná 

se o rozbor činnosti, jak z hlediska interního členění na vlastní produkci a prezentaci 

hostujících souborů na domácí scéně, tak i z hlediska geografie působení domácího souboru. 

Komplexní pohled na činnost pak dotváří meziroční srovnání. Účelem této kapitoly je 

posouzení cílení produkce na diváka a získání zpětné vazby ve formě diváckého zájmu a 

odezvy.   

 

2.1.1. Vlastní produkce 

DOMÁCÍ SCÉNA - vlastní produkce 

  měr.j. skutečnost index 
21/20 

   období 2019 2020 2021 

kapacita sálů míst 497 497 497 1 

počet představení   436 128 136 0,94 

počet nabízených míst/rok míst 73 178 18 755 13 026 0,69 

návštěvnost celkem osob 64 654 16 303 11 243 0,69 

prům.návštěvnost na 1 
předst. osob 149 127 83 0,65 

% návštěvnosti   88,3 87 91,2 1,05 

tržby za vstupné celkem Kč 5 979 387 1 649 735 1 454 725 0,88 
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prům tržby na 1 
představení Kč 13 714 12 889 10 697 0,83 

průměr.cena vstupného Kč 92 101 130 1,2 

 

 Přehled scén a kapacit: 

 Velká scéna  (kapacita 227 míst) 

 Malá scéna (standardní kapacita cca 50 -  80 míst) 

 Letní scéna (kapacita v rozsahu 140 – 160 míst) 

 Scéna v Lodi (standardní kapacita  v rozsahu 30-50 míst, obvykle 40 míst)  

DOMÁCÍ SCÉNY -  aktuální období - dle hracího prostoru (vlastní produkce) 

  měr.j. skutečnost 

  období 
Velká 
scéna  

*Malá 
scéna  

Letní 
scéna* 

Loď * 

kapacita sálů míst 227 80 150 40 

počet představení   80 36 1 19 

počet nabízených míst/rok míst 11 150 1 303 58 515 

návštěvnost celkem osob 9 378 1 303 47 515 

prům.návštěvnost na 1 
předst. osob 117 36 47 27 

% návštěvnosti   84,1 100 81 100 

tržby za vstupné celkem Kč 1 201 565 168 675 4 150 80 335 

prům tržby na 1 představení Kč 15 020 4 685 4 150 4228 

průměr.cena vstupného Kč 170 170 88 170 

* kapacita scén je variabilní      

V domácích scénách bylo naším souborem odehráno celkem 136 představení, za které 

organizace inkasovala 1 454 725,- Kč. Průměrná návštěvnost dosáhla 91,2 %, což je cca 83 

diváků na jedno realizované představení. Průměrná cena vstupného na osobu tak činila 120 Kč.  
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2.1.2. Hostující soubory 

 

DOMÁCÍ SCÉNA - hostující soubory 

 

  měr.j. skutečnost index 
21/20   období 2019 2020 2021 

kapacita sálů míst 497 497 497 1 

počet představení   12 5 18 3,6 

počet nabízených míst/rok míst 2 133 1 081 506 0,47 

návštěvnost celkem osob 1 837 1 014 424 0,42 

prům.návštěvnost na 1 
předst. osob 153 203 23,5 0,12 

% návštěvnosti   86,1 93,8 83,8 0,90 

tržby za vstupné celkem Kč 226 815 139 690 47 240 0,34 

prům tržby na 1 představení Kč 18 901 27 938 2 624 0,09 

průměr.cena vstupného Kč 123 138 112 1,23 

 

V aktuálním roce jsme poskytli vlastní scény následujícím hostujícím souborům a externím 

umělcům:  

Anima Candida, Naivní divadlo Liberec, Tadeusz Wierzbicki, Loutky bez hranic, Stichting Cat 

Smit‘s Company, Theater Coincidencia, Divadlo Polárka, DLO Ostrava, Teatr Baj Pomorski, DRAK 

Hradec Králové a Vilniaus Teatras Lélé. 

Hosté realizovali celkem 18 představení, které navštívilo 424 diváků. Průměrná návštěvnost 

dosáhla   83,8 %. Celkový výnos 47 240,- Kč v poměru k 18 realizacím znamenal průměrné 

vstupné 112 Kč/vstupenka. (Tato hodnota je statisticky zkreslena požadavky hostujících 

souborů na výši vstupného, které jsou velmi variabilní). 
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Shrnutí činnosti na domácích scénách 

 

DOMÁCÍ SCÉNA - sumář (hosté + vlastní produkce) 

  měr.j. skutečnost index 
21/20   období 2019 2020 2021 

kapacita sálů míst 497 497 497 1 

počet představení   448 133 154 1,16 

počet nabízených míst/rok míst 75 311 19 836 13 532 0,69 

návštěvnost celkem osob 66 491 17 317 11 667 0,68 

prům.návštěvnost na 1 
předst. osob 148 130 76 0,59 

% návštěvnosti   88 87 90 1,03 

tržby za vstupné celkem Kč 6 206 202 1 789 425 1 501 965 0,84 

prům tržby na 1 
představení Kč 13 853 13 454 9 753 0,72 

průměr.cena vstupného Kč 93 103 129 1,25 

 

Na domovských scénách bylo v aktuálním roce odehráno celkem 154 představení s celkovou 

tržbou 1 501 965,- Kč. Průměrná návštěvnost dosáhla 90 %, což představuje 76 diváků na jedno 

realizované představení. Průměrná cena vstupného na osobu činila 129,- Kč. 

 

 

2.1.3. Geografický rozbor návštěvnosti 

 

Data jsou důležitým zdrojem  podkladů pro případná rozhodování a jednání z hlediska více 

zdrojového financování organizace.  
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Návštěvnost - poměr brněnských a mimobrněnských diváků (počty osob) 

    skutečnost 
index 21/20 

  období 2019 2020 2021 

Brno os. 30 629 8 313 5 174 0,62 

mimo Brno os. 34 025 9 004 6 870 0,76 

Celkem os. 64 654 17 317 12 044 0,70 

      

 

 

Návštěvnost - poměr brněnských a mimobrněnských diváků (%) 

    skutečnost dlouhodobý 
průměr   období 2019 2020 2021 

Brno % 47,37 48 43 46,12 

mimo Brno % 52,63 52 57 53,88 

Celkem % 100 100 100  100 

 

Diváckou veřejnost, jak vyplývá z číselných hodnot uvedených v tabulce, ve větší míře tvoří 

mimobrněnští diváci. Tato situace se poslední léta nemění. Roční průměr skladby brněnských a 

mimobrněnských návštěvníků je po zaokrouhlení 43% : 57%, dlouhodobý průměr 46 : 54%. 

 

2 .2.   ZÁJEZDOVÁ PŘEDSTAVENÍ 

 

Soubor divadla pravidelně vyjíždí s prezentací vlastní produkce mimo domovskou scénu a to jak               

k účinkováním na jiných tuzemských scénách, tak  v zahraničí. Následující přehledy poskytují 

aktuální informace o těchto aktivitách divadla. 
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2.2.1. Zájezdy tuzemské 

ZÁJEZDY - tuzemské 

  měr.j. skutečnost index 
21/20 ukazatele období 2019 2020 2021 

počet představení   30 11 10 0,9 

návštěvnost celkem osob 7 496 4 744 1 898 0,40 

počet nabízených míst/rok míst 9 745 5 256 2 137 0,40 

prům.návštěvnost na 1 
předst. osob 250 431 190 0,44 

tržby celkem Kč 575 000 240 000 113 330 0,47 

prům tržby na 1 představení Kč 19 167 21 818 11 333 0,52 

 

V rámci České republiky odehrál soubor divadla  inscenace: Hamlet on the Road, O Malence 

a Kolíbá se velryba. 

Celková tržba za 10 odehraných představení dosáhla 113.330,- Kč. Při nahlášeném počtu diváků  

1898 byla průměrná návštěvnost na jedno představení 190 diváků.  

 

2.2.2. Zájezdy zahraniční 

ZÁJEZDY - zahraničí 

  měr.j. skutečnost index 
21/20 ukazatele období 2019 2020 2021 

počet představení   0 0 1 0 

návštěvnost celkem osob 0 0 230 0 

počet nabízených míst/rok míst 0 0 250 0 

prům.návštěvnost na 1 předst. osob 0 0 230 0 

tržby celkem Kč 0 0 7 000 PLN 0 
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prům tržby na 1 představení Kč 0 0 7 000 PLN 0 

 

ZÁJEZDY 2021  – celkem 11 x  s tržbou 151 060,- Kč 

  období 2019 2020 2021 index 21/20 

počet představení   30 11 11 1 

návštěvnost celkem osob 7 496 4 744 2 128 0,45 

počet nabízených míst/rok míst 9 745 5 256 2 387 0,45 

tržby celkem Kč 575 000 240 000 151 060 0,42 

 
 
2.3.  SUMARIZACE REPERTOÁRU 
 
2.3.1. Celkový přehled 
 

Sumář divadelních realizací 

  měr.j. 
domácí produkce + hostující + zájezdová 

představení index 
21/20 

ukazatele období 2019 2020 2021 

kapacita sálů míst 497 497 497 1,00 

počet představení   478 144 165 1,15 

počet nabízených 
míst/rok míst 85 056 25 092 15 919 0,63 

návštěvnost celkem osob 73 987 22 061 13 795 0,63 

prům.návštěvnost na 1 
předst. osob 155 153 84 0,55 

% návštěvnosti     90  

tržby za vstupné 
celkem Kč 6 781 202 2 029 425 1 615 295 0,80 

prům tržby na 1 
představení Kč 14 187 14 093 9 790 0,70 
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průměr.cena 
vstupného Kč 92 92 117 1,27 

 

Za celkem 165 odehraných představení vykázalo divadlo v roce 2021 tržby ve výši 1 615 295,- 

Kč. Tržby dosažené za jedno představení při průměrné návštěvnosti 84 osob/představení, tj. 

90% návštěvnosti, činily 9 790,-  Kč. Průměrná cena vstupného v aktuálním roce činila 117,-  Kč.  

 

V roce 2021 nabídlo Divadlo Radost divákům repertoár čítající celkem 26 inscenací 

z toho: 

Pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ   14 představení 

Pro 1. stupeň ZŠ     5  představení 

Pro 3. – 9. ročník ZŠ    5  představení 

Pro dospělé a mládež    2 představení 

 

Z nabízených inscenací měla v roce 2021 největší počet repríz tato představení: 

„ Jak pejsek a kočička chystali Vánoce“  24 

„ Plavba za duhou“     19 

 „Ronja, dcera loupežníka“    12 

 „ Mach a Šebestová“                  11 

 „Pipi Dlouhá punčocha“                                               11 

„Zvědavé slůně“                 7 
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AKTIVNĚ NASAZENÝ REPERTOÁR DIVADLA RADOST V ROCE  2021 

Autor: Inscenace (odehraná vlastní 
produkce celkem vč. zájezdů, 

festivalů aj.) 

Datum 
premiéry: 

Počet 
repríz 
v roce 
2021: 

J. Čapek, Z. Mikotová O pejskovi a kočičce 6. 6. 1986 3 

P. Polák Zvědavé slůně aneb Proč mají sloni 
dlouhé choboty 

7. 5. 1997 a  

6. 3. 2012 

7 

P. Polák Tři čuníci nezbedníci 24. 9. 2004 3 

K. J. Erben, P. Nosálek Kytice 14. 4. 2012 0 

V. Peška Sněhurka a sedm trpaslíků 27. 9. 2012 4 

J. Vodňanský, P. Polák O kůzlátkách a vlkovi aneb Když jde 
kůzle otevřít 

3. 5. 1996 4 

K. Poláček, V. Peška Bylo nás pět 5. 5. 2013 0 

M. Macourek, V. Peška Mach a Šebestová 27. 9. 2013 11 

A. Kastnerova O líné babičce 17. 11. 2014 0 

L.F.Baum Čaroděj ze země OZ 8.3. 2019 1 

V. Peška Jen počkej, hlemýždi! 6.3. 2019 4 

V. Peška Jak pejsek a kočička chystali 
Vánoce 

29.11.2015 24 

V.Vančura Kubula a Kuba Kubikula 11.11.2016 5 

S.Havelka, P.Chvojka Jája a Pája 30.9.2016 4 

J. Ryšánek Schmiedtová Kao a Maki 24.6.2016 0 

J. Ryšánek Schmiedtová BU-BU-BU-BUBÁČEK 23.6.2019 0 

V. Peška Kabaret Nohavica 2.3.2018 0 

A. Lindgrenová, P. Trtílek Pipi Dlouhá punčocha 16.2.2018 11 

B. Pojar, I. Urban, V. 
Peška 

Pojďte pane budeme si hrát 5.10.2018 3 

I. Peřinová Kolíbá se velryba 23.2.2020 8 

P. Trtílek  - 
M.Zákostelecký 

Kráska a zvíře 6.11.2019 0 
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Marta Gusniowska Bratříčci sv. Františka 8.1.2021 5 

H.Ch.Andersen, 
Z.Mikotová 

O Malence 11.1.2013 1 

M. Forman Plavba za duhou 17.9.2021 19 

P.Trtílek Hamlet on the road 18.6.2021 9 

A.Lindgrenová Ronja, dcera loupežníka 1.10.2021 12 

L.Binet,M.Szczygiel 24.října 1942 24.10.2021 7 

 

 

2.3.2. Divadelní výpravy 

 

Divadlo Radost disponuje vlastním uměleckým ateliérem a výrobními dílnami v areálu 

divadla -atelier se zázemím a s krejčovskou dílnou, vybavené pracovní prostory pro řezbáře, 

malíře, stolárna a kovoobráběcí dílna. Hlavní činností zaměstnanců ateliérů je výroba loutek, 

rekvizit, kostýmů a dekorací pro vlastní produkci a realizují převážnou část specifických 

výtvarných požadavků uměleckých tvůrců v průběhu výrobního procesu divadelní výpravy. 

Příležitostně poskytují výrobní služby jiným zájemcům. 

Přes veškeré možnosti vybavení ateliéru a vysoce kvalifikované zaměstnance je však cca 20 % 

součástí divadelních výprav dodáváno externě. Většinou se jedná o výrobu hliníkových 

konstrukcí, obuvnickou tvorbu na míru dle požadavků výtvarníka, výrobu specifických paruk 

a klobouků. 

2.3.2.1. Nově vyrobené divadelní výpravy 

Přehled divadelních výprav vyrobených v aktuálním roce  - nákladovost na 
výrobu  

Název inscenace premiéra 
rekvizity, 
loutky, 

kostýmy 
dekorace Celkem  

Hamlet on the Road 18.06.2021 391 994 476 413 868 407  

Plavba za duhou 17.09.2021 88 812 124 615 213 428  

Ronja, dcera loupežníka 01.10.2021 168 284 210 093 378 378  

24. Října 1942  24.10.2021 36 719 5 366 42 085  

Celkem   685 810 816 488 3 004 595  
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2.3.2.2. Vyřazené 

 

Z repertoáru byly v aktuálním roce vyřazeny inscenace v celkové hodnotě 2 702 tis.Kč: 

vyřazené inscenace loutky+kostýmy dekorace celkem 
Limonádový Joe 259 027 119 158 378 186 
Beatles 192 971 199 999 392 971 
Kouzelná flétna 405 439 225 684 631 123 
Strakonický dudák 300 196 114 813 415 008 
Čokoládové trubičky 30 883 420 31 303 
Špalíček 145 685 115 119 260 804 
Kabaret Nohavica 294 796 135 858 430 654 
Loktibrada 107 284 54 288 161 572 
celkem 1 736 282 965 339 2 701 622 

 

2.4. LOĎ (KULTURNÍ ČINNOST) 

2.4.1. Lektorská činnost  

Provoz expozic byl pro vykazovanou návštěvnost ukončen. Zároveň je však prostor lodi určen 

pro lektorskou činnost tzv. workshopy. 

WORKSHOPY návštěvnost 

  měr.j. skutečnost index 
21/20 ukazatele období 2021 2022 2023 

počet představení   7 0  0 

návštěvnost celkem osob 72 0  0 

počet nabízených míst/rok míst 72 0  0 

prům.návštěvnost na 1 předst. osob 10 0  0 

tržby celkem Kč 11 800 0  0 
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2.4.2. Inscenační činnost – Loď 

Loď - sumář (pouze za tento projekt) 

    skutečnost Index 

21/20   období 2019 2020 2021 

produkce vč. zájezdů 
os. 2682 700 515 0,74 

Kč 182 350 59 710 80 335 1,35 

 

Celková hodnota tržeb Lodi dosáhla částky 80 335,- Kč.  

 
2.5. CELKOVÁ REKAPITULACE KULTURNĚ EDUKATIVNÍ ČINNOSTI 
 
 

CELKOVÁ rekapitulace hlavní činnosti 

    skutečnost index 
21/20 ukazatele období 2019 2020 2021 

návštěvnost os. 66 491 17 627 13 867 0,79 

tržba Kč 6 206 202 1 799 395 1 664 825 0,93 

 
 

Divadlo Radost navštívilo v aktuálním roce celkem: 13 867 osob. 

Dosažené tržby z realizací produkce a prohlídkové činnosti činily: 1 664 825 Kč. 
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III.  PLNĚNÍ  ÚKOLŮ  V PERSONÁLNÍ OBLASTI 
 

3.1. PRÁCE A MZDY 

 

3.1.1. Struktura a počty zaměstnanců  

 

 Struktura a počty zaměstnanců v průběhu období 

  
průměrný evidenční počet 

2021 
% podíl k celkovému 

kategorie 
fyzický stav 

přepočtený 
stav fyzickému stavu 

přepočtenému 
stavu 

Umělci 19,79 16,21 33,52 30,74 

THP 12,26 10,96 20,77 20,78 

Dělníci/Ostatní 
        

26,99 
    

25,57 
45,71 48,48 

Celkem 59,04 52,74 100,00 100,00 

        

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách, jakož i v přepočteném počtu dle 

jednotlivých kategorií je patrný z uvedeného číselného přehledu.  

Plánovaný průměrný přepočtený počet pracovníků v aktuálním roce ve výši 55 osob nebyl zcela 

naplněn. U některých pracovníků došlo ke změně výše úvazku či k ukončení pracovního poměru 

z osobních i profesních důvodů, a naopak byly navýšeny resp. posíleny jiné pracovní pozice 

v kontextu aktuálního programu divadla.  

Kategorii umělců tvoří herci, dramaturgové a režisér. Ostatní umělecké profese (výtvarník, 

scénárista, apod.) jsou vykonávány externími pracovníky.  

Kategorii technickohospodářských pracovníků tvoří ředitel, tajemník - personalista, ekonom, 

interní auditor, technický pracovník (provozní), pracovník vztahů s veřejností (manažer), 

propagační referent, účetní, pokladní, bezpečnostní technik.  
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Podstatně profesně různorodější je kategorie dělníků, která zahrnuje nejen obslužný pomocný 

personál, ale i odborné umělecké profese, které nejen inscenace vyrábějí (umělecký truhlář, 

řezbář, krejčová apod.), ale i realizují (zvukaři, osvětlovači, inspicienti apod.).   

  U některých pracovních pozic v organizaci není nutné naplnit plný pracovní úvazek, v 

dostatečné míře jsou zajištěny na částečný pracovní úvazek v různém poměru. V průběhu 

tohoto období došlo k přehodnocení pracovního úvazku u některých pracovních pozic.  

V tomto roce bylo u organizace zaměstnáváno celkem 5 osob ve smyslu plnění povinného 

podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle předpisu č. 435/2004 Sb., Zákon o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely tohoto předpisu a v souladu s 

předpisem č. 518/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů činil průměrný roční přepočtený počet 

zaměstnanců 52,73 osob (zaokrouhleno na 2 desetinná místa dolů), z toho povinný podíl 4% byl 

2,10 osoby. Zaměstnavatel plnil počet osob v souladu s § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona o 

zaměstnanosti formou zaměstnávání těchto osob. V hodnoceném roce činil průměrný roční 

přepočtený počet této kategorie zaměstnanců 3,14 osob.   

V lednu  roku 2022 byla  splněna  oznamovací  povinnost Úřadu práce ČR o plnění povinného 

podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v souladu s § 83 zákona o zaměstnanosti za 

období roku 2021. 

Pro účely uplatnění slevy na dani z příjmu právnických osob dle § 35 předpisu č. 586/1992 Sb. 

zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů není tento výpočet 

relevantní.  

 

3.1.2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců ve sledovaném období 

     Struktura a počty zaměstnanců - stavy  

  
počet zaměstnanců k 

1.1.2021 
počet zaměstnanců k 31.12.2021 

změna počtu 
zaměstnanců 

kategorie 
fyzický stav 

přepočtený 
stav fyzický stav přepočtený stav příchody odchody 
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Umělci 20,00 15,84 20,00 16,84 3 2 

THP 13,00 11,16 12,00 10,66 3 3 

Dělníci/Ostatní 
27,00 25,63 

     
27,00 

    
25,88 2 1 

Celkem 60,00 52,63 59,00 53,38 8 6 

            

Průměrný přepočtený stav za sledované období 1.1.-31.12.2021 činí 52,5 zaměstnance. 

Vznik nových, nebo ukončování existujících pracovněprávních vztahů uměleckých pracovníků je 

obvykle spojený s koncem divadelní sezóny.  

U ostatních pracovních pozic není fluktuace zaměstnanců určena na jednoznačně 

definovatelném základě. 

 

3.1.3.Průměrné platové třídy a průměrné mzdy za sledované období 

 

Čerpání mzdových prostředků dle kategorií    

 

  objem vyplacených mzdových prostředků v aktuálním roce 

kategorie 

platy bez 
OON a 

náhrad (PN) 

náhrady 
(PN), ušlý 
výdělek 

Celkem OON DPČ + 
DPP 

průměr na 
přepočtený 

stav 

Umělci 6 276 223 19 070 6 295 293 68 950 32 363,22 

THP 4 442 682 19 780 4 462 462 87 570 33 929,91 

Dělníci/Ostatní 7 856 730 99 080 7 955 810 210 092 25 928,20 

Celkem 18 575 635  137 930 18 713 565  366 612 29 568,90  

pozn. dle "Plnění FR ke 31.12." tj. náklady na platy/průměrný přepočtený stav zaznamenal 
vlivem zaokrouhlení statistickou odchylku celkového průměrného platu  (18 714/52,74*1/12= 
29 570,- Kč) 

 

Pracovníci jsou odměňování v souladu s platnými legislativními normami, kterými jsou: 
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- předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

- předpis č. 564/2006 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách   a správě ve znění pozdějších předpisů, který provádí předpis č. 262/2006 Sb., Zákon 

zákoník práce, ve  znění pozdějších předpisů,  

- předpis č. 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním  prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

- předpis č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Finanční prostředky na platy pro předpokládaný plný průměrný roční přepočtený stav 55 

zaměstnanců byly finančním plánem stanoveny ve výši 18 881 tis. Kč a průměrný plat na 

pracovníka 28 608,- Kč. 

Ve vykazovaném hospodářském období byly realizovány finanční prostředky na platy v celkové 

výši 18 714 tis. Kč; průměrný plat na pracovníka tedy činil 29 570,- Kč. 

Kategorii THP navyšuje uměle skutečnost, že je do ní zařazen statutární zástupce a je nutné 

přihlédnout k výši přiznané roční odměny. 

Výsledný průměrný plat za rok 2021 je i přes uvedené skutečnosti hluboko pod státním 

průměrem, zvláště u kategorie ostatních zaměstnanců – dělníků.  

Vývoj průměrné mzdy/přepoč. zaměstnance a celkových ročních platů za období 2013-2021: 

Rok Roční náklady na platy ømzda/1přepoč.zaměstnance 

2013 10 564 921 17 968 

2014 11 426 901 18 782 

2015 12 407 551 20 143 

2016 12 653 735 20 235 

2017 14 252 346 22 814 

2018 15 722 259 25 445 

2019 17 222 039 26 785 

2020 18 218 319 28 483 

2021 18 713 565 29 570 
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V roce 2013 činil objem vyplacených finančních prostředků na platy 10  564 921,- Kč a 

průměrná mzda na přepočteného pracovníka byla 17 968,- Kč. 

 

Zařazení pracovníků do příslušných platových tříd dle vykonávajících funkcí odpovídá katalogu 

prací vydaném  nařízením  vlády,  předpis  č. 222/2010 Sb., Nařízení vlády o katalogu prací ve 

veřejných službách a státní správě. 

Platové třídy odpovídají profesní skladbě. Zařazení pracovníků do platových tříd se pohybuje v 

rozpětí od třídy 2 až po platovou třídu 12, přičemž pomocný, obslužný personál je zařazen do tř. 

2 až 3, umělečtí pracovníci – herci do tř. 10 a 11 a ostatní v rozpětí tř. 4 až 12. Zařazení ředitele 

do platové třídy 13 je určeno zřizovatelem. Průměrná platová třída dle matematického výpočtu 

za divadlo celkem se pohybuje v rozpětí třídy 8 až 9. 

 

3.2. STAV NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY 2021 

BEZPEČNOST PRÁCE 

Činnost úseku BOZP a PO v Divadle Radost, příspěvková organizace se řídí platnými směrnicemi:  
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 Směrnice Bezpečnost a ochrana zdraví při práci k zajištění prověrek pracovišť Divadla 

RADOST, p.o., Bratislavská 32, 602 00 Brno z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  pro 

rok 2021 ze dne 1. července 2020. Fyzická kontrola pracovišť Divadla Radost byla provedena 

v záři 2021. 

 Směrnicí BOZP pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je zajištěno 

vydávání a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP); aktualizace 

směrnice je prováděna pravidelně v rámci potřeb organizace.  Kontrola hospodaření s OOPP 

byla provedena během prověrek BOZP v roce 2021.  

 

3.2.1. Pracovní úrazovost v r. 2021 

Ve sledovaném období roku 2021 nebyl evidovaný pracovní úraz. 

 

3.2.2. POŽÁRNÍ OCHRANA  

 V průběhu roku 2021 nedošlo v Divadle Radost  k požáru. 

 Úkoly na úseku PO jsou průběžně plněny dle schválené „Organizační směrnice pro zabezpečení 

požární ochrany v Divadle Radost, příspěvková organizace“. 

 Školení zaměstnanců o PO je prováděno na základě "Tématického plánu školení o PO v Divadle 

Radost p.o.". 

 Asistenční požární hlídka (APH) je smluvně zajištěna s jednotlivými osobami. Služby APH 

probíhaly bez závad. Písemný doklad o odborné přípravě APH, je uložen v dokumentaci PO. 

Činnost asistenční požární hlídky byla namátkově kontrolována technikem PO a preventistou 

požární ochrany DR. 

 Ve sledovaném období roku 2021 byly provedeny všechny plánované revize  dle platných 

předpisů. a to jak požárních, tak vyhrazených, (elektro, zdvihací zařízení atd.).  

 Pravidelné měsíční kontroly dodržování předpisů požární ochrany v DR prováděl preventista PO, 

Pavel Riedl. O všech záležitostech PO je prováděn zápis do požární knihy DR, která je 

předkládána k podpisu řediteli divadla.  
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3.3. OSTATNÍ INFORMACE – ODBORY, KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 

Dne 2.6.2015 bylo zaměstnavateli doručeno oznámení, že ke dni 18.4.2015  došlo k založení 

odborové organizace – pobočky Herecké asociace č. 1404.  V roce 2021 zastupuje odbory výbor 

MP HA ve složení: předseda – Dalibor Dufek, místopředsedové  Kateřina Höferová a Radim 

Sasínek. V prosinci  2015 byl zaměstnavateli předložen návrh kolektivní smlouvy, ale ke 

konsensu a podpisu kolektivní smlouvy nedošlo. V roce 2021 k uzavření kolektivní smlouvy 

nedošlo. 

Jiné odborové organizace v divadle nepůsobí.  

 

IV. PLNĚNÍ  ÚKOLŮ  V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 

Hospodaření Divadla Radost je zaneseno v účetnictví  v souladu s platnou legislativou a 

v analytické struktuře odpovídající charakteru činnosti a požadavkům centrálního 

výkaznictví. 

Pro vykazované ekonomické údaje období roku 2021, stejně jako pro srovnávané období 

roku 2020 je charakteristické, že se jedná o hospodaření v organizačně a ekonomicky velmi 

nestabilním období ovlivněné vládními karanténními opatřeními. V období leden-květen 

2021 bylo divadlo uzavřeno pro veřejnost a nemohlo vykonávat činnost, která je pro ně 

zdrojem příjmů, zatímco náklady na provoz divadla, realizaci nových představení a zvýšené 

náklady na zdravotní a hygienický materiál bylo potřeba finančně zajistit. 

 

4.1. VÝNOSY 

  
T E X T 

Skutečnost 

Upravený 
fin. 

rozpočet Skutečnost 

Porovnání 
skutečnost

í 

Skuteč
nost/U

FR 

  
(V Kč.) 

k 31. 12. 
2020 

k 31. 12. 
2021 

k 31. 12. 
2021 

2021/2020  
% 

2021 (v 
%) 

  Výnosy celkem 36 856 792 43 304 000 38 921 457 105,60 89,88 

  
Výnosy z činnosti 
celkem sk. 60 - 66 

2 748 848 6 870 000 2 486 717 90,46 36,2 
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Výnosy za vlastní 
výkony a za zboží  sk. 60 

2 647 645 6 770 000 2 463 344 93,04 36,39 

602 Výnosy z prodeje služeb 2 187 483 5 655 000 1 884 548 86,15 33,33 

  
z toho :Výnosy za čestné 
vstupenky 

6 650 10 000 7 800 117,29 78,00 

603 Výnosy z pronájmu 252 668 615 000 426 642 168,85 69,37 

604  Výnosy z prodeje zboží 207 494 500 000 152 154 73,32 30,43 

  
Ostatní výnosy  101 153 100 000 23 373 23,11 

23,37 

 

646 
z toho: výnosy z prodeje 
DHM 

27 000 0 12 000 44,44 100,00 

648 z toho:  čerpání fondů 57 000 0 0 0 100,00 

649 z toho:  ostatní výnosy 17 153 100 000 11 373 66,30 11,37 

  Finanční výnosy 50 0 0 0 0 

662 
z toho:  úroky 
(bankovní) 

0 0 0 0 0 

663 z toho:  kurzové zisky 50 0 0 0 0 

672 
Výnosy z transferů a 
dotací  

34 107 944 36 434 000 36 434 740 106,82 100,00 

  
z toho: Výnosy z 
transferů od zřizovatele  

29 276 000 29 011 000 29 011 000 99,09 100,00 

 

Výnos-rozpouštění 
invest. dotace EU - 
Muzeum 

447 000 399 000 399 000 89,26 100,00 

  
Výnosy z transferů od 
městských částí  

10 000 0             0 0 0 

  

 Výnosy z transferů ze 
státního rozpočtu a 
státních fondů  

4 300 000 6 904 000 6 904 000 160,56 100,00 

  

Výnosy z transferů od 
jiných ÚSC a ost. 
subjektů  

74 944 120 000 120 740 161,11 100,62 
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Struktura výnosů Divadla Radost, příspěvkové organizace se  dělí na skupiny výnosů z vlastní 

činnosti a výnosů získaných z cizích zdrojů, kterými jsou zejména finanční zdroje od 

zřizovatele Statutárního města Brna a alternativní finanční zdroje ze státního rozpočtu, 

z rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních zdrojů získané na základě dotačních 

výběrových řízení.  

Ve výše uvedeném přehledu je uvedena struktura upraveného rozpočtu na rok 2021, 

skutečnost čerpání k datu roční uzávěrky a meziroční srovnání 2020/2021. 

Výnosy z činnosti sk. 60 - výnosy z poskytovaných služeb, pronájmů a prodeje zboží. 

 SÚ 602/ zahrnuje z podstatné části tržby za vstupné divadelních představení na domácí 

scéně, na zájezdech, tržby hostujících souborů, vstupné z prohlídkové činnosti  a 

umělecko-vzdělávací činnosti. Ve sledovaném období bylo reálně dosaženo tržeb ve výši 

2 487 tis.Kč, tj. 36,39% plánovaného upraveného rozpočtu. 

Z toho: Výnosy za čestné vstupenky dosáhly 7,8 tis.Kč. 

 SU 603/ - představuje tržby za pronájmy ubytovacích jednotek a  krátkodobé nájmy 

divadelních prostor. V porovnání s rokem 2020 došlo k navýšení tržeb za 

krátkodobé pronájmy, přesto nedosáhly výše upraveného rozpočtu 2021, ale 69,37%. 

 SU 604/ inkasované tržby z prodeje zboží v občerstvovacím provozu, prodeje programů 

a doplňkového sortimentu, drobných reklamních předmětů aj.  V roce 2021 nebylo 

dosaženo tržeb roku 2020, ani upraveného rozpočtu 2021. 

 

Skupina účtů 64 - jedná se o strukturálně velmi rozdílné položky. V roce 2021 vykazují výnos 

z prodeje dlouhodobého majetku – osobního automobilu a bonus pojišťovny UNIQA za 

bezeškodní průběh smlouvy pojištění majetku a podnikatelských rizik.  

 Účet 646 – výnos z prodeje DHM –  jedná se o  výnos z prodeje osobního vozu Citroën 

Berlingo, IČ 410, SPZ BZR 85-71 dle kupní smlouvy ze dne 29.11.2021, cena 12 tis.Kč dle 

znaleckého posudku stavu vozidla č.654/2020. Rozhodnutí Rady města Brna R8/178 ze 

dne 27.10.2021. 

 účet 648 – čerpání fondů – v roce nedošlo k čerpání fondů. Analýza finančních toků 

fondového hospodářství je předmětem samostatné kapitoly Výroční zprávy o činnosti. 
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 účet 649 – ostatní výnosy z činnosti – v roce 2021 byla přijat 15% bonus za bezeškodní 

průběh smlouvy pojištění majetku a podnikatelských rizik od pojišťovny UNIQA ve výši 

11 373 Kč.  

 skupina účtů 66 – finanční výnosy – kurzové zisky, kreditní úroky aj. vykazují nulový stav 

 skupina účtů  67 – výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky  

 

Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, rozpočtu  kraje a 

účelové dotace od zřizovatele – neinvestiční příspěvky a transfery na investice 

V roce 2021 jsme celkově hospodařili s příspěvkem zřizovatele ve výši 29.361 tis. Kč. 

Neinvestiční roční příspěvek na provoz pro rok 2021 byl v rámci schváleného vyrovnaného 

finančního plánu zasedáním Zastupitelstva města Brna Z8/22 konané dne 8.12.2020 ve výši 29 

011 tis. Kč.  Součástí neinvestičního příspěvku je účelový neinvestiční příspěvek ve výši 161 tis. 

Kč na pořízení materiálu a služeb souvisejících s realizací nových inscenací. Účelový neinvestiční 

příspěvek byl využit k určenému účelu a byl zřizovateli vyúčtován v řádném termínu. 

Dne 08.12.2020 Zastupitelstvem města Brna na schůzi Z8/22 byl Divadlu Radost, příspěvkové 

organizaci schváleno poskytnutí účelového transferu na investice ve výši 350 tis. Kč na pořízení 

pojezdů na Malé scéně. Změna účelu využití transferu byla schválena Zastupitelstvem města 

Brna Z8/26 dne 20.4.2021 a Z8/31 dne 7.9.2021 a transfer byl využit na pořízení klimatizace do 

Muzea loutek – Lodi a do ateliérů a na pořízení webové aplikace TYJÁTR GISA s organizačně-

administrativním využitím.  

Neinvestiční příspěvek zřizovatele je organizaci zasílán průběžně podle zřizovatelem 

schváleného plánu v měsíčních intervalech ve prospěch bankovního účtu vedeného u KB,a.s. 

 

Struktura schváleného neinvestičního příspěvku: 

 Základní příspěvek (mzdy)  25 060 tis. Kč           

 Odpisy        3 790 tis. Kč 

 Účelová část           161 tis. Kč 
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Úpravy schváleného finančního plánu 2021  v roce: 

 

  
smlouva, 

rozhodnutí 

úpravy v roce stav 
transferů 
v tis. Kč text 

rozpočtová 
opatření 

+ - 

schválený rozpočet  Z8/22 dne 8.12.2020 29 011 

účelový investiční transfer   

Z8/22 8.12.2020, 
Z8/26 20.4.2021, 
Z8/31 7.9.2021 
ZMB,  350  

 

            

průtokový transfer z MKČR 
41127/2021 
OULK  RO 288/2021/D  5950   

  

průtokový transfer z MKČR  
68973/2021 
OULK II 

RO 623/2021/D  
 750   

  

průtokový transfer z JMK 
JMK 072355/21/ 
OK 

RO 382/2021/D 
120  

 

Neinv.transfer ÚP BMA-JZ-98/2020  204     

poměr.část inv.transf.z EU    399     

Celkem (účet 672/)     36 784 

   

4.2. TRANSFERY A ÚČELOVÉ DOTACE 

 

4.2.1.Transfery z jiných zdrojů 

Průtokové transfery 

Poskytovatelé neinvestičních transferů převedli schválené finanční prostředky zřizovateli OK 

MMB, od kterého byly převedeny ve prospěch bankovního účtu konečného příjemce – 

Divadlu Radost. 
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 rozpočtové opatření č. RO 288/2021/D OK MMB: neinvestiční transfer 5 950 tis.Kč 

z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky, Programu státní podpory 

profesionálních divadel, rozhodnutí  41127/2021 OULK  

 rozpočtové opatření č. RO 623/2021/D OK MMB: neinvestiční transfer 750 tis.Kč 

z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky, Programu státní podpory 

profesionálních divadel, rozhodnutí  68973/2021 OULK II.  

Vyúčtování celkové dotace 6 700 tis. Kč z rozpočtu MK ČR  bylo podáno v řádném 

termínu.  

 rozpočtové opatření č. RO 382/2021/D  OK MMB: neinvestiční transfer  120 tis.Kč 

z rozpočtu JmK,, Individuální dotace na realizaci představení Ronja, dcera loupežníka, 

smlouva č. JMK 072355/21/OK. Dotace byla vyúčtována poskytovateli v řádném termínu. 

 Neinvestiční transfer ve výši 204 tis.Kč z rozpočtu Úřadu práce, BMA-JZ-98/2020 

spolufinancovaný  z programu ESF Zaměstnanost. Kontrola čerpání dotace proběhla 

v 11/2021 s výsledným konstatováním, že je dotace využita v souladu se smluvními 

podmínky a podmínkami dotačního programu, spis.zn.45567-21-BM, č.j. 722841/21/BM 

ze dne 13.12.2021 

 

4.2.2. Transferový výnos z investiční dotace EU 

 

V roce 2013 byla předána do užívání III. etapa komplexní rekonstrukce Divadla Radost 

spolufinancovaná z prostředků EU – Muzeum loutek. Majetek byl zařazen do používání 

k datu 15. 5. 2013 a první účetní odpis byl proveden tedy v souladu s legislativou v červnu 

2013. Na základě ustanovení ČÚS č. 704,708 - 710 se od roku 2019 postupně rozpouští 

poměrná část poskytnutého investičního transferu z prostředků EU do výnosů a zároveň tato 

část není základem pro tvorbu přídělu do investičního fondu. V roce 2021 činila tato částka 

cca 399 tis. Kč. 

Celková pořizovaná hodnota dlouhodobého majetku, včetně následných technických 

zhodnocení k 31.12.2021 činí 45 419 744,57 Kč. 
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4.3. SHRNUTÍ VÝNOSŮ 

Strategickým cílem managementu je orientace divadla na hodnotnou a originální tvorbu 

zajišťující nyní stabilizované a perspektivně se zvyšující výnosy z vlastní činnosti, které 

umožní realizovat rozvojový program divadla a budovat prestiž na lokální i mezinárodní 

scéně, realizovat trend snižování závislosti organizace na cizích finančních zdrojích a 

efektivně využívat disponibilních zdrojů ve fondech organizace.  V meziročním srovnání došlo 

ke snížení podílu výnosů z vlastní činnosti na nákladech o 0,9% oproti 2020, což je způsobeno 

aktivním programem realizovaným v roce 2021 – realizovaná představení s mezinárodní 

účastí, úspěšná účast na festivalu v Toruni a realizace mezinárodního Festivalu Radosti. Tyto 

aktivity jsou potenciálem vedoucím k zvýšení zájmu diváků a zvýšení návštěvnosti 

v následujícím období.  

Finanční prostředky získané od poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu ÚSC 

byly využity v souladu s podmínkami poskytovatelů a vyúčtované ve stanovených termínech 

– v lednu a únoru 2022.  

 

4.4. NÁKLADY 

  T E X T Skutečnos
t 

Upravený 
fin. plán Skutečnost 

Porovná
ní 

skutečn
ostí 

Skuteč
nost 
/UFP 

  (V Kč.) k 31. 12. 
2020 

k 31. 12. 
2021 k 31. 12. 2021 2021/20

20 v % 
2021 (v 

%) 
  Náklady celkem 36 853 598 42 304 000 38 921 381 105,61 92,00 

50 Spotřeb. nákupy 2 179 901 4 563 000 2 521 990 115,69 55,27 
501 Spotřeba materiálu 1 075 719 2 416 000 1 396 349 129,81 57,80 
502 Spotřeba energie 973 856 1 800 000 1 017 801 104,51 56,54 
504 Prodané zboží 130 326 347 000 107 840 82,75 31,08 

506 
Aktivace 
dlouhodobého 
majetku 

          

507 Aktivace oběž.maj.           
51 Služby 4 757 492 6 500 000 5 240 035 110,14 80,62 

511 Opravy a udržování 1 747 178 1 100 000 1 071 237 61,31 97,39 
512 Cestovné 20 353 110 000 75 563 371,26 68,70 
513 Náklady na repre. 3 338 30 000 77 538 2 322,88 258,46 
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516 Aktiv.vnitroorg.služeb -598 -1 000 -1 171 195,81 117,10 
518 Ostatní služby 2 987 221 5 261 000 4 016 869 134,47 76,35 

52 Osobní náklady 25 215 981 26 828 000 26 190 146 103,86 97,62 

521 Mzdové náklady -platy, 
OON,PN 18 424 005 19 721 000 19 080 177 103,56 96,75 

524 Zákonné soc.poj. 6 140 821 6 338 000 6 305 971 102,69 99,49 

525 Jiné sociální pojištění 
Koop. 100 674 102 000 103 570 102,88 101,54 

527 Zákonné soc. nákl. 550 481 667 000 700 427 127,24 105,01 
528 Jiné sociální náklady           

53 Daně a poplatky 52 104 53 000 53 515 102,71 100,93 
531 Daň silniční 1 988 3 000 2 250 113,18 75,00 
538 Jiné daně a poplatky 50 116 50 000 51 265 102,29 102,31 

54 Ostatní náklady 267 857 200 000 194 525 72,62 97,26 
541 Sml.pok.a úr.z prodl.           
542 Jiné pokuty a penále           
543 Dary           
544 Prodaný materiál           
547 Manka a škody 17 939 0 4 953 27,61 - 
548 Tvorba fondů           
549 Ostat. nákl. z činnosti 249 918 200 000 189 572 75,85 94,79 

55 Odpisy, rezervy, 
opr.pol. 4 379 541 4 160 000 4 701 916 107,36 113,03 

551 Odpisy DHM, DNM 3 961 653 3 860 000 3 856 501 97,35 99,91 
558 Nákl.z drob.dlouh.maj. 417 888 300 000 845 415 202,31 281,51 

557 Náklady z odepsaných  
pohl.           

56 Finanční náklady 722 0 19 244 2 665,38 - 
562 Úroky           
563 Kurzové ztráty 722 0 19 244 2 665,38 - 

59 Daň z příjmu           
591 Daň z příjmů           

595 Dodat. odvody daně z 
příjmů           
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Úpravy schváleného finančního plánu 2021 v průběhu roku se promítly souvztažně na 

výnosových a nákladových položkách.  

 

sk. 50 – spotřebované nákupy         

účet 501 – spotřeba materiálu 1 396 tis. Kč 

Nákladové položky účtu spotřeba materiálu jsou analyticky členěné podle věcné podstaty: 

-  materiál spotřebovaný při výrobě inscenací, ochranné pomůcky 

-  pracovní obuv a oděvy, OOPP     

-  DDHM do OE 

-  materiál na propagaci, fotodokumentace 

-  kancelářské potřeby, odborná literatura apod.              

- pohonné hmoty                                                                               

- spotřeba pracích prostředků        

- materiál na údržbu a úpravy představení                                        

- úklidové a čisticí prostředky                                                           

- nákl. na údržbu a opravy, nářadí      
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-  spotřeba jeviště, osvětlení, zvuk apod.                                      

-  ostatní spotřeba nezařazená - provoz 

- náklady na VHČ                  

- náklady na provoz Muzea loutek 

Podstatnou část nákladů tvoří náklady na materiál k výrobě divadelních inscenací a 

úpravy provozovaných divadelních výprav. Zvýšená materiálová spotřeba byla ovlivněna 

realizací Festivalu Radosti. Materiálové náklady na divadelní tvorbu a program jsou 

částečně předmětem získaných průtokových neinvestičních transferů - účelových dotací 

z Programu podpory profesionálních divadel MK ČR a z dotace JmK. Specifický je nárůst 

nákladů na zdravotnický a dezinfekční materiál v období přetrvávajících vládních 

karanténních nařízení.  

Materiálové náklady na výrobu nových a údržbu stávajících inscenací           1 047 tis. Kč. 

Materiálové náklady na provoz a údržbu – hlavní činnost    158 tis. Kč 

Ochranné osobní pomůcky         57 tis. Kč 

Drobný dlouhodobý majetek (operativní evidence)    128 tis. Kč 

Materiálové náklady na vedlejší hospodářskou činnost                    6 tis. Kč 

 

účet 502 - spotřeba energie                               1 018  tis. Kč 

Spotřeba energií – vody, páry a elektrické energie je analyticky členěna na náklady z hlediska 

hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti. Centrálně zadanou veřejnou zakázku 

Statutárním městem Brnem na dodávky elektrické energie vyhrála pro aktuální období 

společnost Pražská plynárenská a.s., Praha. 

Dodávky páry určené k vytápění spravovaného objektu zajišťuje dlouhodobě společnost 

Teplárny, a.s.. 

Dodávky vody do objektu pak Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Poplatky za stočné a srážky nejsou předmětem účtu 502 Spotřeba energie, účtuje se o 

poplatku za službu na účtu 518/.  
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Elektrická energie – hlavní činnost                                                             282 tis. Kč 

Teplo – pára – hlavní činnost                                                       689 tis. Kč 

Spotřeba vody – hlavní činnost                                                        19 tis. Kč 

Spotřeba energií – vedlejší hosp.činnost                                                       28 tis. Kč  

  

 

účet 504 – prodané zboží                                                      108 tis. Kč 

Prodej zboží je podmíněný provozem divadla pro veřejnost, což bylo v roce 2021 půl roku. 

Hodnota prodaného zboží v občerstvení (hospodářská činnost) činila 43 184 Kč. Náklady na 

prodané zboží činily 42,86% tržeb z prodeje občerstvení. Při fyzické inventuře nebyl zjištěn 

rozdíl mezi účetní evidencí. 

 

Náklady na pořízení doplňkového zboží - programů k představení, reklamní předměty, knihy 

a audiokazet, činila  51 396 Kč. Detailní informace o sortimentu jsou předmětem části zprávy 

týkající inventarizace majetku na skladech propagačních materiálů. 

 

 

sk. 51 - Služby 

 

účet 511 – opravy a udržování                                                 1.071 tis. Kč 

 

V roce 2021 bylo vynaloženo na opravu a údržbu majetku zřizovatele užívaného Divadlem 

Radost 1 071 tis.Kč. Jednalo se o práce svěřené externím dodavatelům a je účtováno o 

poskytnutých službách včetně na opravy spotřebovaného materiálu. Z hlediska daně 

z přidané hodnoty je většina prací vykazovaná v režimu přenesené daňové povinnosti 

přepočtená krátícím koeficientem 10%– poměrem vykázané DPH z hlavní a doplňkové 

činnosti. 
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V průběhu prvního pololetí roku 2021, kdy bylo divadlo uzavřeno pro veřejnost, se prováděla 

nutná údržba divadelních prostor. Byla vybudovaná spisovna s archívem v 6. nadzemním 

podlaží divadla a provedeny periodické servisní a revizní práce na technickém zařízení  

certifikovanými osobami. V letních měsících bylo vymalované foyer divadla a odborně 

vyčištěná mramorová podlaha.  

Na podzim byl zorganizovaný Festival Radosti, se kterým souvisely náklady na údržbu scén a 

ostatních prostor divadla, na údržbu hudebních nástrojů, osvětlovací a zvukařské techniky. 

V průběhu roku došlo k několika poruchám na technických zařízeních, na jejichž odstranění 

vznikly neplánované náklady. Před nástupem kmenové režisérky divadla byl opraven a 

vymalován služební byt. 

Materiál na opravy a údržbu majetku prováděnou svépomocí jsou účtovány na účtech 501/ 

Spotřeba materiálu. U těchto nákladů na opravy a údržbu však nelze aplikovat postup podle 

§ 31 odst. 2 písm. d) předpisu č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky (VÚJ) bodu 7.4. 

písm. c), tj. čerpání prostředků investičního fondu na krytí nákladů k „navýšení peněžních 

prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace 

používá pro svou činnost“. 

 

Opravy a údržba budov, scén, ateliér, ostatní – hlavní činnost                      901 tis. Kč 

Opravy a údržba vozového parku                                         72 tis. Kč 

Opravy a údržba instrumentálního vybavení                            3 tis. Kč 

Opravy a údržba – vedlejší hospodářská činnost                                      82  tis. Kč 

( ubytovací buňky + bufet + pronájmy) 

Opravy a údržba Muzeum                                         13 tis. Kč 
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účet 512 – cestovné                                                      76 tis. Kč 

Náklady vynaložené na účast na festivalu Spotkania v polské Toruni - ubytování, diety a 

ostatní nutné výdaje a náklady spojené s regionálními divadelními zájezdy. 

Tuzemsko 9 tis. Kč 

Zahraničí  67  tis. Kč 

 

účet 513 – náklady na reprezentaci                                                                78 tis. Kč 

Spotřeba je relevantní reprezentací organizace při premiérových představeních, organizaci 

Festivalu Radosti, hostování externích uměleckých pracovníků v souvislosti s jejich 

účinkováním, při pracovních setkáních, výročích a oslavách významných událostech.  

 

účet  516 – aktivace vnitro-organizačních služeb                                       - 1 tis. Kč 

Jedná se o aktivaci vnitropodnikové dopravy služebním vozidlem za účelem zásobování 

provozu občerstvení, provozovaného v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Používání 

služebního vozidla k hospodářské činnosti podléhá silniční dani. 

 

 

účet 518 – ostatní služby                                                         4 017 tis. Kč 

Skladba ostatních provozních nákladů účtu 518/: 

  poštovné, kopírování, poplatky (včetně bankovních), školení, vzdělávání 

zaměstnanců, čištění a údržba kostýmů, odvoz odpadu, stočné, srážkovné, předplatné, 

DDNM do OE aj.                           

  

Z výše uvedeného výčtu věcných položek v nákladové skupině 518 je patrné, že se jedná o 

rozpočtově podstatnou a různorodou skladbu.  

Vybrané služby jsou vzhledem k druhu hlavní činnosti nezbytné (např. autorské honoráře, 

tantiémy) a z hlediska objemu finančních prostředků významné.  
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Náklady na služby  
 

popis nákladové položky 

vynaložené 
prostředky v tis. 
Kč 

 

autorské honoráře – tantiémy 196  

autorské honoráře - vytvoření díla 1007  

autorské honoráře - externí spolupráce 124  

autorské honoráře - hostující + ostatní 613  

ostatní služby na divadel.tvorbu 468  

telekomunikace + poštovné 290  

Odvoz odpadů 43  

nájemné, půjčovné 48  

propagace, inzerce 661  

zabezpečení objektu 77  

služby - výpočetní technika 248  

provozní služby  ostatní - hlavní činnost 236  

provozní služby - doplňková činnost 6  

Celkem 4 017  

 

 

sk. 52 – Osobní náklady 

účet 521 – mzdové náklady                                          19 080 tis. Kč 

 

Objem prostředků na platy zaměstnanců byl dle schváleného rozpočtu pro rok 2021 určen ve 

výši  

19 721 tis. Kč, čerpáno bylo 96,7% ročního rozpočtu, tj. 19 080 tis.Kč. Finanční prostředky 

Mzdové náklady jsou největší položkou schváleného ročního rozpočtu organizace. Vývoj 

mzdových nákladů je odvozen od vládní politiky zaměstnanosti a vývoje platových tarifů ve 

státní správě. 

Na tomto účtu zachyceny také náklady na vyplacené náhrady z titulu pracovní neschopnosti 

v prvních čtrnácti kalendářních dnech pracovní neschopnosti. 

 

Náklady na platy                                                                                    18 714 tis. Kč 

z toho náhrady PN                                                                                         138  tis. Kč 

Ostatní osobní náklady                                                                           366 tis. Kč 
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 Členění na hlavní a vedlejší činnost 

 

Náklady na platy      hlavní činnost                                            18 545 tis. Kč  

    vedlejší činnost                                     168 tis. Kč 

Ostatní osobní náklady hlavní činnost                                     323 tis. Kč 

       vedlejší činnost                                      43 tis. Kč 

 

účet 524 – zákonné sociální pojištění                                    6 306 tis. Kč   

 

Přímo úměrné náklady na vyplacené mzdové prostředky. 

 

Hlavní činnost                                                                                   6 250 tis. Kč 

Vedlejší činnost                                                                                        56 tis. Kč 

 

účet 525 – jiné sociální pojištění                                    104 tis. Kč 

 

Výše je stanovena v souladu s předpisem č. 125/1993 Sb., Vyhláška ministerstva financí, 

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pro organizaci je to 5,6 promile ze stanoveného 

vyměřovacího základu.  Odvod byl v plné výši splněn.  

 

Hlavní činnost                                                                                                    103 tis. Kč 

Vedlejší činnost                                                                                                       1 tis. Kč 

 

účet 527 – zákonné sociální náklady                                   700 tis. Kč 

 

Zákonný 2 % příděl do FKSP z objemu vyplacených finančních prostředků na platy 

zaměstnanců bez ostatních osobních nákladů a PN :         374 tis. Kč  

Příspěvek zaměstnavatele na stravování ve výši                                   196  tis. Kč  

Od 1. 1. 2013 jsou zde zahrnuty náklady dle § 24 odst. 2 pís. j) zákona 586/1992 Sb. o daních 

z příjmů v aktuálním znění. 

Náklady na lékařské prohlídky:                                          5  tis. Kč  
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Náklady na opatření COVID-9                                                                                   125 tis.Kč 

Hlavní činnost                                                     697 tis. Kč 

Vedlejší činnost                                                                                                      3 tis. Kč 

 

 

sk. 53 – daně a poplatky                                               51 tis. Kč 

 

 Částka zahrnuje silniční daň za osobní užitkový automobil Citroën Berlingo, který je 

využívaný pro doplňkovou činnost, nákup dálničních známek, náklady na úhradu mýtného a 

ostatní jinde nezařazené poplatky.                                        7 tis. Kč 

Členský poplatek Asociaci profesionálních divadel                                                  40 tis. Kč 

Rozhlasové a televizní poplatky a ostatní                                                                     4 tis. Kč 

 

 

sk. 54 – ostatní náklady 

  

účet 547 – manka a škody                                                          5 tis. Kč 

 

Po půlroční uzávěrce bufetu na základě vládních karanténních opatření bylo fyzickou 

kontrolou nezávadnosti zboží – občerstvení v bufetu zjištěné zboží s prošlou dobou 

konzumace. Hodnota zboží s překročeným datem konzumace činila4 953 Kč a zboží bylo 

zlikvidované v souladu se Zásadami vztahu Statutárního města Brna k příspěvkovým 

organizacím – Hospodaření s majetkem. 

 

 účet 549 – ostatní náklady z činnosti                                                 190 tis. Kč 

 

Náklady z pojištění majetku a vozidel                                             186 tis. Kč 

Náklady na připojištění osob v zahraničí                                                             2 tis. Kč                   

Ostatní náklady z činnosti   

    

sk. 55 – Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr.pol.  
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účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku                                  3 857 tis. Kč 

 

Součástí schváleného rozpočtu byly i prostředky na odpisy ve výši            3 790 tis. Kč 

Plán výše uloženého odvodu odpisů z IF:                      2 190 tis. Kč 

Nařízený odvod odpisů v souladu se „Zásadami“: vždy do 15. dne měsíce.  

V průběhu roku došlo k drobným úpravám vedoucím ke změně odpisové základny a 

související změny výše účetních odpisů. 

Skutečná výše odpisů za období:                                                     3 857 tis. Kč  

Zřizovateli odvedeno z IF:                                                     2 190 tis. Kč 

 

Pravidelné celkové roční odpisy jsou v souladu s ČUS č. 708 bod) 4.6 zaokrouhleny 

v odpisovém plánu na celé Kč nahoru.  

Mimořádné jednorázové odpisy jsou analyticky vyčleněny zvlášť bez zaokrouhlení. 

Od roku 2019 dochází k poměrnému rozpouštění investičního transferu poskytnutého z fondů 

EU na III. etapu rekonstrukce – Muzeum loutek do výnosů – v souladu s metodikou ČÚS 704, 

708-710. Tato poměrná část není základem pro tvorbu přídělu do investičního fondu 

organizace. 

Celková pořizovací hodnota dlouhodobého majetku – Muzea loutek činí k 31.12.2021 : 

45 419 744,57 Kč. 

 

Celková výše odpisů Muzea loutek v aktuálním roce:       827 915,08  Kč  (vstupují do nákladů) 

Poměrná část transferového podílu v roce:                        399 000,00  Kč (vstupuje do výnosů) 

Příděl do  investičního fondu v roce:                        428 915,08  Kč 

 

Projekt dotované rekonstrukce byl ukončen 22. 4. 2016, doba udržitelnosti projektu činila 5 

let ode dne ukončení realizace (22. 4. 2011).  

Organizace po celou dobu udržitelnosti projektu plnila všechny závazné ukazatele, 

zpracovávala monitorovací zprávy a v souladu s podmínkami kryla ztrátový provoz projektu 

z vlastních prostředků.  
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účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku  418 tis. Kč 

 

Náklady  DDHM z hlavní činnosti                                                       845 tis. Kč 

Náklady DDHM z vedlejší činnosti                                                           0 tis. Kč 

  

sk. 56 – finanční náklady                                                         19 tis. Kč 

 

Ve skupině 56 byly zúčtovány kurzové ztráty ve vztahu k zahraničním služebním cestám, 

k pohledávkám a závazkům v cizích měnách a v rámci přepočtu kurzu hotovostních a 

bezhotovostních  finančních prostředků v cizích měnách k 31.12. 

 

 

4.5. SHRNUTÍ NÁKLADŮ 

  

V roce 2021 přetrvávaly vládní karanténní opatření, které 6 měsíců neumožnily provozování 

hlavní činnosti divadla a v následujícím období se projevovala snížená návštěvnost 

veřejnosti, škol a školských zařízení. Divadlo čelilo zvýšené absenci umělců a ostatních 

zaměstnanců z důvodu nemocí, karantén, nařízených izolací a péče o rodinné příslušníky. 

Docházelo k častému rušení představení a ke zmařeným nákladům na propagaci a přípravu 

rušených premiér a festivalových hostujících představení. 

 

Kromě zajištění zdrojů na financování výše uvedených fixních provozních nákladů se podařilo 

získat prostředky na výrobu 4 premiérových představení a zorganizovat Festival Radosti. 

Zejména mezinárodní Festival Radosti, jehož realizační náklady byly vyčísleny na 1,8 mil. Kč, 

by nebylo možné zrealizovat bez finančních dotací. Podstatnou část festivalových nákladů 

tvořily honoráře hostujících zahraničních souborů, náklady na ubytování hostujících umělců a 

přepravní náklady. 
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Na realizaci premiérových představení spolupracovaly mezinárodní tvůrčí týmy a tomu 

odpovídala struktura a výše nákladů – umělecké honoráře, materiálové náklady, náklady na 

design a propagaci, ubytovací služby. 

 Náklady spojené s úspěšnou účastí na festivalu Spotkania dosáhly výše 88 tis.Kč a byly 

kompenzovány cenou Grand Prix a cenou dětské poroty, obě spojené s finanční odměnou.  

Divadlo investovalo do zvukařské a osvětlovací techniky, IT vybavení a interní sítě, 

administrativně-organizační aplikace a nového designu divadla. Uvedené investice rozšiřuji 

tvůrčí možnosti realizačních uměleckých kolektivů a povyšují divadlo na vyšší sofistikovanou 

úroveň s cílem nabídnout atraktivní program náročným divákům i těm, kteří do divadla cestu 

teprve hledají. 

 
 
4.6.   VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S  ROZPOČTEM    
         MĚSTA BRNA 

Hlavní činnost 

text 
v tis. Kč index 

21/20 2020 2021  

výnosy 36 464 38 393 1,05 

náklady 36 464 38 477 1,06 

zisk + ztráty - 0 -84  

Vedlejší činnost 

text 
v tis. Kč index 

21/20 2020 2021 

Výnosy 393 528 1,34 

Náklady 390  444 1,14 

zisk + ztráty - +3 + 84  
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Hospodářský výsledek za organizaci 

text 
v tis. Kč index 

21/20 2020 2021 

Výnosy 36 857 38 921 1,06 

Náklady 36 854 38 921 1,06 

zisk + ztráty - +3 0   

 

 

Hospodářský výsledek za organizaci celkem činí 75,52 Kč a bude převeden do rezervního 

fondu Divadla Radost po schválení Zastupitelstvem města Brna jako zřizovatelem.  

Celkově je třeba konstatovat, že v minulosti vyvážené rozpočty a skutečné čerpání 

rozpočtových prostředků se v letech 2020 a 2021 nedaří realizovat a Divadlo Radost vykazuje 

významnější odchylky čerpání od schváleného rozpočtu. Započaté rušení vládních 

karanténních opatření povede také k ekonomické stabilizaci organizace a udržitelnosti 

interních ekonomických procesů. 

Závěrečné srovnání základních ukazatelů ekonomického vývoje organizace formou 

meziročního srovnání. 

 

Meziroční srovnání nákladů a výnosů 

    index 
21/20   2020 2021 

vlastní výnosy 2 749 2 487 0,90 

vlastní náklady 36 854 38 921 1,06 

transfery, dotace 34 108 36 434 1,07 

prům. cena vstupenky 101       130 1,29 
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Hospodářská  (doplňková, vedlejší) činnost je realizována v souladu se Zřizovací listinou a 

jedná se o krátkodobý pronájem divadelních prostor, reklamní a propagační činnosti, 

zahrnuje provoz ubytovacího zařízení a provoz bufetu, který zajišťuje občerstvení pro 

diváckou veřejnost.  

Náklady a výnosy spojené s provozem ubytovacího zařízení a bufetu jsou součástí 

plánovaného rozpočtu, neboť se jedná o soustavnou činnost divadla. 

Poskytování krátkodobých pronájmů je příležitostnou činností, která závisí na marketingu 

služeb a v současné době je spíše založena na osobních kontaktech a doporučeních. 

Obdobně je tomu i v oblasti poskytování reklamy. U těchto činností nelze počítat s žádnou 

pravidelností. 

V roce 2021 by realizováno 5 krátkodobých pronájmů. Průměrný náklad na krátkodobý 

pronájem činil: 9 570 Kč, což při průměrné době nájmu cca 11 hodin vychází na 870,-Kč bez 

DPH/ hodina.  

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

je registrovaná doplňková činnost zisková.  

 

 

Text 
v tis. Kč výsledek 

hospodaření výnosy náklady 

provoz ubytoven 307 86 221 

krátkodobé pronájmy nebyt. 
prostor 120 23 97 

provoz občerstvení 101 335 
- 234 

Celkem 528 444 +84 
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Návrh na příděl výsledku hospodaření 

Výnosy z hospodářské činnosti dosáhly částky 527 540,36 Kč, náklady částky 443 995,20 Kč. 

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti, zisk před zdaněním činí 83 545,15 Kč. 

Výnosy z hlavní činnosti vykazuje divadlo ve výši 38 393 916,91 Kč a náklady na dosažení 

výnosů ve výši 38 477 386,54 Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnosti – ztráta činí                   

-83 469,63 Kč. 

I po úpravě daňového základu o vybrané položky hlavní činnosti, daňová povinnost, při 

využití možného odpočtu ze základu daně, tj. 300 000,- Kč dle § 20 odst. 7 zákona 586/92 

Sb., o dani z příjmu a využití slevy na dani dle § 35 zmiňovaného zákona, organizaci 

nevznikla. 

Z rozboru výsledku hospodaření z hlediska hlavní a doplňkové činnosti je zřejmé, že ztrátové 

hospodaření bylo dotováno ze zisku doplňkové činnost a Divadlo Radost jako celek vykazuje 

minimální zisk 75,52 Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu Divadla Radost po 

schválení Zastupitelstvem města Brna jako zřizovatelem. Žádost o převod konečného 

hospodářského výsledku do rezervního fondu byla zřizovateli podána v souladu s vyhl. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

k přidělení do rezervního fondu - ZRP § 30 odst. 1 ( rezervní fond). 

Finanční prostředky dosud uložené v rezervním fondu a průběh jejich čerpání v minulosti 

ukazuje na vyrovnané hospodaření s rezervním fondem a pro následující období 

nepředpokládáme vyšší příděl finančních prostředků do rezervního fondu, ani jeho čerpání. 

 

Přehled soběstačnosti 

Vybrané výkonnostní ukazatele hospodaření s rozpočtem v roce 2021: 

-  výnosy celkem dosáhly  89,90 % UFR k  31.12.2021 

-  náklady celkem dosáhly 89,90 % UFR k 31.12.2021 

Divadlo Radost dosáhlo za rok 2021 hospodářského výsledku   75,52 Kč 

(z toho doplňková činnost + 83 545,15 Kč, hlavní činnost  -83 469,63 Kč.) 
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Průměrné procento soběstačnosti ( včetně zatížení nákladů odpisy) 

- plánované 15,60  % 

- realizované  6,30 % 

 

4. 7. ZÁSOBY, FINANČNÍ MAJETEK, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY 

 

4.7.1. Zásoby 

Skladová evidence je vedena způsobem A. 

 

Zásoby 

text 

v tis. Kč 

stav k 
1.1. 

přírůstky úbytky stav k 31.12. 

Materiál         

Materiál: sklad textilu 104 30 18 116 

Materiál: sklad ost.pomoc.mat.k výr 88 7 20 75 

Celkem 192 37 38 191 

Zboží     

Sklad - programy 273 25 55 243 

Sklad - reklamní zboží 134 91 36 189 

Sklad - zboží pro občerstvení 19 54 48 25 

Celkem 426 170 139 457 

Průběžné položky     

pořízení materiálu + zboží  206 206  

Zásoby celkem 618 413 383 648 
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4.7.2. Finanční majetek 

 

Finanční majetek 

text 

v tis. Kč 

stav k 
1.1. 

přírůstky úbytky 
stav ke 
31.12. 

Běžný účet - KB 7 662 45 641 45 706 7 597 

Běžný účet  - KB (FKSP) 184 708 640 252 

Celkem 7 846 46 349 46 346 7 849 

      

Peněžní prostředky v hotovosti - 
CZK 84 1 124 1 096 112 

Peněžní prostředky v hotovosti - 
EUR 2 0 1 1 

Peněžní prostředky v hotovosti - 
PLN 0 107 107 0 

Peněžní prostředky v hotovosti - 
USD 0 0 0 0 

Celkem 86 1 231 1 204 113 

      

peníze na cestě 0 1 218 1 218 0 

stravenky 0 736 638 98 

 cafeterie 0 71 71 0 

     

Finanční majetek celkem 7 932 49 605 49 476 8 061 
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4.7.3. Pohledávky a závazky 

4.7.3.1. Pohledávky 

 

Pohledávky - krátkodobé 

Pohledávky 

v tis. Kč 

stav k 
1.1. 

stav ke 
31.12. 

Za odběrateli 0 7 

Krátkodobé poskytnuté zálohy - mýtné 4 3 

Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie 164 219 

Za zaměstnanci - z vyúčtování 
spotř.ener.v ubyt. 4 0 

Ostatní - úhrady vstupného kartou 0 3 

Ostatní - úhr.vstupného - web ticket  0 113 

Příjmy příštích období – dotace ÚP 0 17 

Dohadné účty aktivní – dotace ÚP 0 17 

Náklady příštích období 115 109 

Celkem pohledávky 287 488 

 

 

Krátkodobé pohledávky organizace z odběratelsko - dodavatelských vztahů byly v průběhu 

roku hrazeny v termínu splatnosti, resp. s tolerancí danou interní směrnicí upravující 

metodiku uplatňování penalizace u pohledávek po splatnosti. V roce 2021 nebyla penalizace 

uplatněna.  

Konečný stav odběratelských pohledávek ve splatnosti k 31. 12. 2021 činil 7 311,00 Kč. 
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Pohledávky – dlouhodobé 

Pohledávky 
v tis. Kč 

stav k 1.1. stav ke 31.12. 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy - mýtné - aparáty 2 2 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy – DILIA… Pipi 22 11 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy – DILIA… si hrát 28 23 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy – DILIA Ronja 0 21 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy – DILIA Volte zvířata 0 18 

Celkem pohledávky 52 75 

 

 

4.7.3.2. Závazky 

Závazky – krátkodobé 

Závazky 
v tis. Kč 

stav k 1.1. stav ke 31.12. 

Pohledávky z obchodního styku     

K dodavatelům 266 52 

Přijaté zálohy - od zaměst. na stravenky 9 17 

Přijaté zálohy - předprodej  0 95 

Přijaté zálohy - poukazy 90 101 

Přijaté zálohy – RDS 2021/2022 0 34 

Zaměstnanci - nevyplac.mzdové prostředky 12/ 1 236 1 219 

K zaměst. - z vyúčtování spotř.ener.v ubyt. 30 42 

Sociální zabezpečení - odvody 521 452 

Zdravotní pojištění -odvody 225 196 

K FU - zálohová daň (mzdy) 204 77 
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K FU - srážková daň (mzdy)  1 1 

K FU -  DPH za 4.Q 141 42 

Ostatní kr. (honoráře exter. uměl.prac. Za 12/) 0 0 

Ostatní kr. předpis odvodu ost. záv. z mezd. 12/ 4 4 

Ostatní krátkodobé 0 1 

Výdaje příštích období vč. popl web ticket 0 0 

Výdaje příštích období  345 408 

Dohadné účty pasivní 21 32 

Celkem závazky 

 

3 093 2 773 

Tabulka prezentuje stručný přehled krátkodobých závazků. 

Dlouhodobé závazky divadlo nemá.  

4.8. DOPRAVA 

 
  

Dopravní prostředek SPZ počet ujetých km 
cena za PH 
v Kč 

IVECO ML 120 E          2SJ 4744           2.393 19543,4 
Citroën Berlingo   BZR 85-71     0 0 
Citroën Berlingo    9B8 47 35   2.097  8215,86 
Citroën Jumper  7B8 8209 3.514 7940,4 
Citroën Berlingo              9BH 9901      3.620 1158,83 

 
 

Nákladní automobil IVECO ML 120 E je využíván pro přepravu dekorací při zájezdových 

představeních a při nákupu materiálu pro výrobu inscenací.  

 

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme v roce 2021 jsme uskutečnili pouze 2 zájezdy – 

první na XXVII Miedzynarodowy FestiwaL Teatrów Lalek „Spotkania“ do polské Toruně a 

druhý zájezd se uskutečnil v ČR v Pardubicích. V rámci těchto aktivit jsme najeli celkem 1.615 

km, zbylých 778 km byl převoz dekorací na výrobu apod. 
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Automobil Citroën Berlingo BZR 85-71 již v roce 2019 neprošel technickou kontrolou, 

náklady na to, aby automobil byl schopen provozu by byly dle odhadu autorizovaného 

prodejce cca 50 tis. Kč, proto jsme se rozhodli, že pořídíme automobil nový, který bude mít i 

více míst k sezení a při přepravě na zájezdy v kombinaci s Citroenem Jumper budeme i při 

přepravě osob samostatní, čímž se sníží náklady na zájezdová představení. V roce 2021 jsme 

na MMB zaslali požadavek na vyřazení automobilu z evidence majetku. V souladu s naším 

požadavkem bylo na R8/178 schůzi Rady města Brna, konané dne 27.10.2021 schváleno 

vyřazení z účetní evidence a fyzická likvidace. Na základě znaleckého posudku č. 654/2020 

byla cena automobilu stanovena na 5.400,- Kč. Po vyvěšení majetku na stránkách MMB se 

nám ozvali dva zájemci na odkup výše uvedeného automobilu. Oba zájemci navrhli kupní 

cenu ( 9.000,- Kč resp. 12.000,- Kč). Automobil byl prodán Ing. Richardu Kaszperovi za cenu 

12.000,- Kč – viz. vystavená faktura ze dne 30.11.2021 0039/00001 ve výši 12.000,- Kč, 

uhrazena v termínu 14.12.2021na bankovní účet organizace. 

 Automobil Citroen Berlingo 9B8 4735 byl v roce 2021 výhradně používán na zásobování a 

nákupy materiálů na výrobu inscenací . Z celkového počtu  2 097  kilometrů bylo 250 

kilometrů najeto při zájezdovém  představení a zbytek tvořily nákupy materiálu, servisní 

služby, zařizování výstav apod.  

 

Víceúčelový vůz  Citroën Jumper  7B8 8209 je upraven tak, aby při zájezdových 

představeních pojal jak přepravované dekorace, tak i členy souboru. Částečně tak dochází 

k eliminaci  využívání externích dopravců při přepravě účinkujících a v některých případech i 

divadelních výprav. V roce 2021 bylo celých 3 514 km využito právě na přepravu účinkujících, 

techniky či kulis, dekorací, rekvizit a kostýmů  při zájezdových představeních  a instalacích 

výstav. 

 

Automobil Citroen Berlingo 9BH 9901 byl  pořízen v prosinci  2019. Vzhledem k tomu, že 

tento automobil má možnost až 7 míst k sezení bude výhradně využíván při  zájezdových 
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představeních nebo služebních cestách pracovníků divadla. V roce 2021 bylo na zájezdech 

ujeto 1 614 kilometrů, zbytek tvořily služební cesty ředitele divadla a ostatních zaměstnanců. 

V meziročním srovnání počtu ujetých km u nákladních vozidel došlo k poklesu ujetých 

kilometrů o 416. 

Při součtu kilometrů všech  osobních vozidel byl počet kilometrů vyšší o 4 299 kilometrů.  

Náklad na provoz vozidel činil v roce 2021  celkem  46.858,49 Kč, což je o 27.468,39,-  Kč více 

než v roce předchozím. Tento nárůst je způsoben hlavně zájezdem do Polska a nárůstem cen 

pohonných hmot ve druhé polovině roku 2021. 

 
4.9. INVESTICE 
 
4.9.1.    Realizované investice 
 
 
Přehled nestavebních investic realizovaných v roce 2021 v celkové výši:           791 227,45  Kč 

Finanční prostředky byly čerpány z investičního fondu průběžně po dokončení a zařazení 

investičních akcí do používání. 

Výběrová řízení na dodavatele zakázek malého rozsahu byla realizována v souladu se 

Zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. v aktuálním znění a transparentně. 

 

 Klimatizační jednotky v prostoru „lodi“ a v ateliérech    230 075,45,- Kč 

- do používání zařazena v 6/2021 

- předpokládaná životnost 120 měsíců 

 Grafický manuál Divadla Radost                 185 735,00 Kč 

- do používání zařazena v 11/2021 

- předpokládaná životnost 60 měsíců 

 Webová aplikace TYJÁTR GISA                                                     145 200,00,- Kč   

     - do majetku zařazeno v 12/2021  

     -  předpokládaná životnost 60 měsíců 



Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2021   Strana 90 (celkem 105)   
 
 

 

 Ostatní nestavební investice do vybavení Divadla Radost v pořizovací ceně do 100 tis. Kč 

zařazené v kategorii Samostatné věci movité s předpokládanou dobou životnosti 60-96 

měsíců  v celkové hodnotě                                                                             230 217,00 Kč 

 

4.9.2. Informace o čerpání transferu na investice poskytnutých z rozpočtu města 

 V roce 2021 obdržela organizace od zřizovatele investiční transfer v celkové výši 350 tis. Kč, 

který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna Z8/22 dne 8.12.2020, účel využití 

byl upraven rozhodnutími č. Z8/26 ze  dne 20.4.2021 a Z8/31 ze dne 7.9.2021. 

   

 Klimatizace  v Muzeu loutek-Lodi a v ateliérech                                        230 tis. Kč   

 Webová aplikace TYJÁTR GISA                                                                  120 tis. Kč   

 

 
V. PLÁN  TVORBY  A  ČERPÁNÍ  PENĚŽNÍCH  FONDŮ 
 
 
5.1.    FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 
Přehled fondů organizace včetně finančních toků je uvedena v následující tabulce. 

 

 

text 

v tis. Kč 

stav k 1.1. tvorba čerpání 
stav ke 
31.12. 

          

411 Fond odměn 475 0 0 475 

412 FKSP 219 374 317 276 

413 Rezervní fond tvořený ze 
zlepš.VH 774 0 3 777 

416 Investiční fond 4 366 3 819 2 981 5 204 
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Fond odměn 

V průběhu aktuálního roku nedošlo k pohybům.  

 

Fond kulturních a sociálních potřeb  

Hospodaření s fondem FKSP je upraveno vnitřní směrnicí organizace a ročním plánem tvorby 

a čerpání v souladu vyhláškou o FKSP. Struktura a účel použití finančních prostředků fondu a 

plánování přiměřeně respektuje požadavky a názory odborové organizace působící 

v organizaci. Kontrolu nad hospodařením vykonává statutární osoba, předseda místní 

odborové pobočky APH a ekonom. 

Zákonný příděl z mezd byl pro aktuální období 2 % nákladů na platy 374 271,30 Kč 

Čerpání fondu na částečné krytí stravenek:      235 290,00 Kč 

Čerpání na peněžní dary (pracovní a životní jubilea)     12.000,00 Kč 

Ostatní čerpání – Cafeterie                      70 600,00 Kč 

Peněžní prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. 
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Fond rezervní 

V roce 2021 nedošlo k čerpání prostředků z rezervního fondu.  Rezervní fond byl navýšený o 

hospodářský výsledek roku 2020 ve výši 3 193,95 Kč v souladu s rozhodnutím ZMB č. Z8/27 

ze dne 25.5.2021. 

 

Fond Investiční 

Roční příspěvek do investičního  fondu byl vytvořen z prostředků: 

 odpisů dlouhodobého majetku ve výši                                                                3 457 tis. Kč 

 z investičního transferu zřizovatele                                                                         350 tis. Kč 

 z výnosu z prodeje dlouhodobého majetku – osobního automobilu Citroën Berlingo, SPZ 

BZR 85-71, dle kupní smlouvy ze dne 29.11.2021, prodejní cena                                                  

12 tis.Kč 

Čerpání fondu:  

 nařízený odvod odpisů zřizovateli dle plánu           2 190 tis. Kč 

 financování investičních výdajů z transferu zřizovatele                               350 tis. Kč 

 dle § 31 odst. 2 pís. a) zákona 250/2000 Sb. – financování investičních výdajů  

                                                                  441 tis. Kč 

o přívěsný vozík                                                                                          78 969 Kč 

o PC MacBook                                                                                             49 990 Kč 

o Webová aplikace GISA TYJÁTR – spolufinancování z vl. zdrojů      25 200 Kč 

o Klimatizace Muzeum+ateliery, dofinancování z vl.zdrojů                      75 Kč 

o Podlahový mycí stroj Bohman                                                             48 388 Kč 

o Skříň – archív                                                                                          52 870 Kč 

o Grafický manuál Divadla                                                                     185 735 Kč 

  navýšení prostředků určených na financování údržby a opravy majetkudle § 31 odst. 

2 pís. d) zákona 250/2000 Sb.                                                        0  tis. Kč  
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Krytí investičních výdajů 

Fondy účetní jednotky jsou plně kryty peněžními prostředky, které spolu s prostředky na 

provoz organizace eviduje na společném běžném účtu u KB Brno a pomocí analytické 

evidence je zabezpečeno jejich rozlišení podle jednotlivých druhů. 

 

VI. KONTROLNÍ ČINNOSTI 

 

6.1 INTERNÍ AUDIT 

 

Vnitřní  kontrolní  systém zavedený  v Divadle  Radost, příspěvkové organizaci  vychází  z 
ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně  
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se 
provádí  zákon o finanční kontrole. Povinnosti vyplývající ze zákonných norem  jsou 
shrnuty  v interní  směrnici „ Finanční kontrola - vnitřní kontrolní  systém“.  

Řídící kontrolu, která je součástí vnitřního kontrolního systému, provádí pověření vedoucí 
zaměstnanci. Záznam o kontrolní činnosti od fáze předběžné řídící kontroly přes 
průběžnou až po následnou kontrolu dle § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole je prováděn na určených formulářích. Písemné  záznamy spolu s účetními 
doklady jsou archivovány. 

 

Nedílnou součástí finanční kontroly je i interní audit. Je prováděn dle ročního plánu 
auditů, který upřesňuje rozsah, věcné zaměření a typ auditů, jejich cíle, časové rozvržení 
a personální zajištění.  

Interní audity vykonané v roce 2021 byly ovlivněny skutečností, že funkce interního 
auditora nebyla v měsících únor až červenec personálně obsazena. Pracovní poměr s 
novou interní auditorkou byl uzavřen dnem 1. 8. 2021. Roční plán interního auditu na rok 
2021 schválený ředitelem divadla dne 5. 1. 2021 byl upraven dodatkem č. 1, který byl 
schválen dne 26. 8. 2021. Z původně naplánovaných šesti interních auditů byly čtyři 
zrušeny a zbývající dva audity byly naplánované v jiných termínech. V souladu 
s dodatkem byly vykonány dva plánované interní audity, přičemž první byl audit výkonu  
a  druhý audit finanční:  

1. Opatření z interních auditů a veřejnosprávních kontrol vykonaných v roce 2020 
s cílem prověřit, zda zjištěné nedostatky vyplývající z interních auditů a 
veřejnosprávních  kontrol vykonaných cizími subjekty v roce 2020 byly odstraněny a 
přijatá nápravná opatření jsou dodržována. 
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2. Dodavatelé - faktury přijaté v účetním období I. až III. čtvrtletí roku 2021 s cílem 
prověřit věcnou správnost  přijatých dokladů  od dodavatelů  v návaznosti  na  
ustanovení  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, jejich zaúčtování 
a naplnění směrnice o finanční kontrole. 

 

U vykonaných interních auditů nebyla zjištěna závažná pochybení, která by měla 
nepříznivý dopad na činnost divadla nebo na dosažené výsledky v hospodaření.  

Závěrečné zprávy včetně zjištění nedostatků a doporučení interní auditorky z obou 
vykonaných auditů byly projednány s vedoucí ekonomického úseku a ředitelem divadla, o 
čemž byl vždy sepsán písemný záznam.   

 

Interním auditorem, který je funkčně i organizačně oddělený od řídících struktur divadla, 
byl v rámci vykonaných interních auditů přezkoumán a objektivně vyhodnocen zavedený 
vnitřní kontrolní systém. Nebyly zjištěny skutečnosti či náznaky nehospodárného, 
neefektivního a neúčelného vynakládání finančních prostředků při zajišťování 
stanovených úkolů vymezených zřizovací listinou. Přesto je třeba problematice systému 
řízení rizik neustále věnovat pozornost a probíhající kontrolní procesy završovat 
spoluprací interního auditora se statutárním zástupcem organizace a tím průběžně 
minimalizovat a optimalizovat identifikovaná rizika a přijímat operativní opatření snižující 
nežádoucí dopady zjištěných rizik. 

K posílení vnitřního kontrolního systému divadla  a  konzultační a metodické činnosti dle 
potřeb organizace byla funkce interního auditora od listopadu 2021 rozšířena na 
poloviční pracovní úvazek.   

 

 

Zpracováno dne 16. 2. 2022 

Soňa Metelková, interní auditorka 
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VII.  INVENTARIZACE MAJETKU A  ZÁVAZKŮ 

  

            7.1. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

 

Inventarizační zpráva za rok 2021  

Účetní jednotka: Divadlo Radost, příspěvková organizace, Bratislavská 32, 602 00 Brno IČ: 
00489123 

Datum zpracování: 01.02.2022 

Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k  31.12.2021 vydal ředitel organizace dne 
08.12.2021 Příkaz ředitele č. 18/2021 a tento byl  zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS a vyhláškou č. 270/2015 
Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

V tomto Příkazu byl stanoven plán inventur a byly jmenovány inventarizační komise 
zodpovědné za provedení inventarizace. 

 

 

Vyhodnocení průběhu inventur  

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních 
položek aktiv a pasiv a  podrozvahy, který  je  zaznamenán v inventurních soupisech.  

Při inventarizaci byly využívány inventurní, pomocné a jiné evidence. 

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních 
položek dle data provedení inventury, k 31.12.2021. Dodatečné inventurní soupisy prováděny 
nebyly. 

K provedení fyzické inventury k 31.12.2021 byly vedle hlavní inventarizační  komise ustaveny 4 
dílčí inventarizační komise, které provedly inventarizaci majetku na jednotlivých úsecích a 
pracovištích divadla. 

Předmětem fyzické inventarizace byl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, majetek vedený 
v operativní evidenci, dále zásoby materiálu a zboží, pokladní  hotovost, ceniny a divadelní 
výpravy na repertoáru včetně loutek, kostýmů a  dekorací ve fundusu. Při porovnání výsledků 
zjištěných fyzickou inventurou s účetními stavy k 31.12.2021 nebyly zjištěny rozdíly mezi 
fyzickým a účetním stavem.                                        

Předmětem dokladové inventarizace bylo odsouhlasení a zdokladování transakcí a zůstatků 
rozvahových a podrozvahových účtů. Konečné zůstatky na účtech aktiv a pasiv k rozvahovému 
dni jsou doloženy podpůrnou dokumentací – kopiemi účetních a daňových dokladů, výkazy 
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pomocných aplikací, bankovními výpisy. Jedná se mimo jiné o detaily k účtům časového 
rozlišení nákladů a výnosů, přijaté a poskytnuté zálohy, účty fondů organizace.  

V souladu se Zásadami vztahu orgánu statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím a 
Příkazu ředitele divadla č. 5/2021 ze dne 05.05.2021 byla provedena ke dni 31.05.2021  
mimořádná fyzická inventura pokladní hotovosti. Další mimořádná inventarizace pokladní 
hotovosti  byla provedena dne  30.09.2021 na základě příkazu ředitele č. 09/2021 ze dne 
31.08.2021. 

Při porovnání výsledků zjištěných fyzickou inventurou s účetními stavy nebyl ani v jednom 
případě zjištěn rozdíl. 

Termíny stanovené v plánu inventur byly dodrženy. 

 

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech  

Faktura č. 0201/320  firmy Tüchler, jevištní & textilní technika byla zaúčtována v hlavní činnosti 
ve výši základu  daně, drobný dlouhodobý majetek zaregistrován v té době zaúčtované 
pořizovací ceně – záznam v knize faktur a v registru majetku byl opraven dne 
1.1.2022 doúčtováním částky 4 691,82 Kč. 

Zálohová faktura-daňový doklad k přijaté platbě 204/45 firmy HP Tronic Zlín,s.r.o., 16 488,00 Kč 
ze dne 30.8.2021 – myčka nádobí pro bar, dosud v řešení.  

Realizace představení 24.říjen 1942 – premiéra 24.10.2021 – výrobní příkazy 155/1 a 156/2, 
stejně jako analytické účty 029843/049843 a 029844/089844 byly vytvořeny, nedošlo 
k zaúčtování hodnoty představení do majetku organizace. K zaúčtování došlo 31.1.2022 
interním dokladem 0500/11. 

Zjištěné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem byly odstraněny v roce 2022.  

Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů v příloze v evidenci 
organizace. 

 

Hlavní inventarizační komise: 

 

Iva Štefanová 

Ing. Hana Rozlivková               

          Mgr. Pavel Hubička, Ph.D,
                              ředitel organizace 

 

Divadlo Radost zajistilo provedení veškerých inventur k 31.12.2021, tj. k rozvahovému dni - 
dle  zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 30 odst. 4 a 6). 
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7.2. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HIK 

 

Zápis z jednání HIK – závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a 
závazků ke dni 31.12.2021  

 

 V souladu s příkazem ředitele č. 18/2021 ze dne 08.12.2021 proběhla ve dnech 04.01.2022– 
08.01.2022 fyzická inventarizace majetku  a závazků k 31.12.2021. 

 

 Inventarizaci provedli členové dílčích inventarizačních komisí ve složení:  Renata Hladká,  Pavel 
Jan Riedl, Sylva Šedová, Zora Šebestová, Radovan Okurek, Daniel Vejmělka, Jakub Ždánský, 
Martin Cenek, Nina Šerá, Silva Jelínková, Hana Sopuchová pod vedením hlavní inventarizační 
komise ve složení  

Ing. Hana Rozlivková a Iva Štefanová. 

 

     Předmětem fyzické inventury byl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, majetek 
v operativní evidenci, dále inventarizace zásob, pokladní hotovosti, cenin, fundusu loutek a 
kostýmů, dekorací a her na repertoáru. Inventarizace proběhla za přítomnosti pracovníků 
odpovědných za svěřený majetek. 

 

     Při porovnání výsledků získaných fyzickou inventurou s účetními stavy k 31.12.2021 nebyly 
zjištěny žádné rozdíly, fyzické stavy odpovídaly stavům účetním. K výsledkům inventury jsou 
přiloženy inventurní sumáře majetku, dle jednotlivých druhů majetku, zásob, pokladní hotovosti 
a cenin. 

 

     Součástí inventarizace bylo i upozornění na neupotřebitelný a nevyužitelný majetek. Na 
základě toho zpracovala inventarizační komise soupis majetku navrženého k vyřazení. Uvedený 
soupis byl předán vyřazovací a likvidační komisi jmenované ředitelem divadla k dalšímu 
zpracování v souladu s vnitřními předpisy divadla a platnou metodikou zřizovatele. Majetek na 
vyřazení se týká DHM, DDHM a operativní evidence. 

 

V Brně, dne 31.1.2022 
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Sestavila hlavní inventarizační komise: 

 

Iva Štefanová 

 

Ing. Hana Rozlivková      schválil: Mgr. Pavel Hubička Ph.D, 

          ředitel 

 

Členové inventarizačních komisí: 

 

Hana Sopuchová     Zora Šebestová  

 

Sylva Šedová                                                                    Martin Cenek                         
    

Silva Jelínková      Nina Šerá 

 

Radovan Okurek                                                             Pavel Jan Riedl  

 

Jakub Ždánský                            Daniel Vejmělka  

 

Renata Hladká 

 

   

 

 

  

 

 



Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2021   Strana 99 (celkem 105)   
 
 

VIII. ARCHIVNICTVÍ, SPISOVÝ ŘÁD, SKARTACE 

 

Na základě vnitřní směrnice ze dne 1. 1. 2015 – spisový a skartační řád ve smyslu příslušných 

legislativních norem, kterými jsou především: 

- předpis č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;  

ve znění  pozdějších předpisů 

- předpis č. 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 

pozdějších  předpisů; 

A dále pak: 

- předpis č. 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o    elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů; 

- předpis č. 194/2009 Sb.Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování 

informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů; 

- předpis č. 300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;   

- předpis č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů;  

- předpis č. 148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

- předpis č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;  

- předpis č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;  

- předpis č. 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení ve znění pozdějších předpisů;  

- předpis č. 589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;  

- předpis č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů;  
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8.1.       Proces 2021 

 

V souladu s ustanovením § 10 zákona číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, v platném znění a na základě posouzení skartačního návrhu 

předloženého Divadlem Radost, příspěvková organizace, dne 9.9.2021, č.j. DR145/2021, 

vyhotovil Archiv města Brna dne 20.9.2021, č.j. MMB/0476953/2021 „Protokol o skartačním 

řízení“, ve kterém vyjadřuje souhlas se skartací (fyzickou likvidací) následujících dokumentů 

skupiny S:   

 

Pořado
vé 

číslo 

Spisový 

znak 

(pokud 
je 

zavede
n) 

Název dokumentů Roky 
vzniku 

Skartační 

znak a 
lhůta 

Množství 

 

E-1 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2010 

 

 

S/10 

 

 

Archivační  
krabice 

 

 

E-2 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2010 

 

 

S/10 

 

 

Archivační  
krabice 

 

 

E-3 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2010 

 

 

S/10 

 

 

Archivační  
krabice 

 

 

E-34 

  

BANKA 
(bankovní výpisy – účetní doklady, 
záznamy z kontrol, aj.) 

 

2010 

 

S/10 
Archivační  

krabice 

 

E-42 

  

FAKTURY – DOŠLÉ (přijaté), kniha 
došlých faktur, zaúčtování, záznamy 
z kontrol, a j. 

 

2010 

 

S/10 
Archivační  

krabice 
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E-62 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2008 

 

 

S/10 

 

Archivační  
krabice 

 

E-63 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2008 

 

 

S/10 

 

Archivační  
krabice 

 

E-64 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2008 

 

 

S/10 

 

Archivační  
krabice 

 

E-65 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2008 

 

 

S/10 

 

Archivační  
krabice 

 

E-66 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2009 

 

 

S/10 

 

Archivační  
krabice 

 

E-67 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2009 

 

 

S/10 

 

Archivační  
krabice 

 

E-68 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2009 

 

 

S/10 

 

Archivační  
krabice 

 

E-69 

 

 

  
POKLADNA 
(příjmové a výdajové pokladní 
doklady, pokladní deník, zaúčtování, 
záznamy z kontrol, a j.) 

 

2009 

 

 

S/10 

 

Archivační  
krabice 

 

E-70 

  

FAKTURY – DOŠLÉ (přijaté), kniha 
došlých faktur, zaúčtování, záznamy 
z kontrol, a j. 

 

2008 

 

S/10 
Archivační  

krabice 
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E-71 

  

FAKTURY – VYDANÉ, kniha vydaných 
faktur, zaúčtování, záznamy 
z kontrol, originály smluv – 
krátkodobé pronájmy, a j.  

 

2008-
2009 

 

S/10 
Archivační  

krabice 

 

E-72 

  

BANKA 
(bankovní výpisy – účetní doklady, 
záznamy z kontrol, aj.) 

 

2008 

 

S/10 
Archivační  

krabice 

 

E-73 

  

BANKA 
(bankovní výpisy – účetní doklady, 
záznamy z kontrol, aj.) 

 

2009 

 

S/10 
Archivační  

krabice 

 

E-74 

  

FAKTURY – DOŠLÉ (přijaté), kniha 
došlých faktur, zaúčtování, záznamy 
z kontrol, a j. 

 

2009 

 

S/10 
Archivační  

krabice 

 

E-90 

  

VYÚČTOVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ 
(předprodej) – účetní doklady, 
záznamy z kontrol, měsíční přehledy 
a statistiky k představením , a j. 

 

2010 

 

S/10 
Archivační  

krabice 

 

E-91 

  

VYÚČTOVÁNÍ PŘEDSTAVENÍ 
(předprodej) – účetní doklady, 
záznamy z kontrol, měsíční přehledy 
a statistiky k představením , a j. 

 

2010 

 

S/10 
Archivační  

krabice 

 

E-101 

  

INTERNÍ DOKLADY – účetní doklady, 
záznamy z kontrol, a j. 

 

2009 

 

S/10 
Archivační  

krabice 

 

E-102 

  

INTERNÍ DOKLADY – účetní doklady, 
záznamy z kontrol, a j. 

 

2010 

 

S/10 
Archivační  

krabice 

 

 

Celková metráž písemností určených ke skartaci (fyzické likvidaci) činila cca 3,75 bm. 

Samotný proces skartace provedla dne 24.9.2021 společnost SUEZ CZ a.s., Brno, IČ: 

25638955 
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V rámci předmětného skartačního řízení byly vybrány archiválie, které byly předány dne 

1.10.2021 na základě „Záznamu o předání archiválií k trvalému uložení v archivu“, č.j. 

MMB/0492062/2021, Archivu města Brna.  Jedná se o níže uvedené dokumenty skupiny A: 

 

 
Pořado

vé 

číslo 

Spisový 

znak 

(pokud 
je 

zavede
n) 

Název dokumentů Roky 
vzniku 

Skartační 

znak a 
lhůta 

Množství 

 

NaP-1 

  
KNIHY 

 
- Padesát let Radosti 

- Radost od padesáti do šedesáti 

 

1999 

- 

2009 

 

 

A/5 

 

 

Archivační  
krabice 

 

 

NaP-3 

 

 

  
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

(zpěvník, CD, MC, propisky, vzorové 
hlavičkové papíry, soubor pohledů, 
pozvánky na premiéry her, programy 
k představením, pozvánka na 
slavnostní otevření muzea loutek, 
další propagační materiál) 

 

1991 

- 

2015 

 

 

A/5 

 

 

Archivační  
krabice 

 

 

P-7 

  

KNIHA DOŠLÉ POŠTY 

od 22.07.2008  

do 29.11.2010 

 

2008 

- 

2010 

 

A/10 

 

Archivační  
krabice 

 

 

E-128 

  

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

 

1997 

- 

2003 

 

A/10 
 

Archivační  
krabice 

 

 

E-129 

  

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 

2004  

-  

2010 

 

A/10 
 

Archivační  
krabice 
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Celková metráž archiválií činila cca 0,47 bm. 

 

Dohled na provádění skartačního řízení a výběr archiválií ve skartačním řízení vykonala 

pověřená zaměstnankyně Archivu města Brna, Mgr. Lucie Zajíčková.   

 

 

 

 

 

IX. AUTORIZACE 

 

Autorizace zprávy o činnosti -  podklady  pro statutárního zástupce Mgr. Pavla Hubičku Ph.D, 

připravili a zpracovali: Ing.Rozlivková, Štefanová  I., Sopuchová H., Šerá N., Hladká R., Malinka 

P., Ing. Metelková S. a další  odpovědní pracovníci organizace. 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 23. 02. 2022                                                        Mgr.Pavel Hubička, Ph.D. 

                                                                                                               ředitel  

        

 

 



Zpráva o činnosti Divadla Radost, p.o., za rok 2021   Strana 105 (celkem 105)   
 
 

       


