Výroční zpráva Společnosti pro DN za rok 2009
Název:
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Telefon:
e-mail:

Společnost pro Divadelní noviny
Celetná 17, Praha 1, PSČ 110 00
66001056
KB Praha 1, č.ú. 195622060297/0100
222 315 912
divadelni.noviny@divadlo.cz

1. Úvod
Společnost pro Divadelní noviny byla založena podle § 20 Zákona č. 509/1991 Sb. a
zaregistrována dne 15. 5. 1992 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:
Místopředsedové:

PhDr. Jan Kolář
Richard Erml
Vladimír Procházka

2. Činnost v roce 2009
V průběhu roku 2009 bylo vydáno 22 čísel DN, Společnost pro DN má 1.000 předplatitelů
časopisu.
Divadelní noviny jsou určené všem divadelníkům jejich divákům teatrologům, redaktorů
kulturní 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.
Dalším přínosem projektu je výchova mladé kritické a publicistické generace.
3. Stav redakční rady
Jan Kolář, Richard Erml, Etlík Jaroslav, Herman Josef, Hulec Vladimír, Kerbr Jan, Mlejnek
Josef, Procházka Vladimír, Ptáčková Věra, Salzmannová Eva, Uhde Milan, Vostrý Jaroslav

4. Zpráva o hospodaření
Společnost pro Divadelní noviny podává každý rok žádost o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace na Ministerstvo kultury ČR na podporu vydávání časopisu Divadelní noviny. Pro rok
2009 obdržela Společnost pro DN účelovou dotaci ve výši 2.100.000,- Kč.
Společnost pro DN je spolupořadatelem propagační akce „Cena DN“. Tato propagační akce
se uskutečňuje jedenkrát za rok ve vybraném divadle. Divadelní a taneční kritikové – členové
hodnotící komise - navštěvují po celé republice představení a provedou vyhodnocení umělců
v jednotlivých kategoriích. Hlavním spolupořadatelem v roce 2009 byla společnost SAZKA.
Společnost pro DN vydává 22 čísel čtrnáctideníku Divadelní noviny za rok. Výnosy
Společnosti pro DN tvoří výnosy z prodeje čtrnáctideníku a předplatné. Další výnosy tvoří
výnosy z inzerce.
Celkové výnosy za rok 2009 - 5.519.578,61 Kč
Celkové výdaje za rok 2009 - 5.451.762,29 Kč
Zisk
67.816,32 Kč
2.200,- Kč
Daň z příjmu za rok 2009
Čistý zisk za rok 2009
65.616,32 Kč

V Praze dne 9. 3. 2011

