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… slovo úvodem 
 

Vážení příznivci a přátelé Tradičního loutkového divadla Zvoneček, 

 

rok 2016 byl pro mě osobně asi dosud nejnáročnějším rokem ve funkci vůbec. Od velmi 

složitého začátku roku, kdy jsme kvůli neshodám s někdejším vedením KCN museli horečně 

přesouvat a dokonce rušit dvě představení, přes nejistotu, co se bude dít dál, vyjednávání 

s městskou částí, přes komplikace s realizací nové inscenace Otesánek je najednou leden a já 

nepřestávám žasnout. Že díky podpoře městské části Prahy 4 jsme se po 34 letech stali 

nájemci malého sálu a tím tak trochu i svými pány. Je to pořád trochu nejistota – zvládneme 

to vůbec? – , ale zároveň je to obrovská výzva a konečně možnost, jak začít krůček po krůčku 

realizovat náš dlouholetý plán na alespoň skromnou loutkovou expozici a průřez českou 

loutkovou scénou.  

Že se nám opět podařilo zrealizovat Živou ulici v rámci festivalu Zažít město jinak a již druhý 

ročník festivalu Novodvorský Zvoneček, na kterém se letos opravdu předvedlo to nejlepší, co 

současná pražská loutková scéna nabízí.  

Že o české loutky a loutkářství je neutuchající zájem i v zahraničí a že jsme to byli zrovna my, 

kdo měli tu čest reprezentovat toto umění na třídenních městských slavnostech ve španělské 

Callele.  

Že jsme dokončili inscenaci, která dosud ve Zvonečku nemá obdoby – podobně, jako byl 

událostí náš loutkový Kabaret, i naše novinka Otesánek spojuje ve Zvonečku dosud nevyužité 

techniky a postupy, celé představení je navíc hráno Javajkami, což je typ loutek pro naše 

divadlo naprosto nový.  

Letošní rok je ovšem přelomový nejen pro nás, ale i pro české loutkářství obecně. Loutkařina 

byla uznána jako svébytné umění a zapsána na ceněný seznam Unesco jako české národní 

bohatství. Nevím, jak pro mé kolegy, ale pro mě je to nesmírně povznášející pocit a jsem 

nesmírně hrdá na to, že i naše divadlo přispívá k udržení a rozvoji naší kulturní tradice.  

Vždycky do závěru grantu píšu – ovšem je třeba se přiznat, že autorství věty patří mému 

předchůdci, Zdeňku Slobodovi – že způsob, jakým hrajeme, je považován za  „české rodinné 

stříbro“. Jsem ráda, že to nyní mají všichni čeští loutkáři úředně potvrzené.  

Závěr svého úvodníku bych jako vždycky ráda věnovala díkům, kterých není nikdy dost. 

Největší a obrovský dík patří jako vždy mým kolegům, za jejich práci, jejich nadšení i jejich 

důvěru v práci mojí – po třech letech jsem byla opětovně zvolena do funkce ředitelky.  

Děkuji již zmíněné městské části Praha 4, bez jejíž neutuchající podpory bychom naši činnost 

již dávno nemohli vykonávat.  

A děkuji všem našim divákům, příznivcům, kolegům a kamarádům, kteří nás podporují, kteří 

nám fandí a kteří nám, i přes nesnáze v začátku letošní sezóny, zachovali přízeň a drželi nám 

palce. Těším se na všechny výzvy, které přinese již 49. Sezóna našeho divadla a doufám, že Vy 

u nich budete s námi.  

Tak na viděnou u nás ve Zvonečku!  

Denisa Kábrtová, ředitelka o.p.s  
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… činnost souboru Zvoneček 

 

Tradiční loutkové divadlo Zvoneček v roce 2016 uskutečnilo celkem 64 představení pro děti  

na své domovské scéně v KC Novodvorská na Praze 4. Dalších dvacet představení bylo 

uvedeno na zájezdních a festivalových vystoupeních. Dále jsme organizovali 17. září již druhý 

ročník pouličního festivalu Zažít Jílovskou jinak v rámci každoroční iniciativy Zažít město jinak 

sdružení Automat. A v neposlední řadě se nám, za výrazné pomoci a podpory Prahy 4, 

podařilo zorganizovat i další ročník úspěšného divadelního festiválku Novodvorský Zvoneček, 

na kterém vystoupilo dohromady osm různých loutkových souborů.  

 Všechna představení na domovské scéně zhlédlo přes čtyři tisíce šest set malých i 

velkých diváků, samostatnou kapitolou je pak Novodvorský Zvoneček, na kterém jsme za tři 

dny uvítali kolem 900 diváků. Stejně jako loni akci provázeli doprovodné akce, diváci si mohli 

sami vyrobit dřevěnou nebo papírovou loutku a dokonce jí zapojit do soutěžního klání o 

nejkrásnější loutku. Předsálí našeho divadla i v chodba KCN se pak opět stala malým 

„muzeem“  loutek. Opět se nám potvrdilo, že je mezi našimi diváky nesmírný zájem o českou 

loutkářskou historii a tradici, akcí byli neméně nadšení i doprovázející dospělí  

Stabilní úspěch vykazují i čtvrteční pohádky, které nesporně oživilo i to, že ve čtvrtky 

většinou hrajeme již pouze „živě“. Bohužel, středeční dopolední představení pro školky a 

školy jsme byli nuceni z repertoáru dočasně stáhnout a hrajeme opravdu pouze „na přání“ 

samotných školek či škol, návštěvnost byla opravdu spíše sporadická a vyhledávají jí spíše 

malé, soukromé školky a veřejnost, nežli školky z blízkého okolí. Pokusíme se více 

spolupracovat se školkami, vyčlenit více prostředků na propagaci a vymyslet, jaký přesah 

bychom ještě mohli ke kulturnímu zážitku nabídnout.  

 Ani na zájezdy jsme v letošním roce nezanevřeli. Již zmiňovaným nesmírným 

úspěchem pro nás byla především účast na městských slavnostech ve španělské Callele, kam 

jsme vyjeli s naší unikátní, pro tento účel vzniklou inscenací s jedinečnými varietními 

loutkami. Jinak jsme se v letošním roce drželi spíše v Praze a hráli v místních školkách, 

výjimkou byli dva výlety mimo, jeden srpnový zájezd na hrad Loket, kam jsme přijeli 

s Kašpárkovými čertovinami a druhý na podzim do Sezimova ústí, kde jsme odehráli na velké 

scéně naši Popelku.  

Ač jsme v grantovém řízení pro rok 2016 měli velké plány, zjistili jsme, že jejich realizace 

může být poměrně trnitá – i proto se nám podařilo dokončit zatím dvě z plánovaných čtyř 

inscenací. Sice se nám v obou případech nadobro podařilo zbavit se pásky, o to více je ale 

nutné inscenaci připravit a nazkoušet. Obě pohádky už ale jsou dokončeny a zahrnuty 

v dramaturgickém plánu na rok 2017, Otesánek má za sebou již i velmi úspěšnou, lednovou 

premiéru a utká se v klasickém klání o postup na loutkářskou Chrudim v březnu, premiéra 

Kašpárkova domečku je naplánována na jaro 2017. Nový přístup k inscenacím uvítali velmi 

pozitivně i naši diváci, kteří byli Otesánkem naprosto nadšeni, stejně jako odborná veřejnost.  
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… činnost obecně prospěšné společnosti 
 

Na realizaci dětských představení souborem TLD Zvoneček se podílelo průběžně 

22 amatérských loutkoherců a loutkohereček a jeden hostující profesionální loutkoherec na 

hostování v pohádce Otesánek.  

17. Ledna 2014 bylo TLD Zvoneček uznáno a zapsáno jako obecně prospěšná společnost u 

Městského soudu v Praze 2, oddílu O, vložce číslo 1415. Naše O.P.S. má správní a dozorčí 

radu (obojí o třech členech) a statutární orgán – ředitelku.  

 V současné době jsou mezi zakladateli společnosti pouze Denisa Kábrtová a Radim 

Doležel, na zápis u městského soudu čeká na schválení návrh na přijetí dalších dvou členů, 

Zdeňka Slobody a Kristiny Svitákové, kteří také projevili zájem stát se zakládajícími členy.  

Správní rada má tři členy, předsedu Radima Doležela, a v lednu nově zvolenou Kristinu 

Svitákovou a Leoše Mačáka. Do vydání výročí zprávy ovšem ještě nepřišlo vyjádření od 

soudu, potvrzující změnu ve správní radě.  

Dozorčí rada má tři členy, předsedkyni Martinu Oubrechtovou (dříve Štičkovou)  a členy Jana 

Štičku a Zdeňka Slobodu.  

Statutárním orgánem je Denisa Kábrtová, ředitelka O.P.S.                                 
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                                                                              … představení na domovské scéně  

 

          

Pravidelná sobotní představení v KC Novodvorská (vždy od 14:00 a od 15:30) 

Leden Září a Říjen  

9.1. Vánoční koleda 17.9. - Zažít Jílovskou jinak  

16.1. Dlouhý, Široký a Bystrozraký  - zrušeno  11:00 Tři prasátka 

23.1. Broučci - odehráno v Branické sokolovně 13:00 Perníková chaloupka 

30.1. Ferda Mravenec a kamarádi - odehráno v Bran. Sokolovně 15:00 Pohádka o Popelce 

Únor 1.10. Perníková chaloupka 

6.2. Sněhová královna  8.10. Ferda Mravenec a kamarádi 

13.2. Sněhurka a sedm trpaslíků  15.10. Kašpárek letí do pohádky  

20.2. O Plaváčkovi  23.10. Dlouhý, Široký a Bystrozraký  

27.2. Kaima aneb příběh z džungle 29.10.Začarovaný les 

Březen  Listopad 

5.3. Kašpárek, ponocný a strašidlo  5.11. Zvířátka a loupežníci Petrovští 

12. 3. Pohádka o Draku  12.11. Bajaja 

19.3. Hračky na cestách  19.11. Broučci  

26.3. Kašpárek u čarodějnice 24.11. Kašpárek u Čarodějnice 

Duben 25.11. O Plaváčkovi  

2.4.O princezně Čárypíše 26.11. O Popelce 

9.4. Šípková Růženka Prosinec 

16.4. O Popelce 3.12. Kašpárkovy čertoviny 

23.4. Kašpárek letí do pohádky  10.12. Vodnická pohádka  

30.4. Perníková chaloupka  17.12. Vánoční koleda 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

Čtvrteční pohádky v roce 2016 

Datum  Titul  Počet diváků 

14.1 Kašpárkovy čertoviny  41 

25.2                  Tři prasátka  50 

17.3 Zlobivá kůzlátka 26 

21.4 Červená Karkulka  21 

20.10 Zlobivá Kůzlátka                              87 

22.12 Červená Karkulka 81 
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                                                                                                    …statistiky představení 

 

 

  návštěvnost 1. před. 2. před. celkem 

9.1. Vánoční koleda 38 19 57 

23.1. Broučci 27 44 71 

30.1. Ferda Mravenec a kamarádi 46 40 86 

6.2. Sněhová královna 80 42 122 

13.2. Sněhurka a sedm trpaslíků 94 86 180 

20.2. Plaváček 50 39 89 

27.2. Kaima aneb příběh z džungle 57 79 136 

5.3. Ponocný, kašpárek a strašidlo 41 58 99 

12.3. Pohádka o draku 35 56 91 

19.3. Hračky na cestách 47 43 90 

26.3. Kašpárek u Čarodějnice 18 23 41 

2.4. O princezně Čárypíše 25     

9.4. Pohádka O Popelce 114     

16.4. Šípková Růženka 100     

23.4. Kašpárek letí do pohádky 77     
30.4. Perníková chaloupka 59     

1.10. Perníková chaloupka 44 19 53 
8.10. Ferda Mravenec a kamarádi 116 91 207 

15.10. KLDP 56 73 129 
22.10. Dlouhý, Široký a Bystrozraký 57 54 111 

29.10. Začarovaný les 37 34 71 

5.11. Zvířátka a Petrovští  75 74 149 

12.11. Bajaja 128 86 214 

19.11. Broučci 94 65 159 
24. - 

26.11. 
Novodvorský Zvoneček  

    946 

3.12. Kašpárkovy čertoviny 45 50 95 

10.12.  Vodnická pohádka 50 75 125 

17.12.  Vánoční koleda 36 58 94 

návštěvnost 1646 1208 3415 

návštěvnost čtvrtečních pohádek     306 

návštěvnost celková     3721 

průměrná návštěvnost     58,2 
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                                                                …zájezdy  

 

 

Datum  Titul  Divák.  Kde 

19.1.  Kašpárkovy čertoviny  20 RC Pantoflíček Letňany   

9.2.  Tři prasátka 25 RC Pantoflíček Letňany   

19.3.  Bajaja 40 Tajtrlík přehlídka Hostivař   

31.3. Bajaja 120 Zš Nižbor       

20.4.  Kašpárkovy čertoviny  30 živá ulice Vojtěšská - Vojtěch sobě 

27.4. Tři prasátka 40 Mateřské centrum Balonek    

4.5. Zlobivá kůzlátka 20 Mš Mníšek pod Brdy    

16.5. Perníková chaloupka  20 Mš Dlouhá      

21.5. Tři prasátka 60 Pohádkový les Praha 4 
 

  

15.6. Červená Karkulka 25 Mš Sluníčko Mníšek pod brdy   

6.8. Kašpárkovy čertoviny  50 Hrad Loket     

10.9. Perníková chaloupka  60 Braník sobě     

11.9. O princezně Čárypíše 30 Domov seniorů Praha 11   

20.9.  
Tři prasátka, Zlobivá 
kůzlátka 40 Mš smilling baby school, Letná    

24.9.  Kašpárkovy čertoviny  50 Mateřské centrum Balonek    

25.9. Varieté 165 Callela, Španělsko      

16.10. Popelka 100 Sezimovo ústí     

1.12. Tři prasátka 40 Siements s.r.o, Praha 5   

2.12. O princezně Čárypíše 40 Kostel sv. Vojtěcha - Dejvice, Praha 6 
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…účetní uzávěrka 

 

Výsledovka za rok 2016 (k 31. 12. 2016) 

  Majetek a finance 

pokladna 2001 

bankovní účet 61418 

majetek 0 

celkem: 63419 

  Příjmy a výnosy 

vlastní výnosy (vstupné) 440000 

Grant MČ Praha 4 Otesánek 50000 

grant MČ Prahy 4 dlouhodobý 250000 

celkem: 740000 

  Výdaje a náklady 

neinvestiční náklady: 
 Osobní náklady (mzdy) 205057 

Materiálové náklady 120942 

Služby, energie a ostatní provozní 
a finanční náklady 

416601 

z toho nájmy 113159 

investiční náklady 0 

celkem: 742599 

  rozdíl příjmů a výdajů: -2599 
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                                                         … základní data o společnosti 

 

název: Tradiční loutkové divadlo Zvoneček 

právní forma: obecně prospěšná společnost 

zapsané v rejstříku o.p.s u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo  

1415, ke dni 6. 2. 2014,  

 Fj 296717/2013 

   

předmět činnosti: uskutečňování loutkových divadelních představení pro děti a veřejnost 

IČ:     270 19 489 

DIČ: CZ27019489  

sídlo: Vavřenova 1107, Praha 4 – Braník, 142 00 

bankovní spojení:   Fio banka, a.s., V celnici 1028/10, Praha 1 

       2700211772/2010, transparentní účet 

Zakladatelé o.p.s: Denisa Kábrtová, Radim Doležel 

statutární orgán:   Denisa Kábrtová (ředitelka) 

správní rada: Radim Doležel (předseda), Lucie Špačková, Kateřina Hovězáková – ke dni 

výroční zprávy dosud nepřišlo vyjádření soudu o změně správní rady  

dozorčí rada:  Martina Oubrechtová (předsedkyně), Zdeněk Sloboda, Jan Štička 

 

řádní členové souboru TLD Zvoneček: Martina Oubrechtová, Jan Štička, František Měchura, 

Zdeněk Sloboda, Kateřina Hovězáková, Vojtěch Jasanský, Radim Doležel, Denisa 

Kábrtová, Veronika Pecová, Lucie Špačková, Patrik Kollert, Leoš Mačák, Kristina 

Svitáková, Zuzana Dančová, Daniel Čejka, Pavlína Kročová, Markéta Donátová, 

Vojtěch Otčenášek, Jana Štíplová 
 

 

 

 

 

 

 
Činnost divadla dlouhodobě podporují Magistrát hl.m. Prahy a MČ Praha 4. 

 

 

 

www.zvonecek.info 

 

 

http://www.zvonecek.info/

