
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 
DIVADLO LÍŠEŇ z.s. 

 
DIVADLO LÍŠEŇ z.s., OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197; Sdružení Líšeň o.s. bylo založeno v roce 

1999. V roce 2016 došlo k jeho transformaci na spolek - Divadlo Líšeň z. s. Jeho cílem je zejména 
zastřešovat činnost Divadla Líšeň. 



 
 

DIVADLO LÍŠEŇ 

Divadlo Líšeň je profesionální experimentální divadlo založené v roce 1998 v Brně. Za dvacet 
let práce získalo mezinárodní renomé, nabízí originální poetiku a repertoár založený na 
autorských projektech.  Využívá masky, objektové divadlo, loutkové divadlo pro dospělé, 
dlouhodobě pracuje s romskými umělci (muzikanty, tanečníky), vytváří politicky angažované divadlo - 
dokumentární i satiru. 
Výraznou linii jeho tvorby tvoří hry a projekty orientované na aktuální společenská témata. 
Divadlo Líšeň hraje v Brně (Centrum experimentálního divadla ad.), po celé republice i 
na zahraničních festivalech. Pro širokou veřejnost i školy uvádí inscenace, workshopy a 
doprovodné vzdělávací programy. Dlouhodobě spolupracuje s romskými tanečníky a 
muzikanty. Navštěvuje znevýhodněné publikum v ústavech a stacionářích (projekt Divadlo 
zapomenutému publiku).  Pořádá festivaly a kulturní akce. 
 
 
 

DIVADLO LÍŠEŇ 2020 
 
Počet akcí v roce 2020: 
Počet realizovaných akcí: 55 
Počet akcí zrušených z důvodu pandemie Covid-19: 42 (počet akcí, které se neuskutečnily kvůli 
pandemii je reálně vyšší, řada festivalů a kulturních událostí za těchto podmínek vůbec nevznikla) 
Streamování: 6 (1x Káznice Live, 3x Prague Fringe; 2x Barmuseum Martin) 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 
Zahraniční spolupráce: 

Švýcarsko 
Verein ZeughausKultur Brig; Uvedení inscenace Putin lyžuje na mezinárodní přehlídce v Brig-Glis 
(Švýcarsko); přesunuto na 2021 (Covid). 

Festival zeitgenössischen europäischen Theaters und Tanzes; Lipsko – účast Divadla Líšeň zrušena 
(Covid) 

Slovensko 
Barmuseum Martin – uvedena představení Spoutaný trávou a Andělé z lesa + stream Spoutaný 
trávou 
Bábkarská Bystrica (Spoutaný trávou) – účast Divadla Líšeň zrušena (Covid) 
Klub Lúč, Trenčín (Putin lyžuje) - zrušené (Covid) Prague Fringe Reimagined - účast na festivalu, 
listopad 2020 (stream) 

Spolupráce s tuzemskými subjekty: 
Centrum experimentálního divadla/ platforma Terén - pravidelné uvádění inscenací Divadla Líšeň na 
Sklepní scéně CED (8 uvedení v roce 2020) 
Paměť národa - využití zdrojů pro novou inscenaci Zpověď bachaře; spolupráce bude rozvíjena i v 
následujících letech (besedy po představení Zpověď bachaře na téma komunistická totalita). 
Líšeň sobě - spolupráce na projektech realizovaných v Brně-Líšni (Líšeňské ostatky, Festival Líšeň 



 
 

sobě). Z kulturních center, pro které divadlo hraje pravidelně a dlouhodobě, účinkovalo v Klubu Mlejn 
(Praha) a Venuši ve Švehlovce (Praha) a na Worldfestu Jičín. Představení pro školy i veřejnost 
smluvená v Klubu Leitnerka musela být kvůli epidemickým opatřením zrušena. Divadlo opět pořádalo 
tvůrčí dílny pro Dětský hospic v Malejovicích (Figurkov, výroba loutek z přírodnin, výtvarná dílna – 
linoryt).  
Divadlo Líšeň se v Brně účastnilo festivalů Na prknech, dlažbě a trávě, Uprostřed a Líšeň sobě. 
Kompletní přehled účasti na festivalech a reprízování – viz níže. 

GRANTY A DOTACE: 

POSKYTOVATEL DOTACE PROJEKT DOTACE Kč 

Statutární město Brno Celoroční činnost Divadla Líšeň 650 000 

MČ Brno-Líšeň Divadlo Líšeň v Líšni 60 000 

Statutární město Brno Řešení negativních dopadů vládních 
nařízení spjatých s pandemií COVID-19 

150 000 

MKČR; Covid-kultura Celoroční činnost Divadla Líšeň 331 000 

 

MARKETING, PR A OHLASY 

Prezentace offline (plakáty, průvodci, bannery, letáky, propagační předměty) 
Prezentace offline probíhala v běžném rozsahu  - plakáty na jednotlivá představení, roznos letáků v 
množství odpovídajícím charakteru akce a případné spolupráci s pořadatelem. 

Prezentace online: 

Webové stránky www.divadlolisen.cz 
Počet unikátních návštěv/rok: 5524 
Z toho: 25% návštěvníků stránek z anglicky mluvících zemí; 4% z Číny; 2% ze Slovenska; 2% 
z Německa; po 1% z Ruska, Francie, Japonska a Holandska.  

Mailing list 
681 odběratelů 
odesláno 18 reklamních kampaní  
7070 emailů přihlášeným odběratelům 

Facebook 
aktuálně 1 687 sledujících facebokovou stránku divadla Líšeň 
10 kampaní s dosahem 66900 příjemců 

Instagram - 150 sledujících 

Prezentace v médiích (tištěná média, rozhlas, televize) 

Publikované rozhovory: 
O divadle s Pavlou Dombrovskou; (ni)KAM duben 2020 
https://ticbrno.cz/kam-v-brne/magazin/nikam-v-brne-duben-2020 



 
 

 
Rozhovor s Pavlou Dombrovskou; CEDID (Centrum experimentálního divadla) 
od str. 33 - https://www.ced-brno.cz/cs/ced/cedit/cedit03/ 

Tváře covidu; Deník N; rozhovor Jany Ustohalové s Pavlou Dombrovskou; září 2020 
https://denikn.cz/443738/zivot-za-covidu-na-jare-jsme-skoncili-na-pracaku-jestli-se-to-nezlepsi-
budeme-muset-divadlo-zakonzervovat/?ref=tit 
 
ČT, Události v kultuře, Divadlo Líšeň zahajuje Prague Fringe Reimagined 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-
kulture/220411000121124/video/803807?fbclid=IwAR0ZoSGRtWtvf7XvD6kJcc3I_Txi8hs6H9a-
j8DvGPtuPiA8R28NM-ytTPE 
 
Recenze, doporučení, ocenění, ohlasy návštěvníků 

Barbora Schnelle: Současná česká dramatika - stručný (a osobní) vhled do tematiky 
(reflexe původní tvorby Divadla Líšeň) 
https://www.czechlit.cz/cz/feature/soucasna-ceska-dramatika-strucny-a-osobni-vhled-do-tematiky/ 

Milan Hovorka, velvyslanec ČR v Indii (bezprostřední reakce na představení Sávitrí; stream Prague 
Fringe Festival): Díky přátelé. Byla to nádhera, jak z emocionálního, tak i profesionálního hlediska. 
Hodnoty, které zosobňuje Sávitrí, by nám i dnes měly pomoci překonat těžké koronavirové časy. V 
tom je odkaz příběhu stejně aktuální jako v době vzniku. We would like to have the Savitri - Shadow 
Puppetry Show in India. Will start working on the idea. 

Markéta Královcová, ředitelka Nadačního fondu Klíček (reakce na uvedení tvůrčích dílen v dětském 
hospicu v Malejovicích): https://www.facebook.com/divadlolisen/posts/451406375528543 

 

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 
 

Činnost Divadla Líšeň byla v roce 2020 výrazně utlumena z důvodu pandemie Covid-19. 

Zcela zastaveno bylo uvádění představení a dalšího programu na jaře a na podzim, v souladu s 
celostátními pandemickými opatřeními. K utlumení veřejné činnosti došlo také z důvodu reakcí 
pořadatelů kulturních akcí a festivalů – část aktivit se z jara přesunula na podzim, kdy ale začala 
být opět omezována. Některé větší přehlídky a festivaly byly přesunuty na rok 2021 nebo zcela 
zrušeny. Řada pořadatelů kulturních akcí omezila preventivně činnost, proto i počet během roku 
objednávaných představení byl nižší než v minulých letech. 
 
Mezi akcemi, které byly zrušeny nebo realizovány v omezeném rozsahu, byly i významné 
zahraniční festivaly, na kterých se měly představit inscenace Divadla Líšeň: Mezinárodní festival v 
Brig-Glis, Švýcarsko;  Bábkarská Bystrica (Banská Bystrica) a Festival Zeitgenössischen 
europäischen Theaters und Tanzes, Lipsko, Německo. Účast Divadla Líšeň v Brig-Glis byla 
přesunuta na 2021, ostatní účast zrušena. 

Přes výjimečně nepříznivé podmínky letošního roku se nám podařilo uskutečnit řadu repríz, 
účinkovat na významných festivalech, dokončit novou inscenaci, pokračovat v započatých 



 
 

spolupracích, hrát pro znevýhodněné publikum, spolupořádat festival a představit své 
inscenace širokému mezinárodnímu publiku.  

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

ZPOVĚĎ BACHAŘE 
Nová inscenace Zpověď bachaře byla dokončena v prosinci 2020. Z důvodu protiepidemických 
opatření byla uvedena pouze jako interní akce bez diváků.  
Fotoprezentace: https://www.facebook.com/divadlolisen/videos/883875609076951/ 
 
Scénář, režie: Pavla Dombrovská 
Masky, loutky, kostýmy: Jakub Růžička 
Hudba, zvuky, scéna, světla: Luděk Vémola, Pavla Dombrovská 
Hrají: Matěj Záhořík, Filipína Cimrová, David Tchelidze 
 
Inscenace vznikla na motivy dobových dokumentů, textů, vzpomínek a osudů.  
Děj hry je inspirován zvláště osudy Mons. Jan Podveského odsouzeného v souvislosti s babickými 
procesy, jehož příběh zaznamenal Jaroslav Sojka v knize „Příteli, tenkrát jsem věřil, dnes mám 
vše ověřené“. Kniha také zachycuje vzpomínku Jana Podveského na Marii Rezkovou, která se v 
reakci na zlovůli režimu nabídla jako smírná oběť a tragicky zemřela ve svých pětadvaceti letech 
na začátku padesátých let. Podrobný vhled do praktik vyšetřovacích orgánů poskytl krátce 
vězněný vyšetřovatel státní bezpečnosti Bohumil Doubek v rozsáhlé výpovědi, kterou sepsal v 
rámci vlastní obhajoby.  
Hru Zpověď bachaře vnímáme jako naše vyrovnání s minulostí a projev úcty těm, kteří 
promlouvají písemnými svědectvími či ve vzpomínkách svých blízkých i spoluvězňů, a také těch 
bezejmenných, odkazujících nám mementa lásky i hrůzy vyškrábaná do omítek cel žalářů.  
 
ZDROJE 
Jaroslav Sojka: Příteli, tenkrát jsem věřil, dnes mám vše ověřené 
Výpověď vyšetřovatele STB Bohumila Doubka zveřejněná v publikaci Karla Kaplana STB o sobě 
(ke stažení na webu Policie České republiky www.policie.cz) 
Historické materiály k procesu „Babice“ - Badatelna ABS Brno – Kanice 
Publikace a nahrávky ze sbírky Paměť národa 
Helena Havlíčková: Dědictví (Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948 – 
1989). 
Eva Mádrová: Velezrada pro TGM 
webové stránky: Ústav pro studium totalitních režimů https://www.ustrcr.cz/, Post Bellum a 
Paměť národa www.postbellum.cz (dobové materiály z 50. let - nahrávky procesů, plakáty, 
propagandistické filmy, zákony atd.) 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UVÁDĚNÍ INSCENACÍ A WORKSHOPŮ 

Zúčastnili jsme se významných festivalů: Loutkářská Chrudim (inscenace Robinson byla vybrána 
jako zahajovací představení), Prague Fringe Reimagined, Filmová škola v Uherském Hradišti, 
Colour Meeting Polička, Artsy Fartsy, Festival sólové tvorby pro děti, Worldfest ve Valdštejnské 
lodžii ad. Divadlo účinkovalo v Praze a dalších místech ČR a na Slovensku. 

 

 

Inscenace Putin lyžuje v pražské Venuši ve 
Švehlovce a Spoutaný trávou na Letní 
scéně Štvanice. 

 

 

 

 

Inscenace spoutaný 
trávou a Andělé z lesa 
společně s tvůrčí dílnou 
jsme uvedli v únoru v 
Barmuseu v Žilině. 

 

 

 

 

 

 



 
 

V Brně jsme pokračovali v navázané 
spolupráci s platformou Terén, uváděli jsme 
své inscenace na Sklepní scéně Centra 
experimentálního divadla. Od začátku roku do 
zákazu veřejných představení v březnu jsme 
zde uvedli inscenace Mazel a Sakumprásk, 
Sávitrí, Sávitrí pro školy, Hygiena krve a 
Domovní requiem. 

 

 

 

Prázdninový brněnský provoz divadla probíhal jak v centru Brna (Festivaly Uprostřed a Na 
prknech dlažbě a trávě), tak v exteriérech v Líšni (Festival Líšeň sobě, Poslední koncert v Orlovně 
a další) 

Dvorková scéna v sídle divadla na ulici Obecké. Stínová loutkohra Sávitrí. 

 

 

 

 

 

Lesní scéna na konci ulice Obecké. 
Inscenace Spoutaný trávou.  

 

 

 

 

 

 

 

Účinkovali jsme v 
programu Běhu pro 
Paměť národa- 

https://www.facebook.com/events/2471260699794278/ 



 
 

Kromě představení jsme realizovali také tvůrčí dílny navazující na představení. Dílny umožňují 
účastníkům (dětem i dospělým) vyzkoušet si prostředky použité ve zhlédnuté inscenaci, vyrobit si 
loutku z materiálů použitých v představení apod. 

 

 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
FESTIVAL LÍŠEŇ SOBĚ 
 
 
Divadlo Líšeň spolupořádalo Festival Líšeň sobě. Divadlo 
Líšeň je iniciátorem vzniku a spoluzakladatelem spolku 
Líšeň sobě, jednou z jehož každoročních aktivit je 
pořádání Festivalu Líšeň sobě. Také v roce 2020 se divadlo 
podílelo na přípravě a organizaci  této tradiční akce. 
Festival je příležitostí pro setkávání a utváření veřejného 
prostoru s cílem uchránit a zachovat to, co je pro Líšeň 
hodnotné, významné, inspirativní. Proto se slavnost v 
letošním roce konala na třech krásných místech, která 
jsou v současnosti nějakým způsobem ohrožená – 
Kostelíček další výstavbou v souvislosti s novým Územním 
plánem města Brna, Orlovna v důsledku nečinnosti 
radnice chátráním a pustnutím oblíbené zahrady a Jedlý 
park ambiciózními plány vedení radnice nerespektujícími 
přírodní místo spontánně kultivované místními lidmi. 
Divadlo se podílelo na koncepci a dramaturgii festivalu, 



 
 

propagaci, průběžné organizaci, poskytnutím techniky a vybavení (světla, zvuk, lavičky, stoly). 
 

DIVADLO ZAPOMENUTÉMU PUBLIKU 

V rámci cyklu Divadlo zapomenutému publiku (DZP) divadlo navštěvuje zařízení, pro jejichž 
klienty je návštěva divadelního představení nebo kulturní seberealizace obecně obtížně 
dostupná.  

V rámci DZP jsme letos uskutečnili sedm akcí (pro Nadační fond Klíček - Dětský hospic Malejovice 
a Dětskou psychiatrickou nemocnici 
Velká Bíteš). 

 

Figurkov Dětské psychiatrické 
nemocnici ve Velké Bíteši. 

 

 

 

 

 

Výtvarné dílny a Figurkov pro Nadaci Klíček - Dětský hospic 
Malejovice 

 

 

 



 
 

DIVADLO LÍŠEŇ V DOBĚ PANDEMICKÝCH OPATŘENÍ 

Ani v době vládních opatření zakazujících veřejné produkce, činnost divadla neustala. 

 

Program pro veřejnost (představení, workshopy, festival) probíhal intenzivně v letních měsících. 
Členové a spolupracovníci divadla se soustředili na činnosti, které mohou probíhat bez přítomnosti 
diváků: umělecko-technická revize scén a loutek a jejich opravy; přezkoušení inscenace – nové 
alternace v představeních Putin lyžuje a Žabáci (Sny starého dědka); opravy technického vybavení; 
doplnění a korektura české a anglické mutace webových stránek divadla;  streamování a záznamy 
představení. 

Revize technického vybavení 

 

 

 

 

 



 
 

Stream Domovní requiem, Káznice na Cejlu 

 

 

 

 

 

 

 

Streamování 
5/5  - Káznice live/Káznice na Cejlu (Domovní requiem) 
listopad 2020 – Prague Fringe Festival (Spoutaný trávou, Hygiena krve, workshop stínového divadla) 
listopad 2020 – Barmuseum Martin (Spoutaný trávou + workshop stínového divadla) 

Naše představení Sávitrí a Spoutaný trávou byla společně s naším workshopem stínového 
divadla vybrána do programu festivalu Prague Fringe Reimagined, který je významnou 
mezinárodní přehlídkou. Jeho on-line verze představila na podzim vybrané české inscenace 
světovému publiku. Program festivalu sdíleli spřátelené Fringe festivaly, kterých je po světě 250, 
představení živě přenášela také Česká centra. Díky tomu festival viděli diváci z padesáti zemí 
světa, včetně Austrálie, Velké Británie, USA, Indie, Izraele, Filipín, Finska, Švédska, Brazílie a 
dalších. Představení Divadla Líšeň byla streamována na facebookové stránky Českého centra v 
Kyjevě, Vídni, Varšavě a na české ambasádě v Novém Dillí. Obě inscenace se také stanou v roce 
2021 součástí programu Echoes of Prague Fringe Reimagined a budou uváděny mezi nejlepšími 
českými inscenacemi v rámci nabídky české streamovací služby Dramox. 

Sávitrí na Prague Fringe Reimagined 

 



 
 

 
DIVADLO LÍŠEŇ z.s. – ČLENOVÉ V ROCE 2020 
 
Luděk Vémola, předseda 
Pavla Dombrovská 
Tomáš Machek 
Miloš Sláma 
Pavel Novák 
Tomáš Jenček 
Iveta Kalousková 
 
Tvůrčí a organizační jádro divadla tvoří umělecká ředitelka a režisérka, technický ředitel, 
produkční a inspicientka. Divadlo Líšeň spolupracuje dlouhodobě s okruhem cca 30 externích 
spolupracovníků - herců, výtvarníků, hudebníků a dalších tvůrců. 
 
 

KONTAKT 
 
Statutární zástupce: 
Mgr. Luděk Vémola, předseda Divadlo Líšeň z.s., ludek@divadolisen.cz, 723 723 300 
Produkce:  
Mgr. Kateřina Slámová Bartošová, produkce@divadlolisen.cz, 728 898 500 
 
www.divadlolisen.cz 
https://www.facebook.com/divadlolisen/ 
 
 
 
 
 

  Schválil: Mgr. Luděk Vémola 
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