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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

o činnosti Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace 
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018. 
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje 

Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace následující údaje: 
 
1. V roce 2018 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím, a to prostřednictvím elektronické pošty. 
2. V roce 2018 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu 
zákona o svobodném přístupu k informacím. 
3. V roce 2018 nebyly vydány žádné rozsudky soudců ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 
4. V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném 
přístupu k informacím. 
5. V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k 
informacím proti postupu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, při vyřizování 
žádosti o informace. 
6. Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k 
informacím, je možné získat na internetových stránkách www.hdj.cz. 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 4. ledna 2019 
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1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V UMĚLECKÉ OBLASTI 
 

INSCENACE HORÁCKÉHO DIVADLA V ROCE 2018 
 
Během sezóny 2016-2017 došlo k výměně na pozici uměleckého šéfa HDJ, kdy stávající 
uměleckou šéfovou Kateřinu Duškovou vystřídal nový umělecký šéf, Pavel Šimák. Pod vedením 
Pavla Šimáka vznikaly inscenace a dramaturgie na celé období sezony 2017 – 2018 a 2018 – 
2019. V květnu roku 2018 převzal vedení uměleckého souboru nový umělecký šéf Michal 
Skočovský. Hodnocený dramaturgický plán pro rok 2018 je tedy hodnocen z pohledu původních 
záměrů Pavla Šimáka a pohledu stávajícího uměleckého šéfa Michala Skočovského.  
 
 
Bengt Ahlfors 

Popel a pálenka 
963. premiéra 27. ledna 2018 
(stále v repertoáru) 
režie Karel Brynda j. h. 
překlad František Fröhlich 
dramaturgie Barbora Jandová  
výprava Kristina Matre Křížová j. h. 
 
V souladu s požadavky k vyváženosti 
repertoáru divadla regionálního 
významu byl nasazen titul Bengta 
Alhforse Popel a pálenka, který splňuje požadavky a parametry měšťanské činohry. Komedie 
současného skandinávského dramatika Bengta Ahlforse (*1937) je výborně napsanou hrou, 
která svůj humor těží z dobře vystavěných dialogů, černého humoru i situačních zápletek, je 
ostrá i sentimentální, tragikomická jako život sám. Nenásilně a s humorem vypráví o manželství, 
lásce, vztahu rodičů a dospělých dětí, o stáří i umění žít. Tato inscenace, nejen že využila svého 
potenciálu zasáhnout publikum svým tematickým zaměřením, ale pokrývá potřeby 
konzervativněji smýšlející části publika, po situačně – konverzační komedii, která nehledá „velké“ 
příběhy a „velké“ myšlenky společenského významu. Její síla spočívá v antropocentrickém 
nazírání na rodinné vztahy, které ve stále se zrychlující době není jednoduché udržovat tak, jak 
byly udržovány doposud. Inscenace nechá diváka nahlédnout do světa starší generace, jejíž 
priority jsou diametrálně odlišné od generace, jejíž současná společnost nazývá „mileniálové“, 

tedy generace dospívající v 21. století, ale 
narozených ještě ve století dvacátém. Toto 
rozdílné nazírání na svět a pochopení těchto 
rozdílných zákonitostí je jeden z důležitých 
aspektů současných mezilidských vztahů. Tímto 
způsobem přemýšlení a reflexí vztahů je 
inscenace v režii Karla Bryndy cenným artiklem 
do společenské diskuse. Za zmínku jistě stojí i 
jednotlivé výkony herců, z nichž Eva Kaplerová 
v titulní roli je páteří celé inscenace a jejíž výkon 
v této inscenaci je bezpochyby výjimečný. 
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Anton Pavlovič Čechov 

R/A/C/E/K 
964. premiéra 10. února 2018 
režie Iveta Ditte Jurčová j. h. 
překlad Leoš Suchařípa 
dramaturgie Michal Ditte j. h. 
Výprava Tom Ciller j. h. 
Hudba Jozef Vlk 
pohybová spolupráce Tomáš 
Rychetský, Denisa Musilová 
 
 
Zcela v souladu s nutností 
diverzifikovat repertoár tak, aby obsahoval jak náročnější tituly, tak repertoár zajišťující kvalitní 
tituly měšťanského repertoárového divadla, byl naplánován titul, o jehož „nesmrtelnosti“ nelze 
pochybovat. K režii dramatické předlohy klasika dramatické literatury byla přizvána oceňovaná 
režisérka slovenského původu Ivetta Ditte Jurčová (cena Dosky 2018). Racek je komedií, 
řekněme spíše tragikomedií, která je prostoupena řadou hlubokých i banálních rozhovorů o 
podstatě tvorby, postavení umělce ve společnosti a jeho úloze, o divadle a potřebě tvůrčího 
života... A mezi vším tím filozofováním a společenskými hrami na břehu jezera někde na venkově 
se odehrává několik marných jednostranných milostných vzplanutí, nenaplněných lásek a 
několik dramat nenaplněných ideálů a představ o životě. Nesnadnou a velmi obsáhlou předlohu 
se rozhodli, režisérka a dramaturg Michal Ditte, inscenovat bez velkých úprav, či aktualizací, což 
není zcela běžným zvykem v kontextu českého divadla. Jediným posunem k aktualizaci dnes již 
klasické divadelní hry z roku 1895, byly výtvarné výrazové prostředky, a to zejména kostýmy 
inscenace. Titul jako takový, měl diváky zejména seznámit s dramatikou předminulého století a 
s tvorbou klasika A. P. Čechova a pokusit se poodkrýt problematiku uměleckých ambicí mladší 
generace ve střetu s konzervativním vnímáním umění generace „zajištěných“ umělců. Je však 
nasnadě hledat v neutěšeném světě mladých umělců i utrpení, kterým je zatížen každý hledající 
umělec. Obraz vyprázdněných vztahů je stejně platný dnes jako před více než sto lety. Inscenace 

v dramaturgickém plánu 
měla splňovat několik funkcí, 
a to jednak divákům 
zprostředkovat obraz vztahů 
člověka k člověku, ženy k 
muži, umělce k umělci a to se 
inscenátorům bezezbytku 
povedlo. Druhým úkolem 
bylo seznámit publikum z 
tvorbou klasickou, a do 
třetice, vykročit tímto 
titulem za hranice regionu. 
Ve všech těchto aspektech 
se dá tvrdit, že svoji funkci 
splnila. Jak píše divadelní 

kritik Josef Mlejnek ve svém článku v Divadelních novinách z 3. března 2018: „Má-li být inscenace 
Racka v Horáckém divadle krokem k vybřednutí z průměru, jde o vykročení správným směrem.“ 
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Oscar Wilde, Pavel Šimák 

Obraz Doriana Graye 
965. premiéra 7. dubna 2018 
(stále v repertoáru) 
režie Pavel Šimák 
překlad Jiří Zdeněk Novák 
dramaturgie Barbora Jandová 
výprava Kristina Matre Křížová 
j. h. 
projekce Jan Štambera j. h., 
Zdeněk Stejskal 
hudba Šárka Býčková 
(Čermáková) 
pohybová spolupráce Tomáš 
Rychetský  
 
 
Dalším pokusem vymanit se z provinčního vnímání činoherního divadla jako prostředku k 
„jednoduché“ zábavě, byl nasazený titul podle předlohy světoznámého spisovatele Oscara 
Wilda. Dramatizace klasického temného románu Obraz Doriana Graye se ujal Pavel Šimák. Šimák 
se v dramatizaci záměrně nevzdálil předloze natolik, aby její základní dějová linka zmizela nebo 
byla nadmíru ohýbána, ale velmi přístupným a citlivým způsobem jej aktualizoval tak, aby diváku 
nabídl širokou škálu možných interpretací. Středobodem inscenace stejně jako v předloze 
zůstává, dnes tak aktuální, kult těla, chronický individualismus a oběti, které jsme jako jedinci 
ochotni přinést na oltář sebeprezentaci. Styl klidných, ale dekadentních romantiků přelomu 
osmnáctého a devatenáctého století „dandysmus“ je až přespříliš podobný dnešní 
metrosexuální společnosti „hipsterů“. Šimák tak nastavuje společnosti, to již dnes zprofanované 
zrcadlo, a poukazuje na základní problémy vnímání světa skrze prisma „haute bourgeoisie“. 
Ztráta identity a nesmiřitelnost se svými životy dnes a denně dohání lidi mladší generace k 
radikálním řešením banálních problémů. V širším kontextu jsme tak byly svědky ničení 

„základních“ morálních 
hodnot společnosti 
člověkem, který postavil 
svůj zájem nad zájmy celé 
společnosti. Bezpochyby 
můžeme sledovat toto 
bourání zažitých pořádků i 
dnes, a to v podobě 
radikalizace společnosti 
navzdory historické 
zkušenosti a politickém, 
nebo lépe řečeno, 
oligarchickém způsobu 
řízení státu. Za zmínku stojí 
i herecký výkon Jána 

Burdy, který bezesporu předvedl pozoruhodný výkon v téměř dvou a půl hodinové inscenaci a 
byl za něj oceněn v divácké anketě Horác.  
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Alžběta Michalová 

Jediný život 
966. premiéra 5. května 2018 
derniéra 3. prosince 2018 
(odehráno 21x) 
režie Michal Skočovský  
dramaturgie Jaroslav Čermák ml. 
j. h. 
scéna Jaroslav Čermák j. h. 
kostýmy Lucie Šperlová j. h. 
hudba Aid Kid & Kittchen (Ondřej 
Mikula a Jakub König)  
 
Závěr sezony 2017/2018 patřil 
hře z pera mladé autorky Alžběty 
Michalové, která byla za svou básnickou sbírku Zřetelně nevyprávíš nominována na cenu 
Magnesia Litera 2015 a na cenu Jiřího Ortena. Michalová byla přizvána ke spolupráci na inscenaci 
Jediný život, jejíž středobodem se stal pohnutý osud „zapomenutého“ básníka, původem z 
Vysočiny, Jana Zahradníčka (1905-1960). Inscenace vznikla s jasným záměrem připomenout 
tohoto velikána české poezie, ale plnila i další úkol, který si vytyčilo HDJ, a to připomínat 
obyvatelům Vysočiny, kolik významných uměleckých osobností je spojeno s tímto krajem. 
Dramaturgickým výběrem tak vznikla jedna z linií, kterou bude divadlo následovat a pokusí se 
tak poodhalit divákům jedinečné kreativní podhoubí tohoto svébytného kraje. Jan Zahradníček, 
jehož postava byla zkřivena úrazem v mladí, ale ne dobou, v níž žil, byl katolickým básníkem svým 

významem patřícím k 
osobnostem jako 
Deml, Březina, Čep a 
jiní. Jeho osud 
vzdorného básníka, 
zažívajícího příkoří v 
době protektorátu a 
později v době 

komunistické 
diktatury, se autorka 
rozhodla zasadit do 
jedné rámující 
situace. Zahradníček 
odsouzený k třinácti 

letům 
komunistickým 

režimem, bilancuje 
svůj život a jednou z opor k přežití v nelidských podmínkách kriminálu je jeho neochvějná víra. 
Režisér inscenace Michal Skočovský vytvořil na základě Michalové textu a autentické 
korespondence básníka s jeho ženou imaginativní a křehkou inscenaci, která předkládala 
divákům nejen pohled na pohnutou dobu padesátých let, ale zejména svědectví o vnitřní síle 
básníka Zahradníčka. Svým vyzněním tak inscenace kladla zásadní otázky týkající se víry v pravdu 
a v nezlomný charakter.  
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David Wood  

O Perníčkovi  
967. premiéra 10. června 2018 
režie Stanislav Slovák 
překlad Martin Světlík 
dramaturgie Barbora Jandová 
výprava Jaroslav Milfajt j. h. 
hudební nastudování Karel 
Albrecht j. h. 
choreografie Martin Pacek j. h. 
(česká premiéra) 
 
 
Poslední premiérou v sezoně 
2017/2018 byla inscenace s 
názvem O Perníčkovi. Tento 
pohádkový muzikál jsme v 
české premiéře uvedli na Velké 
scéně HDJ. Jednoduchý příběh 
vycházející z britské dětské literatury zhmotňuje postavy, které v noci žijí v kuchyňském kredenci. 
Solničku, pepřenku, kukačku z hodin nebo čajový sáček překvapí přítomnost dalšího obyvatele, 
kterého ovšem do té doby nikdo neviděl. Perníček (gingerbread man) je sice zprvu plachý, ale 
postupem času se z něj vyloupne velmi dobrodružný, mladý a excentrický „chlapík“. Kukačka z 
hodin je nemocná a nemůže zakukat tak, jak se sluší a patří, a proto je v nebezpečí. Obyvatelé 
domu, „ti velcí“, tedy lidé přeci neschraňují věci, které jsou nefunkční. Osazenstvo kredence musí 
jednat a sehnat bylinkový čaj, který by mohl kukačce pomoci. Jejich snažení však kazí lstivý a 
mlsný myšák. Parta „kredencových“ přátel ho obelstí a nakonec kukačku uzdraví hřejivým 

lektvarem. Tento 
příběh je protkán 
jímavými písněmi, 
které si děti často 
zpívají s účinkujícími. 
Režisér Stano Slovák 
muzikál postavil na 
interakci interpretů s 
publikem, a tímto 
způsobem se s dětí 
nestávají konzumenti 
příběhu, ale jsou jejím 
integrální součástí a 
posouvají děj v čase. 
Dětský pohádkový 
muzikál O Perníčkovi 
je primárně určen 

dětem, ale ani rodiče se nemusí bát, že by je tato látka nezasáhla. Můžeme tedy říci, že je to 
muzikál rodinný, který má spád, vtipné dialogy, zábavné situace, skvělá hudební čísla a využívá 
aktivní interakci s dětským publikem. 
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Peter Jaroš, Matěj T. Růžička, Simona Petrů 

Tisícročná včela 
968. premiéra: 8. září 2018 
režie Matěj T. Růžička j. h. 
asistentka režie Michaela Mikulová 
scéna Jaromír Ryšavý j. h. 
kostýmy Kateřina Bláhová j. h. 
dramaturgie Simona Petrů j. h 
světelný design Bob Racek j. h. 
umělecká supervize Peter Jaroš  
pohybová spolupráce Jan Kysučan j. h. 
hudba Tereza Koláčková j. h.  
 
 
Titul Tisícročná včela byl první inscenací nové 
divadelní sezony 2018/2019, která byla 
nazvána Československou sezonou. Tímto 
titulem navazovalo divadlo na úspěšnou 
spolupráci s režisérem Matějem T. Růžičkou, který v minulých letech vytvořil myšlenkově 
bohatou inscenaci Zapomenuté světlo. Podle stejnojmenné předlohy spisovatele Petera Jaroše 
vznikl scénář Tisícročná včela, který svým jazykem a bohatým metaforickým způsobem klade 
základní otázky bytí na pozadí osudu rodu Pichandů. Rodina i vesnice je v této inscenaci 
přirovnávána k včelímu společenství, kde každý jednotlivec, každá dělnice má svůj úkol, časem 
sice umírá, ale na její místo nastoupí další. Pokud však jednotlivec, včela, zůstane osamocená, 
její skon je nevyhnutelný. Další tezí, kterou nám režisér Růžička pregnantně předkládá je otázka 
pospolitosti a soudržnosti křehkého společenství lidí, tedy včel. Čím tedy jsme?  
 
„Ta trocha radosti, a ta nezměrná spousta starostí, trápení a bolů, kterou podstupují tři generace 
venkovského murárského rodu Pichandů (...) Každodenní boj o chléb, obyčejné lidské sny, lásky, 

politické události 
přelomu 19. a 20. 
století, sucha i 
povodně, udavači a 
zrádci, krize, bolesti 
matek umírajících dětí, 
manželů i otců, válka, 
kterou nikdo nechce, a 
která stejně všechny 
pohltí - tohle všechno 
tlačí i válcuje obyvatele 
vesnice, kteří se přes 
své touhy stávají jen 
figurkami na hracím 
poli dějin. Těmi ale 
hýbe někdo úplně jiný. 

A lze to vždycky svézt na Boha?“ (Jiří Varhaník, Jihlavské listy, 14. září 2018) 
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Lenka Lagronová 

Svatý Václav 
969. premiéra: 20. října 2018 
režie Rastislav Ballek j. h. 
scéna Tom Ciller j. h. 
kostýmy Katarina Holková j. h. 
dramaturgie Barbora Jandová, 
Martin Kubran j. h. 
hudba Matúš Kobolka j. h. 
pohybová spolupráce Tomáš 
Rychetský, Denisa Musilová 
 
 
Titulem Svatý Václav se Horácké 
divadlo Jihlava přiřazuje k 
divadelním institucím, které 
oslovují již zavedené tvůrce ke spolupráci. Lenka Lagronová je významnou dramatičkou a 
osobností českého divadla, jejíž divadelní hry byly uváděny v nejrůznějších divadelních domech 
a oceňovány nejen divadelními profesionály. Lagronová v roce 1997 složila řeholní sliby čistoty, 
chudoby a poslušnosti a právě proto byla oslovena k napsání původní hry pro Horácké divadlo. 
Středobodem této divadelní hry byla postava světce svatého Václava. Autorka však nechtěla 
„jen“ kupit dostupné materiály a vytvořit tak „pouhou“ životopisnou fresku. Autorka záměrně 
nevytvářela konzistentní časově jednotný a svět známý z historických románů, nýbrž vytvořila 
zcela nový svět a skrze specifickou kauzalitu a časovou nejednotnost přinášela otázky spojené se 
zcela současným pojetím české státnosti. „Národnímu symbolu chcípnul kůň, ale jede se dál. 
Něco se tu děje úplně špatně, něco někdo obrátil hlavou dolů, ale všichni se tváříme, že je to v 
pořádku“. Toto jsou slova jedné z postav ze hry Lenky Lagronové Svatý Václav. Hra se odehrává 
v alternativní současnosti, ve které již existuje socha Davida Černého z pražské pasáže paláce 

Lucerna, ale na náměstí 
přímo pod národním 
muzeem stále vězí 
prázdné místo. Už jen 
tento motiv je 
emblematickým pro 
vnímání české státnosti 
současnou společností. 
Znamená pro nás česká 
státnost něco víc? Je náš 
světec opravdu náš? 
Proč je světec symbolem 
české státnosti, když více 
než polovina Čechů 
nevěří v Boha? Rastislav 
Ballek, slovenský režisér 

a filozof, který byl přizván k realizaci této složité a komplikované látky na jevišti HDJ, ve své 
kariéře mnohokrát zpracovával osudy významných postav české a slovenské historie. Zcela 
jedinečné spojení autorky Lenky Lagronové a režiséra Rastislava Balleka nabídlo divákovi 
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Horáckého divadla plnohodnotnou inscenaci naplněnou mnoha intertextuálními odkazy 
obohacenou rozsáhlým symbolickým jevištním slovníkem. Mohli bychom tuto inscenaci velmi 
jednoduše hodnotit, jako inscenaci, která je pro nejnáročnějšího diváka, ale toto tvrzení by jistě 
nebylo zcela pravdivé. Naopak svoji přístupností otevírá dveře všem divákům k tajům samé 
podstaty divadla jako svébytného uměleckého díla.  
 
 
 
Pavel Šimák 

Barber Shop 
970. premiéra: 25. října 2018 
režie Pavel Šimák j. h. 
choreografie a výprava kol.  
 
Inscenace Barber Shop v 
jistém slova smyslu navazuje 
na inscenaci 3100 stupňů mé 
krve, která byla postavena na 
základních principech 
dokumentárního dramatu. 
Barber Shop vychází ze 
stejných principů inscenování 
a sběru autentických materiálů, které jsou inscenátory volně přeloženy do metaforického 
jevištního jazyka. Barber Shop s inscenací 3100 stupňů mé krve utváří volnou linii 
dokumentárního dramatu na jevišti HDJ. Barber Shop vychází ze zkušeností dnes již velmi 
známého pražského novo- cirkusového souboru principála Rostislava Nováka, který na sebe 
upozornil výraznými divadelními inscenacemi v pražském divadle La Putyka. Touha Nováka po 
multifunkčním divadelním prostoru ho zavedla až do pražské Holešovické tržnice, kde se se 

souborem rozhodli 
svépomocí vytvořit 
prostor, který by 
vyhovoval jejich 
požadavkům. Stará 
polorozpadlá jatka 
pronajali na několik 
let a začali je 
přebudovávat a 
vytvářet zde mnoho 

pozoruhodných 
divadelních 

produkcí. Jatka 78, 
jak je pojmenovali, 
se za několik málo 
let staly nedílnou 
součástí pražské 

kulturní infrastruktury. Soubor však neměl jistotu, že investice a energie vložená do jejich 
projektu bude zúročena působením v tomto prostoru na dobu delší než pár let. Snaha o získání 
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smlouvy s magistrátem města prahy se komplikovala mnohými vyjednáváními s magistrátními 
úředníky, či politickými představiteli města. Soubor se tak dostal na hranici své existence a 
budoucnost tohoto projektu byla ohrožena. Pavel Šimák se rozhodl inscenovat, ale ne ilustrovat 
tento „příběh“, „realitu“, která potkala mnoho divadelních a kulturních institucí. Vytvořil alegorii 
boje kulturních neziskových organizací s úředníky a politickou zvůlí. Tato subtilní inscenace v 
komorním prostoru Malé scény HDJ, je plná nevšedních divadelních „kouzel“ s prvky nového 
cirkusu. Její morální apel však netkví pouze v kritice a boji s předsudky politiků, či byrokracií, ale 
ve své podstatě je oslavou svobodného myšlení v kultuře. Barber Shop je oslavou neziskových 
organizací, které se rozhodly bojovat za své prostory, myšlení a nezávislost.  
 
 
 
Jaroslav Žák, Hana Burešová 

Škola základ života 
971. premiéra: 8. prosince 2018 
režie Martin Tichý j. h. 
scéna Pavel Borák j. h. 
kostýmy Markéta Sládečková j. h. 
pohybová spolupráce Tomáš 
Rychetský a Denisa Musilová 
hudba Mário Buzzi j. h. 
projekce Martin Tichý j. h. a 
Zdeněk Stejskal 
nahrávka Radek Růžička 
(trombon a akordeon) 
Pavol Hoďa (klarinet, saxofony) 
Richard Pavlík (trubka) 
Vít Beneš (kytara) 
Michal Šelep (kontrabas) 
Adam Sikora (bicí)  
 
 
Hana Burešová obohatila ve své 
úpravě hru Jaroslava Žáka o 
mnoho jímavých písní, a proto v 
dramaturgickém plánu na rok 2018 padl výběr právě na ni. Režisér Martin Tichý, který byl 
osloven k pohostinské režii této inscenace, zvolil cestu inscenování bez větších dramaturgických 
zásahů a důraz kladl na narativní povahu hry. K novým aranžmá písní přizval zavedeného 
skladatele a hudebníka Maria Buzziho, jehož nové pojetí swingově laděných hitů podtrhlo 
povahu a náladu předválečného Československa. Příběh septimánů jednoho nejmenovaného 
gymnázia je obrazem generačního sporu. Mladí studenti jsou frivolní, nebo lépe, lehkomyslní a 
hledající své místo ve společnosti, která je svou povahou konzervativní a velmi vyhraněná proti 
jakémukoliv druhu vzdoru. Sám o sobě tento spor není ničím výjimečný, ale na pozadí sporů 
globálních v roce 1937, které zasáhly celý svět, vytváří paralelu k stále se vyostřujícímu sporu 
dvou názorově rozdílných skupin v dnešním světě. Inscenace Škola základ života však není 
politickou, nýbrž humanistickou. Je to inscenace o touze po dobrodružství, o touze po lásce a v 
neposlední řadě o hudbě, v které mnohé generace mladých lidí hledá východisko ze své zdánlivě 
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bezvýchodné situace. Sled komických událostí nám odkrývá i hlubší nuance lidské duše, a to 
nejen ty dobré, ale zejména ty negativní, jako jsou například touha po moci, která mnohdy 

dovedla lidstvo do 
velmi temných dob. 
Tato hudební 
komedie byla 
nasazena do 
repertoáru s cílem 
zasáhnout co 
největší okruh 
diváků, od těch 
nejmladších, až po 
diváky v seniorském 
věku, a to se 
režiséru Tichému 
bezesporu povedlo.  
 

____________________________________________________________________________ 
  
 

 
 
 
ZÁVĚR HODNOCENÍ: 
V roce 2018 je patrná snaha uměleckého vedení divadla o vyváženost repertoáru, a to ve smyslu 
divadla, které nabízí svým divákům široký žánrový rozptyl, od titulů pro náročného diváka, až po 
tituly, jejichž síla tkví v populárnosti předlohy. Tato snaha se bezezbytku naplnila. V tomto 
nastaveném trendu budeme pokračovat i v roce 2019. Společným jmenovatelem je důraz na 
kvalitativně a umělecky nekompromisní produkce, které pokryjí co možná nejširší divácké 
spektrum. Uvědomujeme si, že dramaturgický výběr titulů je jen jeden z mnoha komunikačních 
kanálů, kterými divadlo zasahuje diváky v Kraji Vysočina. Naším úkolem je plnit svoji funkci 
divadla, ale současně hledat další a další komunikační kanály a hledat smysl krajského 
repertoárového divadla, jeho postoj a jeho funkci v nesnadném světě jednadvacátého století. 
Divadlo jako instituce nesmí zamrznout, musí stále hledat a prohlubovat poznání člověka své 
doby. 
 
 
Vypracoval:  
Michal Skočovský, umělecký šéf 
 
 
 
 
 
 



 

12 

2. Vyhodnocení závazných ukazatelů 
 

2.1 VYHODNOCENÍ VĚCNÉHO PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ORGANIZACE 
 

Plnění plánovaných výkonů Velké scény: 
ukazatel                                          plán skutečnost 

počet představení 210 
 
 

218 

nabídnutá místa                                                           66 490         
návštěvníci 58 000 58 020 
průměrná návštěvnost 276 266 
tržby z představení (v Kč)                9 200 000 9 469 764            
průměrná tržba (v Kč)                        40 000 43 439 
procento návštěvnosti                                                     87,26% 

V  přehledu jsou uvedena odehraná představení na Velké scéně vlastním uměleckým souborem 
v rámci abonmá (pro předplatitele) i mimo předplatné, včetně dovezených představení, bez 
klubových pořadů.   
 

Průměrná návštěvnost 87,26%. 
 
Plnění plánovaných výkonů Malé scény: 
ukazatel                                          plán skutečnost 

počet představení 65 67 
nabídnutá místa                                                           5 490 
návštěvníci  4 573 
průměrná návštěvnost 68     68 
tržby z představení (v Kč)                300 000 304 672 
procento návštěvnosti                                                     83,23% 

 
 
výše tržeb  Kč 

Velká scéna     9 469 764 
Malá scéna      304 672 

 

 
 

Základní finanční rámec roku 2018 
 

Náklady celkem:     53 096 023 Kč 

• Náklady neinvestiční celkem (bez odpisů)  50 486 728 Kč 
• Náklady investiční celkem    2 609 295 Kč 
 

Výnosy celkem:      53 443 921 Kč 

• Vlastní výnosy celkem    12 213 935 Kč 
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z toho:                  
výnosy z hlavní činnosti    10 984 916 Kč 
výnosy z vedlejší činnosti    1 229 019 Kč 

• Dary       30 000 Kč 
• Dotace celkem     41 199 986 Kč 

- zřizovatel – KÚ     39 110 000 Kč 
- Magistrát města Jihlavy    89 986 Kč 
- Ministerstvo kultury Kč      2 000 000 Kč 

 
Procento soběstačnosti 24,25 % (poměr vlastních výnosů včetně darů a neinvestičních nákladů) 
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2.2 ROK 2018 Z POHLEDU OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 
 
Divadelní sezóna HDJ probíhá souběžně se začátkem a koncem školního roku, neshoduje se 
tedy s kalendářním rokem. V červnu 2018 byla zakončena divadelní sezóna 2017/18.  
Cena předplatitelských legitimací na sezonu 2018/19 se neměnila. Cena abonentky za 
dovozová představení sk. X se v uvedené sezóně zvýšila o 20,- Kč vzhledem ke stále se zvyšující 
ceně hostujících divadel. Tarify za dopravu pro stálé předplatitele i pro zájezdové návštěvníky 
na termíny mimo předplatné se neměnily.  
 Pokračujeme v zavedeném modelu - volný den neděle, hrací dny pondělí až sobota. Sloučili 
jsme dvě méně obsazené skupiny do jedné a uvolnili tak termíny pro hromadné objednávky 
(základní a střední školy). 
 
Naše divadelní představení navštívilo v roce 2018 celkem 60 006 diváků, z toho  
2 195 návštěvníků na zájezdech po ČR i Slovensku.  
Do našeho divadla přišlo celkem 57 811 diváků, z tohoto počtu přišlo 24 179 stálých 
předplatitelů a 33 632 
návštěvníků, kteří si 
zakoupili volné 
vstupenky na jednotlivá 
představení nebo využili 
nabídky jednorázových 
hromadných objednávek 
na termíny mimo 
předplatné.  
 
Celkově divadlo 
navštívilo 58 % diváků 
na volnou kasu a 42 % v 
rámci předplatného. Těší 
nás vzrůstající zájem 
diváků o představení 
mimo předplatné, který 
je každým rokem vyšší.  
Z uvedených 33 632 návštěvníků mimo předplatné jsme dopravili mimojihlavských  
6 644 osob našimi autobusy, vlastní dopravu si k hromadné objednávce vstupenek do HDJ 
objednalo 10 189 diváků.  
Na představení mimo předplatné poskytujeme slevy hromadným zájezdům, a to žákům, 
studentům a seniorům 15 % a sdružením zdravotně postižených 30 % ze základního vstupného. 
Dále poskytujeme slevy pro majitele Rodinných pasů a Seniorských pasů Kraje Vysočina.  
 
Abonentních skupin je 18, průměrné obsazení je 194 stálých předplatitelů v jedné skupině při 
kapacitě 305 míst v hledišti. Počet pravidelných předplatitelů se snížil na 3 486. Z tohoto počtu 
bylo 1 763 jihlavských a mimo jihlavských využívajících vlastní dopravy a zbývajících 1 723 jsme 
pravidelně sváželi našimi třemi autobusy ze 186 obcí Kraje Vysočina a částečně i Jihočeského 
kraje.  
 

     24179               33632      2195     
 

 celkem: 60 006 diváků 
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Pro abonenty uvádíme inscenace z našeho repertoáru. Začátky představení jsou od 19 hodin, 
s výjimkou skupiny M, určené seniorům a studentům – tato skupina začíná v 17 hodin. Stálou 
klientelu si drží abonentní skupina „Premiéra“, která není zvýhodněna slevami.  
Ostatní reprízové skupiny uplatňují slevy pro běžného předplatitele 10 % ze základního 
vstupného, 20 % pro seniory a 30 % pro žáky, studenty a držitele průkazů ZTP. Cena abonentní 
legitimace je vypočtena ze základního vstupného stanoveného pro reprízu činohry.  
  

Ke grafu je nutno dodat, 
že v roce 2018 bylo 
odehráno v našem 
divadle o 21 představení 
méně, než v roce 2017. 
Bylo to dáno zejména 
změnou dramaturgie 
divadelní sezony, 
optimalizací divadelní 
sezony z hlediska 
personálního a výpadkem 
představení z důvodu 
nemoci. 
 

Graf - Celkový počet diváků.  
 
Zásadním materiálem HDJ je informační brožura Divadelní předplatné, kterou v březnu divadlo 
oznamuje dramaturgický plán na další sezónu, nové podmínky a ceny předplatného. Tuto 
brožuru rozesíláme všem abonentům a jsou k dispozici pro zájemce také v pokladně divadla. 
V pokladně si mohou diváci zakoupit divadelní programy, odznaky k jednotlivým představením, 
fotografie herců a seznámit se s nabídkou i obsahem jednotlivých představení. Stejnou službu 
poskytují i uvaděčky.  
V průběhu každého představení se o informovanost a pohodlí návštěvníků stará tým dvanácti 
uvaděček a dvou šatnářek. Program k inscenaci na Velké scéně byl prodáván za 30 Kč, příp. 40 
Kč, program k inscenaci na Malé scéně za 20 Kč. Cena programů pohádek zůstává na úrovni 
předchozí sezóny, tj. 15 Kč.  
Otevírací doba prodeje vstupenek zůstala beze změny: pondělí až pátek od 11.00 do 19.00 
hodin nebo do začátku představení v 19.30 hodin. V sobotu a v neděli hodinu před 
představením. 
 
Velkým benefitem při prodeji jednotlivých představení je možnost nabídky naší dopravy. Na 
zájezdy mimo předplatné jsou po odeslání nabídek volných termínů naše tři autobusy obratem 
zamluveny.  
Na základě požadavků předplatitelů máme vypracovány podrobné svozové trasy na jednotlivé 
dny a abonentní skupiny. Většinou jsou nasazeny všechny tři autobusy, které postupně na svých 
linkách sváží naše stálé předplatitele.  
 
V obcích, kde je větší koncentrace předplatitelů, máme tzv. garanty, je jich celkem 95. Ti 
podávají zájemcům v místě bydliště informace o divadle, termínech představení i odjezdech 
autobusů, zabezpečují nábor nových předplatitelů a starají se o stávající. Za tím účelem jim 
zasíláme měsíční informační materiály a materiály o novém předplatném.  

2014        2015                2016                2017                 2018 
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V roce 2018 jsme nově navázali spolupráci s obecními knihovnami v Kraji Vysočina. Na základě 
naší kampaně momentálně evidujeme 24 obecních knihoven, se kterými 
spolupracujeme. Vedoucí knihoven na základě naší propagace nabízejí představení pro 
obyvatele obce a podle zjištěné poptávky objednávají vybraná představení.  
 
Vzhledem k úbytku stálých předplatitelů se snažíme našim divákům nabídnout i jiné možnosti. 
Kuponové a Flexi předplatné je určeno pro časově vytížené návštěvníky, kterým nevyhovuje 
klasické předplatné.  
Umožňuje získat vstupenky se zajímavou slevou a zároveň dává volnost při výběru titulu a dne 
představení. Jde o blok šesti kuponů, které lze libovolně vyměnit za vstupenky na jakékoliv 
představení z repertoáru HDJ.  
 
 
Velký zájem je stále o 5 představení abonentní skupiny „X“, která je složena z inscenací 
pražských a mimopražských repertoárových divadel, jejichž věhlas překročil hranice jejich 
domácího působiště. 
Cena předplatného i samostatných vstupenek na představení sk. X se zvyšovala o 20 Kč, 
vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám hostujících divadel.  
 

představení skupiny „X“ hra mateřská scéna 

20. 1. 2018 CRY BABY CRY Švandovo divadlo Praha 

24. 4. 2018 Spalovač mrtvol Divadlo Petra Bezruče Ostrava 

25. 5. 2018 Na mělčině Divadlo Kalich 

1. 9. 2018 

náhrada 28. 2. 2019 

Bratři Karamazovi Činoherní klub Praha 

23. 11. 2018 Holky z kalendáře Městská divadla pražská, Rokoko 

 
 
Ve volných termínech hracího harmonogramu, které nejsou rezervovány pro abonentní 
skupiny, nabízíme představení „mimo předplatné“ většinou pro jednorázové hromadné 
objednávky.  
Pro velký zájem jsme nabídli na termíny mimo předplatné také tituly z uplynulého roku 2017, a 
sice představení na Velké scéně Splašené nůžky, Adéla ještě nevečeřela, Kocour v botách, Rok 
na vsi, Vrátila se jednou v noci…  
Na Malé scéně pak Maxipes Fík, 3100 °C mé krve, Současně a Cesta k Betlému. Volné termíny 
mimo předplatné využívají zejména školy a různé organizace nejen z Vysočiny, ale také částečně 
z krajů Jihočeského, Středočeského a Brněnského. Např. dovážíme návštěvníky z Vlašimi, 
Čáslavi, Jindřichohradecka, Znojemska, apod. 

 
 
Vstupné ve volném prodeji bylo na Velké scéně navýšeno o 10 Kč.  
Představení pro děti mají zvýhodněnou cenu, nicméně o 5 Kč se zvyšovala v sezóně 2018/19 
cena pohádek na Malé scéně, a to jak pro odpolední rodinná představení, tak i pohádek 
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prodaných na hromadné objednávky do škol a školek. Cena nedělních rodinných pohádek se 
neměnila.  
 
Vstupenky na jednotlivá představení je možné zakoupit nově již tři měsíce před termínem 
představení v pokladně divadla, která byla po rekonstrukci opět přesunuta do vestibulu divadla. 
Zde je rovněž možné si místa na vybrané termíny telefonicky rezervovat. Další možností je 
rezervace a prodej on-line, prostřednictvím webových stránek divadla. 
Už třetí sezónu pracujeme v rezervačním vstupenkovém systému Colosseum. Výhodou je 
jednoduché a rychlé odbavení diváků na pokladně a jednoduchý a intuitivní nákup vstupenek 
přes internet. Diváci stále více využívají možnosti rezervovat vstupenky přes internet a platit je 
doma e-vstupenkou. Stejným způsobem si mohou kupovat dárkové e-poukázky a od prázdnin 
2018 také e-předplatné.  Velkým přínosem pro naše diváky je také možnost platit vstupenky 
platební kartou. Počet těchto rezervací a plateb stále roste. Pro nadcházející sezónu chystáme 
další novinky pro návštěvníky divadla. Chceme i nadále využívat možnosti a novinky, které 
nabízí rezervační systém Colosseum. 
  
Stále pokračují představení pro rodiny s dětmi - Pohádkové neděle od 15 hodin. Na Velké scéně 
se vždy 1x měsíčně střídají herci HDJ s pohádkovým muzikálem  
O Perníčkovi s hostujícími divadly, hrajícími pro malé děti. Nedělní pohádky jsou velmi oblíbené 
a mají vysokou návštěvnost. 
 

Pohádkové neděle hra mateřská scéna 

7. 1. 2018 O Terezce a autíčku Divadlo Tramtárie 

18. 2. 2018 Pejprbój, papírový svět Radim Vizváry 

11. 3. 2018 Jak si hrají tatínkové Divadlo DRAK 

15. 4. 2018 Pohádka o nevyřáděném 

dědečkovi 

ND Brno 

13. 5. 2018 O líných strašidlech Divadlo Olomouc 

10. 6. 2018 O Perníčkovi 

PREMIÉRA 

HDJ 

7. 10. 2018 O Perníčkovi HDJ 

4. 11. 2018 Alenka za zrcadlem Divadlo Polárka 

16. 12. 2018 O Perníčkovi HDJ 

 

Navíc pohádka dopoledne 

 

  

16. 4. 2018 O Balynce Karlovarské divadlo 

Pro děti a jejich rodiče připravujeme 1x měsíčně, vždy v sobotu odpoledne Pohádkové čtení na 
schodech ve foyer Velké scény. V sezóně 2017/18 naši herci četli klasické večerníčkové pohádky 
společně s babičkami a dědečky. 
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V sezóně 2018/19 pokračujeme ve čtení starých českých bájí a pověstí. Celkem v roce 2018 
proběhlo 7 pohádkových čtení a přišlo na ně 384 návštěvníků. 
 
Už opakovaně nabízíme interaktivní prohlídky pro 1. stupeň ZŠ Poprvé v divadle aneb Jak se 
dělá divadlo - jehož součástí je zápisník (knížka o 42 stranách) „Jak se dělá divadlo“. 
Na začátku prohlídky dostane každý žák svůj vlastní divadelní zápisník „Jak se dělá divadlo“, ve 
kterém se dozví, které všechny profese (umělecké i řemeslné) tvoří divadelní představení. Děti 
si samy vymyslí a oživí svého hrdinu, navrhnou mu kostým a vymyslí jeho příběh, který si pak 
samy zahrají. Vyzkouší si „na vlastní kůži“ práci režiséra, dramaturga, herce, osvětlovače, 
rekvizitáře, kostýmního výtvarníka a všech dalších důležitých profesí, které stojí za vznikem 
jedné divadelní inscenace.  
Na tento projekt jsme čerpali grant Statutárního města Jihlava. 
V roce 2018 proběhlo 22 prohlídek, divadlo navštívilo celkem 552 dětí.   
 
Našim divákům nabízíme také hostující představení z pražských i oblastních divadel mimo 
předplatné. Zaměřujeme se převážně na jiné žánry, např. pohybová a hudební představení, 
improvizace. Do Horáckého divadla zveme zajímavé divadelní soubory, které divákům přiváží 
výjimečné divadelní zážitky. 
 

Dovezená představení 

mimo předplatné 

představení mateřská scéna 

26. 1. 2018 Rekviem za nekonečno Pražský komorní balet 

9. 2. 2018 Koule Klicperovo divadlo HK 

19. 2. 2018 Improvizace II Radim Vizváry 

6. 3. 2018 Dobro DAB Nitra 

6. 4. 2018 Pankrác 45 Švandovo divadlo Praha  

4. 5. 2018 Šašek a syn Divadlo B. Polívky Brno 

18. 6. 2018 Improvizace III Iva Pazderková 

19. 10. 2018 Skořápka Divadlo Ungelt Praha 

10. 11. 2018 UP DOWN La Putyka Praha 

13. 10. 2018 Smrtelníci MS Yarmat Bratislava 

7. 12. 2018 Cravate club DUET 

 
 
V roce 2018 jsme přijali pozvání na hostování z různých divadel v České republice (z Tábora, 
Brna, V. Meziříčí) ale hlavně z pražské scény - Jatka 78, Městská divadla pražská (Vánoční 
festival pohádek). Opět jsme hostovali také ve slovenské Nitře a nově v Bratislavě. V roce 2018 
jsme odehráli 9 zájezdových představení v 6 městech. 
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Zájezdy souboru HDJ hra Divadlo, kde jsme hostovali 

20. 1. 2018 3100C mé krve A4 Bratislava 

6. 3. 2018 Rok na vsi  Divadlo Tábor 

8. 4. 2018 Kocour v botách Divadlo Reduta ND Brno 

16. 5. 2018 Zapomenuté světlo DAB Nitra 

18. 5. 2018 3100C mé krve Jatka 78 Praha 

19. 5. 2018 Barber Shop Jatka 78 Praha 

9. 6. 2018 Maxipes Fík 

Popel a pálenka 

Zámek V. Meziříčí 

1. 12. 2018 Cesta k Betlému MDP Rokoko Praha 

 
 
Pronájmy prostor Velké a Malé scény 
Kromě několika komerčních akcí pronajímáme prostory divadla dalším neziskovým 
organizacím, jako je např. ZUŠ Jihlava, ale hlavně v našem divadle probíhá Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů, který pořádá Jihlava a DOC.DREAM - Spolek pro podporu 
dokumentárního filmu.  
Zdarma jsme pronajali prostory na akce Kulturní inkubátor a Knihovna věc veřejná. 
Společně se Statutárním městem Jihlava jsme 31. října uspořádali Slavnostní koncert ke 100. 
výročí založení Československa s Moravskou filharmonií Olomouc. 
V rámci oslav 100 let jsme se také organizačně podíleli na koncertě Bee Bandu v Divadelním 
klubu, hlavní organizátor bylo Muzeum Vysočiny. 
Pravidelně pronajímáme prostory Kraji Vysočina na slavnostní akce a předávání ocenění a 
medailí. 

 
 
 
 

Zadáno pro Kraj Vysočina v roce 2018 

18. 1. 2018 Bezpečná nemocnice Velká scéna 

24. 5. 2018 Slavnostní předání záslužných medailí IZS Velká scéna 

8. 11. 2018 Předání nejvyššího ocenění Kraje Vysočina Velká scéna 

15. 11. 2018 Gynekologické sympozium Velká scéna 

13. 12. 2018 Setkání Policie ČR Velká scéna 
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PRONÁJMY ZA ROK 2018 – Velká scéna (včetně DPH) 

14. 1. 2018 Novoroční koncert 2018 

Filharmonie G. Mahlera 

Pořadatel 

BOSCH DIESEL, s.r.o. 

63 065 Kč 

 

11. 9. 2018 JhP Awards 2018 – Slavnostní 

předávání ocenění nejlepších 

projektů JhP za rok 2017  

Pořadatel 

BOSCH DIESEL, s.r.o. 

77 876 Kč 

4. - 5. 10. 

2018 

Hornické sympozium 2018 Pořadatel DIAMO 140 650 Kč 

24. - 30. 10. 

2018 

projekce filmové sekce 

Dokument ČT v rámci 22. MFDF 

Jihlava 2018 – velká scéna 

DOC.DREAM – Spolek 

pro podporu 

dokumentárního filmu 

86 321 Kč 

31. 10. 2018 Koncert k výročí 100 let ČSR Statutární město Jihlava 18 150 Kč 

29. 11. 2018 Pronájem pro ČSSP  CCL – Conference 

Czechoslovakia LTD. 

79 158 Kč 

17. 12. 2018 2 koncerty tanečního souboru ZUŠ Jihlava 50 772 Kč 

PRONÁJMY ZA ROK 2018 – Malá scéna 

24. – 30. 10. 

2018 

projekce filmové sekce 

Dokument ČT v rámci 22. MFDF 

Jihlava 2018 – malá scéna 

DOC.DREAM – Spolek 

pro podporu 

dokumentárního filmu 

46 827 Kč 

 

OSTATNÍ PRONÁJMY 2018 

24. – 30. 10. 

2018 

projekce filmové sekce 

Dokument ČT v rámci 22. MFDF 

Jihlava 2018 – zkušebna 

DOC.DREAM – Spolek 

pro podporu 

dokumentárního filmu 

26 983 Kč 

24. – 30. 10. 

2018 

projekce filmové sekce 

Dokument ČT v rámci 22. MFDF 

Jihlava 2018 – Divadelní klub 

DOC.DREAM – Spolek 

pro podporu 

dokumentárního filmu 

7 986 Kč 
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V roce 2018 pokračujeme v 
tradici Jazzových večerů 
v Divadelním klubu HDJ. 
Pravidelně v pondělí 1x měsíčně 
jsme do Divadelního klubu zvali 
na koncerty jazzové kapely 
z Prahy, Brna, ale také 
z Vysočiny (Třešť, Humpolec, 
Dačice). 
Příležitostně zveme také hosty 
ze zahraničí, kteří májí v ČR 
koncertní turné, do kterých se 
zapojujeme. Tato naše vedlejší 
činnost je plně v režii divadla. 
Kapacita Divadelního klubu je pouze 60 míst, nicméně v  roce 2018 přišlo na jazz do divadla 
celkem 447 diváků. 
 
 
 

JAZZOVÉ VEČERY V DIVADELNÍM KLUBU  

15. 1. 2018 DUENDE CZ/Venezuela 

8. 2. 2018 Jazz Elements  CZ 

12. 3. 2018 Kristina Bárta Trio + Miroslav Hloucal CZ 

16. 4. 2018 Filip Zoubek a The Blues Q CZ 

14. 5. 2018 Bharata Rajnošek Band CZ 

4. 6. 2018 Jazz Quintet Třešť CZ 

17. 9. 2018  Humpolecký dixieland CZ 

8. 10. 2018 Andrea Ruilova Barzola  Ecuador 

11. 11. 2018 Krystyna Durys Quartet Polsko 

17. 11. 2018 Sebranka jazz orchestra CZ 

10. 12. 2018 Sugárka Enyedi HU/CZ 
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2.3 PLNĚNÍ UKAZATELŮ V RÁMCI ZKUŠEBNY 
 

Během roku 2017 zřizovatel provedl rekonstrukci prostor v nové budově HDJ. V přízemí tak 
vznikly prostory pro nový předprodej vstupenek a restauraci/kavárnu. V prvním patře jsou od 
roku 2018 k dispozici prostory nové Zkušebny, která slouží nejen k přípravám a zkouškám 

nových inscenací, ale také pro 
širokou veřejnost k akcím různých 
žánrů, z nich nejvýznamnější část 
představují pohybové a divadelní 
kurzy. Od listopadu 2018 nabízí HDJ 
tyto kurzy pro děti a mládež od 6 
do 15 let. Probíhají každý týden, 
nabízí výuku baletu, kompozice a 
divadelní výchovy. Pod vedením 
pedagogů Michaely Mikulové, 
Denisy Musilové a Tomáše 

Rychetského si děti nalézají cestu jak k rozvoji praktických vědomostí a budování svého 
vlastního osobitého interpretačního stylu, tak i k rozšíření všeobecného kulturního vědomí. 
 
Kompozice a technika 
(od 9 let) 
V tomto kurzu jsou studenti nejen seznámeni s tanečními technikami, ale také se věnují 
hlubšímu porozumění pohybu jako svobodné formě vyjadřování. Na začátku hodiny se 
zaměřují na hlavní dovednosti, které jsou společné všem tanečním technikám - a to postavení 
těla, svalové cítění, vytvoření tělesného centra, 
správné dýchání, hudební cítění, vnímání prostoru, gravitace a porozumění tělesnému gestu. 
V další části zkoumají vlastní pohybové možnosti a rozvíjejí je na základě improvizace, 
pozorování, dialogu a prací ve skupině. Všechny tyto dovednosti spolu vzájemně souvisí, 
doplňují se a navzájem se ovlivňují. Důraz je kladen jak na osvojení techniky k vytvoření 
fyzické vytrvalosti a síly, tak i možnosti volné tvorby. 
Po absolvování tohoto kurzu studenti naleznou cestu k budování svého vlastního osobitého 
interpretačního projevu a nedílnou součástí tohoto kurzu je i rozšiřování kulturního 
povědomí. 
 
Děti 
(5 – 8 let) 
V tomto kurzu se děti učí základním elementům pohybu (tělo, prostor, čas a tvar). Práce v 
hodinách je rozdělena na rozvíjení improvizační techniky s náčiním a na tvořivý přístup. Důraz 
bude kladen na formování komplexního přístupu k tvorbě skrze propojení fyzických 
dovednosti dětí, jejich myšlení a emocí. Jednotlivé krátké choreografie a jejich opakování 
rozvíjí jejich paměť a tělesné dovednosti. Kurz se zaměřuje nejen na samostatnost v rámci 
tvorby, ale i na kolektivní spolupráci, která pomáhá rozvíjení sociální inteligence. Děti v tomto 
kurzu povedeme k vědomému používáni těla a ke kultivování pohybu. 
 
Základy klasického tance/baletu 
(6 - 12 let) 
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Klasický tanec má logicky a přesně vypracovaný systém scénických prvků, pohybů a rozsah 
interpretační techniky je obdivuhodně veliký. Základem klasického tance je trénink, který 
vede k prostorovému cítění, pružnosti, interpretační jistotě a přesné pohybové koordinaci 
včetně fyzické vytrvalosti a síly. 
 
Cena kurzů byla stanovena pro zaváděcí období (první pololetí sezony 2018/19) na základě 
kalkulace následovně: 

 základní cena – 1 040,- Kč (tj. 80,- Kč/lekci)  

 sleva při přihlášení do více kurzů – 1 000,-/kurz 

 sleva při přihlášení sourozenců – 1 000,-/kurz/dítě 

 sleva při hromadné objednávce (např. sportovní klub) – 900,- Kč/dítě 
Skupin je celkem 6. Kurzy Baletu a Kompozice a techniky jsou rozděleny podle věku na dvě 
skupiny. Do kurzů se od přihlásilo celkem 40 dětí, z toho 4 děti navštěvují dva různé kurzy. 
Celkem tedy evidujeme 44 přihlášených zájemců.  
 

POČET SKUPINA POČET 
PŘIHLÁŠENÝCH 

 
TRŽBA 

1 Balet I 10 9 100,- 

2 Balet II 8 7 400,- 

3 Děti 5 5 200,- 

4 Kompozice a technika I 9 8 940,- 

5 Kompozice a technika II 2 2 000,- 

6 Divadlo 10 9 880,- 

Celkem  44 42 520,- 
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3. Napsali o nás v roce 2018 (výběr z tisku)  
Leden 2018 
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26 
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Únor 2018 



 

28 
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30 

 
 

 



 

31 

 
 



 

32 

 



 

33 
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Duben 2018 
 

 



 

35 

 



 

36 
 

 

 
 
 
 



 

37 

 



 

38 

 



 

39 



 

40 
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43 
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Květen 2018 

 
 

 



 

45 



 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

Červen 2018 

 



 

48 



 

49 
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Červenec 2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

51 

Srpen 2018 
 

 
 
 



 

52 

Září 2018 

 



 

53 

 
 
 
 
 
 

 



 

54 



 

55 



 

56 

 
 
 
 
 
 
 



 

57 

Říjen 2018 

 



 

58 



 

59 



 

60 



 

61 



 

62 
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Prosinec 2018 
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V Jihlavě: 20. 2. 2018 
                                                                                      Mgr. Ondrej Remiáš 
                                                            ředitel Horáckého Jihlava,  
                                                                             příspěvkové organizace 


