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 „Snaha o postižení aktuální podoby společnosti či zformulování jakési generační výpovědi je pro 

LETÍ typická. … LETÍ na Štvanici přineslo inscenační suverenitu a přivedlo i své publikum. .. Letí 

zaplnilo hlediště beze zbytku. Jeho diváci jsou nejen otevření názorům opozičním vůči těm 

mainstreamovým, ale také je sami vyhledávají a zastávají.  Diváci jsou LETÍ věrní už řadu let a jsou 

ochotní jej následovat i do na první pohled méně atraktivních lokalit. Se svým důrazem na 

současnou  dramatiku je LETÍ na české scéně ojedinělé – pokud se diváci chtějí zabývat aktuálními 

tématy a očekávají od divadla určitou dramaturgickou neohroženost, nemají na výběr. Musí zavítat 

do VILY.“ 

Adéla Vondráková, Svět a divadlo 3/2016, Život na ostrově Štvanice 
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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení Letí za rok 2015 

 

 

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 

Divadlo LETÍ se od svého založení v září roku 2005 věnuje výhradně současné dramatice a všechny 

texty uvádí v České republice poprvé. Divadlo LETÍ hraje současné texty o současných tématech a 

propaguje současné drama jako přirozenou součást kulturního života mezi širokým spektrem 

diváků. 

Od roku 2010 Divadlo LETÍ realizuje dlouhodobý projekt Centrum současné dramatiky (dále jen 

CSD). CSD se zaměřuje na rozvoj české dramatiky, ale i vzájemnou spolupráci s dalšími státy 

Evropské unie tak, aby byla zajištěna cirkulace současných evropských her a tím i kulturní dialog. 

Hlavním cílem je podpora vzniku nových dramatických textů rezidentů (v rámci autorských 

rezidencí), prezentace divadelních inscenací nových textů veřejnosti, rozvoj publika současného 

umění a vytváření platformy, kterou může využívat široké spektrum odborné veřejnosti (organizace 

sympozií, diskusí apod.)  

Rezidenční program je jednou z hlavních programových linií projektu Centra současné dramatiky. 

Základním principem je poskytnout rezidentům takové zázemí, aby mohli po nějaký čas, ideálně 

pak po jednu sezónu v úzké spolupráci s divadlem a konkrétním inscenačním týmem vyvíjet text a 

jeho následnou inscenaci. V kontextu českého divadla se jedná o ojedinělý program, který je však 

srovnatelný s běžnou praxí v zahraničí. 

V rámci cyklu scénických skic 8v8 je v rámci osmidílného seriálu scénických skic každoročně 

uvedeno osm zbrusu nových divadelních textů. Jedná se o kolekci současných divadelních her 

českých i zahraničních autorů. Od roku 2007 do konce roku 2015 byl cyklus pravidelně realizován 

ve Studiu Švandova divadla. Projekt se po celou dobu své existence setkává s velmi příznivým 

ohlasem nejen široké, ale i odborné veřejnosti a nabízí českým dramaturgům možnost ověření 

zařazení nových textů do aktuálních dramaturgických plánů jejich divadel (řada autorů i jejich 

konkrétních textů takto byla pro česká divadla objevena). 

Od roku 2011 Centrum současné dramatiky organizuje Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší 

inscenaci nového textu. Novým textem se rozumí takový text, který vznikl v období 10 let před 

příslušným udělením ceny. Oceněná inscenace je volena na základě konsensu členů nezávislé 

poroty, kteří zohledňují symbiózu kvalitního textu a kvalitu jeho inscenování. Rada sleduje i 

výsledky autorské či kolektivní tvorby, u nichž rozhoduje výsledný text a jeho přenositelnost mimo 

kontext konkrétní inscenace a poetiku divadla, pro nějž vznikal. 

V neposlední řadě se LETÍ v posledních letech věnuje uvádění současné dramatiky do nových 

kontextů – své inscenace připravuje v galeriích či jiných primárně nedivadelních prostorách (např. 

letiště). 

 

CÍLE ORGANIZACE 

 

— podpora vzniku nových textů prostřednictvím rezidenčních programů 

— inscenování her současné dramatiky 

— konfrontace současné dramatiky s netradičními prostory (např. letiště, nákladové nádraží, galerie 

apod.) 

— prezentace současné české dramatiky v zahraničí a podpora mezikulturního dialogu 

— podněcování diskusí o tématech, které hýbou českou společností 
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— práce s publikem 

— fungování na principu vícezdrojového financování, rozvoj spolupráce se soukromým sektorem a 

s individuálními dárci 

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Název: Divadlo LETÍ z.s. 

Právní forma: zapsaný spolek 

Sídlo: Čapkova 4, Praha 4, 140 00 

IČ: 27 00 98 58 

DIČ: CZ 27 00 98 58 

URL: www.divadlo-leti.cz 

 

Předmět činnosti: 

Základním cílem je podpora, rozvoj a rozšiřování nekomerčních kulturních aktivit, zejména 

vyhledávání a scénické provádění současné evropské dramatiky, oživování netradičních divadelních 

prostor.  Mezi další cíle patří realizace nekomerčních uměleckých (zejména divadelních) projektů 

členů sdružení i hostů. Sdružení je založeno za účelem společného zájmu profesionálních 

divadelníků, jejích působení ve sdružení je dobrovolné a nepředstavuje pro ně hlavní výdělečnou 

činnost. 

 

Počet členů spolku: 7 

Členové sdružení: Martina Schlegelová (umělecká vedoucí), Marie Špalová (dramaturgie), Karolína 

Macáková (produkce), Diana Vávrová, Tereza Škorpilová, Veronika Winklerová, David Košťák 

(dramaturg) 

 

Statutární orgán: 3 členný řídící výbor 

 

Další spolupracovníci: Pavla Klouzalová (finanční manažer), Michaela Kášová (inspicient) 

 

Herecký soubor 

Okruh herců, kteří v roce 2015 spolupracovali na inscenacích Divadla LETÍ, tvoří: Tomáš Kobr, Jiří 

Böhm, Jan Grundman, Erika Stárková, Zuzana Ščerbová, Jana Stryková, Zuzana Onufráková, Ivan 

Lupták, Anna Polívková, Petr Vaněk, Richard Fiala, Hedvika Řezáčová, Tereza Hofová, Natálie 

Drabiščáková, Dan Kranich, Lucie Valenová, Tereza Nádvorníková, Dušan Sitek, Zuzana 

Kronerová, Natálie Řehořová 

http://www.divadlo-leti.cz/
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PŘEHLED ČINNOSTI DIVADLA LETÍ V ROCE 2015 

 

Divadlo Letí se v roce 2015 zejména věnovalo svému hlavnímu projektu Centrum současné 

dramatiky (dále jen CSD). Právě v tomto roce oslavilo desáté výročí založení a v září 2015 se 

přestěhovalo do svého nového stálého působiště ve VILE Štvanice. 

Na území hl. m. Prahy uskutečnilo 40 představení, mimo Prahu 9  a dosáhlo návštěvnosti 97%.  

Jak již bylo řečeno, kromě pražských představení realizovalo Letí i řadu mimopražských aktivit. 

Vedle jednorázových zájezdů šlo hlavně o spolupráci o druhou edici projektu Proti lásce, proti 

pokroku, proti demokracii kterou připravilo ve spolupráci s Fakultou umění a designu L. Sutnara a 

Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni. 

 

V rámci projektu CSD Divadlo LETÍ realizovalo v roce 2015 následující aktivity: 

(1) Uvádění divadelních inscenací současné dramatiky 

(3) Prezentace současné dramatiky formou scénických čtení 

(4) Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu 

(5)Autorské rezidence 

 

(1) Uvádění divadelních inscenací současné dramatiky 

 

Declan Greene: 8 GB tvrdýho porna 

 

 
 

Jako první inscenaci určenou pro prostor VILY Štvanice LETÍ nastudovalo evropskou premiéru hry 

talentovaného australského dramatika. 8GB tvrdýho porna je přes svůj název zejména intimní 
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komedií o lidech, kteří se neumí odhalovat. On je ženatý. Ona má dvě děti. Oba jsou nešťastní a  

 

rozhodnou se s tím něco dělat. Jejich cestu za štěstím sledujeme od nedůstojného seznámení na 

internetu, přes trapně rozpačité poznávání, které je třeba přepít, až po vystřízlivění, po němž zůstane 

jen bolest hlavy. Citlivá hra mladého australského dramatika nahlíží do soukromí lidí, kterým ve 

štěstí brání strach z intimity. 

 

Překlad David Košťák 

Režie Petr Hašek 

Dramaturgie David Košťák 

Scénografie Jitka Nejedlá 

Hrají Anna Polívková, Petr Vaněk 

 

Datum české premiéry 2.4. 2015 ve VILE Štvanice 

 

„Nejnovější inscenace Divadla Letí 8 GB tvrdýho porna je vtipná a občas nepříjemně bodající, díky 

klipovité výstavbě navíc svižně plyne.“ 

Lenka Dombrovská, Divadelní noviny, 27. dubna 2015 

 

„Ve zhruba hodinové hře se dost možná mnozí z diváků najdou a bude se jim zdát, že přesně 

vystihuje, jak jsou dnešní vztahy složité, odcizené a my tak osamělí. Autorovi se navíc občas podaří 

vtipná replika, drží hru v jemné nadsázce, a tak se diváci nad urputným hledáním prince na bílém 

koni v našem virtuálním věku i pobaví.“ 

Josef Rubeš, Český rozhlas, 8. dubna 

 

Falk Richter: Small Town Boy  
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Divadlo LETÍ pokračovalo i ve spolupráci s Nákladovým nádražím Žižkov, pro které připravilo 

českou premiéru německé novinky Falka Richtera. Divadelní youtube party na pomezí koncertu, 

intimní zpovědi, manifestu, kýčovité romance, politické satiry, plná popkulturních odkazů 

nekompromisně střílí do vlastních řad. Jak se nám žije ve svobodném světě? Je homosexualita stále 

ještě stigmatem? Kdo je vlastně vyděděncem v naší společnosti? Nejnovější hru Falka Richtera, 

jejíž světová premiéra proběhla v lednu 2014 v berlínském Maxim Gorki Theater, které se posléze 

stalo Divadlem roku 2014, pak v září 2015 přeneslo LETÍ na svou novou stálou scénu, do VILY 

Štvanice. 

Inscenace se setkala s velmi vřelým přijetím jak ze strany publika, tak i ze strany kritiky. Byla 

pozvána na několik festivalů (Divadelní svět Brno, Dreamfactory Ostrava, Divadlo evropských 

regionů v Hradci Králové atd.) a byla nominována na Cenu Marka Ravenhilla. 

 

Překlad: Helena Eliášová 

Režie: Marián Amsler 

Dramaturgie Marie Špalová 

Hudební spolupráce: Ivan Acher 

Projekce: Antoan Pepelanov 

Výprava Marián Amsler 

Účinkují: Erika Stárková, Jiří Böhm, Jan Grundman a Tomáš Kobr 

 

Datum světové premiéry: 2. 6. 2015 na Nákladovém nádraží Žižkov 

 

Ohlasy z tisku: 

"Ti, kterých se to primárně týká, nadšeně zatleskají, ti další spíš ocení skvělé herecké obsazení – 

Erika Stárková, Tomáš Kobr, Jan Grundman a Jiří Böhm. Všem se velmi zdárně daří skloubit téměř 

dokumentární autentické herectví se správnou dávkou expresivity a stylizace, se svižnou 

choreografií a většinou velmi charismatickým zpěvem.“ 

Divadelní noviny, 9. 6. 2015 

 

„Snaha o postižení aktuální podoby společnosti či zformulování jakési generační výpovědi je pro 

LETÍ typická. Jeho diváci jsou nejen otevření názorům opozičním vůči těm mainstreamovým, ale 

také je sami vyhledávají a zastávají. (…)Se svým důrazem na současnou  dramatiku je LETÍ na 

české scéně ojedinělé – pokud se diváci chtějí zabývat aktuálními tématy a očekávají od divadla 

určitou dramaturgickou neohroženost, nemají na výběr. Musí zavítat do VILY.“ 

Adéla Vondráková, Svět a divadlo 3/2016, Život na ostrově Štvanice 

 

„Povětšinou tu nechybí sebeironie, která se uplatňuje zejména ve zmíněných kabaretně klaunských 

výstupech, v nichž exceluje Erika Stárková. (…) Pozornost na sebe strhává Jiří Böhm, jak 

perfektním zpěvem, tak tím, jak figuru autenticky udržuje v extrémní poloze mezi dryáčnickou 

útočností a exhibováním.“ 

Jana Machalická, Lidové noviny, 4. června 2015  
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Proti pokroku, proti lásce, proti demokracii 

Druhá edice 

 
 

 

Interaktivní 

(společenská) hra 

Divadla Letí byla 

inspirována principy 

imerzivního divadla a 

trilogií vycházející 

hvězdy španělské 

(respektive katalánské) 

dramatiky Esteve 

Solera. Jeho trilogie 

Proti pokroku. Proti 

lásce. Proti 

demokracii., která 

vznikla v posledních pěti letech, byla přeložena do šesti jazyků a dočkala se již 50 inscenací nejen v 

Evropě. Slavila úspěch zejména na německých jevištích a vyhrála mnoho ocenění (např. 

francouzskou cenu Godot, cenu berlínského Stückemarktu apod.), ale i v Severní a Latinské 

Americe. Hry jsou inspirovány Grand Guignolem a jeho mrazivou obrazností. S břitkým humorem 

podrobují tvrdému zkoumání všechny „nezpochybnitelné hodnoty“, kterými se zaklíná současná 

západní společnost.  

Divadlo LETÍ tyto texty uvedlo v podobě interaktivní divadelní instalace v červnu 2014 v Centru 

současného umění DOX a jeho okolí. V září 2015 vytvořilo pro Mezinárodní divadelní festival 

Divadlo a pro Plzeň – evropské město kultury 2015 druhou edici, kterou tentokrát situovalo do 

prostoru  Fakulty umění a designu L- Sutnara.  

Divadelní, filmoví a rozhlasoví režiséři a jejich výtvarníci se spojili, aby vytvořili jedinečný zážitek 

– pouť dehumanizovaným městem, ve kterém se manželství uzavírají jako smlouva na dobu 

určitou, nadnárodní společnosti autorizují svá vlastní náboženství a doprostřed kuchyně vám spadne 

obrovské jablko. Trilogie se skládá z více než dvou desítek samostatných krátkých her, které jsou 

ovšem tematicky propojené. Sedmnáct z nich bylo uvedeno v podobě činohry, loutkového a 

stínového divadla, pohybové performance, zvukové instalace a filmu. Jednotlivé scény probíhaly 

paralelně na několika místech zároveň a diváci tak měli možnost poskládat si výběrem svůj vlastní 

příběh. 

Partnerem projektu byl Český rozhlas, který několik miniher odvysílal na stanici Vltava, jedna 

z nich pak získala první cenu v kategorii „short forms“ na britském mezinárodním festivalu UK 

Radio Drama Festival a jiná se umístila na 5. místě Mezinárodního festivalu Grand Prix Nova 

v Bukurešti. 

 

Autoři projektu: Esteve Soler, Martina Schlegelová, Marie Špalová, David Košťák 

Základní výtvarný koncept: Jordi Queralt, Jana Špalová  

Překlad: Martina Černá, Cyril Navrátil, Tereza Melicharová  



  

9 

 

Režie Marián Amsler, Ivan Buraj, Sláva Daubnerová, Natália Deáková, JQr, Martina Schlegelová, 

Jana Špalová a Daniel Špinar 

 

Dramaturgie Marie Špalová, Renata Venclová, David Košťák 

 

Výprava Jana Špalová, Lenka Jabůrková, Martin Kotúček, Vladimíra Fomínová, Lukáš Kuchinka 

 

Hrají: Zuzana Kronerová, Tereza Hofová, Natália Drabiščáková, Hedvika Řezáčová, Týna 

Průchová, Natálie Řehořová, Dušan Sitek, Tomáš Kobr, Richard Fiala, Jan Grundman, Tomáš 

Běhal, Renata Ptačín, Dominika Doniga Lukáš Pelč, Kateřina Dvořáková, František Hnilička, 

Tomáš Hron, Dan Kranich, Sára Märcová, Lucie Valenová, Tereza Nádvorníková, Veronika 

Popovičová; ze záznamu: Klára Sedláčková-Oltová, Jaroslav Plesl, Ondřej Novák, Jan Vondráček, 

Dana Černá, Lukáš Příkazký 

Premiéra 2. edice 11. 9. 2015 na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské 

univerzity  

 

Ohlasy z tisku: 
„…Proti pokroku, proti lásce, proti demokracii Divadla Letí považuji za nejprogresivnější a 

nejnápaditější projekt letošního ročníku festivalu Divadlo v Plzni.“ 

Lenka Dombrovská, Divadelní noviny, 29. 9. 2015 

 

„It was witty, it was funny and it gave me promises for the future and I will give it 4,5 dots“ 

Knut Ove Arntzen, divadelni-noviny.cz, 21. 9. 2015 

 

„Divadlo Letí už se pevně usadilo v povědomí odborné i prosté divácké obce jako místo kvasu těch 

nejaktuálnějších divadelních tendencí, které také dává prostor mladým progresivním tvůrcům. (…) 

Co však dozajista nebylo slepou uličkou, ale ojedinělým úkazem je projekt Proti pokroku. Proti 

lásce. Proti demokracii.“ 

Dominik Melichar, Divadelní noviny, 17.6.2014 

 

Vedle těchto novinek byl reprízován i starší repertoár: 

Mathias Brunn: Po Fredrikovi 

Felicie Zellerová: Rozhovory s Astronauty 

Roman Sikora: Sestup a vzestup pana B. 

Saara Turunen: Králíček 

 

(2) Prezentace současné 

dramatiky formou scénických 

čtení 

 

 

 

„Mám rád scénická čtení. Obzvlášť rád 

mám dobrá, neodfláklá scénická čtení. A 

http://www.divadelni-noviny.cz/tri-ctyri-pet-smrt
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vlastně asi úplně nejradši mám ony "scénické skicy", které pravidelně chystá Divadlo Letí.“ 

Michal Zahálka, Hospodářské noviny 

 

 

Divadlo Letí se i v roce 2015 věnovalo svému cyklu scénických skic. Celý rok byl ve znamení 

oslav desátého výročí založení divadla. Při této příležitosti vzniklo 10 nových her, které jejich autoři 

věnovali divadlu jako dárek k narozeninám Ve Studiu Švandova divadla jsme tak uvedli následující 

divadelní hry: 

 
Radmila Adamová: SILENT HOUSE, režie: Adam Svozil 

V. Klimáček: SATANOVY DCERY, režie: Jan Holec 

David Košťák: TAXISTYX, Saara Turunen: Přízrak obyčejnosti v překladu Alžběty Štollové, 

režie: Martina Schlegelová 

Iveta Horváthová: STABAT MATER 1815 – 2015, režie: Natália Deáková 

Ondřej Novotný: PEVNINY (my body), režie: Ivo Kristián Kubák 

Esteve Soler: NOVÝ RUKOPIS v překladu Alžběty Kroupové a Terezy Melicharové, režie: 

Martina Schlegelová 

Kateřina Rudčenková: ŠTVANICE, režie: Jan Holec 

 

 

(3) Cena Marka Ravenhilla za inscenaci nového textu 

“Jeden by řekl, že divadelních cen máme nejvíc z Evropy a proč zase další, ale ona tahle zánovní 

má docela smysl. Vymyslelo ji před dvěma lety Divadlo Letí, které se programově věnuje současné 

dramatice. (…) A tak se asi v ceremoniálech, které doprovázejí naše divadelní ceny, blýská na lepší 

časy. ” 

 

Jana Machalická, Lidové noviny 

Odborná porota pracovala ve složení:  

 

Michal Zahálka, kritik 

Jan Žůrek, dramaturg festivalu, Divadelní Flora Olomouc 

Jan Šotkovský, dramaturg, MD Brno a Buranteatr 

Martina Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a PR, Institut umění – Divadelní ústav 

Marie Špalová, dramaturgyně, Divadlo LETÍ  

Vladimír Čepek, dramaturg, Činoherák Ústí nad Labem 

Vladimír Mikulka, kritik 

Vít Pokorný, kurátor Divadelního oddělení, Národní muzeum  

 

Na cenu porota nominovala tyto inscenace: 
  

 Viliam Klimáček: Maso  

       A studio Rubín, režie: Jan Frič 
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 Stephen Beresford: Poslední z Haussmanů  

Divadlo na Vinohradech, režie: Petr Kracik 

 

 Roland Schimmelpfennig: Létající dítě  

Buranteatr, režie: Mikoláš Tyc 

 

 Miloš Orson Štědroň: Velvet Havel  

Divadlo Na zábradlí, režie: Jan Frič 

 

 Esteve Soler, Martina Schlegelová, Marie Špalová: Proti pokroku, proti lásce, proti demokracii 

Divadlo LETÍ, režie: Martina Schlegelová, Marián Amsler, Ivan Buraj, Sláva Daubnerová, Natália 

Deáková, Daniel Špinar, Janek Růžička, Jana Špalová 

 

 Karel Steigerwald: Cena facky 

Slovácké divadlo Uherské Hradiště, režie: Břetislav Rychlík 

 

 Milan Šotek: Fraška á la krab (Krabaret) 

Slovácké divadlo Uherské Hradiště ve spolupráci s Divadlem LETÍ, režie: Martina Schlegelová 

 

 David Drábek: Velká mořská víla  

Klicperovo divadlo Hradec Králové, režie: David Drábek 

 

 Roland Schimmelpfennig: Říše zvířat  

Studio Hrdinů, režie: Kamila Polívková 

 

 Roman Sikora: Lysistrata/Aiás  

Národní divadlo Brno, režie: Martin Čičvák 

 

 

Zvítězila inscenace hry R. Schimmelpfenniga Létající dítě brněnského Buranteatru v režii Mikoláše 

Tyce. Cenu pro vítěze, která má podobu kožichu, jehož autorkou byla v letošním roce výtvarnice 

Kamila Polívková, předal 14. května v Divadle DISK britský autor Mark Ravenhill osobně. V rámci 

slavnostního večera se uskutečnilo i hostování inscenace brněnského HaDivadla Vyhnání Gerty 

Schnirch (Kateřina Tučková, Marián Amsler), která jakožto dramatizace nemohla být nominována 

na Cenu Marka Ravenhilla, nicméně je inspirativním počinem v oblasti inscenování současných 

českých autorů. 

  

Osmičlenná nezávislá porota vybírala v roce 2014 z více než 80 premiér, z nichž do finále 

nominovala 10 inscenací. Proč vyhrála právě ta Tycova, objasňuje jeden z porotců, Vladimír čepek: 

Inscenovat v českých zemích Schimmelpfenniga jistě není nic dramaturgicky objevného, ale přístup 

k jeho inscenování je velmi různorodý. Inscenace Buranteatru (která byla českou premiérou tohoto 

Schimmeplfennigova textu z roku 2012) je silná především v tom, že nechá naplno zaznít 

Schimmelpfennigův text; nikterak ho neilustruje, situace jsou rozehrávány  s citem a přesností. 

Létající dítě je tedy nominováno zejména za režijně-dramaturgické zpracování, které – podpořeno 

výbornými hereckými výkony – jasně zprostředkovává a vybarvuje Schimmelpfennigův svět.  

 

 (4)Autorské rezidence 
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Rezidenční program 2015 

 

Divadlo Letí v rámci projektu DesetiLETÍ završilo prvních deset let své existence a tvorby. Divadlo 

se věnuje pouze současné dramatice, a tak ve shodě se svým dlouhodobým dramaturgickým 

záměrem oslovilo české i zahraniční autory, aby při této příležitosti napsali hru. Do této výjimečné 

rezidence se skutečně zapojila řada autorů a autorek (Lenka Lagronová, Anna Saavedra, Viliam 

Klimáček, Radmila Adamová, David Košťák, Saara Turunen, Esteve Soler, Ondřej Novotný, 

Kateřina Rudčenková, Iveta Horváthová a další).  

V první polovině roku dramaturgie divadla vyvíjela s autory texty, na podzim pak probíhala jejich 

veřejná prezentace formou scénických skic, několik bylo vybráno k pravidelnému reprízování. 

Projekt se setkal s vřelým ohlasem odborné i neodborné veřejnosti a měl velmi vysokou 

návštěvnost. Přehled veřejných prezentací: 

 

Datum 
představení Název představení Divadlo Návštěvnost 

Počet 
diváků 

13.11.2015 8@8 Silent house Studio Švandova divadla 100,00% 50 

25.11.2015 8@8 Satanovy dcery Studio Švandova divadla 64,00% 32 

2.12.2015  Taxistyx a Přízrak obyčejnosti Studio Švandova divadla 122,00% 50 

3.12.2015 8@8 Maratón scénických skic Studio Švandova divadla 100,00% 50 

3.12.2015 Taxistyx a Přízrak obyčejnosti Studio Švandova divadla 100,00% 50 

 

Hry, které vznikly  v rámci projektu DesetiLETÍ: 

Lenka Lagronová: Horizont událostí I 

Viliam Klimáček: Satanovy dcery 

Radmila Adamová: Silent House 

David Košťák: Taxistyx 

Saara Turunen: Přízrak obyčejnosti 

Iveta Horváthová: Stabat Mater 1815 - 2015 

Ondřej Novotný: Pevniny (my body) 

Esteve Soler: Nový rukopis 

Kateřina Rudčenková: Štvanice 

Helena Eliášová: Použití 

 

mailto:8@8%20Silent%20house
mailto:8@8%20Satanovy%20dcery
mailto:8@8%20Taxistyx%20a%20Přízrak%20obyčejnosti
mailto:8@8%20Maratón%201.část
mailto:8@8%20Maratón%202.část
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PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ DIVADLA LETÍ V ROCE 2015 

 

 
Datum  inscenace        návštěvnost 

11.1.2015 Králíček 
Studio Švandova 
divadla 90,6% 

22.1.2015 Po Fredrikovi VILA Štvanice 72% 

21.1.2015 Sestup a vzestup pana B. 
Studio Švandova 
divadla 98,4% 

6.2.2015 Sestup a vzestup pana B. 
Studio Švandova 
divadla 98,4% 

11.2.2015 Po Fredrikovi VILA Štvanice 108,00% 

28.2.2015 Králíček 
Studio Švandova 
divadla 100,00% 

11.3.2015 Sestup a vzestup pana B. 
Studio Švandova 
divadla 100,00% 

16.3.2015 Rozhovory s astronauty 
Studio Švandova 
divadla 71% 

23.3.2015 Po Fredrikovi VILA Štvanice 84,00% 

1.4.2015 Sestup a vzestup pana B. 
Studio Švandova 
divadla 64% 

2.4.2015 8GB tvrdýho porna, premiéra  VILA Štvanice 112,00% 

11.4.2015 Rozhovory s astronauty 
Studio Švandova 
divadla 100% 

19.4.2015 8GB tvrdýho porna, 2. premiéra  VILA Štvanice 108,00% 

20.4.2015 Po Fredrikovi VILA Štvanice 56,00% 

14.5.2015 
Cena Marka Ravenhilla 2014 
(slavnostní předání) Divadlo Disk 84,96% 

16.5.2015 8GB tvrdýho porna VILA Štvanice 120,00% 

25.5.2015 8GB tvrdýho porna  VILA Štvanice 106,00% 

27.5.2015 Po Fredrikovi  VILA Štvanice 120,00% 

29.5.2015 Rozhovory s astronauty 
Studio Švandova 
divadla 106,00% 

2.6.2015 Small Town Boy 
Nákladové nádraží 
Žižkov 108,00% 

11.6.2015 Small Town Boy 
Nákladové nádraží 
Žižkov 105,00% 

16.6.2015 Horizont událostí Karlín studios 98,00% 

26.6.2015 Small Town Boy 
Nákladové nádraží 
Žižkov 113,00% 

13.8.2015 Po Fredrikovi 
Nákladové nádraží 
Žižkov 108,00% 

20.9.2015 Rozhovory s astronauty VILA Štvanice 86,00% 

21.9.2015 Po Fredrikovi - derniéra VILA Štvanice 100,00% 

24.9.2015 8GB tvrdýho porna VILA Štvanice 102,00% 
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25.9.2015 Small Town Boy VILA Štvanice 80,00% 

30.9.2015 20 000 mil pod mořem 
Nákladové nádraží 
Žižkov 67,00% 

7.10.2015 Small Town Boy VILA Štvanice 114% 

8.10.2015 Rozhovory s astronauty VILA Štvanice 84% 

9.10.2015 Králíček 
Studio Švandova 
divadla 98,40% 

13.10.2015 8GB tvrdýho porna VILA Štvanice 116% 

11.11.2015 Small Town Boy VILA Štvanice 122% 

13.11.2015 8@8 Silent House 
Studio Švandova 
divadla 100% 

19.11.2015 8GB tvrdýho porna VILA Štvanice 114% 

20.11.2015 8GB tvrdýho porna 
Městská knihovna v 
Praze /Kyberfest/ 100% 

20.11.2015 8GB tvrdýho porna 
Městská knihovna v 
Praze /Kyberfest/ 100% 

25.11.2015 8@8 Satanovy dcery 
Studio Švandova 
divadla 64% 

2.12.2015 8@8 Taxistyx a Přízrak obyčejnosti 
Studio Švandova 
divadla 100% 

3.12.2015 Maratón 8@8 - 1. část 
Studio Švandova 
divadla 100% 

3.12.2015 Maratón 8@8 - 2. část 
Studio Švandova 
divadla 100% 

21.11.2015 8 GB tvrdýho porna 
Městská knihovna v 
Praze /Kyberfest/ 100% 

20.11.2015 8 GB tvrdýho porna 
Městská knihovna v 
Praze /Kyberfest/ 100% 

 
Průměrná návštěvnost: 98,99 % 

  

 

PŘEHLED ZÁJEZDŮ V ROCE 2015 

 

 2.3.2015 Králíček Divadlo Oskara Nedbala Tábor 

4.6.2015 8 GB tvrdýho porna Dream Factory Ostrava 

24.6.2015 Sestup a vzestup pana B. Open air Hradec Králové 

11.9.2015 
Proti pokroku. Proti lásce. Proti 
demokracii. Fakulta designu a umění Plzeň 

12.9.2015 
Proti pokroku. Proti lásce. Proti 
demokracii. Fakulta designu a umění Plzeň 

20.11.2015 Small Town Boy Bratislava 

6.12.2015 Rozhovory s astronauty  Mělník 
 

 


