
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
DIVADLO LETÍ   OBČANSKÉ SDRUŽENÍ



Název:   Divadlo Letí
Právní forma:  občanské sdružení
Sídlo:   Čapkova 4, Praha 4, 140 00
IČ:   27 00 98 58
DIČ:  CZ 27 00 98 58

Předmět činnosti:
Základním cílem občanského sdružení Letí je realizace nekomerčních uměleckých (zejména divadelních) 
projektů členů sdružení i hostů. 

Cíle sdružení:
1) podpora, rozvoj a rozšiřování nekomerčních kulturních aktivit v České republice, zejména vyhledávání 

a scénické provádění současné evropské dramatiky
2) oživování netradičních divadelních prostor

Počet členů sdružení:  4

Členové sdružení: Marián Amsler (režie), Martina Schlegelová (umělecká vedoucí), 
   Marie Špalová (dramaturgie), Magdaléna Zelenková (produkce), 

Statutární orgán:  4 členný řídící výbor

Herecký soubor: 
- kmenově tvoří šest herců (Anna Bubníková, Klára Štěpánková, Pavlína Štorková, Richard Fiala, 

Pavol Smolárik, Josef Wiesner)

- 10 hostů (Michal Kern, Marcela Holubcová, Vladimíra Striežencová, Tomáš Kobr, Irena Kristeková, 
Rudolf Stärz, Ondřej Novák, Tereza Richtrová, Tereza Vilišová, Claudia Schwartz)
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PŘEHLED ČINNOSTI DIVADLA LETÍ V ROCE 2009

SEZÓNA 2009 / OBJEVTE VÁŠEŇ PRO NOVÉ HRY

Výborná spolupráce se Švandovým divadlem, jehož zaměření na 
současnou dramatiku vyhovuje divadlu Letí lépe, nakonec vedla 
k pozvání, aby se Letí usadilo v jeho Studiu natrvalo. Studio vyhovuje 
poetice divadla lépe i díky svým prostorovým dispozicím a vybavení, 
které umožňuje pestřejší škálu inscenačních možností. Letí se proto od 
ledna 2009 znovu přestěhovalo, tentokrát do Švandova divadla, kam 
přeneslo i svůj kompletní repertoár (s výjimkou inscenace Domeček 
pro buzničky u Matky Kapavky, která vznikla pro Palác Akropolis a 
tam také byla i nadále reprízována). V lednu ve Studiu ŠD uvedlo Letí  
premiéru inscenace Bazén (bez vody) a druhou premiéru inscenace 
Aupairky. 

Mark Ravenhill: Bazén (bez vody), leden 2009, 
režie: Martina Schlegelová

16. ledna 2009 se české premiéry inscenace - Bazén 
(bez vody), kterou nastudovala, opět po úspěšné 
scénické skice, režisérka Martina Schlegelová, ve Studiu 
Švandova divadla za velkého mediálního zájmu zúčastnil 
sám autor, Mark Ravenhill.

„Pražská inscenace se mi líbila. Byla velmi svěží, herci byli pohybově nadaní - sice vůbec neumím česky, ale podle reakcí 
publika a svého pocitu soudím, že vážná, mrazivá složka a ta komická nebo ironická byly dobře vybalancované, herci 
zvládli publikum okamžitě, jedinou větou umlčet a vyrazit jim dech ...a střihem zase rozesmát.“

(Mark Ravenhill v rozhovoru pro Zprávy DILIA)

Dlouhodobá spolupráce se slovenským dramatikem Viliamem Klimáčkem vyústila v premiéru jeho hry Aupairky 
v režii Mariána Amslera. Inscenace měla svou první premiéru v prosinci 2008 na Malé scéně Divadla pod 
Palmovkou a vzápětí byla přenesena do Studia ŠD, kde se její druhé premiéry také zúčastnil autor.
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Barbora Vaculová: Zazděná/Mauerschau, září 2009 
režie: Susanne Chrudina a Martina Schlegelová

V září proběhla světová premiéra inscenace Zazděná/Mauerschau. Divadlo LETÍ se svou inscenací Zazděná 
/Mauerschau je jediným zástupcem České republiky v mezinárodním projektu After the Fall, do kterého se 
dále zapojila taková divadla, jako například Royal Court Theatre v Londýně, Teatr Stary v Krakově, Abbey 
Theatre v Dublinu nebo Národní divadlo v Kodani. Cílem mezinárodního divadelního projektu „After the Fall“ 
je připomenout dvacetileté výročí pádu berlínské zdi a důsledky tohoto převratu pro Německo a Evropu vůbec. 
Goethe-Instituty v 15 zemích oslovily divadla a dramatiky, a získaly tak 19 autorů, kteří napsali divadelní hry 
reflektující společensko-politické změny ve své vlasti, a 17 divadelních subjektů, které vzniklé hry uvedly. 

Hru Zazděná/Mauerschau napsala v úzké spolupráci s Divadlem LETÍ mladá 
dramatička Barbora Vaculová. Hudbu k inscenaci napsal držitel Ceny A. 
Radoka za rok 2008, hudební skladatel Aleš Březina. Inscenační tým byl 
mezinárodní – vedle českých umělců v něm pracovali umělci z Německa 
– konkrétně režisérka Susanne Chrudina, scénografka Malve Lippman 
a herečka Claudia Schwarz. Inscenace je dvoujazyčná, srozumitelná jak 
pro česky, tak i pro německy hovořící publikum.

Inscenace byla prezentována v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka a byla pozvána na 
mezinárodní divadelní přehlídku v Bělehradu.

„Chytře napsané, dobře zrežírované a velmi zásadních věcí se dotýkající divadlo.“ / (Marie Reslová, Hospodářské noviny)

Kromě toho začalo Letí od září uvádět inscenace „Bazén (bez vody)“ a „Aupairky“ s anglickými titulky, čili má na 
repertoáru momentálně tři inscenace přístupné i pro zahraniční publikum.

Mark O´Rowe: Terminus, 
plánovaná premiéra listopad 2009 (odložená premiéra březen 2010), 
režie: Martina Schlegelová

Na listopad byla plánována česká premiéra inscenace hry Marka O´Rowea 
Terminus v režii Martiny Schlegelové. Vzhledem ke zdravotním potížím režisérky 
Schlegelové však premiéra musela být přesunuta na březen 2010. Úspěšná skica z 
roku 2008 se stala základem nové multimediální inscenace Divadla Letí, na které 
divadlo spolupracovalo se skupinou výtvarníku a hudebníků, kteří se na každém 
představení podílejí živou projekcí a mixovanou hudbou. Inscenace byla pozvána 
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mezinárodní festival Divadlo v Plzni a na divadelní festival Theatre forum ve Spišské Nové vsi.

Divadlu Letí se daří objevovat skutečně překvapivé dramatické kousky, trvalá spolupráce s výhradně mladými tvůrci 
(ve všech oborech) je pak řadí mezi to nejprogresivnější, co je možno na českých scénách vidět.“

(Jana Soprová, Scena.cz)

V roce 2009 tedy divadlo uvedlo dohromady 3 premiéry regulérních inscenací, z toho dvě české premiéry a jednu 
světovou premiéru mezinárodního projektu. Reprízovalo také své starší inscenace Svou vlastní ženou (ta měla 
derniéru v říjnu 2009) a Domeček pro buzničky u Matky Kapavky (derniéra v červnu 2009).

PŘEHLED SCÉNICKÝCH SKIC 8@8 DIVADLA LETÍ V ROCE 2009

na 

Vedle toho Letí pokračovalo v seriálu scénických skic 8v8 a uvedlo dalších 8 dílů:

1. února   Michaela Pňačeková: ROMA v překladu Marie Špalové
5. března  Michal Hvorecký: SLOVENSKÝ INŠTITÚT
5. dubna  Carlos Be: ČEKANKY v překladu Martiny Černé
18. dubna  Moira Buffini: VEČEŘE v překladu Lucie Kolouchové
26. října   David Gieselmann: PLANTÁŽ v překladu Martiny Černé
27. října   Marius von Mayenburg: KÁMEN v překladu Petra Štědroně      
29. listopadu  Daniel MacIvor: MARION BRIDGE v překladu Petra Mašky
15. prosince   P. F. Maška: BLBOUNI

Divadlo Letí opět zajišťovalo of f-program Pražského divadelního festivalu německého jazyka, kromě představení 
„Zazděná/Mauerschau“ v jeho rámci uvedlo i dva podzimní díly 8v8  „Plantáž“ a „Kámen“. Divadlo se zúčastnilo 
i dalších festivalů – např. Meziploty Praha, Festival jednoho herce Trenčín, inscenace Domeček pro buzničky 
byla pozvána do hlavního programu mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň, ale z organizačních důvodů se divadlo 
nemohlo zúčastnit. 

Divadlo také podniklo několik zájezdů – Jablonec nad Nisou, Litoměřice, Tábor, Mníšek pod Brdy atd.

Jak Studio Švandova divadla, tak Palác Akropolis byly ve většině případů beznadějně vyprodány a Divadlo Letí se 
dostalo do povědomí široké veřejnosti. Významnou roli sehrál jistě i fakt, že díky dofinancování grantu Ministerstva 
kultury ČR mohlo divadlo poprvé za dobu své existence vyčlenit část rozpočtu na propagační kampaň.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ: ČINNOST 2009 ROZPOČET SKUTEČNOST   % plnění 

PŘÍJMY CELKEM 1 791 945,-
- Ze státního rozpočtu (tj. MKČR) 600 000,- 

- Kraje a obce (tj. MHMP a  městské části)
645 000,-

(15 000,- MČ Praha 5; 630 000,- MHMP)
- Dary (nadace a sponzoři) 20 000,- (Nadace život umělce)
 Zahraniční instituce (GI, ČNFB, CULTURE 220 000,- (Česko-německý fond budoucnosti)
Vlastní příjmy 306 945,-
- z toho tržby 123 503,-
 - ze spolupořadatelství 110 000,-
- ze zájezdů 52 000,-
 - ostatní (pronájem;
Úroky)

18 600,-
  2 842.-

NÁKLADY CELKEM 1 791 945,-
materiál 677 116,-
spotřební materiál
drobný hmotný majetek            0,-
ostatní 
služby 674 731,-
nájemné a služby 197 651,-
spoje 48 804,-
doprava 32 785,-
autorské honoráře a tantiémy 17 436,-
reklama 256 055,-
ostatní náklady za služby            0,-
osobní náklady 558 000,-
Umělecké honoráře 436 000,-
Ostatní osobní náklady 122 000,-
stravné          0,-
daně a poplatky   4 098,-
ostatní náklady          0,-

hospodářský výsledek          0,-


