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Poslání (statut, koncepce)
Název organizace: Hudební divadlo Karlín
Sídlo: Křižíkova 10, 186 00 Praha 8
IČO: 00064335
Statutární orgán: ředitel
Hudební divadlo Karlín vykonává svoji činnost na základě zřizovací listiny ze dne 1. 7. 2014.
Posláním organizace je umělecká a divadelní činnost vymezená předmětem činnosti ve zřizovací
listině.
Předmětem činnosti je:
1. 	Veřejné scénické předvádění hudebnědramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to
formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí
nebo pohostinských představení pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí.
2.

Činnosti umělecké agentury.

3.

Vydávání a prodej neperiodických tiskovin a publikací týkajících se činnosti divadla.

4.

Poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti.

5.

Propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti.

3

Úvodní slovo ředitele
Ke komentáři k hospodaření pro rok 2016 by bylo dobré říci, že jeho výsledky vlastně ovlivňují manažersko-producentská rozhodnutí udělaná v roce 2014. Proto bychom se rádi krátce vrátili k předloňskému roku, kdy byly na repertoár divadla nasazeny dva nové tituly.
Nejdříve šlo o legendární český muzikál Dracula autorů Karla Svobody, Zdenka Borovce a Richarda
Hese. Již v loňském rozboru jsme se netajili spokojeností nad čísly, kterých muzikál dosahoval. V letošním roce je to obdobné: dosáhli jsme návštěvnosti ve výši 97 % a tržebnosti 96 %. To jsou bezesporu čísla velmi slušná.
Obdobně si vede po obnovené premiéře i muzikál Carmen autorského tria Wildhorn, Murphy, Allen
s 99 % návštěvností a 97 % tržebností.
Lze tak říci, že se nám podařilo dostat na repertoár další dvě stálice, které se pomalu a jistě stávají
českými muzikálovými klasikami. Na repertoáru divadla se tak zařadily k muzikálům Jesus Christ Superstar (návštěvnost 98 %, tržebnost 96 %) a Noc na Karlštejně (návštěvnost 97 %, tržebnost 94 %).
Velmi obdobnou návštěvnost vykazují i operety Mam‘zelle Nitouche a Polská krev, přičemž tržebnost
je zde přece jen malinko nižší: 92% resp. 94%. I tato čísla však lze bez uzardění označit za skvělá.
Na tomto místě je však nutné podotknout, že jsou mimo jiné dosažena i tím, že operetní představení
nejsou na repertoáru tak často jako muzikálová, což je samozřejmě trend, který je diktován diváckým
zájmem o tento žánr.
Dále je na tomto místě potřeba pohovořit o muzikálu Lucie – Větší než malé množství lásky, který měl
derniéru 14. 5. 2016. O tomto muzikálu jsme v minulých letech v rozborech hovořili víc než dost, tak
snad jedině to, že nezvykle vysoká návštěvnost i tržebnost, která se dá srovnat s těmi nejúspěšnějšími
kusy divadla, je způsobena „derniérovým efektem“. Derniéra vždy motivuje k návštěvě větší množství
diváků, kteří chtějí dílo ještě vidět. Motivuje je obava, že derniérou tato možnost končí.
V neposlední řadě je potřeba zmínit muzikál Bonnie & Clyde z pera v Karlíně osvědčeného autora
Franka Wildhorna. Muzikálový svět se neskládá jen ze stálic, ale vznikají i díla nová, ke kterým tento
kus (premiéra Broadway 2011) patří. Jednak se stálice, které nabízejí jistotu, nerodí jako na běžícím
páse, a za druhé jsme cítili, že v „repertoárové situaci“, ve které se divadlo nachází, můžeme trochu
zariskovat. Tato situace nastala za posledních deset let již několikrát a vždy jsme ji využili stejně.
Bonnie & Clyde logicky nemá jednoduchou úlohu po boku výše zmíněných stálic, ale i přesto si prozatím vede poměrně dobře. Můžeme se domnívat, že je to jednak způsobeno Wildhornovou hudbou
a nastudováním, ale v neposlední řadě i obsazením v čele s Václavem Noidem Bártou.
Zde se sluší poznamenat, že na tomto interpretovi dnes stojí, a to velmi úspěšně, i muzikál Jesus
Christ Superstar, a to v situaci, kdy Kamil Střihavka řeší vleklé hlasové problémy. V nedávné minulosti jsme stáli před problémem, co s Jesusem bez Kamila Střihavky. Obávali jsme se derniéry. Dnes
s úlevou vidíme, že muzikál je opět při síle i s novým sólistou, který začínal před lety v našem divadle
v úplně jiné pozici. Nyní jednoznačně patří k největším hvězdám a stálicím našeho souboru.
Ještě bychom rádi zmínili velmi podstatnou věc v životě divadla, a tou je hostování Státní opery Praha,
které začalo zkouškami v červnu 2016 a pokračovalo repertoárovým hraním na podzim. Velmi rádi
jsme poskytli azyl kolegům v rekonstrukci, kterou jsme sami prodělali a kterou nám tehdy ulehčilo
hostování operety v Divadle na Vinohradech a muzikálu v prostorách Ministerstva kultury. Kolegům
jsme poskytli skoro všechny pondělky a úterky a větší blok koncem června a na začátku ledna. Na
tomto místě je však potřeba zmínit i negativa, která tato spolupráce přináší a jimiž jsou: velmi napnutý
provoz při zkouškách a údržbě a v neposlední řadě nemožnost rozšiřování počtu představení, což by
se nám v dnešní situaci velmi hodilo.
Rok 2016 je již desátým, jubilejním rokem v nově rekonstruované budově Hudebního divadla Karlín
a všechna výše uvedená fakta vedla v konečném důsledku k tomu, že jsme ho oslavili vysokou návštěvností a nejvyššími tržbami v novodobé historii.
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Organizační struktura
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P íjmení a jméno
Ambroso Anna
Bej ková Veronika
Böhm Matyá
í elová Dominika
Fi rová Martina
Halbichová Petra
Horá ková Monika
Kettnerová Jana
Kotalová árka
Kraslová Zuzana
Kr anská Martina
Kropá ková Kate ina
Kunrtová Krist na
Matou ková Eli ka
Moravcová Barbora
Mo anská Lucie
Novák Dominik
Ochová Daniela
Petrová Josefa
Pittermannová Adéla
Po tová Tereza
Pro ková Krist na
Smolíková Adriana
Smolíková Petra
Stielová Lenka
St ihavková Tereza
S korová Monika
ev íková Marie
indlerová Petra
Vola íková Sandra
Zahradníková Lucie
Zápotocká Kate ina
áková aneta

Komentář k organizační struktuře
pracovali v sezon
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cel rok 2016
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- Plánovaný počet systemizovaných pracovních míst je vytvořen dle potřeby provozu divadla.
- Ve stavu zaměstnanců se promítá fluktuace
a případné reakce na aktuální potřeby provozu organizace. Skutečný stav zaměstnanců
je vždy nižší než plánovaný počet pracovních
míst, neboť se nám nepodařilo získat dostatečný počet zaměstnanců ke kvalitnímu naplnění stavu, takže i nadále musejí být některé
práce, které bychom rádi zajistili zaměstnanci,
vykonávány formou dohod o provedení práce, pracovní činnosti, uměleckého hostování
nebo smlouvou o dílo.
- Plnění povinného podílu podle § 83 zákona
435/2004 Sb. bylo plně zajištěno zaměstnanci
se zdravotním postižením v pracovním poměru organizace.
- V listopadu roku 2016 byly navýšeny platové
tarify, a tím došlo i k navýšení nákladů na platy
za kalendářní rok.
- Všechny inscenace uváděné v Hudebním
divadle v Karlině jsou zajištěny vícečetným
obsazením rolí, tzv. alternací. Divadlo k tomuto zajištění přistoupilo proto, aby v případě onemocnění interpreta nemuselo rušit
představení a nedocházelo k ekonomickým
ztrátám. V průběhu sezony se alternace
pravidelně střídají, aby byla udržena kvalita
výkonu všech hostujících umělců v daném
představení. Tímto systémem musí divadlo
postupovat u všech uměleckých a uměleckotechnických složek.
- Od pololetí roku 2016 hostuje v Hudebním
divadle Karlín soubor Národního divadla –
Státní opera Praha - a tato skutečnost přinesla
větší náročnost pro práci zaměstnanců divadla. Vzhledem k tomu, že představení Státní
opery se konají ve volné dny Hudebního divadla Karlín je nutné zajistit služby navíc, a tudíž
vzniká větší potřeba práce zejména v úseku
úklidu a umělecko-technického provozu.
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Premiéry roku
V roce 2016 jsme uvedli muzikál Bonnie & Clyde
13. října 2016 proběhla v Hudebním divadle Karlín slavnostní premiéra americké muzikálové gangsterky Bonnie & Clyde autorů Ivana Menchela, Dona Blacka a Franka Wildhorna, jehož je to, po
muzikálech Jekyll & Hyde a veleúspěšné a stále uváděné Carmen, již třetí dílo na našich prknech.
Navíc v roce, kdy slavíme 10. výročí znovuotevření zrekonstruované budovy divadla po ničivých
povodních. Ta se otevírala 12. října 2006.
Inscenace Hudebního divadla Karlín v režii Antonína Procházky dostala po dohodě s autorem hudby, skladatelem Frankem Wildhornem nový rozměr a z původně komorního muzikálu
vznikla velká show s velkými sbory a taneční company, jak jsou na to diváci v tomto muzikálovém stánku zvyklí.
Premiéra byla slavnostnější o již zmiňované 10. výročí (v rámci celoročních aktivit v duchu užívaného sloganu 10 let nad vodou), navíc ověnčená přítomností samotného Franka Wildhorna, jemuž
byla ve foyer divadla na „chodníku slávy“ odhalena pamětní hvězda.
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Dramaturgický výhled na rok 2017
Na jaře 2017 chystáme premiéru původního českého muzikálu Čas růží, který s použitím písní Karla
Gotta napsal Sagvan Tofi. Projekt vzniká ve spolupráci s Two Men Production. Zkoušení muzikálu
je v plném proudu. O tento titul je díky magickému jménu Karel Gott veliký zájem a veškerá představení do léta 2017 jsou již téměř vyprodána.
Na podzim 2017 připravujeme premiéru amerického muzikálu Sestra v akci (Sister Act), který vznikl
na podkladě veleúspěšného stejnojmenného filmu z roku 1992 s Whoopi Goldberg v hlavní roli.
Divadelní muzikál měl světovou premiéru v Londýně roku 2009 a o dva roky později vznikla pozměněná broadwayská verze, která od té doby dobývá celý svět.
Tento muzikál viděli diváci v Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Holandsku, Japonsku, Kanadě,
Španělsku, Brazílii a Jižní Africe. Na rok 2017 se připravuje premiéra v Puorto Ricu a česká premiéra
v Hudebním divadle Karlín.
Pod muzikálem jsou podepsáni autoři zvučným jmen. Libreto – Cheri Steinkellner a Bill Steinkellner,
původní texty – Glenn Slater a hudba – Alan Menken. Alan Menken je osminásobným držitelem
Oscara a diváci na celém světě ho znají především jako skladatele k filmům studia Walt Disney.
Konkurzy na obsazení Sestry v akci začínají v únoru a zkoušky v červenci 2017. V hlavní roli diváci
uvidí oblíbenou a žádanou Lucii Bílou.
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Reprízované tituly a počet představení v roce 2016

The Addams Family
Bonnie & Clyde
Carmen
Dracula 2016
Jesus Christ Superstar
Lucie
Mam‘zelle Nitouche
Noc na Karlštejně
Polská krev

26
20
37
40
17
6
3
8
3

Celkem za rok 2016

160

SOP září–prosinec 2016
Jeníček a Mařenka

4

La Traviata

4

Nabucco

3

Netopýr

2

Rigoletto

4

Romeo a Julie

2

Rusalka

3

Celkem
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Spolupořadatelství a vybrané pronájmy
Státní opera Praha

22

Sestra roku 2015

1

Czech Music Awards Ceny Anděl 2015

1

Ondřej Brzobohatý Symphonicum Tour 2016

2

Biatlonista roku

1

Příběh zbojníka

1

Tanec Praha

2

Red Bull Flying Bach

4

Galavečer EKO-cen E. ON Energy Globe Award ČR

1

Český slavík Mattoni

1

4TET & Filharmonie Brno

1

Bílé Vánoce Lucie Bílé

1

Czech Blog Awards

1

Václav Noid Bárta Jedinej krok vánoční

2
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Tituly pro rok 2017
Na pravidelných každotýdenních poradách vedení divadla s obchodním oddělením zjišťujeme prodejnost jednotlivých titulů. Na základě těchto vstupů rozhodujeme, které tituly na repertoáru zůstanou a které bude nutné ukončit. Protože chceme uspokojit co nejširší diváckou obec, držíme na
repertoáru i některé tituly, které z ekonomických důvodů nasazujeme méně často.
Tato výjimka se týká především operet. V současné chvíli máme na repertoáru operety dvě: Mam’zelle
Nitouche a Polskou krev. Návštěvníci operet se rekrutují velkou většinou ze starších diváků. A neúprosný čas jejich řady pomalu, ale jistě zmenšuje. Dalším faktorem, který bereme v úvahu, je, že
starší lidé preferují odpolední představení a my jim v tom vycházíme vstříc. Operety proto hrajeme
většinou v neděli odpoledne.
Dalším výjimečným titulem je Noc na Karlštejně. Na repertoáru ji máme již od června 2004. Noc
na Karlštejně je jakýmsi „rodinným stříbrem“ českého diváka, a proto tento titul stále držíme na
repertoáru. Je to ten typ show, na kterou rodiče a prarodiče rádi berou své děti a vnoučata, neboť
nejmladší diváci do této půvabné hudební komedie stále dorůstají. Z tohoto důvodu uvádíme Noc
na Karlštejně rovněž o nedělních odpoledních.
V květnu se rozloučíme s úspěšnou rodinnou show The Addams Family.
Vedle Mam’zelle Nitouche, Polské krve a Noci na Karlštejně na repertoáru i nadále zůstávají: loňská
novinka Bonnie & Clyde, Jesus Christ Superstar, „nesmrtelný“ Dracula a samozřejmě nejúspěšnější
titul v historii Hudebního divadla Karlín – muzikál Carmen.
V roce 2017 bude náš repertoár obohacen o dva nové tituly: na jaře o původní český muzikál Čas
růží a na podzim nabídneme divákům americký veleúspěšný muzikál Sestra v akci.
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Happy or Not?
Hudební divadlo Karlín i v roce 2016 pokračovalo v dotazování svých diváků o jejich míře spokojenosti s jednotlivými tituly (7 muzikálů, 2 operety). Vždy při odchodu z představení vyjadřují svůj názor
pomocí dvou stojanů se čtyřmi smajlíky.
Níže jsou uvedeny výsledky porovnání jednotlivých představení Hudebního divadla Karlín v období
od 1. ledna do 31. prosince 2016.

The Addams Family / index 95

Index: 95.0
Počet respondentů:
10 718

Carmen / index 98

Index: 98.0
Počet respondentů:
6 455

Dracula 2016 / index 96

Index: 96.0
Počet respondentů:
14 852

Mam’zelle Nitouche / index 97

Index: 95.0
Počet respondentů:
650
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Polská krev / index 96

Index: 93.0
Počet respondentů:
11 156

Jesus Christ Superstar / index 93

Index: 96.0
Počet respondentů:
7 878

Bonnie & Clyde / index 93

Index: 93.0
Počet respondentů:
4 598

Noc na Karlštejně / index 97

Index: 94.0
Počet respondentů:
904

Lucie, větší než malé množství lásky / index 97

Index: 97.0
Počet respondentů:
2 870
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Repertoár
The Addams Family
Andrew Lippa, Marshall Brickman a Rick Elice

Hrají: L. Bílá, P. Břínková, R. Coufalová, L. Juřičková,
I. Pazderková, H. Seidlová, D. Šinkorová, V. Noid Bárta, P. Děrgel,
J. Dulava, V. Kopta, J. Korn, B. Kotiš, T. Löbl, M. Zahálka, M.
Sobotka a další.
Režie: Antonín Procházka
Dirigenti: Kryštof Marek, Martin Kumžák, Miloš Krejčí
Choreografie: Pavel Strouhal
Postavy rodiny Addamsovy se zrodily v hlavě Charlese Addamse v roce
1938. Následovalo mnoho zpracování v komiksu, televizi i filmu. Oficiální
premiéru měl muzikál na Brodwayi v roce 2010. THE ADDAMS FAMILY je
rodinný typ muzikálu, se skvělou hudbou a inteligentním humorem, plným
satirické nadsázky.

Dracula 2016
Karel Svoboda, Zdeněk Borovec,
Richard Hes
Hrají: D. Hůlka, M. Vojtko, L. Machálková, K. Nývltová,
L. Kumpricht, T. Trapl, R. Genzer, E. Burešová, M. Pošta,
P. Strenáčik, J. Vágner a další.
Režie: Filip Renč
Dirigenti: Miloš Krejčí, Martin Kumžák, Kryštof Marek
Choreografie: Pavel Strouhal
Nejúspěšnější český muzikál, který v letech 1995–1998
vidělo rekordních 1,2 milionu diváků. Nádherné melodie
zazní v Hudebním divadle Karlín poprvé za doprovodu
živého orchestru.

Carmen
Frank Wildhorn, Jack Murphy, Norman Allen,
Egon Kulhánek, Adam Novák
Hrají: L. Bílá, P. Břínková, Dasha, H. Křížková, A. Langoska,
M. Poulíčková, V. Noid Bárta, R. Jícha, J. Korn, l. Kumpricht,
M. Pošta, P. Strenáčik, J. Štágr, T. Trapl a další.
Režie: Gabriel Barre, Dirigenti: Miloš Krejčí, Kryštof Marek,
Choreografie: Pavel Strouhal
Nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla Karlín
se vrací! Nádherné melodie muzikálu Carmen a napínavý příběh
lásky a zrady ve skvělém hereckém obsazení opět od října 2015 na
scéně Hudebního divadla Karlín. Carmen je zpět v původním obsazení.
V hlavní roli Carmen výhradně Lucie Bílá.
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Jesus Christ Superstar
Tim Rice, Andrew Lloyd Webber
Hrají: K. Střihavka, V. Noid Bárta, B. Basiková, Dasha,
O. Brzobohatý, J. Korn, P. Polák, J. Toužimský a další.
Režie: Gabriel Barre
Dirigent: Kryštof Marek, Martin Kumžák,
Jan Chalupecký
Choreografie: Pavel Strouhal
Světoznámý muzikál s proslulými hity z pera legendárních tvůrců.
Nejnovější a nejvýpravnější zpracování v Čechách.

Noc na Karlštejně
Karel Svoboda, Zdeněk Podskalský, Jiří Štaidl,
Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský ml.
Hrají: M. Absolonová, K. Brožová, A. Hryc, P. Kostka,
M. Maděrič, B. Matuš, L. Olšovský, P. Rímský, P. Štěpánek,
J. Urban, R. Vojtek, V. Vostarek, V. Vydra a další.
Režie: Petr Novotný
Dirigent: František Drs, Arnošt Moulík
Choreografie: Richard Hes
Český kultovní muzikál s hity Lásko má, já stůňu, Do věží
a mnohými dalšími ve hvězdném obsazení na scéně Hudebního
divadla Karlín.

Mam‘zelle Nitouche
Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud
Hrají: Z. Benešová, P. Břínková, R. Coufalová, Z. Herfortová,
D. Hořínková, V. Noid Bárta, V. Brabec, B. Kotiš, T. Trapl,
M. Vojtko a další.
Režie a choreografie: Gustav Skála
Dirigenti: Jan Chalupecký, Kryštof Marek
Překlad: Oldřich Nový
Příběh o hravém svatouškovi v sukních a jednom typickém muzikantovi je
nesmírně vtipnou, divadelně bohatou konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a kasáren. Slavná Hervého Mam‘zelle Nitouche, jedna z nejzábavnějších operet, patří k tomu nejlepšímu, co tento žánr nabízí.

Polská krev
Oskar Nedbal
Hrají: P. Břínková, A. Kalivodová, M. Kociánová, L. Sass,
M. Severová, L. Šmídová, T. Bartůněk, A. Briscein, J. Ježek,
B. Kotiš, M. Slavík, J. Šlégr, M. Vojtko, V. Vostarek a další.
Režie: Antonín Procházka
Dirigent: Kryštof Marek, Arnošt Moulík
Choreografie: György Gesler
Vtipné dialogy, překvapivá zápletka a především nádherné melodie – to
je nejslavnější česká opereta Polská krev. Připomeňte si nesmrtelné
písně jako Diplomat, „Jste kavalír, to vím, Blondýnky něžné a další.
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Lucie, větší než malé množství lásky
David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P.B.Ch.,
Tomáš Belko
Hrají: I. Andrlová, E. Burešová, R. Herrmannová, J. Pidrmanová,
B. Poláková, K. Sedláková, E. Smetana, V. Noid Bárta, V. Beneš,
P. Děrgel, J. Korn, D. Kraus, R. Kubík, P. Liška, M. Písařík,
K. Roden, L. Vaculík, V. Vydra a další.
Režie: Petr Novotný
Dirigenti: Martin Kumžák, Kryštof Marek, Jan Chalupecký
Choreografie: Pavel Strouhal
Jde o ambiciózní projekt této nejpopulárnější tuzemské hudební skupiny
a Hudebního divadla Karlín, který překračuje hranice zavedených postupů, pracuje s unikátní technologií, filmovými dotáčkami a hlavně s původním příběhem o lásce, bolesti a věcech mezi nebem a zemí. Spojuje
drsnost a něhu, vtip a tragiku.

Bonnie & Clyde
Ivan Menchell, Don Black, Frank Wildhorn

Hrají:
Dasha, M. Procházková, V. Noid Bárta, M. Písařík,
J. Schneiderová, B. Skočdopolová, I. Andrlová, M. Pleštilová,
I. Svobodová, V. Beneš, B. Josef, D. Kraus, L. Kumpricht,
M. Mejzlík, K. Střihavka, T. Vaněk, M. Zahálka a další
Režie: Antonín Procházka
Dirigenti: Martin Kumžák, Miloš Krejčí, Kryštof Marek
Choreografie: Pavel Strouhal
Bonnie & Clyde je muzikálová gangsterka, plná napětí, romantiky
a nadhledu. Je to příběh o touze žít naplno, o odvaze nepoddat se
osudu a hlavně o lásce, která si neklade podmínky, nekalkuluje,
nebojí se překážek a dokonce ani smrti. Frank Wildhorn, autor hudby,
podal svůj životní výkon. Tentokrát pracuje i s žánry, jako je gospel,
swing, dokonce zazní i country.
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Ohlasy v tisku
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Snídaně s Novou
Snídaně s Novou - Bonnie&Clyde 12. 10. 2016
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Soupis PR článků, tv a rozhlasových šotů
TISK bez elektronických médií (PR články)
Pestrý svět – Pavla Břínková – Triumfální návrat (Čardášová princezna, Carmen, Mam’zelle Nitouche, …)
Katka – Václav Noid Bárta – Rozmazluju, jak to jde (Carmen, Jesus Christ Superstar, …)
Magazín Práva – Vladimír Brabec – Současným kolegům nezávidím (Mam’zelle Nitouche)
Rodina DNES – Emma Smetana – Od zpráv ke zpěvu (Lucie, větší než malé množství lásky)
Story – Josef Vágner – Ptolemaios na koloběžce (Dracula 2016)
Blesk – Maskérka Jarmilka z Karlína 1500x líčila Ježíše! (Jesus Christ Superstar)
Magazín Práva – Daniel Hůlka – O Wagnerovi, Draculovi i Zemanovi (Dracula 2016)
Liberecký deník – Jesus Christ Superstar odstartuje Benátskou (10 let My jsme muzikál)
Metro – Jesus Christ v létě ožije na Benátské! (10 let My jsme muzikál)
Nedělní Blesk – Jak jsem se (ne)stala muzikálovou hvězdou (Bonnie & Clyde)
Tina – Václav Noid Bárta – Jidáš i Ježíš s duší kluka (Carmen, Jesus Christ Superstar, …)
Právo – Na Benátské zazní Jesus Christ Superstar (10 let My jsme muzikál)
Hospital in – Hana Křížková – Vážím si života (Carmen, Dracula 2016)
Aha! – Dasha – Zahrává si s Noidem (Bonnie & Clyde)
Blesk – Natálie Grosová – Tatínka má pořád u sebe (Bonnie & Clyde)
Právo – Dasha – Zpěvačka Dasha se po porodu promění ve vražedkyni (Bonnie & Clyde)
Téma – Emma Smetana – Nepyšná princezna z Novy (Lucie, větší než malé množství lásky)
Deník – Bonnie & Clyde, příběh zločinců, kterým držíme palce (Bonnie & Clyde)
Právo – Muzikáloví Bonnie & Clyde v Praze i Plzni (Bonnie & Clyde)
Tina – Dasha – Mám štěstí na krásné role (Aida, Carmen, Jesus Christ Supestar, …)
Haló noviny – Bonne a Clyde zboří hned dvě divadla (Bonnie & Clyde)
Sedmička – Dracula 2016 muzikál (Dracula 2016)
Story – Zločiny v Karlíně (Bonnie & Clyde)
Hospital in – Dasha – Ráda bych pomohla každému, říká Dasha (Carmen, Jesus Christ Superstar, Bonnie & Clyde)
Deník – Kateřina Sedláková – Z České Miss k muzikálům a zpěvu, … (Carmen, Lucie, větší než malé množství
lásky, Bonnie & Clyde)
Story – Lucie Bílá – Znovu budu Nahou (Carmen, The Addams Family, …)
Sedmička – Lucie Bílá – Na zájem mužů si nemůžu stěžovat (The Addams Family, …)
Právo – Filip Antonio – Dětská hvězda Filip Antonio hraje ve filmu i v muzikálech (The Addams Family, Bonnie &
Clyde)
Vlasta – Arnošt Moulík – V žilách mu koluje Polská krev (Polská krev)
5 plus 2 – Karel Gott ještě není fit, přesto dělá na muzikálu (Čas růží)
Aha! – Karel Gott – Chystá svůj muzikál (Čas růží)
Blesk – Karel Gott – Dělá na muzikálu s Tofim! (Čas růží)
Právo – Chystá se muzikál na motivy Gottových písniček (Čas růží)
Rodina DNES – Rande s Lucií (The Addams Family)
Rodina DNES – Václav Noid Bárta – Těžká telenovela (Carmen, Jesus Christ Superstar, Bonnie & Clyde, …)
TV Pohoda – Michaela Horáčková Hořejší – Mám instinkt lovce (Aida, Bonnie & Clyde, …)
Deník – Dasha – Kromě mateřských povinností mě čeká muzikál (Bonnie & Clyde)
5 plus 2 – Václav Noid Bárta – Byl jsem rváč i oběť šikany (Bonnie & Clyde)
Haló noviny – Muzikály na festivalech (10 let My jsme muzikál)
Blesk – Václav Noid Bárta – Obývák vyměnil za obří halu (10 let My jsme muzikál)
5 plus 2 – HDK - Barevné léto v Poděbradech (10 let My jsme muzikál)
Sedmička – HDK – Jesus Christ Superstar na Benátské! (10 let My jsme muzikál)
Aha! – Jiří Korn – Copak je to za masařku?! (10 let My jsme muzikál)
OK! Magazine – Martin Písařík – S každou novou rolí začínám od nuly (Bonnie & Clyde)
Aha! Neděle – Dasha – Porodila holčičku a už se těší na návrat do práce (Bonnie & Clyde)
Horizont – Muzikál století Dracula se hraje už dvacet let (Dracula 2016)
Právo – Eva Burešová – Muzikálová zpěvačka bojovala o zrak (Lucie, větší než malé množství lásky, Dracula 2016)
Téma – Michaela Horáčková Hořejší – Mám ráda chlapy, co lítají vysoko (Lucie, větší než malé množství lásky,
Bonnie & Clyde, …)
Deník – Pražské Hudební divadlo Karlín přijede na Vysočinu na festival (10 let My jsme muzikál)
Instinkt – Kamil Střihavka – Ježíš uprostřed rockových riffů (Jesus Christ Superstar)
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Rodina DNES – Dasha – Tvář týdne (Bonnie & Clyde)
Právo – Na Sázavafestu zazněly nejslavnější písně z muzikálu (10 let My jsme muzikál)
Rytmus života – Dasha – Po porodu do práce (Bonnie & Clyde)
Blesk magazín – Ilona Svobodová – Jde do muzikálu poprvé v životě (Bonnie & Clyde)
Aha! Neděle – David Kraus – Z Tváře jsem chtěl zdrhnout (Bonnie & Clyde)
5 plus 2 – Jiří Korn – Korn v důchodu? Zřejmě nikdy (10 let My jsme muzikál)
Blesk pro ženy – Víme, co se kde děje (Hudební parník)
Moje psychologie – Jitka Schneiderová – Udržet si drobnou radost (Bonnie & Clyde)
5 plus 2 – Václav Noid Bárta – Už je to zase skvělý
Ego! – Egon Kulhánek – Velká voda divadlu jen prospěla (Hudební divadlo Karlín)
Magazín ŠÍP – Přehlídka karlínského nej (Hudební parník)
Pestrý svět – Bára Basiková – Nevím, co mě teď čeká (Hudební parník)
Story – Václav Noid Bárta – Hraju sám sebe v divokém mládí (Hudební parník, Bonnie & Clyde)
Aha! Neděle – Jan Toužimský – Rocker a jeho princezny (Jesus Christ Superstar)
Pestrý svět – Václav Noid Bárta – Rodinu musím zabezpečit (Hudební parník, Bonnie & Clyde)
Blesk – Markéta Procházková – Nestíhá a … kolabuje! (Bonnie & Clyde)
Styl – Michaela Horáčková Hořejší – Svět vidím v obrazech (Bonnie & Clyde, …)
Styl – Letní party na parníku (Hudební parník)
Aha! Neděle – Karel Gott – Karel Gott i ve svém věku nováčkem (Čas růží)
Blesk – Všichni se bojí Gotta! (Čas růží)
Deník – Gott se dočká muzikálu se svými písněmi (Čas růží)
Glanc – Z Noida udělali mizeru (Hudební parník, Bonnie & Clyde)
Metro – Písně Karla Gotta zazní v muzikálu Sagvana Tofiho (Čas růží)
Právo – Karel Gott namaluje obraz pro muzikál Čas růží (Čas růží)
Sedmička – Jiří Korn se opět předvedl (Hudební parník)
Aha! – Daniel Hůlka – Jeviště je nebezpečný prostor (Dracula 2016)
Nedělní Blesk – Markéta Procházková – Plavky na jevišti málem neustála (Bonnie & Clyde)
5 plus 2 – Karel Gott – Gott se těší na Čas růží (Čas růží)
CITY LIFE – Velká láska (Bonnie & Clyde)
Haló noviny – Gottův Čas růží nadešel (Čas růží)
Blesk – Václav Noid Bárta – Uniklo ze zákulisí - Znetvořený Noid (Bonnie & Clyde)
Pražský deník – Od Varieté k muzikálu (kniha)
Haló noviny – Noid jako zločinec Clyde na CD (Bonnie & Clyde)
MF DNES – Muzikál Bonnie & Clyde se hraje … (Bonnie & Clyde)
Právo – Frank Wildhorn – Těžké je stěhovat, ne psát muzikály (Carmen, Bonnie & Clyde, 10 let nad vodou)
Právo – Bonnie & Clyde: love story versus příběh (Bonnie & Clyde)
Pražský deník – Noid jako zločinec Clyde (Bonnie & Clyde)
Týden – Frank Wildhorn – Od amerického fotbalu k muzikálu (Carmen, Bonnie & Clyde, 10 let nad vodou)
Story – Dasha – Tři měsíce maminkou a už svádí Noida (Bonnie & Clyde)
Haló noviny – Tomáš Lobl – Carmen má nového Josého (Carmen)
Blesk – Za 60 minut zločincem (Bonnie & Clyde)
Divadelní noviny – Frank Wildhorn – Muzikály skládám na všech kontinentech (Bonnie & Clyde, 10 let nad vodou)
Haló noviny – Ukážou nám cestu rájem (Čas růží)
Deník – Čas růží: Příběh od Sagvana Tofiho, orámovaný písněmi Karla Gotta (Čas růží)
Magazín MF DNES – Karel Gott – Říkejte mi jen dobré zprávy (Čas růží)
ON LINE (výběr)
http://www.primat.cz/clanek/jeste-silenejsi-rodina-nez-ta-vase-takova-je-addamsfamily/2830
http://www.celebritytime.cz/bonnie-clyde-novy-hit-autora-muzikalu-carmen-art.html
http://www.denik.cz/divadlo/hudebni-divadlo-karlin-v-rijnu-uvede-muzikal-bonnie-clyde-20160319.html
https://www.super.cz/417909-prekvapive-priznani-k-hrichum-mladi-noid-skoncil-kvuli-bitkam-nekolikrat-za-mrizemi.html
http://www.expres.cz/dasha-tehotenstvi-03a-/celebrity.aspx?c=A160317_164346_dx-celebrity_ren
http://www.aplausin.cz/pusa-od-ucha-k-uchu-to-jsou-dva-padousi-noid-a-martin-pisarik/
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/117858/tehotna-dasha-zahrava-si-s-noidem.html
http://www.borovan.cz/hraci_dne/25818-2
http://www.musical.cz/zpravy/bonnie-a-clyde-v-hudebnim-divadle-karlin-maji-sve-tvare/
https://www.super.cz/428572-placici-a-s-rozmazanym-make-upem-emma-smetana-neobrecela-odchod-z-novy-
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-ale-z-muzikalu-ano.html
http://www.vipbulvar.cz/dokonano-jest-brecelo-se-ale-konec/
http://revue.idnes.cz/karel-gott-operace-muzikal-cas-ruzi-sagvan-tofi-frx-/lidicky.aspx?c=A160502_125021_lidicky_zar
http://sdeleni.idnes.cz/hudebni-divadlo-karlin-vas-zve-na-muzikal-bonnie-clyde-pf9-/prahah-sdeleni.
aspx?c=A160613_105004_prahah-sdeleni_ahr
http://www.super.cz/416348-jde-tohle-dohromady-sotva-dasha-privede-na-svet-prvniho-potomka-bude-na-jevisti-vrazdit-lidi.html
http://www.aplausin.cz/reziser-prochazka-ma-praci-snu-zadek-ivany-andrlove-skoncil-v-jeho-rukou/
http://www.aplausin.cz/reziser-prochazka-ma-praci-snu-zadek-ivany-andrlove-skoncil-v-jeho-rukou/
http://zena-in.cz/clanek/vaclav-noid-barta-z-rockera-hvezdou-hudebniho-divadla-karlin/kategorie/rozhovory/rubrika/
bulvar
http://prask.nova.cz/clanek/novinky/unavena-ilona-svobodova-hvezda-ulice-se-sverila-ze-by-potrebovala-volno-neuverite-co-dela.html
http://www.informuji.cz/clanky/3140-hudebni-divadlo-karlin-slavilo-na-naplavce-predstavilo-kostymy-a-pisne-z-chystaneho/
http://www.studenta.cz/hudebni-divadlo-karlin-slavi-10-let-nad-vodou/magazin/article/2951
http://revue.idnes.cz/karel-gott-pozdrav-idnes-mafra-ctenari-dobra-nalada-mam-se-dobre-citim-se-dobre-nemoc-zdravi-g8e-/lidicky.aspx?c=A160519_195313_lidicky_jfk
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/419792/gott-na-tiskovce-uz-pred-vami-nestojim-jako-zpevak-prekvapil-novinare.html
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soucasti-muzikalu-s-pisnemi-karla-gotta-bude-jim-namalovany-obraz/1395546
http://www.denik.cz/hudba/soucasti-muzikalu-s-pisnemi-karla-gotta-bude-jim-namalovany-obraz-20160921.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/hudebni-divadlo-karlin-uvede-muzikal-na-motivy-pisni-karla-gotta_382045.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/419792/gott-na-tiskovce-uz-pred-vami-nestojim-jako-zpevak-prekvapil-novinare.html
http://tv.blesk.cz/video/3015550/mistr-karel-gott-se-vrhl-naplno-do-prace-na-muzikalu-vime-jakou-ma-roli.html
http://www.celebritytime.cz/cas-ruzi-muzikal-s-pisnemi-karla-gotta-art.html
http://prask.nova.cz/clanek/novinky/exkluzivni-rozhovor-sagvan-tofi-me-musi-nenavidet-mistrova-domnenka-ma-neuveritelny-duvod.html
https://www.super.cz/454338-karel-gott-je-ve-skvele-forme-na-tiskovce-k-muzikalu-s-jeho-pisnemi-bavil-publikum-zpivat-v-nem-ale-ke-smule-fanynek-nebude.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/419865/sagvan-tofi-i-ostrileni-producenti-vsichni-se-boji-gotta-selhava-jim-hlas.html
https://www.super.cz/454346-karel-gott-promluvil-o-muzikalu-s-jeho-hity-vime-zda-si-v-nem-zahraje-jeho-zena-ivana.html
http://revue.idnes.cz/karel-gott-muzikal-cas-ruzi-sagvan-tofi-zpev-koncert-pcm-/lidicky.aspx?c=A160923_090045_
lidicky_jfk
http://www.musical.cz/zpravy/praha/muzikal-cas-ruzi-nabidne-originalni-pribeh-s-nejvetsimi-hity-karla-gotta/
http://www.i-divadlo.cz/za-oponou/muzikalova-pocta-pisnim-karla-gotta
http://kultura.zpravy.idnes.cz/bonnie-clyde-recenze-0l8-/divadlo.aspx?c=A161017_091214_divadlo_ts
http://www.informuji.cz/clanky/3262-muzikalovi-bonnie-a-clyde-loupi-za-lepsi-zivot-v-hudebnim-divadle-karlin-velkolepeji-nez/
https://www.novinky.cz/kultura/417617-bonnie-clyde-lovestory-versus-pribeh.html
https://www.novinky.cz/kultura/417550-skladatel-frank-wildhorn-tezke-je-stehovat-ne-psat-muzikaly.html
http://www.aplausin.cz/vasek-noid-barta-libacky-s-dashou-parada-uzivame-si-to/
http://sedmicka.tyden.cz/rubriky/dasha-tri-mesice-po-porodu-musela-na-jeviste-pritom-se-zalykala-steskem-po-zofince_401647.html
https://www.super.cz/458763-tri-mesice-po-porodu-dcery-vystupuje-na-jevisti-v-pradelku-zpevacka-zvlada-muzikal-stardance-koncerty-i-kojeni.html
https://www.super.cz/458965-elegantni-jako-vzdy-a-barevne-sladeni-jaromir-hanzlik-s-pritelkyni-vyrazili-po-dlouhe-dobe-do-spolecnosti.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/hudebni-divadlo-karlin-uvedlo-muzikal-bonnie-clyde_401681.html
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https://www.super.cz/458930-hvezda-tvare-toho-ma-moc-marketa-prochazkova-utika-z-mesta-aby-se-nezblaznila.html
http://www.celebritytime.cz/noid-jako-zlocinec-clyde-nejen-na-podiu-ale-i-na-kompilaci-muzikalovych-hitu-art.html
http://www.musical.cz/zpravy/muzikal-cas-ruzi-s-hity-karla-gotta-predstavil-obsazeni-video/
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/431482/karel-gott-zamestnal-milence-gondikovou-s-langmajerem-museli-projit-prisnym-sitem.html
https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=420782&sznu=D20ftJm87Xnlcedg&mId=4&sId=4
http://www.aplausin.cz/leta-pribyvaji-panove-vojtek-a-dopita-si-v-muzikalu-cas-ruzi-strihnou-role-starcu/
https://www.super.cz/466330-jiresova-mela-langmajera-driv-nez-gondikova-ted-jim-bude-obema-hrat-milence-jak-to-snesou.html
http://www.aplausin.cz/v-novem-muzikalu-cas-ruzi-jeden-gottuv-hit-neuslysite-neuverite-proc/
http://www.expres.cz/jiri-langmajer-0p6-/celebrity.aspx?c=A161116_142413_dx-celebrity_kp
http://www.studenta.cz/kostlivci-z-divadelni-skrine/magazin/article/3101
TELEVIZE (šoty a reklamní spoty)
Edice PlusMínus – TV spoty The Addams Family – Prima FTV, Prima Cool, PrimaZOOM a Prima Love – březen 2016
Óčko – Óčko gold – TV spoty Lucie, větší než malé množství lásky a The Addams Family – březen 2016
TV Nova – Prásk – tisková konference Bonnie & Clyde – březen 2016
TV Prima – Top Star – tisková konference Bonnie & Clyde – březen 2016
ČT1 – Sama doma – K.Střihavka – Jesus Christ Superstar a Bonnie & Clyde – duben 2016
Óčko – Óčko gold – TV spoty Lucie, větší než malé množství lásky a The Addams Family – duben 2016
ČT1 – 25. Ceny Anděl – vystoupení Bonnie & Clyde – duben 2016
Óčko – Óčko gold – TV spoty The Addams Family, Carmen – květen 2016
TV Nova – Prásk – 10 let My jsme muzikál – To nejlepší z HDK live – Vivaldianno – O2 aréna – červen 2016
Óčko – Óčko gold – TV spoty The Addams Family, Carmen – červen 2016
TV Nova – Prásk – Hudební parník a Bonnie & Clyde – srpen 2016
TV Prima – Top Star – zkoušky Bonnie & Clyde – srpen 2016
TV Nova – Prásk – zkoušky Bonnie & Clyde – srpen 2016
Óčko – Óčko gold – TV spoty The Addams Family, Carmen – září 2016
TV Barrandov – Exkluziv – tisková konference Čas růží – září 2016
TV Nova – Prásk - tisková konference Čas růží – září 2016
TV Prima – Top Star - tisková konference Čas růží – září 2016
Česká televize – Události v kultuře - tisková konference Čas růží – září 2016
TV Nova – Prásk – líčení a vlásenky Bonnie & Clyde – září 2016
TV Nova – Snídaně s Novou – Bonnie & Clyde – říjen 2016
TV Nova – Televizní noviny přímý vstup – premiéra Bonnie & Clyde – říjen 2016
TV Barrandov – Paparazzi – premiéra Bonnie & Clyde – říjen 2016
TV Prima – Top Star – zákulisí Bonnie & Clyde – listopad 2016
Óčko – Óčko gold – TV spoty The Addams Family, Bonnie & Clyde – listopad 2016
Edice PlusMinus – TV spoty Bonnie & Clyde - Prima FTV, Prima Cool, PrimaZOOM a Prima Love – listopad a prosinec 2016
Óčko – Óčko gold – TV spoty Bonnie & Clyde – prosinec 2016
ROZHLAS (spoty)
Radio Kiss98 – kampaň Carmen – leden 2016
Radio Kiss98 – kampaň Lucie, větší než malé množství lásky – únor 2016
Radio Kiss 98 – kampaň The Addams Family – březen 2016
Radio Beat – kampaň The Addams Family – březen 2016
Radio Beat – kampaň Jesus Christ Superstar – duben 2016
Radio Beat – kampaň The Addams Family – květen 2016
Radio Frekvence 1 – kampaň Hudební parník – srpen 2016
Radio Bonton – kampaň Hudební parník – srpen 2016
Radio Frekvence 1 – kampaň Bonnie & Clyde – září a říjen 2016
Radio Impuls – kampaň Bonnie & Clyde – říjen 2016
Radio Impuls – kampaň Vánoční tipy – Dárkové poukazy – prosinec 2016
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Další projekty divadla v daném roce
Na následujících stranách uvádíme stručný přehled nejvýznamnějších akcí a spolupořadatelství v roce
2016, konaných v Hudebním divadle Karlín

Křest knihy Hudební divadlo Karlín: Od varieté k muzikálu (Tisková zpráva 2. října 2016)
V neděli 2. listopadu 2016 zažilo publikum v Hudebním divadle Karlín slavnostní
okamžik. Na konci představení muzikálu The Addams Family proběhl v závěrečné
děkovačce křest exkluzivní reprezentativní knihy Pavla Bára – Hudební divadlo
Karlín – Od varieté k muzikálu. Stalo se tak v roce, kdy divadlo slaví 10 let po znovuotevření zrekonstruované budovy divadla po zničujících povodní, tedy 10 let
nad vodou.
Křest uvedl v kostýmu strýčka Festera ředitel divadla pan Egon Kulhánek. Po
sabráži (odseknutí hrdla lahve šavlí) sektu Vajbar se kmotrem, vedle celé rodiny
Addamsových v čele s Morticiou Addams – Lucií Bílou, stal i Jiří Prskavec, několikanásobný a úřadující mistr Evropy, mistr světa a olympijský medailista ve vodním slalomu. V přání
knize do života poznamenal: „Já bych se měl s lodí držet nad vodou, což se mi občas nepodaří, ale knize
i divadlu bych přál, aby se to dařilo pořád!“ Křtu se účastnil i autor knihy Pavel Bár.
Textem i dosud převážně nepublikovaným obrazovým doprovodem představuje kniha bohatou a spletitou historii karlínského divadla od časů varieté po dnešek. Obsáhle se také věnuje operetní a muzikálové
produkci v uplynulých sedmdesáti sezonách Hudebního divadla Karlín, násilně přerušených katastrofální povodní v roce 2002. Zejména fotografiemi přibližuje následnou rekonstrukci historické budovy i dění
v posledních deseti letech od jejího znovuotevření. Zvláštní pozornost je zaměřena také na legendární
inscenace (Divotvorný hrnec, My Fair Lady, Polská krev, Carmen aj.) i populární tvůrčí a herecké osobnosti (Jan Werich, Vlasta Burian, Oldřich Nový, Laďka Kozderková, Karel Fiala a další).
Kniha Hudební divadlo Karlín – Od varieté k muzikálu vychází v nakladatelství Brána a lze ji již zakoupit
v knihkupectvích, v Hudebním divadle Karlín (pokladna i foyer) a on-line na www.hdk.cz.
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Noc divadel
Hudební divadlo Karlín se zapojilo do projektu Noc divadel již počtvrté za sebou. S ohledem na velkou
spokojenost návštěvníků v minulých letech jsme programové schéma zachovali, pouze se změnou časového harmonogramu. Po odezvě loňských návštěvníků prohlídky, i přes jejich spokojenost, jsme zaznamenali, že divadlo bez provozu, tedy po představení, není pro laika tak lákavé jako divadlo, v němž
pracovní den teprve začíná. Proto jsme se rozhodli uspořádat prohlídky v rámci Noci divadel v dopoledních hodinách, tedy v době příprav představení.
Pro předem přihlášené zájemce jsme před odpoledním představením muzikálu Carmen uspořádali dvě
dvouhodinové komentované prohlídky zákulisí divadla zaměřené na historii divadla i scénický provoz.
Vzhledem ke své specifičnosti, náročnosti a zejména bezpečnosti návštěvníků byla kapacita jedné prohlídky omezena na 15 osob. Pro velký zájem jsme však limit zvýšili o 30 %. I přesto prohlídky proběhly
naprosto bezpečně a k velké spokojenosti všech zúčastněných.
Návštěvníci si rozšířili obzory ohledně historie i současnosti Hudebního divadla Karlín. Měli tak jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která nejsou pro běžného diváka přístupná – sklad kulis, jeviště a
orchestřiště, baletní sál a herecká zkušebna, technické prostory i šatny umělců. Někteří z odvážných
hostů si mohli vyzkoušet také funkci oponáře nebo inspicienta.
Celá Noc divadel proběhla v úzké spoluprácí s Divadelním ústavem.
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Spolupořadatelství a pronájmy 2016
Sestra roku 2015 – březen 2016
Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad oceněním
převzala i letos Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Patronaci již tradičně
přislíbili také zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. Garantem soutěže je Česká asociace sester, Hudební divadlo Karlín jako
letitý partner pronajalo této bohulibé soutěži své prostory.
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Czech Music Awards Ceny Anděl 2015 – duben 2016
Stalo se dobrým zvykem, že Ceny Anděl uvádějí své oceněné do análů české hudební scény právě na
jevišti Hudebního divadla Karlín a bylo tomu tak i v březnu 2016. Díky dlouholeté spolupráci jsme opět
mohli v přímém televizním přenosu vidět a slyšet nejen našeho domácího interpreta Václava Noida Bártu s ukázkou z tehdy nově připravovaného muzikálu Bonnie & Clyde, ale také nespočetněkrát zmíněný
název divadla a slovně vyzdviženou vzájemnou spolupráci a také a mnoho pohledů do nádherných interiérů divadla. A jako třešnička na dortu proběhlo předání jedné hlavních cen slavnostního večera z rukou
ředitele Hudebního divadla Karlín, pana Egona Kulhánka a radního pro kulturu Jana Wolfa. Spolupráce
s Anděly dlouhodobě vykazuje pozitivní výsledky v rámci propagace divadla.
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Ondřej Brzobohatý Symphonicum Tour 2016 – březen 2016
Koncerty populárních zpěváků účinkujících v našem divadle se vždy těšily velké oblibě, a o to více nám
bylo potěšením, že jsme mohli nabídnout prostory divadla k prezentaci jednoho z našich dlouholetých
kolegů sólistů, skvělého šoumena a samozřejmě zpěváka a herce Ondřeje Brzobohatého. Dynamický
„swingující“ koncert doprovodil velký orchestr s rytmickou kapelou a jako host vystoupil další domácí
interpret Václav Noid Bárta, skvělý flamenco kytarista a náš kolega Stano Kohůtek nebo třeba Taťána
Kuchařová se svým tanečním partnerem.
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Biatlonista roku – květen 2016
Vyhlášení biatlonisty roku 2016 se v divadle konalo 11. května. O tom, kdo titul biatlonista roku získá,
téměř nebylo pochyb a dle očekávání si ho odnesla Gábina Koukalová. Přesto, anebo právě proto bylo
v divadle plno a přímý televizní přenos sledovaly stovky tisíc diváků a nejen díky videím se záznamy
fantastických výkonů českých špičkových sportovců, ale i díky hudebnímu doprovodu výtečného B-Side bandu v čele se zpěvákem Vojtou Dykem se diváci v divadle i u televizních obrazovek zcela určitě
výborně bavili.
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Příběh zbojníka - květen 2016
Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna vůbec poprvé ve své šedesátileté historii zavítal na půdu některého z pražských divadel! Lidové taneční divadlo Příběh zbojníka v režii Martina Packa se pražskému
publiku představilo 15. června 2016 v Hudebním divadle Karlín.
Představení bylo benefiční a výtěžek z každé vstupenky ve výši 15 % přispěje na sbírku vypsanou
Československou obcí legionářskou, která je hlavním pořadatelem, na doplnění vybavení domovů péče
o válečné veterány v Praze, Karlových Varech a Vojenské nemocnice – LDN v Olomouci.
Příběh zbojníka se v Praze odehrál pod záštitou ministra obrany ČR Martina Stropnického.
Lidové taneční divadlo Příběh zbojníka je inspirované zbojnickou tematikou. „Představení o šesti obrazech nabízí příběh o lásce, odvaze i falešném přátelství, ve kterém nechybí napětí ani překvapení. Ondrově lásce není přáno, vlivem nešťastné tragédie je odtržen od své milé a odveden na vojnu, kde na ni
stále vzpomíná. Jeho přítel ho však stáhne na zběh a jejich život se stává neustálým útěkem. Co Ondru
na jeho cestě čeká a setká se ještě se svou milou? Příběh zbojníka v sobě elegantním způsobem spojuje
lidové tradice s uměleckým jevištním projevem,“ říkají organizátoři.
Vojenský umělecký soubor Ondráš je poloprofesionální umělecké těleso, které se věnuje prezentaci lidové kultury České republiky prostřednictvím hudby, zpěvu a tance. Zaměřuje se na jevištní zpracování
národopisného materiálu etnografických oblastí České republiky, inspiraci však hledá i v lidové kultuře
sousedních národů či ve zcela jiných uměleckých žánrech.
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Tanec Praha – červen 2016
Festival TANEC PRAHA představil hlavní hvězdu svého již 28. ročníku. Byl jí sevillský rodák Israel Galván, který vůbec poprvé zavítal do Prahy. Atypickou hlavní hvězdou festivalu se tak stal průkopník stylu
„flamenco contemporary“, který stejně jako mnohé osobnosti současného tance a fyzického divadla
ve všech jejich podobách boří hranice žánrů a hovoří k nám naprosto aktuálním jazykem. Jeho dvěma
večery vyvrcholil festival TANEC PRAHA 2016 galavečerem v Hudebním divadle Karlín 22. a 23. června.
Slovo zakladatelky a ředitelky festivalu Yvony Kreuzmannové:
„Současný tanec má nepřeberné množství podob, výrazů, významů a přesahů. Nejenže dokáže zaujmout
pestrou paletou vlastních inovativních výrazových možností, ale také schopností integrovat impulzy různých tradičních kultur, odrážet jejich vlivy a kořeny a transformovat je do nových, zcela aktuálních výpovědí. Jednou z velkých výzev pro současné taneční umění je už řadu desetiletí poměrně ustálený
a světově proslulý taneční i hudební styl flamenco,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka festivalu Yvona
Kreuzmannová, proč se rozhodli pro autora balancujícího na hranici dvou tanečních stylů. „Zhruba od
70. let minulého století dostává flamenco nové podoby a významy. Paco de Lucia, Antonio Gades a také
filmový režisér Carlos Saura znásobili řady fanoušků tohoto jedinečného stylu po celém světě. Další umělci se začali zabývat dialogem flamenca s jinými žánry, především v hudbě. Ale opravdu razantně se do
výrazových možností těla formovaného flamencem ponořil až v tomto miléniu živelný, originální a energií
čišící experimentátor Israel Galván,“ doplňuje Yvona Kreuzmannová.
Nejen proto, že podpořit Tanec Praha bylo jedním z mimořádných úkolů, pro rok 2016, ale hlavně a zejména proto, že festival považujeme za špičku tanečního divadla u nás, je rozhodnutí pomoci uspořádat
a podpořit kombinaci toho exkluzivního a neoddiskutovatelně kvalitního tanečního vystoupení s prostředím a inscenačními možnostmi Hudebního divadla Karlín, jedním z uměleckých vrcholů roku a naší
oblíbenou událostí konce sezony, ať už tančí španělský „blázen“, jak ho nazývají světová média, Israel
Galván, tibetští mniši nebo parta konžských tanečníků se samopaly Kalašnikov.
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Red Bull Flying Bach – září 2016
Red Bull Flying Bach se po čtyřech letech vrátil zpět
do ČR a podle tří vyprodaných představení v Praze
je vidět, že spojení Bachova díla a umění breakdance
tanečníků Flying Steps si nechce nikdo nechat ujít.
V roce 2013 jsme do komentáře o hospodaření napsali: „V představení Red Bull Flying Bach si mo
hli diváci divadla vychutnat ojedinělé spojení dvou
kultur na jednom jevišti – pouličního tance v podání
čtyřnásobných mistrů světa v breakdance a nádherných pasáží cyklu Dobře temperovaný klavír od
J. S. Bacha. Berlínská taneční skupina Flying Steps
vdechla barokním skladbám nový život a poutavě
ztvárnila střet tradičního a nového umění, v jehož
vyvrcholení dochází k dech vyrážející symbióze.
Strhující show, byla na každém ze tří vyprodaných
vystoupení v Hudebním divadle Karlín odměněna
standing ovation.“
Tato slova můžeme za vystoupení v roce 2016 podtrhnout a jsme rádi, že i podruhé si pro svou návštěvu soubor, který je zvyklý vyprodávat sportovní haly,
zvolil právě prostory Hudebního divadla Karlín.
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Galavečer EKO-cen E. ON Energy Globe Award ČR – říjen 2016
Soutěž Energy Globe, tzv. ekologický Oskar, oceňuje projekty a inovativní nápady z oblasti ochrany přírody a úspor energií. Jde o mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od
roku 2008 pořádá energetická společnost E. ON.
Soutěž Energy Globe je vyhlašována v šesti kategoriích – obec, kutil, firma, mládež, stavba a nápad. Ve
všech kategoriích jsou hodnoceny již zrealizované projekty, kromě kategorie Nápad, v jejímž rámci jsou
hodnoceny projekty, které na svou realizaci teprve čekají.
Slavnostní předávání cen se za účasti kamer České televize uskutečnilo v Hudebním divadle Karlín poprvé a
v dlouhodobé perspektivě věříme, že ne naposledy. Večer doprovodila hudebně pěvecká vystoupení domácího interpreta Václava Noida Bárty s repertoárem divadla, také vlastně domácího interpreta Davida Krause,
Moondance orchestra a Epoque Quartet v čele s dirigentem, taktéž domácím, Martinem Kumžákem.
Podobné akce ukazují na skvělou verzatilitu a flexibilitu prostorů divadla Karlín a jejich možnosti využití
v široké formě scénografických, technicko-produkčních a uměleckých aktivit.
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Český slavík Mattoni listopad 2016
Nikdy nekončící příběh pohádky o slavíkovi se po 20 letech vrátil na muzikálově operetní prkna našeho
divadla. A byla to vskutku výjimečná podívaná. Nepřišel božský Gott, zato přišel Ortel. Nebyl tu Leoš
ani B(r)ouček, nýbrž tu poletoval Sokol. Zpívalo se a hrálo, skoro vždycky naživo. Pak se nesouhlasně
hvízdalo i nadšeně tleskalo. Předávalo se a vyhrávalo. Jako obvykle, hlavní ceny vyhráli již dlouhodobě
kralující slavík a slavice. A Pepa Vojtek z Kabátů si krom výhry za nejoblíbenější kapelu roku vyzkoušel,
jak mu to u nás na jevišti půjde v Čase růží. Slavíci se blyštili, pěnice a pěvci pěli. Všechno prostě dopadlo navýsost skvěle.
Ale zvonec nezazvonil, protože pohádka jménem slavík přeci nikdy neskončí… nebo?
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4TET & Filharmonie Brno – VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT s Filharmonií Brno – prosinec 2016
Gentlemani z uskupení 4TET o sobě na svém webu tvrdí: „Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom
osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího
Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční” výkony všech aktérů na jevišti…“
Za výše zmíněné zcela jistě můžeme dát ruku do ohně, a proto jsme velmi rádi, že si 4TET už poněkolikáté za sebou vybral pro svůj Velký vánoční Koncert scénu Hudebního divadla Karlín. Některé vánoční
koncerty postrádají to, co člověk od Vánoc tak trošku očekává – milou atmosféru, poselství, klid a pohodu. Tyto aspekty ovšem nelze vánočním koncertům vokálního uskupení 4TET s jejich brněnskou filharmonickou posilou vedenou samotným Františkem Šterbákem upřít, a když na konci show pánové svými
vějíři fušují do řemesla samotné Perinbabě, úsměvy diváků ve foyer a následná autogramiáda napovídají,
že věc se zkrátka beze zbytku podařila.
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Bílé Vánoce Lucie Bílé – prosinec 2016
Koncert v rámci turné Bílé Vánoce Lucie Bílé patří ke stálicím naší vánoční sezony. Lucie Bílá na své
domovské scéně slaví své jmeniny společně s věrnými posluchači a posluchačkami již několik let sérií
dramaturgicky výborně uspořádaných písní, spolu se skladbou hostí v čele s geniálním pianistou Petrem
Maláskem či karlínským Jidášem Iškariotským Janem Toužimským, doplněných příjemnou moderací
„moderního“ faráře Zbignieva Czendlika, s nímž tvoří perfektně sehranou partu, která zaručeně dostane
každého diváka. Dokonalý vokální projev zlaté slavice, skvěle fungující kapela i orchestr a atmosféra v
divadle i po představení nikoho nenechali na pochybách, že koncert pro rok 2016 byl zase o kousek
lepší než ten předchozí.
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Czech Blog Awards – Blogerka roku – listopad 2016
I když někteří internetoví odborníci říkají, že aktuálně obrovský vliv blogerů, vlogerů a youtuberů se bude
postupem času zmenšovat a budou se těšit čím dál menší oblibě a z trhu je vytlačí specializované firmy,
které je postupně nahradí svými propracovanými týmy, i přes to všechno se blogování a jiné podobné
kratochvíle v České republice drží na žebříčku popularity každým rokem výš a výš, o čemž svědčí i další
ročník populární ankety Blogerka roku, který se konal již podruhé za sebou v Hudebním divadle Karlín.
Popularita blogování je doménou zejména mladší generace a ta je jedním z cílů naší marketingové cesty
k novým divákům. Samozřejmě nejen proto jsme se rozhodli pro spolupráci s organizátory, díky které
jsme získali a stále získáváme přístupy na kanály a weby mladých potenciálních diváků. Je to dlouhá
cesta, kterou jsme nastolili, ale přináší své první mladé ovoce.

Spolupořadatelství
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Václav Noid Bárta Jedinej krok vánoční – listopad 2016
Pro svůj každoroční koncert v domovském divadle zvolil Václav Noid Bárta odlišný playlist než v předchozích ročnících a do příjemné atmosféry koncertu přidal i swingové a funky rytmy a tempa. Nechyběly
ovšem ani největší a nejoblíbenější Noidovy hity, ať už ze sólových alb, tak i z jeho muzikálového působení v karlínském divadle. Pro svůj koncert si zvolil jako hosty Ilonu Csákovou a Ondřeje Brzobohatého
Gregora. Pěvecká stránka koncertu byla podpořena dětskými sbory ze ZUŠ Horního Slavkova a Kraslic,
úžasnou doprovodnou kapelou Back Back a skvělými vokalistkami.
I když šlo o vánoční koncert, dokázal Noid zvednout několikrát diváky ze židlí a v jedné třetině koncertu
dokonce donutil celé divadlo tančit spolu s ním.
Součástí koncertu byla i benefiční prodejní akce svařeného vína od partnera divadla vinařství Vajbar.
Všichni účinkující před koncertem a po koncertu „poslušně“ prodávali a i na divácích bylo během koncertu vidět, že jim šel výtečný Vajbarův svařák k duhu. Výnos z prodeje byl určen na podporu projektu
Mamma help – Pomáháme ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám.
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Oslava Hudebního divadla Karlín – 10 let nad vodou – My jsme muzikál
Letní festivaly a Náplavka Parník – léto 2016
Hudební divadlo Karlín bylo v roce 2002 zaplaveno ničivou povodní, která silně zasáhla historickou budovu. Následovala rozsáhlá a finančně nákladná rekonstrukce. Divadlo bylo znovuotevřeno v říjnu 2006,
tedy přesně před deseti lety (odtud slogan 10 let nad vodou). V duchu těchto úspěšných deseti let
fungování se Hudební divadlo Karlín v létě 2016 pokusilo přiblížit svým diváků a více k nim proniknout, a to na letních festivalech s podtitulem To nejlepší z Hudebního divadla Karlín live. Exkluzivní
vystoupení svých hvězd s živým orchestrem pod vedením zkušených dirigentů a v doprovodu pěvecké
company se poprvé představilo ve spolupráci s projektem Michala Dvořáka Vivaldiano 2016 před vyprodanou O2 arénou.
Mezi vystupujícími se objevily osobnosti jako například Václav Noid Bárta, Jiří Korn, Kamil Střihavka,
Bára Basiková, Jan Toužimský, Marián Vojtko, Kamila Nývltová, Bohouš Josef, Eva Burešová a spousta
dalších. Účinkující zpívali slavné hity z muzikálů Jesus Christ Superstar, Carmen, Bonnie & Clyde, Aida,
Producenti a The Addams Family.
Následovaly festivaly Barvy léta v Poděbradech, Keltská noc v Harrachově a Sázava Fest ve Světlé nad
Sázavou.
Na festivalu Benátská! se divadlo prezentovalo návštěvníkům unikátním koncertem rockové opery Jesus
Christ Superstar v původním obsazení v čele s Kamilem Střihavkou, Danielem Bártou, Bárou Basikovou
a Jiřím Kornem. Poprvé se při této akci setkali na jevišti dva Bártové – Daniel a Václav.
Koncem léta uspořádalo divadlo pro pražskou Náplavku speciální poslední koncertní akci léta – Hudební
parník. Zhruba před 500 diváky a 3 000 přihlížejícími ještě jednou zazněly slavné hity Hudebního divadla Karlín. Krásným zakončením odpoledního koncertu byla ukázka hvězdného obsazení v kostýmech
a parukách nově připravovaného muzikálu Bonnie & Clyde – Bonnie Markéta Procházková, Clyde Václav
Noid Bárta, Buck Martin Písařík, Blanche Jitka Schneiderová a další.
Vyvrcholením celého snažení byly slavnostní premiéry tohoto muzikálu 13. a 14. října 2016, kde byla za
účasti autora slavného Broadwayského muzikálu Franka Wildhorna ve foyer Hudebního divadla Karlín
odkryta jeho hvězda na chodníku slávy. V tento večer bylo divadlo také speciálně nasvíceno light designem Pavla Dautovského.
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Aktuální zprávyPraha Autor: Radek Janda/21. 8. 2016

Hudební divadlo Karlín završilo úspěšné tažení po
letních festivalech na pražské Náplavce

„MY JSME MUZIKÁL“ – zněl podtitul programu, který si Hudební divadlo Karlín připravilo nejenom pro
své příznivce na letošní léto. To nejlepší z Hudebního divadla Karlín LIVE, znělo další heslo, se kterým
se karlínští odvážně vypravili na pódia, muzikály zdaleka nepolíbena.
Barvy léta v Poděbradech, Benátská noc v Liberci, Keltská noc v Harrachově, Sázavafest ve Světlé nad
Sázavou, završeno zaplněnou pražskou Náplavkou.
Bez kostýmů a šminek, bez divadelních pozlátek, mohli návštěvníci slyšet hity z muzikálů Aida, Carmen,
Producenti, The Addams Family, Jesus Christ Superstar, Bonnie & Clyde a to vše za doprovodu živého
orchestru.
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Zaplněná pražská Náplavka
Jak vlastně tento „odvážný“ počin dopadl? Úspěšně! Muzikál se leckdy dostal k lidem, kteří o něj nezavadili
ani malíčkem a světe div se, dle ohlasů, líbilo se jim to. Samozřejmě se nemůžete zavděčit všem, ale my
dáváme pomyslný palec nahoru.
Pojďme se vrátit zpět na Náplavku, kde celé tažení tuto sobotu završilo a zároveň bylo bráno jako takové
zahájení divadelní sezóny s názvem „Hudební parník„. Parník nesl název „Vltava“, kde svoje útočiště našli
umělci, zaměstnanci, sponzoři či přátelé divadla… Na přilehlém pontonu se konala veškerá produkce a celá
Náplavka byla určena divákům.
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Jan Toužimský a Václav Noid Bárta před vystoupením

Eva Burešová a Kamila Nývltová před vystoupením
Jako bonus se konala přehlídka kostýmů z připravovaného muzikálu Bonnie & Clyde, který se v současné
době intenzivně zkouší. Premiéry jsou plánovány na 13. a 14. října 2016 v Hudebním divadle Karlín.
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Vstupenky zakoupíte již nyní v síti TICKET ART.

Kostýmy z muzikálu Bonnie & Clyde (HdK)

Jiří Korn a Jesus Christ Superstar
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Veronika Vyoralová a The Addams Family

Bohouš Josef a Bonnie & Clyde
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Bára Basiková a Jesus Christ Superstar

Roman Škoda a Producenti
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Eva Burešová a Carmen

Václav Noid Bárta a Carmen
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Jan Toužimský a Jesus Christ Superstar
Autorem fotografií je exkluzivně pro Musical.cz Radek Janda. Další publikování fotografií bez svolení autora je přísně zakázáno. Pro více informací
a svolení k publikování pište na email redakce@musical.cz.
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Dcera expremiéra Grosse (†45): Těžký návrat
z prázdnin! Krutá nemoc!

Díky tamnímu vzduchu se Grossové astma zlepšilo. (Foto Aha! – Robert Klejch, Facebook)

Měsíc »rozdýchávala« u moře na Floridě těžké astma, kterým trpí už od dětství, ale stačí pár dní na
vzduchu v Česku a Natálka Grossová (13) už zase lapá po dechu. Přesto na sobě muzikálová hvězda
nedá nic znát!
Dcera zesnulého expremiéra Stanislava Grosse (†45) musí každé prázdniny strávit několik týdnů v Americe
u oceánu. „Moc jsme si to užili. Na dovolené jsme udělali i kus práce, natočila jsem tam videoklip ke své

písní a astma se mi zlepšilo tak, že jsem málem zapomněla, že ho mám,“ svěřila se deníku Aha! Natálka v
sobotu na pražské Náplavce, kde s kolegy z Hudebního divadla Karlín předvedla nové kostýmy k muzikálu
Bonnie & Clyde, kde účinkuje.
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Bratr Lucie Bílé, Karel Zaňák s partnerkou a potomkem (Zdroj: Herminapress.cz)

Eva Burešová se „připlížila“ i se zlomenou nohou.
Obětavci Nývltová a Bárta ji padnout nenechali
Parník Vltava zažil včera pořádný mejdan. Hudební divadlo Karlín a jeho protagonisté si tu dali
dostaveníčko před zahájením sezony. A byla to akce vydařená. Hrálo se, zpívalo, ale i popíjela kvalitní
moravská vína. Na palubu se nalodil nejen živý orchestr, ale i zpěváci a herci zmíněného kulturního stánku,
aby představili početným divákům na náplavce to nejlepší za deset let od rekonstrukce divadla. A nejen to.
V předpremiéře představili i kostýmy z připravovaného muzikálu Bonnie and Clyde, který bude mít
premiéru 13. a 14. října.
„Nemohla jsem nedorazit. Před třemi týdny jsem sklouzla a na světě byl problém. Ještě další tři týdny budu
muset nosit tuhle „ozdobu“ ovšem nebýt tady jsem si vůbec nepřipustila“ uvedla Eva Burešová, která se
doplížila na loď se sádrou na noze, berlemi, ale úsměvem ve tváři.
„Měním vodu ve víno,“ vysvětlil Bohouš Josef, který si ve zmíněném muzikálu zahraje roli kazatele. „Je to
jedna z mých předností. Doufám, že mi tahle schopnost vydrží i v soukromí,“ dodal s úsměvem zpěvák,
jemuž jeho nový „oděv“ velice slušel.
A jelikož proměny vody ve víno byly zřejmě nelehkou činností, další sklenky si už nechal nalévat raději od
odborníka z bohaté moravské nabídky. Stejně činili i ostatní účastníci lodního zájezdu. Na palubě parníku se
totiž sešla téměř kompletní parta umělců, která v karlínském divadle vystupuje. Přišel Vašek Noid Bárta s
manželkou a maminkou, Jiří Korn, Martin Písařík, Jitka Schneiderová, Ivana Andrlová, Bohouš Josef s
přítelkyní, Kamila Nývltová, Markéta Procházková, Dita Hořínková s manželem a syny Filipem a Viktorem
a řada dalších známých i méně známých osobností, třeba i bratr Lucie Bílé, Karel Zaňák s partnerkou a
potomkem.
Sledujte Aplausin na twitter.com/aplausincz @aplausincz a facebook.com/aplausincz.

Kamila Nývltová, Eva Burešová, Václav Noid Bárta (Zdroj: Herminapress.cz) 22x FOTO
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Hudební divadlo Karlín slavilo na náplavce.
Představilo kostýmy a písně z chystaného
muzikálu
V srpnu roku 2002 zasáhly Hudební divadlo Karlín ničivé povodně, které jeho historickou budovu velmi
poničily, a proto musela projít rozsáhlou rekonstrukcí. K jejímu znovuotevření došlo na podzim roku 2006.
Letos tudíž slaví divadlo deset let od své rekonstrukce, a to letními festivalovými koncerty s podtitulem „10
let nad vodou“.

Noid Bárta

Václav

Hudební
divadlo Karlín tak během prázdnin vyměnilo divadelní prkna za festivalové scény, na nichž nabídlo
Další fotky (24ks)
návštěvníkům ochutnávku toho nejlepšího, co v repertoáru má. Fanoušci se během tohoto speciálního
programu mohli těšit nejen na známé tváře muzikálové scény, ale také na živý orchestr a oblíbené melodie.
Tyto festivalové oslavy završilo Hudební divadlo Karlín v sobotu 20. srpna na pražské náplavce. Zde
kromě tradičního programu, během něhož vystoupili třeba Bára Basiková, Václav Noid Bárta, Eva
Burešová, Kamila Nývltová či Bohouš Josef, představili pořadatelé také kostýmy ze zbrusu nového
muzikálu Bonnie a Clyde, jehož premiéra se uskuteční 13. a 14. října. V hlavních rolích se představí
Dasha, Markéta Procházková, Václav Noid Bárta, Martin Písařík, David Kraus a další.
Další náhodné fotky z galerie...
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Muzikáloví Bonnie a Clyde loupí za lepší život v
Hudebním divadle Karlín. Velkolepěji než na
Broadwayi
Praha se může pochlubit českou verzí dalšího oblíbeného zahraničního muzikálu. Na prknech Hudebního
divadla Karlín se ve čtvrtek 13. října premiérově představila dvojice gangsterů Bonnie & Clyde. Hra vsází
především na skvělou hudbu skladatele Franka Wildhorna a zajímavé herecké obsazení, jemuž vévodí
Dasha, Jitka Schneiderová i Václav Noid Bárta.
Byl to příběh jak z hollywoodského bijáku. V době světové hospodářské krize se do hledáčku amerických
policejních strážníků dostala dvojice mladých lupičů – Bonnie Parkerová a Clyde Barrow. Ti spolu se svým
gangem přepadávali malé obchody, čerpací stanice i banky, aby si v době neuvěřitelné bídy zařídili lepší
život, než žili jejich rodiče. Na svědomí měli i několik vražd. V Americe se však stali neuvěřitelně
populárními především díky své lásce, kterou ale ukončil v roce 1934 proud více než 50 kulek policejní
jednotky. Bonnie i Clyde byli na místě mrtví.

Není divu, že se jejich příběh stal námětem nejrůznějších knih, filmů i divadelních her. Na Broadwayi slavil
úspěch i muzikál Bonnie & Clyde. A právě ten se ve čtvrtek 13. října premiérově představil v Hudebním
divadle Karlín ve své české verzi, která vznikala pod režisérskou taktovkou Antonína Procházky.
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Na rozdíl od americké komornější verze přináší ta česká velkolepější scénu, velké pěvecké sbory a nechybí
ani taneční company.
V hlavních rolích populárních gangsterů se představuje zpěvačka Dasha a Václav Noid Bárta. Role
mladého vyvrhela Bártovi velmi sedí a perfektně do ní zapadá i jeho typický „chraplák“. Dasha je jako
Bonnie sexy a roztomilá, ale i přes své nesporné pěvecké kvality je především ve vyšších polohách její
výkon spíše kolísavý. Navíc během premiéry chemie mezi ústřední dvojicí, která má být jedna ze základních
atributů celé hry, příliš nezafungovala.

Skvělý herecký výkon předvádí Jitka Schneiderová, která v kůži Blanche, manželky Clydova bratra Bucka,
předvádí překvapivě velmi solidní pěvecká čísla. Spolu s Buckem Martinem Písaříkem jim to sedne a
nejednou se postarají o vtipné pasáže. Hudební divadlo Karlín vybralo i pro vedlejší role velmi zajímavé
herce. Bohuš Josef v roli kazatele předvádí tradičně kvalitní výkony a zpestřením je i postava Davida
Krause. Skvělou práci odvádí také dětští herci – mladá Bonnie Natálie Němcová a „dětský“ Clyde Matouš
Klíma. Premiérové obsazení pak doplnili Ilona Svobodová, Ivana Andrlová, Vladislav Beneš, Martin
Zahálka a Oldřich Král.
Co na muzikálu zaujme především, je hudba amerického skladatele Franka Wildhorna, který napsal pro
karlínské divadlo úspěšný muzikál Carmen a podílel se na pražském uvedení muzikálu Jekyll & Hyde.
Návštěvníci se během představení dočkají nebývale pestré palety melodií, která zahrnuje žánry od swingu
přes gospel a country až k rockové elektronice. To vše navíc v živém podání orchestru Hudebního divadla
Karlín.
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Děj je pak oproti běžnému českému muzikálu daleko nápaditější, byť se samozřejmě klasického „milostného
klišé“ nevyvaruje. Rozhodně by mu neuškodilo, kdyby byl ještě trochu více gangsterský a trochu méně
sentimentální. Nicméně návštěvníky rozhodně nudit nebude. Stejně tak se nemusí bát, že by celou dobu
poslouchali jen jednu baladu za druhou. Příběh Bonnie a Clyda prostě táhne i necelé století poté, co
vykrádali podniky ve Spojených státech. A i na muzikálových prknech jim to jde velmi dobře.

15.10.2016 | Barbora Bittnerová

Názor informuji.cz: 80%
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Recenze: Bonnie a Clyde s přídechem
broadwayského pozlátka


Vítězslav Sladký 17.10.2016

Muzikál Bonnie a Clyde, foto David Kraus
Frank Wildhorn má rád Čechy a český divák má rád Wilhornovy muzikály. Jekyll a Hyde sklízel úspěchy v Praze i
Brně, Carmen v Hudebním divadle Karlín láme „porevoluční“ rekordy a muzikál Bonnie a Clyde se hraje dokonce na
dvou scénách současně, přestože na Broadwayi propadl. Co víc si lze přát. I proto se známý americký hitmaker v
Praze ukazuje často a nejinak tomu bylo i při premiéře Bonnie a Clyde v HdK 13. října tohoto roku.
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České premiéra tohoto titulu se uskutečnila už v květnu v Plzni a pro recenzenty se tak nabízí možnost zajímavého
srovnání. Osobně bych nerad stavěl svůj článek na konfrontaci Plzeň versus Karlín, nebo dokonce Meluzín versus
Procházka. Už proto, že oznámení obou divadel o nastudování totožného titulu během krátké doby provázely
nejrůznější zákulisní spekulace. Určitému porovnání obou verzí se ovšem ubránit nelze. Ve stručnosti lze říct, že
zatímco muzikálový soubor DJKT Plzeň Bonnie a Clydea hraje spíš jako promyšlenou činohru s písněmi, karlínští ze
stejného díla „vyrobili“ výpravnou taneční show. V úvahu nelze nevzít také zcela odlišné finanční limity, kterými
jednotlivé inscenační týmy disponovaly (oblastní DJKT Plzeň uvádí pět muzikálových premiér ročně, zatímco HdK
jednu až dvě), o reklamní kampani nemluvě. Paradoxně možná peníze investované HdK pomohly i Plzni – když jsem
před známými už na jaře říkal, že jdu na premiéru Bonnie a Clydea, většinou odpovídali, že vědí, neboť viděli
billboardy u dálnice.
Ale vraťme se zpět k inscenacím. Na rozdíl od Plzně, pro kterou dílo přeložil Adam Novák (dramaturg HdK, a zároveň
člen umělecké rady DJKT), si karlínští objednali nové přebásnění u Tomáše Belka. Jeho písňové texty jsou zpěvnější
a lépe splývají s hudbou. Nuance už lze rozkrýt v jejich názvech (např. Marš zpátky do vězení – Musíš zpátky za
mříže, Rozpoutám peklo – Ďábel mě má rád, Můj soukromý sen – O čem sním atd.). V próze se oba texty liší
minimálně a jsou na srovnatelné úrovni.
Karlínské divadlo už od samého zahájení reklamní kampaně inzeruje značně zromantizovaný příběh o slavné
zločinecké dvojici tzv. Barrowova gangu na pozadí drtivé hospodářské krize 30. let minulého století jako velkolepou
show plnou efektních scén a strhujících tanečních čísel. Koneckonců, právě na takové produkce je typický návštěvník
Karlína zvyklý. Tato koncepce jistě dobře seděla jak režisérovi Antonínovi Procházkovi, tak zejména choreografovi
Pavlovi Strouhalovi, který vytváří v Čechách snad vůbec nejefektnější a nejkvalitnější choreografie. Problémem ovšem
je, že tento muzikál tak nebyl napsán. Ze známých Wildhornových titulů je hudebně nejméně opulentní, jeho hudba
není tak muzikálově patetická, jako je tomu u Carmen, v Jekyllovi a Hydeovi nebo třeba Scarlet Pimpernelovi. Což
může být i sympatické, zvlášť, když muzika Bonnie a Clydea vychází z typických amerických žánrů, jako je country a
gospel. Přesto Frank Wildhorn provedl pro pražské uvedení jisté autorské úpravy, například rozšířil obsazení
orchestru a upravil hudební aranže.
Výsledkem je zdařilá podívaná broadwayského střihu, kde se stále tančí, často se (bohužel s prodlevami) proměňuje
scéna, na rozdíl od skromnějších dvourozměrných maket automobilů v Plzni si karlínští mohou dovolit autoveterána
skutečného atd. Výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší oko diváka o nic neošidila. Navíc orchestr Hudebního divadla
Karlín vedený Martinem Kumžákem tentokrát opravdu šlape jako dobře seřízený hodinový stroj a naprostá většina
zpěváků své party bez obtíží uzpívá. Jen příběh se v činoherních pasážích trochu ztrácí, první obsazení působilo v
dialozích neobratně, a tak se mnohdy vlastně jen čekalo na další povedenou písničku.
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Muzikál Bonnie a Clyde, foto David Kraus
Do titulních rolí první premiéry Antonín Procházka obsadil zpěvačku Dashu a Václava Noida Bártu. Z hudebního
hlediska to jistě byla trefa do černého. Populárnímu Noidovi seděly hlavně rockověji střižené písně, které zazpíval
brilantně. Typově je ale jen kopií svého Garcíi, přestože už ukázal, že umí sehrát role i zajímavěji. Nečekaně nakonec
Noid herecky boduje nikoli jako drsňák, ale v momentech, kdy nastupuje vtip, ironie a nadsázka, tedy v místech, která
dovede nejobratněji rozvinout také režisér Procházka. Příčina, proč mladý zlodějíček a dívka toužící po kariéře
herečky a spisovatelky spojili své životní osudy, ale zůstává zašifrována a scény jejich vzájemného sbližování patří
vůbec k těm nejméně přesvědčivým. Totéž, co jsem napsal o Noidovi Bártovi, jako přes kopírák platí i o Dashe.
Pěvecky byla bezchybná, ale kdo jí viděl třeba jako Jezerní dámu ve Spamalotu, ví, že herecky dokáže víc. Role
mladé naivky, ze které se postupně stává ostřílená gangsterka, v jejím podání chybí bezprostřednost.
Druhou část Barrowova gangu tvoří Clydeův bratr Buck a jeho pobožná žena Blanche. Role „těch druhých“, kteří se
na zločineckou dráhu dostali tak nějak omylem a stále touží začít znovu a poctivěji, seděly pohybově výborné Jitce
Schneiderové i Martinovi Písaříkovi. Pěvecky byli střídmější, než ústřední dvojice (což nevadilo), v mileneckých
scénách působili sehranějším dojmem. Největšího „slušňáka“ představení, policistu Teda Hintona, coby protiúkol
dobře zvládl David Kraus, v gospelových písních pak zaujal výborný Bohouš Josef coby Kněz, byť zjevově připomínal
spíš karikaturu duchovního. Ale co, Amerika je přece zemí neomezených možností… Kvalitní představitelé dětských
rolí jsou v našich vodách „nedostatkovým zbožím“, Natálie Němcová a zejména Matouš Klíma ale zazpívali pěkně.
Desetiletý žák základní školy má k vysněné kariéře operního pěvce dobře našlápnuto.
Nová inscenace muzikálu Bonnie a Clyde nezklamala, ale zároveň v ničem nepřekvapila. Nabídla ve slušném
standardu to, na co je pražský divák zvyklý – několik hvězd, zářivou výpravu a přidala jako výrazný bonus výbornou
kapelu. Čekáte-li odpověď na otázku, zda je lepší provedení DJKT Plzeň nebo HdK Praha, jen naznačím: Pokud jdete
víc po příběhu, zajeďte do Plzně, pokud vás oslňuje broadwayské muzikálové pozlátko, je pro vás karlínská show tou
pravou.
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Zpráva o výsledku hospodaření (včetně výkonových ukazatelů)

Hudební divadlo v Karlíně, příspěvková organizace
Křižíkova 10
186 00 Praha 8
www.hdk.cz

Hlavní město Praha
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu a Odbor rozpočtu

Rozbor hospodaření Hudebního divadla v Karlíně za období
dvanácti měsíců končící 31. prosinci 2016
Hudební divadlo v Karlíně (dále jen organizace) zajišťovalo v roce 2016 svoji hlavní a
doplňkovou činnost v rámci schválené zřizovací listiny ve zmíněném období.
V roce 2016 HDK uspořádalo jedno premiérová představení Bonnie&Clyde a byla
zahájena spolupráce se Státní operou Praha na základě Smlouvy o spolupořadatelství.
Na základě této smlouvy Státní opera Praha spolupořádá představení v prostorách
HDK.
V následující analýze budou podrobněji popsány odlišnosti skutečnosti ve srovnání
proti plánovaným hodnotám.

Výnosy
Celkové výnosy vykázané v hlavní činnosti organizace se výrazně neliší ve srovnání s
upraveným rozpočtem, skutečné výnosy jsou o 5% nižší než rozpočtované výnosy.
Tento rozdíl je způsoben zejména nižším počtem odehraných představení, než bylo
původně předpokládáno. Počet odehraných představení na vlastní scéně činil 160,
počet spolupořadatelských představení pak činil 51, z čehož spolupráce se Státní
operou Praha činila 44 dní.
Přestože se nepodařilo dosáhnout plánovaného počtu představení a tržeb z prodeje
vstupenek, činily výnosy z prodeje vstupenek na vlastní přestavení téměř 85 mil. Kč,
což je nejvíce v historii HDK. Rovněž bylo dosaženo vysokého procenta návštěvnosti
(98%) a tržebnosti (92%).
Ostatní výnosy obsahují zejména tržby z prodeje programů, příjmy z provozu šatny,
kurzové rozdíly a výnosy z prezentace HDK na letních hudebních festivalech (890 tis.
Kč).
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Náklady
Ve spotřebovaných nákupech nejsou odděleně vykázány časově rozlišené náklady na
představení The Addams’s Family, Carmen, Dracula 2015, Mam'zelle Nitouche,
Bonnie&Clyde a Lucie, větší než malé množství lásky. Náklady roku 2016 na uvedené
inscenace představují 4,6 mil. Kč, časově rozlišené náklady do příštích období
představují 6,4 mil. Kč a časově rozlišené výnosy z doposud neodehraných
představení představují téměř 37 mil. Kč.
V roce 2016 se podařilo snížit spotřebu energie ve srovnání s předchozím rokem.
Přestože bylo odehráno více představení (včetně spolupořadatelství se Státní operou
Praha) než předchozím roce, náklady na energie byly sníženy o téměř 0,7 mil. Kč.
Toto snížení je způsobeno především snížením jednotkové ceny, kterého se podařilo
dosáhnout organizací výběrového řízení na dodavatele energií.
Spotřebované nákupy rovněž zahrnují i náklady na prodej programů a propagačních
materiálů.
Opravy a údržba, služby
Náklady na opravy a údržbu byly čerpány v nižší výši, než představoval původní
rozpočet. V roce 2016 byly čerpány prostředky investičního fondu na opravy a údržbu
ve výši 1,3 mil. Kč.
V kategorii služeb bylo čerpáno 98% z předpokládaného objemu nákladů, což
koresponduje s celkovým čerpáním nákladů. Náklady na reklamu byly navýšeny ve
srovnání s předchozím obdobím, což je způsobeno mimo jiné propagačními akcemi
v souvislosti s prezentací HDK v roce 10. výročí otevření divadla a dále podporou
prodeje představení HDK.
Meziročně došlo k výraznému poklesu nákladů na provize prodejcům změnou
způsobu prodeje vstupenek. Podíl prodaných vstupenek HDK ve srovnání s ostatními
prodejci byl v roce 2016 nejvyšší od roku 2010.
Mzdové náklady
Plánovaný počet systemizovaných pracovních míst je vytvořen dle potřeby provozu
divadla.
Ve stavu zaměstnanců se promítá fluktuace a případné reakce na aktuální potřeby
provozu organizace. Skutečný stav zaměstnanců je vždy nižší nežli plánovaný počet
pracovních míst neboť se nám nepodařilo získat dostatečný počet zaměstnanců ke
kvalitnímu naplnění stavu, takže i nadále musí být některé práce, které bychom rádi
zajistili zaměstnanci, vykonávány formou dohod o provedení práce, pracovní činnosti
uměleckého hostování nebo smlouvou o dílo.
Plnění povinného podílu podle § 83 zákona 435/2004 Sb. bylo plně zajištěno
zaměstnanci se zdravotním postižením v pracovním poměru organizace.
V listopadu roku 2016 byly navýšeny platové tarify a tím došlo i k navýšení nákladů na
platy za kalendářní rok 2016 o 148 tis. Kč.
Všechny inscenace uváděné v Hudebním divadle v Karlině jsou zajištěny vícečetným
obsazením rolí, tzv. alternací. Divadlo muselo k tomuto zajištění přistoupit proto, aby
v případě onemocnění interpreta nemuselo rušit představení a nedocházelo
k ekonomickým ztrátám. V průběhu sezony se alternace pravidelně střídají, aby byla
2/3
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udržena kvalita výkonu všech hostujících umělců v daném představení. Tímto
systémem musí divadlo postupovat u všech uměleckých a uměleckotechnických
složek.
Od pololetí roku 2016 hostuje v Hudebním divadle v Karlině soubor Národního
divadla – Státní opera Praha, a tato skutečnost přinesla větší náročnost pro práci
zaměstnanců divadla. Vzhledem k tomu, že představení Státní opery se konají ve
volné dny Hudebního divadla v Karlíně je nutné zajistit služby navíc, a tudíž vzniká
větší potřeba práce zejména v úseku úklidu a uměleckotechnického provozu.
Odpisy
Náklady na odpisy dlouhodobého majetku vykazuje organizace nižší, než schválené
odpisy, což je způsobeno pozdější realizací investičních akcí, než bylo předpokládáno
při jejich plánování.
Doplňková činnost
Příjmy doplňkové činnosti představovaly především tržby z pronájmu, reklamy a
propagace a prodeje merchandisingu.
Kladný hospodářský výsledek doplňkové činnosti činí 115 tis. Kč a bude navržen jako
příděl do rezervního fondu.

Čerpání investičních prostředků
Investiční prostředky
HDK obdrželo investiční prostředky z fondů zřizovatele na následující investiční akce:
- Dovybavení jevištní technologie – 6,904 mil. Kč
- Dovybavení scénického osvětlení – 4,485 mil. Kč
Investiční prostředky ve výši 4,3 mil. Kč byly čerpány z investičního fondu na pořízení
projekční techniky.
Organizace ukončila hospodaření v roce 2016 úsporou neinvestičního příspěvku ve
výši 388 tis. Kč.
V Praze, dne 27. ledna 2016

Egon Kulhánek, ředitel divadla
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Organizace: Hudební divadlo v Karlíně

Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření PO za rok 2016
Hlavní činnost
Schv. rozp.
2016
VÝNOSY celkem (mimo účet 672)
z toho :

ze vstupného na vl. scéně
ze spolupořadatelství
ze zájezdů
ostatní výnosy

NÁKLADY celkem
z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy - z toho:

Uprav. rozp.
k 31.12. 2016

v tis. Kč

Skutečnost
k 31.12.2016

% plnění
k UR

Skutečnost
k 31.12.2015

101 624,0

100 287,4

96 093,6

95%

88 433,9

92 990,0

86 128,0

84 697,7

91%

81 154,0

6 274,0

5 951,0

5 951,0

95%

835,0

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

2 360,0

8 208,4

5 444,9

231%

6 444,9

160 581,2

159 442,8

154 910,6

97%

143 144,2
13 118,0

13 178,0

14 337,8

11 953,4

83%

spotřeba materiálu (501)

2 937,0

10 546,0

8 128,6

77%

2 793,0

spotřeba energie (502)
Služby - z toho:

4 052,0

3 275,0

3 307,1

101%

4 000,0

104 380,2

100 517,9

99 877,4

99%

89 043,0

1 165,0

5 131,6

2 447,9

48%

1 357,3

cestovné (512)

539,0

655,0

662,4

101%

502,0

náklady na reprezentaci (513)

105,0

96,0

97,6

102%

80,0

2 550,0

2 786,0

2 468,4

89%

2 568,0

opravy a udržování (511)

nájemné a služby (nebyt.prost.) (518)
úklid (518)
výkony spojů (518)

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

877,0

375,0

390,1

104%

859,0

honoráře exter. umělců (518)

32 187,0

32 850,0

33 067,9

101%

30 311,0

tantiémy (518)

21 000,0

18 650,0

19 044,8

102%

17 258,0

propagace (518)
Osobní náklady - z toho:

14 900,0

16 543,0

16 909,8

102%

12 755,0

32 928,0

33 953,1

32 839,7

97%

31 749,0

prosředky na platy (521 030x)

24 083,0

24 230,9

23 143,2

96%

22 795,9

350,0

780,0

780,6

100%

349,0

8 024,0

8 053,3

8 004,4

99%

7 737,0

zák. soc. náklady - FKSP(527 030x)
Daně a poplatky (53x)

345,0

349,0

348,8

100%

229,0

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

Ostatní náklady - z toho:

ostatní osobní náklady (521 031x)
zákonné soc. pojištění (524)

619,0

588,0

592,2

101%

712,0

sml.pokuty a úroky z prodlení (541)

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

jiné pokuty a penále (542)

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

manka a škody (547)

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

Odpisy dlouhodobého majetku

8 970,0

8 970,0

8 567,3

96%

8 176,0

z dotace hl.m.P.-zdroj 416 (551 03xx-08xx)

8 970,0

8 970,0

8 567,3

96%

8 176,0

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

500,0

1 076,0

1 076,6

100%

340,0

6,0

0,0

4,0

100%

6,0

Hospodářský výsledek

-58 957,2

-59 155,4

-58 817,0

99%

-54 710,3

Neinvestiční příspěvek
Státní dotace

58 957,2

59 155,4

59 155,4

100%

54 710,3

Ostatní (672)

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0%
0%

0,0
0,0

Celkový výsledek hospodaření

0,0

0,0

338,4

ze stát.dotace a zahraničí (551 09xx)
Drobný dlouhod. majetek (558)
Daň z příjmů (591)

*)

0,0

*) Ve sloupci skutečnost uvádějte:
- v řádku neinvestiční příspěvek skutečně poskytnuté finanční prostředky v roce 2016 plus případný proúčtovaný odvod z fondu investic
za současného zvýšení neinvestičního příspěvku
- v řádku státní dotace skutečně poskytnuté fin. prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy
- v řádku ostatní proúčtované fin. prostředky na účtu 672 např. odpisy ze st. dotace, dotace ze stát. fondů, MČ, Agentur atd.
Zpracoval/a/: Michal Šilhák

Schválil/a/: Egon Kulhánek

27.01.2017

telefon: 725707205
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Tabulka č. 2

Rozbor hospodaření PO na rok 2016
Doplňková činnost

v tis. Kč
Schválený rozpočet

Skutečnost

%

2016

k 31.12. 2016

plnění

VÝNOSY celkem

2 470,0

NÁKLADY celkem

2 150,0

3 785,9

176%

470,0
50,0
120,0

706,7
92,7
359,7

150%

1 203,0
50,0
0,0
80,0
0,0
12,0

1 815,7
118,7
0,0
210,0
0,0
23,5

151%

397,0
290,0
0,0
99,0
4,0

839,7
594,4
27,0
209,1
8,9

212%

0,0

0,0

0%

20,0
0,0
0,0
0,0

388,2
0,0
0,0
0,0

1941%

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0%

15,0
45,0

78,9
-43,0

526%

320,0

115,0

36%

z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy
z toho: spotřeba materiálu
spotřeba energie
Služby
z toho: opravy a udržování
cestovné
nájemné a služby (nebyt.prostory)
úklid
výkony spojů
Osobní náklady - z toho:
mzdové náklady (521 003x)
ostatní osobní náklady
zákonné soc. pojištění
zák. soc. náklady - FKSP
Daně a poplatky (53x)
Ostatní náklady - z toho:
smluvní pokuty a úroky z prodlení
jiné pokuty a penále
manka a škody
Odpisy dlouhodobého majetku
z toho: z budov a staveb (551)
zařízení (551)
Drobný dlouhod. majetek (558)
Daň z příjmů (591 a 595)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
(+ zisk, - ztráta)
Zpracoval: Michal Šilhák
telefon: 725707205

Schválil: Egon Kulhánek

3 900,9

158%

185%
300%

237%
0%
263%
0%
196%

205%
100%
211%
223%

0%
0%
0%

0%
0%

-96%

Dne:
27.01.2017

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Partneři HDK
Významnými podporovateli divadla byli v roce 2016 již tradiční mediální partneři – společnosti
CET 21 spol. s r. o. (TV NOVA), Lagardère Active ČR a.s. (rádio Frekvence 1) a CZECH NEWS CENTER a.s. (deník BLESK)
Mezi ostatní důležité partnery patřily společnosti, které divadlu přispívali buď finančně, nebo, a to
především, svými výrobky, potřebnými pro provoz divadla v čele s tím uměleckým. Byly to společnosti Dermacol a. s., HairCare Professionals s. r. o. (s výrobky vlasové kosmetiky značky WELLA),
In Your Eyes s. r. o. (s kosmetickými výrobky FLORMAR), Bateria Slaný a. s., FAST ČR a. s. (Soda
stream, Gant), GRAND PRINC MEDIA, a. s., LEO Express a. s., Vinařství Vajbar Rakvice, Auto Evžen
Myslivec, Jetax Taxi a další.
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Závěr
Závěrem bychom rádi zopakovali některé teze z loňského roku, neboť se ukazuje, že polemiky
o existenci Hudebního divadla Karlín, jako příspěvkové organizace hlavního města Praha, jsou nekonečné a věčné.
Muzikál je žánr povětšinou zábavný. Tomu odpovídá i tvorba posledních dvaceti let, která logicky
ovlivňuje i naši dramaturgii. V neposlední řadě ji samozřejmě ovlivňuje i kapacita 921 míst, což je
v ČR kapacita, která musí – ať chce nebo nechce – oslovovat hlavně main stream a pouze čas od
času lze udělat i výlet jiným směrem.
Hudební divadlo Karlín, jednak díky kontinuální a stálé podpoře zřizovatele (hlavní město Praha)
a dále pak díky žánru, který uvádí, neustále vyvolává polemiky a je jasné, že i nadále vyvolávat
bude. V této souvislosti se objevují různé nepravdy, jako například ta, že muzikálové divadlo, které
je podporované městem, nemá nikde obdoby. Není to pravda. Podobné scény má z těch nejbližších
metropolí Varšava, Vídeň, Budapešť, ale i další evropská města jako Petrohrad, Kaunas či Bukurešť.
Podpora zřizovatele nám pak umožňuje to, co Hudební divadlo Karlín dělá první českou muzikálovou scénou. Hrajeme muzikál tak, jak je to ve světě běžné. Tedy na velkém jevišti, v nápaditých
dekoracích a hlavně – s živým orchestrem. To, že to neděláme špatně, potvrzují nejen počty diváků,
ale i zahraniční návštěvy těch opravdu nejrenomovanějších autorů jako Frank Wildhorn, Andrew
Lippa, John Kander anebo Tim Rice. Všechny tyto celosvětově uznávané veličiny se i při opakovaných návštěvách vyjadřují o úrovni našeho divadla v superlativech (záznamy na webu divadla).
Nutno podotknout, že jde o osobnosti, které mají přehled o muzikálovém dění v celém světě. Oproti
tomu pak stojí několik českých kritiků, kteří většinou neviděli jediný muzikál za hranicí ČR. Kdyby
někoho všechny tyto argumenty nechávaly na pochybách, doporučujeme zhlédnout výsledky průzkumu Happy or Not na stránkách 23 a 24 tohoto komentáře.
Zajímavé je, že pokud máme úspěšný rok – jakým byl rok 2016 – ozvou se hlasy, jestli by se vůbec
mělo podporovat divadlo, které má takové skvělé výsledky. Když pak máme slabší rok, slýcháme
pro změnu hlasy, že se nám už přestává dařit. Přitom každý rok v životě je jiný, proč by měl být ten
divadelní vždy stejný? Je trochu deprimující, že když něco děláte, a ať to uděláte sebelíp, ozvou se
hlasy, že je to špatně.
Nově se nám dokonce rozmohl nešvar, že se na adresu divadla negativně vyjadřují i lidé, kteří do něj
nikdy nenašli cestu. Což znamená, že se vlastně vyjadřují k něčemu, o čemž prakticky nic nevědí
anebo to vědí pouze z doslechu.
Rok 2016 byl rokem desátého výročí od slavnostního otevření divadla po rekonstrukci. Před více
než deseti lety, kdy toto divadlo bylo v katastrofálním stavu nejen po stránce stavební, jsme si dali za
cíl pozvednout ho z popela jako bájného Fénixe. Rok 2016 byl doposud nejúspěšnější v novodobé
historii. Opět jsme překonali všechny předešlé rekordy jak v návštěvnosti, tak v tržebnosti. Prodeje
letošního roku naznačují, že tento trend bude pokračovat i letos. Závěrem tedy vyslovíme naději,
že toto by měla být ta hlavní kritéria při hodnocení naší činnosti, což by bylo přinejmenším logické.
Praha 5. února 2017

118

