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Výroční zpráva Společnosti pro Divadelní noviny za rok 2016 
   

Název:   Společnost pro Divadelní noviny, z.s. 

Sídlo:   Celetná 17, Praha 1, PSČ  110 00 

IČO:   66001056 

Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú.  195622060297/0100  

Telefon:  224809115 

e-mail:   divadelni.noviny@divadlo.cz 

Statutární orgán: předseda Společnosti pro Divadelní noviny PhDr. Josef Herman, CSc., 

šéfredaktor Divadelních novin 

 

I. Úvod 
 

Společnost pro Divadelní noviny byla založena podle § 20 Zákona č. 509/1991 Sb. 

a zaregistrována ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl L, složka 8170 

k 1. lednu 1998. Navázala na činnost redakce Divadelních novin, zřizované v letech 1992 – 

1998 státní příspěvkovou organizací Divadelní ústav. 

Společnost pro Divadelní noviny je dobrovolným zapsaným spolkem, který působí na 

území České republiky. Předmětem činnosti je zejména vytváření podmínek pro vydávání a 

rozšiřování nezávislých periodických tiskovin, zejména pak čtrnáctideníku Divadelní noviny. 

Společnost sdružuje redaktory, spolupracovníky, autory, odborníky různého zaměřené v oblasti 

divadla a kultury.  

Společnost pro Divadelní noviny nemá zaměstnance.  

 

II.  Členové Společnosti k 31. prosinci 2016  
 

prof. Jaroslav Etlík, profesor DAMU  

Richard Erml, bývalý redaktor Divadelních novin, nyní ve svobodném povolání 

PhDr. Josef Herman, CSc., historik a kritik divadla, šéfredaktor Divadelních novin 

Vladimír Hulec, prom. matematik, redaktor Divadelních novin 

PhDr. Jan Kerbr, publicista a kritik, bývalý redaktor Divadelních novin 

PhDr. Josef Kolář, publicista a kritik, bývalý šéfredaktor Divadelních novin 

PhDr. Josef Mlejnek, básník, spisovatel 

MgA. Jiří Nekvasil, režisér, ředitel Národního divadla moravskoslezského v Ostravě 

PhDr. Věra Ptáčková, historička scénografie 

Vladimír Procházka, ředitel Činoherního klubu v Praze 

MgA. Eva Salzmannová, členka činohry Národního divadla v Praze 
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Mgr. Petr Štědroň, PhDr., ředitel Divadla Na zábradlí v Praze  

Doc. PhDr. Milan Uhde, spisovatel, dramatik, politik, publicista 

Prof. Jaroslav Vostrý, profesor DAMU 

 

III.  Činnost Společnosti pro Divadelní noviny v roce 2016 
 

Vydávání periodika Divadelní noviny 

Hlavní náplní Společnosti pro DN v průběhu roku 2016 bylo vydávání Kulturního 

čtrnáctideníku pro divadelníky a jejich diváky Divadelní noviny.  

Cílem je informovat čtenáře a divadelní veřejnost o událostech, osobnostech a umělecké 

tvorbě pokud možno na celém území České republiky a v co možná nejširší druhové a žánrové 

pestrosti divadla. Informování zároveň chápeme jako zachycení událostí pro paměť divadla.  

Divadelní noviny nechtějí jen dokumentovat, chtějí být aktivním prostorem pro názorové 

debaty o současné podobě a výhledech českého divadla, a to v liberálním duchu. 

Bylo vydáno  všech plánovaných 22 čísel Divadelních novin v rozsahu 16 tiskových stran. 

V době divadelních prázdnin, v červenci a srpnu, Divadelní noviny nevycházejí. 

Byly vydány vložené přílohy: rozhovor s Janem Císařem (DN č. 13), rozhovor s pěti 

osobnostmi Divadla Járy Cimrmana (Pět tváří Járy Cimrmana, DN č. 22), Jaroslav Malina 

(1937-2016) (DN č. 12), Mezinárodní divadelní a hudební festival Janáček (DN č. 15), festival 

Palm Off Fest 2016 (DN č. 13), Shakespeare Ostrava 2016 (DN č. 17), Taneční zóna zahajuje 

20. ročník (DN č. 9). 

Hlavní témata a rubriky Divadelních novin 

1. Osou Divadelních novin je odborná reflexe tuzemského divadla v maximální druhové, 

žánrové a geografické šíři, a to v pravidelném rozsahu čtyř tiskových stran. V této 

rubrice bylo uveřejněno přes 150 kritických textů různého zaměření a rozsahu, od 

přesahových recenzí přes analytické až po glosy. Ve specifických případech se tisknout 

dva protikladné názory. Reflexi tvorby napomáhají též ankety (Inscenace roku v č. 1, 

pravidelné kritické žebříčky a udělování Sukcesu či Události měsíce). 

2. Druhou významnou oblastí je prezentace osobností tuzemského divadelního života, a 

prezentace jejich způsobu myšlení o divadlech.  

a. Osou toho jsou pravidelné rozhovory v každém čísle na dvou centrálních 

tiskových stranách, a to převážně s tvůrci různých divadelních profesí (převažují 

herci, ale také režiséři, dramatikové, dramaturgové).  

b. Dále rozhovory ke konkrétním událostem na straně 2. 

c. A také menší pravidelní materiály např. Dotazník aj. 

3. Dále Divadelní noviny sledují události v divadle a v kultuře ve společenských 

kontextech, a to zejména v rubrikách K věci (s. 2), v analytických článcích nejčastěji na 
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s. 10), v úvodnících na straně 2, v glosách na straně 3, v rubrice Jednou větou a v řadě 

dalších rubrik. 

4. Divadelní noviny recenzují divadelní literaturu (s. 11) a upozorňují na zajímavé knižní 

tituly a kompakty (rubrika Došlo do redakce). 

5. Divadelní noviny informují o aktivitách v jiných druzích umění (tzv. Úvahy - televizní, 

filmové, hudební apod. na s.11). 

6. Divadelní noviny výběrově informují o zahraničním divadelním dění (s. 12 a 13). 

7. Divadelní noviny publikují seriály o různých typech divadla - v roce 2016 šlo o cyklus 

Místa pro “nová” divadla na s.14). 

8. Divadelní noviny poskytují prostor Herecké asociaci a Divadelnímu oddělení 

Národního muzea k prezentaci jejich zpráv a informací. Dále informují o výročích a o 

zemřelých v oblasti divadla. 

9. Konečně na s. 16 Divadelní noviny tisknou reportáže a paměti divadelních osobností. 

 

Předplatné a čtenáři Divadelních novin 

Divadelní noviny mají cca 1.000 předplatitelů a pravidelných odběratelů.   

Periodikum je určeno všem divadelníkům, jejich divákům, teatrologům, redaktorům 

kulturních rubrik novin a časopisů, rozhlasovým, televizním a filmovým tvůrcům, 

pracovníkům kulturních institucí i orgánům státní správy a samosprávy. 

 

Webový portál i-DN 

Redakce Divadelních novin zajišťovala také chod internetového portálu i-DN, který má 

značnou sledovanost (necelých 14 tisíc uživatelů měsíčně). 

Obsahem portálu jsou původní materiály, blogy, glosy a informace nezávislé na tištěné 

podobě Divadelních novin. 

Každé číslo tištěných novin se archivuje a je za předem stanovených možností přístupné 

na portálu i-DN. 

Ceny Divadelních novin 

Společnost pro DN je pořadatelem prestižních Cen Divadelních novin. Na začátku nové 

sezóny se ceny udělují za významné počiny v sezóně uplynulé, a to v několika kategoriích 

(Činoherní divadlo, Alternativní divadlo, Hudební divadlo, Taneční a pohybové divadlo, 

Loutkové a výtvarné divadlo, Publikační počin v oblasti divadla a Herecký výkon sezóny bez 

ohledu na žánr). 

O udělení cen rozhoduje odborná komise svolaná převážně z řad Společnosti Divadelních 

novin, redaktorů a pravidelných autorů Divadelních novin. V roce 2016 se předávání Ceny 

Divadelních novin uskutečnilo v divadle Alfred ve dvoře. 
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IV. Redakce Divadelních novin v roce 2016 
 

PhDr. Josef Herman CSc., šéfredaktor, redaktor pro oblast hudebního divadla a publicistiky 

Vladimír Hulec, prom. mat., redaktor pro oblast alternativního a pohybového divadla a oblast 

zahraničí, redaktor portálu iDN 

Mgr. Lenka Dombrovská, redaktorka pro oblast kritiky 

PhDr. Marie Reslová, redaktorka pro oblast publicistiky 

S redakcí DN spolupracuje průběžně cca 150 autorů. 

Chod redakce zajišťovala tajemnice a manažerka Ing. Anna Vondráčková, spolu s ekonomkou 

Naďou Vlčkovou. 

 

V.  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 2016 obdržela Společnost pro DN účelovou dotaci ve výši 

2.185.000,- Kč. Společnost pro DN obdržela dotaci na provoz i-DN od Magistrátu hlavního 

města Prahy ve výši 60.000,- Kč.  

Všechny dotace a příspěvky byly řádně vyúčtovány. 

Výnosy Společnosti pro DN tvoří výnosy z prodeje čtrnáctideníku a předplatné, výnosy 

z inzerce.  

 

Celkové výnosy za rok 2016: 3.585.609,91 Kč 

 z toho: dotace MK  2.185.000,00 Kč 

  MHMP       60.000,00 Kč 

  Předplatné a prodej       575.478,12 Kč 

                 Ostatní výnosy                81.009,00 Kč  

                 Výnosy – přílohy DN   335.536,00 Kč   

  inzerce, reklama    348.586,00 Kč 

    

Celkové výdaje za rok 2016: 3.660.934,97 Kč 

Ztráta:      -  75.325,06 Kč 

Daň z příjmu za rok 2016:               0,00 Kč 

Hospodářský výsledek:     -  75.325,06 Kč     
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Zpracovali:  

Josef Herman, šéfredaktor  

Naděžda Vlčková, ekonomka 

Anna Vondráčková, tajemnice redakce 

 

V Praze dne  28.ledna 2017 

 

 

 

 

 

 


