
           Výroční zpráva Společnosti pro DN za rok 2011 
 
 
Název:  Společnost pro Divadelní noviny 
Sídlo:   Celetná 595/17, Praha 1, PSČ  110 00 
IČO:   66001056 
Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú.  195622060297/0100  
Telefon:  222 315 912, 224 809 115 
e-mail:   divadelni.noviny@divadlo.cz 
 
 

1. Úvod 
 
Společnost pro Divadelní noviny byla založena podle § 20 Zákona č. 509/1991 Sb. a 
zaregistrována dne 30. 4. 1997 u MV pod reg. č. II/s – OVS/1-32655/97-R. 
 
Předmět činnosti Společnosti pro DN (dle §3 Stanov Společnosti) 
 
Předmětem činnosti je zejména vytváření podmínek pro vydávání a rozšiřování nezávislých 
periodických i neperiodických tiskovin, zejména pak vydávání časopisu Divadelní noviny.    
 
Statutárním orgánem Společnosti pro DN je: 
 
     Předseda:                  PhDr. Jan Kolář 
     Místopředsedové:     Richard Erml 
                                       PhDr. Vladimír Procházka  
 
     Členové společnosti: prof. Jaroslav Etlík 
                                       PhDr. Josef Herman CSc. 
                                       Vladimír Hulec, prom.mat. 
                                       PhDr. Jan Kerbr 
                                       Josef Mlejnek 
                                       Jiří Nekvasil 
                                       Věra Ptáčková 
                                       MgA Eva Salzmannová 
                                       Mgr. Petr Štědroň PhDr.  
                                       Doc. PhDr. Milan Uhde 
                                       Prof. Jaroslav Vostrý 
 

2. Činnost v roce 2011 
 
V průběhu roku 2011 bylo vydáno 22 čísel DN, 9 čísel je obohaceno tematickou přílohou. 
Společnost pro DN má cca 1.000 předplatitelů časopisu.  
      
Divadelní noviny jsou určené všem divadelníkům jejich divákům teatrologům, redaktorům 
kulturních rubrik novin a časopisů, rozhlasovým, televizním a filmovým tvůrcům a 
pracovníkům kulturních institucí.  Přínosem pro čtenáře je obsah DN, tzn. kritická reflexe 
současné divadelní tvorby v širokém kvantitativním a žánrovém záběru. Platforma pro dialog 
divadelních tvůrců, prostor pro jiný, hlubší způsob psaní o divadle a témata a informace, která 
tzv. většinová média opomíjejí.   



 
 Souhrnná „Zpráva“ o inscenační praxi českých divadel v daném kalendářním roce, která 
bude důležitým pramenem pro dějiny českého divadla, jednotlivé recenze a články pak slouží 
okamžité orientaci tvůrců i diváků. Aktuální kulturní publicistika pomáhají vytvářet obraz 
českého divadelního života – s pravidelnými výhledy do zahraničí.  
 
 
Součástí tištěných DN jsou od roku 2010 internetové Divadelní noviny: 
http://www.divadelni-noviny.cz/ 
Jde o živý server umožňující zpravodajsky reagovat na aktuální divadelní a společenské 
kauzy a hned o nich diskutovat, upozorňovat na dění v divadlech, diskutovat, publikovat 
recenze, glosy, úvahy, rozhovory. Divadelní osobnosti si na něm navíc otevírají vlastní blogy 
(dosud performer Jiří Bilbo Reidinger, teatrolog doc. Petr Pavlovský, principál Divadla 
Orfeus Radim Vašinka, režisér a ředitel DNO, Rokoka a dalších divadel, Zdeněk Potužil a 
chystají se další – např. režisér Vladimír Morávek). Od září 2012 bude existovat (existuje) 
inovovaná podoba těchto stránek, na nichž bude ještě větší důraz kladen na interaktivnost, 
přehlednost, možnost vyhledávat konkrétní (a i starší) inscenace a texty, aktuálnost bez ztráty 
odbornosti a čtivosti. Současně zde mohou publikovat i mladí a začínající autoři, čímž 
naplňují DN svůj záměr vychovávat novou kritickou generaci. DN tento směr soudobé 
publicistiky podporují a snaží se být technicky i stylem psaní „na úrovni doby“. 
 
 
Společnost pro DN je pořadatelem (do r. 2010 spolu se společností Sazka a.s.) každoroční 
„Ceny DN“. Divadelní a taneční kritici – členové a spolupracovníci redakce – vyberou na 
konci sezony v určených divadelních oblastech– alternativní divadlo, balet + tanec, hudební 
divadlo, činohra + herecký výkon bez omezení žánrů – za danou sezonu osobnosti, a těm 
udělí v jednotlivých kategoriích Cenu DN. V roce 2011 se akce Cena DN 2011 uskutečnila 
v Divadelním ústavu poprvé bez přispění sponzora a následně ji (tak jako dosud vždy) 
vysílala ČT2. 
 
 

3. Redakce 
PhDr. Jan Kolář 
Richard Erml 
PhDr. Josef Herman CSc. 
Vladimír Hulec, prom.mat. 
PhDr. Jan Kerbr 
Dombrovská Lenka     

 
  S redakcí DN spolupracuje průběžně cca 150 autorů. 
  

4. Zpráva o hospodaření 
 
Společnost pro Divadelní noviny podává každý rok žádost o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace na Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven, na podporu vydávání časopisu 
Divadelní noviny. Pro rok 2011 obdržela Společnost pro DN účelovou dotaci ve výši 
2.470.000,- Kč.  
 
Výnosy Společnosti pro DN tvoří výnosy z prodeje čtrnáctideníku a předplatné, výnosy 
z inzerce a dar.  



 
Celkové výnosy za rok 2011  -    3.803.876,02 Kč 
Celkové výdaje za rok 2011   -    3.803.889,38 Kč 
Ztráta                                                     - 13,36 Kč 
Daň z příjmu za rok 2011                          0     Kč 
      
  
 
 
V Praze dne  31. 3. 2012 
 
 
 
 
PhDr. Jan Kolář  
Šéfredaktor  


