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… slovo úvodem 
 

Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci  

a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, 
 

přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok své 
existence, já, coby jeho ředitel jsem vstoupili do druhého 

volebního období a Tradiční loutkové divadlo Zvoneček jako 

takové v říjnu vstoupilo do své jubilejní a úctyhodné 40. 

sezóny. 
 Tento rok byl zajímavý tím, že se podařilo do konce 

dotáhnout pro Zvoneček (bez pana Vorla) první vlastní 

marionetovou pohádku, která nyní v repertoáru nese název 

Příběh z džungle aneb Kaimovo dobrodružství, a svým 
výtvarným řešením i tím, že se hraje s novými, původními 

marionetami (nikoliv ze sbírky rodiny Vorlových), se tak 

trochu vymyká tomu, co Zvoneček dosud hrál. Přesto jde ale 

stále o divadlo hrané tradiční, iluzivní formou. Ale nejen to, 
na konci roku se podařilo zrealizovat i druhou premiéru, a 

to maňáskové autorské hry naší mladé, nadějné a umělecky 

ambiciózní členky Denisy Daškové, která vtipně propojila ve 

svých Proč to mají vlci těžké? pohádku o Karkulce, třech 
kůzlátkách a prasátkách.  

 Během roku jsme podnikli i několik zájezdních 

vystoupení, i na prkna velkých divadelních sálů jako v České 

Lípě nebo Úpici. Bohužel se nám do programu souboru již 
nevešla účast na soutěžním festivalu, jako v loňském roce 

v Jiskře (příp. Chrudimi). Tím, že máme v repertoáru novinky, 

tak doufáme, že se s nimi někdy v budoucnu ukážeme i 

odborné veřejnosti. 
 

Takže, zas někdy u nás ve Zvonečku, nashledanou! 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Sloboda 

ředitel o.s. TLD Zvoneček 
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… činnost souboru Zvonečku 

 

V roce 2008 uskutečnilo TLD Zvoneček 46 dětských představení, 14 

různých pohádek, na své stálé scéně v KC Novodvorská s celkovou 

návštěvností 4400 malých i velkých diváků a divaček, jejichž 

průměrný počet na jedno představení je 95,65. Ve srovnání s rokem 

předcházejícím toto znamená mírný pokles – 48 představení a 5055 

diváků a divaček s průměrnou návštěvností 105 osob. 

Během roku 2008 jsme v oněch 46 představeních uvedli 

celkem 14 různých pohádkových her, na jejichž realizaci se podílelo 

průběžně 17 amatérských loutkářů a dalších pomocníků a pomocnic 

ve věku od 15 do 30 let. Občanské sdružení přijalo dva nové členy 

do svých řad a dosáhlo počtu 12 členů a členek.  

Počet her v repertoáru divadla se v roce 2008 rozrostl o dvě 

zcela nové pohádky. První z nich, která byla již připravována v roce 

2007, měla premiéru 22. března s názvem Příběh z džungle aneb 

Kaimovo dobrodružství. Napsal ji podle loutkového textu Vojtěcha 

Cynibulka člen a ředitel Zvonečku Zdeněk Sloboda, na výtvarné 

realizaci se podílela výtvarnice Táňa Macholdová a řezbář Václav 

Novák. V tomto případě šlo o pro Zvoneček novou zkušenost, jelikož 

takto rozsáhlou hru (původní scénář, hudba a především výprava s 

marionetami) ještě za dobu své činnosti nerealizoval. Novost byla i 

v uměleckém ohledu, kde výtvarným pojetím i tím, že šlo o příběh 

z exotického prostředí, přibyla na repertoár hra mající jiný, nový 

(přesto ale stále tradiční) charakter. Druhá pohádka, která v roce 

2008 ve Zvonečku vznikla, se hraje s maňásky a je autorským 

počinem mladé nadějné členky divadla Denisy Daškové, která ve 

svém textu a režii hry Proč to mají vlci těžké? vtipně spojila pohádku 

o Karkulce, třech prasátkách a třech kůzlátkách v jeden celek. Bylo 

to po mnoha letech poprvé, co Zvoneček realizoval dvě premiéry 

v jednom roce. 

Vedle standardních představení v prostorách KCN Zvoneček 

podnikl zájezdní vystoupení: nejprve v březnu do Divadla Aloise 

Jiráska v České Lípě  s Broučky, a na podzim, nejprve v září na 
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soukromou charitativní akci s názvem Den princezen v Chateau 

Mcely, kde uvedl Pohádku o Popelce, a poté na konci října s Ferdou 

Mravencem a kamarády Zvoneček přijal pozvání souboru Rolnička 

z Úpice u Trutnova k účasti na jejich festivalu. 

 

 

… činnost občanského sdružení 

 

Na realizaci dětských představení souborem TLD Zvoneček se 

podílelo průběžně  17 amatérských loutkoherců a loutkohereček 

a dalších pomocníků a pomocnic ve věku od 15 do 31 let. Občanské 

sdružení přijalo dva nové členy do svých řad a dosáhlo počtu 12 

členů a členek.  

 Na své členské schůzi na jaře 2008 odsouhlasili členové 

sdružení realizaci pohádky Sněhová královna, kterou podle textu H. 

C. Andersena napíše a zrealizuje Zdeněk Sloboda, a rozhodli do 

průběhu a přípravách oslav 40. výročí TLD Zvoneček na konci roku 

2008 a především začátku roku 2009 s vrcholem v oficiálně 

stanoveném dnu narozenin, tedy 30. ledna. 

 Vedle toho byla koupena technika – nový mlhovač a UV 

zářivka, rozšířen byl i světelný systém o světla 230V-ová se záměrem 

postupně přejít pouze na tato světla, a to z důvodu poruchovosti 

systému na 24V. 
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… program a představení 

 

 

pravidelná představení v KC Novodvorská (vždy 2x ve 14:00 a 15:30) 

     
      Leden      Říjen 

5. 1. Pohádka o Plaváčkovi 4. 10. Perníková chaloupka 

12. 1. Hračky na cestách 11. 10. Kašpárek letí do pohádky 

19. 1.  O princezně Čárypíše 18. 10. Ferda Mravenec a kamarádi 

25. 10. Ferda Mravenec a kamarádi 

      Únor      Listopad 

2.2. Zvířátka a loupežníci 1. 11. Kašpárek u Čarodějnice 

9. 2. Hračky na cestách 8. 11. 
Příběh z džungle aneb 
Kaimovo… 

26. 2. Kašpárkovy čertoviny 15. 11. Kašpárkovy čertoviny 

22. 11. 
Příběh z džungle aneb 
Kaimovo… 

29. 11. Proč to mají vlci těžké?  

     Březen     Prosinec 

1. 3. Sněhurka a 7 trpáslíků 6. 12. Proč to mají vlci těžké?  

8. 3. Kašpárek, ponocní a strašidlo 13. 12. Broučci 

15. 3. Sněhurka a 7 trpáslíků 20. 12. Perníková chaloupka 

22. 3. Příběh z džungle aneb Kaimovo… 

29. 3. Příběh z džungle aneb Kaimovo… 

zájezdní představení 

30. 3. Broučci   hostování, Divadlo Aloise Jiráska                 
v České Lípě 

20. 9. Pohádka o Popelce   Den princezen, Chateau Mcely 

26. 10. Ferda Mravenec a kamarádi   festival Rolnička, Úpice u Trutnova 
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… statistiky představení 

 

  návštěvnost 14:00 15:30 celkem 

5. 1. Pohádka o Plaváčkovi 108 114 222 

12. 1. Hračky na cestách 138 95 233 

19. 1.  O princezně Čárypíše 111 84 195 

2.2. Zvířátka a loupežníci 130 115 245 

9. 2. Hračky na cestách 71 66 137 

26. 2. Kašpárkovy čertoviny 100 94 194 

1. 3. Sněhurka a 7 trpaslíků 137 137 274 

8. 3. Kašpárek, ponocný a strašidlo 95 67 162 

15. 3. Sněhurka a 7 trpaslíků 111 84 195 

22. 3. Příběh z džungle aneb Kaimovo… 72 77 149 

29. 3. Příběh z džungle aneb Kaimovo… 58 60 118 

4. 10. Perníková chaloupka 86 99 185 

11. 10. Kašpárek letí do pohádky 69 58 127 

18. 10. Ferda Mravenec a kamarádi 125 102 227 

25. 10. Ferda Mravenec a kamarádi 105 60 165 

1. 11. Kašpárek u Čarodějnice 119 88 207 

8. 11. Příběh z džungle aneb Kaimovo… 122 128 250 

15. 11. Kašpárkovy čertoviny 127 127 254 

22. 11. Příběh z džungle aneb Kaimovo… 106 77 183 

29. 11. Proč to mají vlci těžké? 98 77 175 

6. 12. Proč to mají vlci těžké? 40 39 79 

13. 12. Broučci 112 51 163 

20. 12. Perníková chaloupka 133 128 261 

  
průměrná návštěvnost   103,17 88,13 95,65 

  
celková návštěvnost   4400 
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… účetní uzávěrka 

 

Výsledovka za rok 2008 (k 31. 12. 2008) 

Majetek a finance 

pokladna 26 937,00   

bankovní účet 119 132,90   

majetek 179 467,00   

z toho loutky a dekorace 148 185,00   

celkem: 325 536,90   

Příjmy a výnosy 

vlastní výnosy (vstupné) 222 660,00   

ostatní příjmy 103,77   

dar (ČSOB) 30 000,00   

grant MČ Prahy 4 150 000,00   

celkem: 402 763,77   

Výdaje a náklady 

neinvestiční náklady: 

osobní náklady (mzdy) 62 160,00   

autorské honoráře 142 450,00   

služby 188 674,60   

ostatní náklady 152 194,30   

z toho nájmy 89 071,00   

investiční náklady 0,00   

celkem: 545 478,90   

rozdíl příjmů a výdajů: -142 715,13   
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… základní data o společnosti 
 

název: Tradiční loutkové divadlo Zvoneček 

právní forma: občanské sdružení 

 zapsané u MV ČR, ke dni 28. 12. 2005,  

 č.j. VS/1-1/62 735/05-R 

předmět činnosti:   uskutečňování loutkových divadelních 

představení pro děti a veřejnost 

IČ:     270 19 489 

DIČ: CZ27019489  

sídlo: Rytířova 778/5, Praha 4, PSČ 143 00 

bankovní spojení:   Raiffeisenbank, a.s., Spálená 16, Praha 1 

 2278173001/5500, transparentní účet 

statutární orgán:   Mgr. Zdeněk Sloboda (ředitel) 

počet členů: 12 
(Ing. Miroslav Šalša, Martina Štičková, Milan Vosáhlo, 

Mgr. Zdeněk Sloboda, Leoš Mačák, Mgr. František Měchura 

(všichni zakládající), Kateřina Hovězáková, Bc. Ivana Šatrová, 

Veronika Pecová DiS, Vojtěch Jasanský, Denisa Dašková, Radim 

Doležel) 

další spolupracovníci a spolupracovnice:   9 

dozorčí rada: Milan Vosáhlo (předseda), Mgr. František Měchura, 

Ing. Miroslav Šalša, Martina Štičková, Leoš Mačák 

 

Divadlo v roce 2008 podpořili: 

grantem na činnost a její rozvoj Městská část Praha 4 

a darem ČSOB 

 

 

 

www.zvonecek.info 


