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… slovo úvodem 
 

Vážení příznivci a přátelé Tradičního loutkového divadla Zvoneček, 

 

vlastně se mi to zdá pořád ještě trochu neskutečné, ale naše divadlo je právě uprostřed oslav 

padesáti let své existence. Padesátka, to už je věk vyzývající k alespoň lehkému bilancování. 

Samozřejmě žádný z našich současných členů, ani ti nejzasloužilejší, nejsou pamětníky 

počátků našeho divadla. I tak se ale dochovalo mnoho materiálů a samozřejmě také máme 

kolem sebe starší kolegy loutkáře, dnes již na penzi, kteří rádi vzpomínají na divadélko ve 

sklepních prostorech domu rodiny Vorlů v Braníku, jeho přesuny a zakotvení v KC 

Novodvorská. Na všechny ty výstavy, kterých se zúčastnili naše loutky, všechna ta 

představení, která už se nehrají, všechny kolegy, kteří už v souboru nepůsobí, na znělá jména 

herců kteří namlouvali některé pohádky. Zvoneček má za sebou nesporně velmi bohatou 

minulost a v letošním roce dokonce získal významné ocenění od sdružení SAL ČR, za padesát 

let své existence. Já bych si ale, kromě další úspěšné padesátky, přála pro Zvoneček 

především, aby se v něm stále pohybovali inspirativní, kreativní a pro divadlo zapálení lidé, 

kterými Zvoneček (naštěstí) vždycky oplýval. Aby byl i nadále nositelem tradice a umění, které 

dnes již není tak běžné, stejně jako aby neustrnul a byl schopen se rozvíjet a přicházet 

s novými technikami a postupy. Aby citlivě dovedl kombinovat jak zmíněnou tradici, tak i 

modernu a přitom si stále zachovával svůj styl.  

Není toho málo, já ale věřím, že všichni ve Zvonečku se snažíme přesně o výše vyjmenované a 

pevně doufám, že se nám to daří.  

Oslavy padesátin v době psaní tohoto úvodu stále ještě probíhají, ostatně, i když je 

kalendářně již nový rok 2019, naše sezóna se řídí podle školního roku. Připravili jsme pro 

diváky opět nabitý program plný oblíbených, známých akcí, ale i úplných novinek. Zároveň 

jsme také změnili vizuální tvář Zvonečku a kompletně předělali webové stránky. Pevně 

doufáme, že si diváci užívají jak tuto sezónu, tak se s námi těší na tu další.  

Nezbývá, než poděkovat za padesát let přízně všem, kteří při nás stáli, podporovali a 

podporují nás, fandí naší činnosti a chodí na naše pohádky. Ať už je to rodina Vorlů v čele 

s mudr. Alenou Vorlovou, která nám po smrti našeho zakladatele a principála věřila natolik, 

že nám dovolili v činnosti pokračovat. Městské části Praha 4, bez jejichž ustavičné finanční 

podpory bychom jen stěží mohli existovat. Já, i když se jako každý rok budu opakovat, 

nesmírně děkuji svým kolegům, bez jejichž neutuchajícího nadšení bychom už dávno nehráli.   

Těším se na další roky a na další setkávání před i za oponou.  

 

 

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 2018 uskutečnilo celkem 75 představení pro děti  

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

uvedeno na zájezdních a festivalových vystoupeních.  Dále jsme organizovali jako každý rok 

třetí sobotu v září letos již čtvrtý 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. I když byl letos v trochu menším měřítku, než v předchozích 

letech.  

 Všechna představení na domovské scéně zhlédlo přes pět a půl tisíce malých i velkých 

diváků, samostatnou kapitolou je pak již zmíněný Novodvorský Zvoneček, na kterém jsme za 

tři dny uvítali přesně 1002 diváky. Stejně jako loni festival provázeli doprovodné akce, diváci 

si mohli sami vyrobit „šputovou“ nebo papírovou loutku, předsálí našeho divadla i chodba 

KCN se pak opět proměnili na výstavní prostory.  

Jako stabilně úspěšné se ukazují nejen čtvrteční pohádky, ale i ty nedělní, o které je stále 

nečekaný zájem. Jsme zároveň velmi rádi i za neustále vzrůstající zájem mateřských a 

základních škol v okolí a jak jsme si předsevzali v loňském roce, neustále se nám daří 

navyšovat počet představení.  

Úplnou novinkou byl v měsíci dubnu akce „Čarodějný rej“, kterou jsme pro naše diváky 

uspořádali jako „předvoj“ pro oslavy padesátého výročí. Setkal se s obrovským diváckým 

ohlasem a kromě tradiční podpory Prahy 4 se nám podařilo získat pro akci i dva místní 

partnery – Branické řeznictví a Pekárnu Kabát, kteří věnovali na akci občerstvení pro malé 

odvážlivce. V roce 2019 akci rozhodně hodláme zopakovat.  

V měsíci říjnu jsme pak zahájili oslavy výroční sezóny výstavou složenou z loutek od našich 

spřátelených kolegů řezbářů. Do foyer divadla se při té příležitosti podařilo pořídit několik 

nových výstavních vitrín.  

A samozřejmě i v letošním roce jsme uvedli novou pohádku, i když zde lze hovořit o dílčím 

neúspěchu. V dramaturgickém plánu na rok 2018 byly původně tituly dva – Zlatovláska a 

tematická pohádka Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Vánoce. Nakonec se nám bohužel, jak 

z důvodu velké vytíženosti herců, ale především z finančních, podařilo dokončit jen 

maňáskovou pohádku Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Vánoce, která měla premiéru 

příhodně 22. prosince.  Zlatovláska zůstává rozpracovaným titulem, který jsme ovšem již 

začali zkoušet.  

Asi největší letošní zkouškou pro naše divadlo bylo vyúčtování energií za rok 2017, kdy nikdo 

z nás nepředpokládal, že suma nedoplatků bude tak nesmírně vysoká. Ačkoli městská část 

Prahy 4 i společnost 4-majetková se chová velmi vstřícně a celou situaci společně řešíme, je 

nezbytně nutné pro divadlo najít nějakou schůdnou cestu, jak v KC Novodvorská zůstat, nebo 

se Zvoneček bude nucen poohlédnout po nových prostorech. Částka v této výši je totiž pro 

naše divadlo bez nadsázky likvidační a letošní sezónu jsme tak zakončili ve značné ztrátě. 
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… činnost obecně prospěšné společnosti 
 

Na realizaci dětských představení souborem TLD Zvoneček se podílelo průběžně 22  

loutkoherců a loutkohereček ve věku od 12 do 43 let.  

 

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.   

Správní rada má tři členy, předsedu Radima Doležela, Lucii Špačkovou a Kateřinu 

Hovězákovou.  

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

Leden Září a Říjen  

6.1. Broučci  15.9. Zažij Jílovskou jinak 

13.1. Sněhová královna 5.10. Perníková chaloupka 

20.1. Smolíček Pacholíček 6.10. Kašpárek letí do pohádky 

21.1. Perníková chaloupka 13.10. Perníková chaloupka 

25.1. Otesánek 18.10. Zlobivá kůzlátka 

26.1. Kašpárek u čarodějnice 20.10. Ferda Mravenec a kamarádi 

Únor 21.10. Kašpárek u čarodějnice 

3.2. Perníková chaloupka 23.10. Zlobivá kůzlátka 

10.2. Příběh z džungle 27.10. Začarovaný les 

17.2. vodnická pohádka Listopad 

22.2. Perníková chaloupka, Tři prasátka 3.11. Zvířátka a loupežníci Petrovští 

24.2. Pohádka O draku  10.11. Otesánek  

25.2. Kašpárek u čarodějnice 15.11. Tři prasátka 

Březen  17.11. Broučci + Noc divadel 

3.3. Ferda Mravenec a kamarádi 22.11. Perníková chaloupka - festival 

10.3. Sněhurka a sedm trpaslíků 23.11. Otesánek - festival 

17.3.Otesánek 24.11. Smolíček Pacholíček - festival 

22.3. Smolíček Pacholíček Prosinec 

24.3.Dlouhý, Široký a Bystrozraký 1.12.Kašpárkovy čertoviny 

25.3. Krejčík, švec a Kašpárek 8.12. Pohádka O Popelce 

31.3. O Plaváčkovi  15.12. Vánoční koleda 

Duben, Květen, Červen 20.12. Vodnická pohádka 

7.4. Hračky na cestách 21.12. Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Vánoce 

14.4. Kašpárek letí do pohádky 22.12. Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Vánoce 

19.4. Tři prasátka 
 21.4. Perníková chaloupka 
 28.4. Pohádka o Popelce + čarodějný rej 
 17.5. Vodnická pohádka 
 17.6. Ferda Mravenec a kamarádi 
 22.6. Bajaja 
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                                                                                                    …statistiky představení 

Návštěvnost na domovské scéně - leden až červen 

Datum  Titul  1. předs. 2.předs. Celkem  

6.1. Broučci 90 115 205 

13.1. Sněhová královna 111 75 186 

20.1. Smolíček Pacholíček 97 80 177 

21.1. Perníková chaloupka 127   127 

25.1. Otesánek  40   40 

26.1. Kašpárek u čarodějnice 97   97 

27.1. Śípková Růženka 60 67 127 

3.2. Perníková chaloupka 83 107 190 

10.2. Příběh z džungle 54 53 107 

17.2. Vodnická pohádka 85 90 175 

22.2. Perníková chaloupka+ 3 Prasátka 57 19 76 

24.2. Pohádka O draku 51 61 112 

25.2. Kašpárek u čarodějnice 65   65 

3.3. Ferda Mravenec a kamarádi 92 80 172 

10.3. Sněhurka a sedm trpaslíků 86 91 177 

17.3. Otesánek  64 70 134 

22.3. Smolíček Pacholíček 48   48 

24.3. Dlouhý, Široký a Bystrozraký 37 38 75 

25.3. Krejčík, švec a Kašpárek  45   45 

31.3. O Plaváčkovi 25 30 55 

7.4. Hračky na cestách 38   38 

14.4. Kašpárek letí do pohádky 50   50 

19.4. Tři prasátka 24   24 

21.4. Perníková chaloupka 29   29 

28.4.  Popelka + čarodějný rej 106   106 

17.5. Vodnická pohádka 34   34 

17.6. Ferda Mravenec a kamarádi 27   27 

22.6. Bajaja 82   82 

Celková návštěvnost 2780 
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                                                                                                    …statistiky představení 

 

Návštěvnost na domovské scéně říjen - prosinec 

Datum Titul I.předst.  II. předst.  Celkem 

5.10. Perníková chaloupka  85   85 

6.10. KLDP 22 55 77 

13.10. Perníková chaloupka 59 40 99 

18.10. Zlobivá kůzlátka 61   61 

20.10. Ferda Mravenec a kamarádi 94 83 177 

21.10. Kašpárek u čarodějnice 46   46 

23.10. Zlobivá kůzlátka - pro mš 7   7 

27.10. Začarovaný les 53 46 99 

3.11. Zvířátka a loupežníci Petrovští 76 62 138 

10.11. Otesánek  83 54 137 

15.11. Tři prasátka 71   71 

17.11. Broučci 116 63 179 

22.11. Perníková chaloupka 108 92 200 

23.11. Otesánek  125   125 

24.11. Sobotní festival celkem 677   677 

1.12. Kašpárkovy čertoviny 37 50 87 

8.12. Popelka  58 69 127 

15.12. Vánoční koleda 33 37 70 

20.12. Vodnická pohádka 89 33 122 

21.12. Jak Kašpárek s Kalupinkou … 50   50 

22.12. Jak Kašpárek s Kalupinkou … 75 94 169 

Návštěvnost celková  2803 
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…zájezdy  

Zájezdní představení 

27.2. Tři prasátka 40 Mš Tiptoe Stará Boleslav   

10.3. Popelka 15 Zámek Mělník     

30.4. Perníková chaloupka 40 Ladronka        

23.6. Tři prasátka 30 Mochov       

7.9. Tři prasátka 20 Mš Kutná Hora     

8.9. O princezně Čárypíše  40 Braník sobě     

14.9. 
Smolíček Pacholíček 50 

festival Nadosah Mladá 
Boleslav   

16.9. Smolíček Pacholíček 35 festival Žižkovská loutka   

19.9. Bajaja 122 festival Bookni si     

2.12. 
Kašpárkovy čertoviny 30 

Radonická Beseda - 
Mikulášská   

9.12. Perníková chaloupka 78 Velké Přílepy     

16.12. Perníková chaloupka 20 Zámek Mělník     

 

 

 

 

…festival Novodvorský Zvoneček  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Novodvorský Zvoneček - 22. - 24. listopadu 

Čtvrtek 

    Divadlo Zvoneček Perníková chaloupka   

    Divadlo Zvoneček Perníková chaloupka   

      Výstava        

Pátek 

    Divadlo Zvoneček Otesánek       

    Divadlo Zvoneček Otesánek       

      Výstava + loutkářské dílny   

Sobota 

      Výstava + loutkářské dílny   

    Divadlo Lokvar Deset černoušků     

    Loutky bez hranic Pohádko, z pytle ven   

    
Ruda Hancvencl 

V jednom lese, v jednom 
domě 

    Divadlo Zvoneček Smolíček Pacholíček     

    Divadlo Kaká Lakomá Barka     

    Tate Yumni  Hluboko v lese     

    Ilegumova divadelní sp Staré pověsti české     
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…účetní uzávěrka 

Výsledovka za rok 2018 

Majetek a finance 

pokladna 8 878 

bankovní účet 108 521 

majetek   

celkem: 117 399 

    

Příjmy a výnosy 

vlastní výnosy (vstupné) 375 056 

jiné výnosy 126 956 

Grant MČ Praha 4 jednoletý 0 

grant MČ Prahy 4 víceletý 283 000 

celkem: 785 012 

    

Výdaje a náklady 

neinvestiční náklady:   

Osobní náklady (mzdy) 227 350 

Materiálové náklady 30 484 

Služby, energie a ostatní provozní a finanční náklady 717 508 

z toho nájmy 527 897 

investiční náklady 0 

celkem: 975 342 

    

rozdíl příjmů a výdajů: -190 330 
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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  

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, Patrik Kollert, Leoš Mačák, Kristina Svitáková, 

Zuzana Dančová, Daniel Čejka, Pavlína Kročová, Jana Štíplová, Šárka Zvejšková, 

Anna Kleinová, Jakub Hojka 
 

 

 

 

 

 

 
Činnost divadla dlouhodobě podporuje MČ Praha 4. 

 

 

 

www.zvonecek.info 

 

 

http://www.zvonecek.info/

