
 

Výroční zpráva Společnosti pro Divadelní noviny za rok 2017 
                      
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:                      redakce@divadelni-noviny.cz 
Statutární orgán: pUedseda 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 rejstUíku u MEstského soudu v Praze oddíl L, 
složka 8170 k 1. lednu 1998. Navázala na činnost redakce Divadelních novin, 
zUizované v letech 1992 – 1998 státní pUíspEvkovou organizací Divadelní ústav. 

Společnost pro Divadelní noviny je dobrovolným zapsaným spolkem, který 
p]sobí na území České republiky. PUedmEtem činnosti je zejména vytváUení 
podmínek pro vydávání a rozšiUování nezávislých periodických tiskovin, zejména pak 
čtrnáctideníku Divadelní noviny. Společnost sdružuje redaktory, spolupracovníky, 
autory, odborníky r]zného zamEUené v oblasti divadla a kultury. Společnost pro 
Divadelní noviny nemá zamEstnance. 
  

II.              Členové Společnosti k 31. prosinci 2017 
  

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 KoláU, publicista a kritik, bývalý šéfredaktor Divadelních novin 

PhDr. Josef Mlejnek, básník, spisovatel 
MgA. JiUí Nekvasil, režisér, Ueditel Národního divadla moravskoslezského v OstravE 

PhDr. VEra Ptáčková, historička scénografie 
Vladimír Procházka, Ueditel Činoherního klubu v Praze 

MgA. Eva Salzmannová, členka činohry Národního divadla v Praze 
Mgr. Petr ŠtEdroO, PhDr., Ueditel 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 2017 
  

Vydávání periodika Divadelní noviny 
Hlavní náplní Společnosti pro DN bylo vydávání Kulturního čtrnáctideníku pro 
divadelníky a jejich diváky Divadelní noviny (dále DN). 
Cílem vydávání DN je informovat čtenáUe o divadelním dEní na celém území České 
republiky v co možná nejširším druhovém a žánrovém pestrosti a vytváUení platformy 
pro diskurs o tuzemském divadle v kontextech umEleckých a společenských. DN 
zachycují události a názory jako specifickou “pamE[” divadla, a snaží se také aktivnE 
napomáhat debatám o současné podobE a výhledech českého divadla. 
DN jsou vedeny v liberálním duchu. 
Bylo vydáno  všech plánovaných 22 čísel Divadelních novin v rozsahu 16 tiskových 
stran. V dobE divadelních prázdnin, v červenci a srpnu, Divadelní noviny 
nevycházejí. 

Nad rámec bEžného rozsahu DN byly vydány vložené pUílohy: velký rozhovor  s 
fotografem Viktorem Kronbauerem, velký tozhovor s hercem Stanislavem Zindulkou, 
festival OPERA 2017, festival Palm Off Fest. 

  
Hlavní témata a rubriky Divadelních novin 

1. Osou Divadelních novin je odborná reflexe tuzemského divadla v maximální 
druhové, žánrové a geografické šíUi, a to v pravidelném rozsahu čtyU tiskových stran. 
V této rubrice bylo uveUejnEno pUes 150 kritických text] r]zného zamEUení a rozsahu, 
od pUesahových recenzí pUes analytické až po glosy. Ve specifických pUípadech se k 
jedné inscenaci vyjádUily dva protich]dné názory (tzv. Pro a Proti). Reflexi tvorby 
napomáhají též ankety (Inscenace roku v č. 1, pravidelné kritické žebUíčky a 
udElování Sukcesu či Události mEsíce). 
2. Druhou významnou oblastí je prezentace osobností tuzemského divadelního 
života, a prezentace jejich zp]sobu myšlení o divadle. 

a.  Pravidelný rozhovor v každém čísle DN na dvou centrálních 
tiskových stranách, a to pUevážnE s tv]rci r]zných divadelních 
profesí (pUevažují herci, ale také režiséUi, dramatikové, 
dramaturgové). 

b.  Rozhovory ke konkrétním událostem na stranE 2. 
c.  Menší pravidelní materiály napU. Dotazník aj. 

3. Divadelní noviny sledují události v divadle a v kultuUe ve společenských 
kontextech, a to zejména v rubrikách K vEci (s. 2), v analytických článcích (nejčastEji 
na s. 10), v úvodnících (Slovo) na stranE 2, v glosách na stranE 3, v rubrice Jednou 
vEtou a v UadE dalších rubrik. 
4. Divadelní noviny recenzují divadelní literaturu (rubrika Knihovnička zpravidla na s. 
11) a upozorOují na zajímavé knižní tituly a kompakty (rubrika Došlo do redakce). 
5. Divadelní noviny informují o aktivitách v jiných druzích umEní (tzv. Úvahy - 
televizní, filmové, hudební apod. na s.11). 
6. Divadelní noviny výbErovE informují o zahraničním divadelním dEní (s. 12 a 13). 



 

7. Divadelní noviny publikují seriály o r]zných typech divadla - v roce 2017 šlo o 
cyklus Do divadla zadním vchodem, pUipravovaný ve spolupráci s divadelním 
oddElením Národního muzea na s.14). 
8. Divadelní noviny poskytují prostor Herecké asociaci a Divadelnímu oddElení 
Národního muzea k prezentaci jejich zpráv a informací. Dále informují o výročích a o 
zemUelých v oblasti divadla. 
9. Divadelní noviny tisknou reportáže a pamEti divadelních osobností (s. 16). 
  

PUedplatné a čtenáUi Divadelních novin 
Divadelní noviny mají cca 1.000 pUedplatitel] a pravidelných odbEratel].  
Periodikum je určeno všem divadelník]m, jejich divák]m, teatrolog]m, redaktor]m 
kulturních rubrik novin a časopis], rozhlasovým, televizním a filmovým tv]rc]m, 
pracovník]m kulturních institucí i orgán]m státní správy a samosprávy. 

  
Webový portál i-DN 

Internetový portál i-DN je samostatným webovým periodikem, který vydává 

redakce Divadelních novin. Na i-DN se publikují p]vodní materiály, které 
procházejí redakcí. 
TištEné Divadelní noviny jsou na i-DN elektronicky archivovány, pUíspEvky si 

periodika vzájemnE nepUebírají. 
Internetový portál Divadelních novin i-DN byl funkční v celém rozsahu 
kalendáUního roku, v omezené míUe i v červenci a v srpnu, kdy tištEné Divadelní 

noviny nevycházejí. 

NávštEvnost i-DN 

Za rok 2017 lze vykázat: 

Celkový počet uživatel]:  151.602 

Noví uživatelé: 147.742 

NávštEvy:  262.928 

Zobrazení stránek: 476.217 

Počet návštEv na uživatele: 1,73 

Počet stránek na 1 návštEvu: 1,81 

  

Ceny Divadelních novin 
Redakce Divadelních novin udElila Ceny Divadelních novin (nadále Ceny DN) již po 
sedmnácté. 



 

Ceny DN redakce udElila v sedmi kategoriích, a to za sezonu 2016/2017 (za období 
od záUí 2016 do srpna 2017). PrávE udílením cen za pUirozenou sezonu se Ceny DN 
liší od dalších ocenEní v oblasti divadla v naší republice (ty se udílejí za kalendáUní 
rok). 
Cílem udílení Cen DN je upozornit na významné počiny vzniklé v kontextu českého 
divadla, a to v nejširším možném spektru žánrovém, druhovém, funkčním. 
Ceny DN mají značný odborný a mediální ohlas, jsou považovány za prestižní 
ocenEní. 
O Cenách DN rozhodla porota složená z redaktor] a pUispEvatel] Divadelních novin, 
člen] Společnosti Divadelních novin a pUizvaných odborník]. Ceny jsou proto 
vyjádUením umEleckých i etických a společenských hodnot lidí sdružených kolem 
Divadelních novin - tím se liší od šíUeji pojatých Cen divadelní kritiky (vyhlašuje je 
časopis SvEt a divadlo) i od jiných podobných anket. 
VítEzové Cen DN 
Činoherní divadlo - Jan Nebeský za režii inscenaci Nora (Domeček pro panenky) 
(Divadlo pod Palmovkou, Praha) 
Alternativní divadlo - Lukáš Brychta, KateUina Součková, ŠtEpán Tretiag za projekt 
Pomezí (Pomezí,Praha) 
Hudební divadlo - JiUí HeUman za režii a Marko Ivanovič za hudební nastudování 
inscenace opery Láska na dálku (Národní divadlo Brno) 
Taneční a pohybové divadlo - Rostislav Novák ml., Rostislav Novák st., Jozef Fruček 
a Linda Kapetanea za inscenaci Black Black Woods  (La Putyka, Praha) 
Loutkové a výtvarné divadlo - Filip Homola za inscenaci Jsou místa oblíbená tmou, 
kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých (Naivní divadlo Liberec) 
Publikační počin v oblasti divadla - Viktor Kronbauer, Denisa Š[astná za publikaci 
Viktor Kronbauer - Divadelní fotografie 
Herecký výkon sezóny bez ohledu na žánry - Miloslav König za inscenaci Deník 
zlodEje (Masopust, Praha) 
V roce 2017 se pUedávání Cen Divadelních novin uskutečnilo v Divadle pod 
Palmovkou na Komorní scénE 23. listopadu 2017. 
 
Cena Josefa Balvína 
Na žádost vedení Pražského divadelního festivalu nEmeckého jazyka zajiš[uje 
redakce DN výbEr vítEzné inscenace Ceny Josefa Bslvína. Porota ve složení Josef 
Herman (pUedseda), Lenka Dombrovská, Vladimír Hulec, Jan Kerbr a Lenka Šaldová 
navrhla udElit Cenu J. Balvína inscenaci hry Rainera Wernera Fassbindera Strach 
jíst duši v činohUe Národního divadla Brno v divadle Reduta v režii Jana Friče. 
  



 

IV.           Redakce Divadelních novin v roce 2017 
  

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 
S redakcí DN spolupracuje pr]bEžnE cca 150 autor]. 
Chod redakce zajiš[ovala tajemnice a manažerka Ing. Anna Černá, spolu s 
ekonomkou Na@ou Vlčkovou. 
Grafickou podobu a zlom DN zajiš[uje Studio designiq Praha, tiskne Tomos Praha. 
  

V.              Zpráva o hospodaUení 
  

           Pro rok 2017 obdržela Společnost pro DN dotace od MK ČR a SFK v celkové 
výši 2.535.000,- Kč. Nadace Život umElce pUispEla částkou 40.000,- Kč na projekt 
Ceny DN. 
Všechny dotace a pUíspEvky byly UádnE vyúčtovány. 
Výnosy Společnosti pro DN tvoUí výnosy z prodeje čtrnáctideníku a pUedplatné, 
výnosy z inzerce. 

  
Celkové výnosy za rok 2017: 3.732.323,07 Kč 

z toho: dotace MK                2.300.000,00 Kč 
dotace DN SFK           130.000,00 Kč 
dotace iDN SFK             80.000,00 Kč 
dotace Ceny DN SFK    25.000,00 Kč 
dotace NŽU Ceny DN   40.000,00 Kč 
ostatní pUíjem                  5.018,00 Kč 

PUedplatné a prodej       550.005,07 Kč 
Výnosy – pUílohy DN   342.400,00 Kč 
inzerce, reklama        259.900,00 Kč 

 
Celkové výdaje za rok 2017:  3.732.324,84 Kč 
Ztráta:                                               -   1,77 Kč 
DaO z pUíjmu za rok 2017:                        0,00 Kč 

HospodáUský výsledek:                          -   1,77 Kč 
 

  
  
Zpracovali: 
Josef Herman, šéfredaktor 
NadEžda Vlčková, ekonomka 
Anna Černá, tajemnice redakce 
  
V Praze dne  31.kvEtna 2018 


