Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva Dětské opery Praha za rok 2017
Rok 2017 byl pro Dětskou operu Praha (dále DOP) plný krásné práce a to jak v opakování
inscenací tak i nových představení a koncertů. Na základě ohlasu publika při představeních
Opera nás baví pořádaných ve spolupráci s Národním divadlem, pokračuje celý cyklus těchto
rodinných představení v budovách ND, Stavovského divadla a s tím souběžně také výtvarná
soutěž s hudebním zaměřením.
Kromě těchto výchovně vzdělávacích interaktivních představení se neustále velkému ohlasu
dostává představení Minioper J. Uhlíře a Z. Svěráka na Nové scéně, která jsou neustále
vyprodané. Také s velkým úspěchem se již jako každoročně uskutečňují představení České
mše vánoční J. J. Ryby včetně představení pro školy v divadle Bez zábradlí a v kostele
Šimona a Judy. Novou premiérou připravenou pro mezinárodní festival Smetanova Litomyšl
bylo upravené představení „Rusalenka“ skladatele Ant. Dvořáka. Ve zkrácené verzi a
s prózou pod taktovkou dirigenta J. Chalupeckého. Dvakrát zcela vyprodané představení
sklidilo ovace publika. Toto představení mělo reprízu v Praze ve zcela vyprodaném
Stavovském divadle,
V budově Národního divadla byl uskutečněn patnáctý ročník mezinárodní pěvecké soutěže
Pražský pěvec od věku´8-26 let pod záštitou ředitelky ND pi. S. Hroncové. Soutěžilo 84
soutěžících, kteří byli odměněni soškami pěvce a finančními částkami. Uskutečnil se koncert
vitězů. Celková úroveň soutěže byla vynikající. Porota byla sestavena ze sólistů, pedagogů a
s italským dirigentem panem Binettim.
Premiéry roku 2017
Opera nás baví je představení podle knihy J.Markové a A.Novotné, podle které byl také
natočen seriál pro ČT, Představení pokračuje již pátým rokem na scénách Národního divadla
v živé podobě každý měsíc. Tím, že je každý díl určen jinému hudebnímu skladateli, vzniká
tak každý měsíc nová premiéra ve které se sólově ,tanečně a sborově připojuje soubor DOP.
Představení slovem a interaktivně provází ředitelka souboru Jiřina Marková-Krystlíková,
Představení je pořádáno ve spolupráci s Národním divadlem. Režie: Jiřina MarkováKrystlíková, Scéna Jiří Votruba. Kostýmy: Pavla Bochňáková, Choreografie: Josef
Kotěšovský, Sbormistr: Anna Novotná-Pešková. Je vynikající, že má svoje publikum
v rodinách s dětmi a divadla jsou vyprodána. Navíc děti přicházejí předem připraveny a
soutěží v otázkách na dané téma.
Premiérou bylo představení autora A. Dvořáka „Rusalenka“ , která byla uvedena poprvé na
Smetanově Litomyšli 30.6.2017 a ve Stavovském divadle 17.9.2017.
Další premiérou byl balet se zpěvem Špalíček od B. Martinů. ve verzi pro dětské publikum.
Velká akce mezinárodního významu proběhla 12.6.2017 ve Stavovském divadle, kde ve
spolupráci s Bavorskou státní operou vystoupily děti německé a české s představením
Brundibára H.Krásy a G.Pucciniho Mší. Pod záštitou českých a německých kulturně
politických osobností a Českého centra v Mnichově-pan Černý, Toto představení mělo
ohromný úspěch a hrálo se před vyprodaným hledištěm. Na jevišti pod režijním vedením
J.Markové - Krystlíkové v Brundibárovi zpívalo a hrálo 120 dětí z obou zemí. Stejné

představení se potom odehrálo 8.7.2017 v Mnichově v Prinztheater, bylo též vyprodané a
velmi úspěšné, publikum si vyžádalo přídavek.
DOP vystoupila na jednotlivých výročních akcích na Praze 1.Napřiklad výročí 21.8 na
náměstí nebo na Staroměstské radnici při udílení ocenění Na piazzetě ND při rozsvěcení
vánočního stromu a koledy na Staroměstském námětí.
Pro nadaci Lucie (těžce nemocné děti) charitativní vystoupení v koncertní síni Šimona a Judy
v 7.12.
Poslání organizace
Spolek Dětská opera Praha je dobrovolné sdružení, otevřené všem, kteří se věnují zpěvu a
hudbě v práci s dětmi. Organizace dále navazuje na svoji předešlou činnost od roku 1998.
Hlavní cíle
Smysluplně, interaktivně a tvořivě rozvíjíme a naplňujeme volný čas dětí ve věkovém rozpětí
od 3-8 let v přípravce DOP, která je v tomto roce velmi početná a má již svoje samostatná
vystoupení. Hlavní soubor ve věku 8-21 let pracuje společně na nových projektech a
představeních. Pracujeme s fantazií dětí a rozvíjíme jejich osobnost. Vytváříme v dětech a v
dospívající mládeži lásku k hudbě a podporujeme jejich schopnost umět se kultivovaně chovat
i vyjadřovat a rozvíjet znalosti v hudební oblasti.
Vedeme je k zodpovědnosti za svoji práci v souboru. Každý, i ten nejmladší člen souboru
nese svůj podíl zodpovědnosti za kvalitu celého souboru. Čímž děti nejsou vedeni sobecky a
učí se být zodpovědní a kamarádští.
Touto zájmovou činnosti vylučujeme u dětí volný prostor pro experimentování s drogami a
jinými nevhodnými činnostmi a odpoutání od počítačových programů a her, kterými je
zahlcen volný čas u dětí bohužel již od nejmenších.
Integrujeme do souboru i hyperaktivní a dyslektické děti, které jsou jinak hudebně nadané. V
konkrétním případě Jana Cikrta/výrazné fyzické poškození jsme ho dovedli až
úspěšným přijímacím zkouškám na Deylovu konzervatoř. Ověřili jsme si na několika
případech, kolik báječné práce lze s těmito dětmi udělat a jak moc jim můžeme pomoci, aby
se cítily rovnocennými členy dětského kolektivu a i o vztahu našich dětí naučit se jim
pomáhat.
Rozvíjíme v dětech pocit sounáležitosti a loajality v rámci souboru po pěvecké, tak lidské
stránce.
Hudební činností děti vzděláváme v oblasti hudebního umění minulého i současného a
pomáháme jim přiblížit svět tzv. klasické hudby. Mnoho z členů jsou studenty konzervatoří,
či se zpěvu a hudbě profesionálně věnují. Udržujeme vysokou uměleckou úroveň souboru a
profesionální tým těch dospělých, kteří s dětmi pracují a podílejí se na představeních
(sbormistr, choreograf, režisér, dirigent, korepetitor, hudebníci, skladatelé, výtvarníci kostýmů
a kulis atd.) Též s námi spolupracují obětaví rodiče.

Pořádáme častá hudebních představení pro veřejnost i školy v co nejvyšší umělecké kvalitě
včetně besed a vzdělávacích programů. I nadále udržujeme uměleckou spolupráci s ND, v
jejichž mnoha inscenacích členové DOP vystupují a jež DOP poskytuje útočiště pro zkoušky.
Jsme hlavním souborem pro rodinná představení na Nové scéně a v ND. Stále oživujeme
bohatý repertoár a studujeme nová představení, jak hudby staré klasické, tak současné.
Struktura a orgány Spolku je Valná hromada - 56 členů Předseda sdružení - Jiřina MarkováKrystlíková Místopředseda, jednatel – Lubomír Krystlík Revizor – Michaela Spohrová
Schůzky sdružení
19.4.2017 - 19.hod v budově Národního divadla za účasti 48 členů z 56.
22.11.2017 - 19. hod v budově Národního divadla za účasti 44 členů z 56.
Činnost v roce 2017
Pravidelný program
Zkoušky souboru jsou pravidelné každou středu od 16-19 hodin v budově Národního divadla
a 15-18 hodin přípravka malých dětí v budově Hlahol .V případě potřeby jsou i doplňující
zkoušky.
Letní soustředění jsme připravili od 10.-18. července. Děti na něm zpívaly a studovaly
skladby českých skladatelů ,dále se připravovaly na nové díly představení Opera nás baví a
též probíhala příprava na Špalíček B. Martinů, který byl u veden v rámci vánočního koncertu
v prosinci. Uskutečnilo se vystoupení na zámku Slapy a v obci Stranné. Děti se
zdokonalovaly i po pohybové stránce, soutěžily v hereckých etudách, tvořily básničky scénky,
minioperky a vytvořily vlastní operu, kterou předvedli. Za soutěže získávaly diplomy a
drobné odměny, na konci soustředění byly vyhlášeni ti nejlepší. Uspořádali jsme karneval a
ohňostroj na závěr soustředění. Chodili jsme do přírody, hráli letní hry, plavali ve Vltavě.
Představení pro školy jsme uspořádali na scénách Národního divadla , v Semafor a v kostele
Šimona a Judy ve spolupráci s FOK.
Pořizovaly se nahrávka lidových písní ve studiu ND pro vydání zpěvníku „Zpíváme si na
cestách“, který má vyjít v příštím roce.
Zájezdy a vystoupení
Kalendář akcí 2017
15.1.2017 11.00 Opera nás baví

Stavovské divadlo

5.2.2017

14.00 Miniopery

Nová scéna

5.2.2017

17.00 Miniopery

Nová scéna

19.2.2017 11.00 Opera nás baví

Stavovské divadlo

11.3.2017 11.00 Opera nás baví

Stavovské divadlo

12.3.2017 14.00 Miniopery

Nová scéna

12.3.2017 17.00 Miniopery

Nová scéna

3.4.2017

19.00 Otvírání studánek

Betlémská kaple

9.4.2017

11.00 Opera nás baví

Národní divadlo

14.5.2017 10.30 Miniopery

Divadlo Semafor

14.5.2017 13.30 Miniopery

Divadlo Semafor

27.5.2017 18.00 Brundibár

Mezi ploty Bohnice

28.5.2017 11.00 Opera nás baví

Národní divadlo

10.6.2017 11.00 Opera nás baví

Stavovské divadlo

12.6.2017 19.00

G.Puccini Mše a H.Krása Brundibár -společný
koncert s dětským sborem Mnichovské státní opery

Stavovské divadlo

25.6.2017 14.00 Miniopery

Nová scéna

25.6.2017 17.00 Miniopery

Nová scéna

30.6.2017 18.00 A.Dvořák Rusalenka

Smetanova
Litomyšl festival

8.7.2017

19.00 G.Puccini Mše

Prinzregentheater
Mnichov

15.7.2017o 16.00 Miniopery

Zámek Slapy

17.7.2017 19.00 Koncert z písní K.Hašlera

Stranný

10.9.2017 14.00 Miniopery

Nová scéna

10.9.2017 14.00 Miniopery

Nová scéna

10.9.2017 17.00 Miniopery

Nová scéna

17.9.2017 11.00

Opera nás baví Gala, Rusalenka hosté
E.Urbanová,A.Briscein,R.Janál,L,Vele

Stavovské divadlo

24.9.2017 11.00 Opera nás baví

Stavovské divadlo

21.10.2017 11.00 Opera nás baví

Stavovské divadlo

6.11.2017 18.00 Miniopery

Nová scéna

7.11.2017 18.00 Miniopery

Nová scéna

19.11.2017 11.00 Opera nás baví

Stavovské divadlo

28.11.2017 9.00

Česká mše vánoční

28.11.2017 10.45 Česká mše vánoční

Kostel Šimon a
Juda
ˇKostel Šimon a
Juda

Česká mše vánoční

Kostel Šimon a
Juda

29.11.2017 10.45 Česká mše vánoční

Kostel Šimon a
Juda

Česká mše vánoční

Kostel Šimon a
Juda

30.11.2017 10.45 Česká mše vánoční

Kostel Šimon a
Juda

29.11.2017 9.00

30.11.2017 9.00

2.12.2017 11.00 Opera nás baví

Stavovské divadlo

3.12.2017 11.00 Česká mše vánoční

Divadlo Bez
zábradlí

3.12.2017 13.30. Česká mše vánoční

Divadlo Bez
zábradlí

3.12.2017 16.00 Koledy

Piazzetta Národního
divadla

8.12.2017 18.30. Koncert Nadace Lucie

Kostel Šimon a
Juda

9.12.2017 17.00 Koncert vánoční

Kluziště Letná

22.12.2017 15.00 Česká mše vánoční

Nová scéna

22.12.2017 17.00 Česká mše vánoční

Nová scéna

22.12.2017 19.00 Česká mše vánoční

Nová scéna

24.12.2017 16.00 Koledy

Hotel Four Seasons

26.12.2017 16.00 Vánoční koncert

Kostel Šimon a
Juda

Zpráva o hospodaření za rok 2017
Výnosy: Převažující položkou výnosů je vlastní činnost sdružení ( divadelní vystoupení ).
Vlastní činnost – vystoupení 967.465,- Grant Hl. m. Prahy 300.000,- Příjem za letní
soustředění 278.400,- Dary 207.000,- Grant Nadace život umělce 15.000,- Příspěvky do
soutěže Pražský pěvec 83.500,- Ostatní 24.370,- ( prodej CD, služby, člen. příspěvky, kurz.
zisky )
Celkem: 1.915.735,Náklady:
Na vystoupení a činnost opery: Honoráře za vystoupení 1.089.810,- Dekorace/rekvizity
18.319,- Nájem prostor 98.607,- ( divadlo, zkušebny, sklady ) Na letní dětské soustředění:
258.130,- ( ubytování, doprava, drobný mater. ) Licenční poplatky 1212.206.- Ostatní
náklady: 333.350,- ( spotřební materiál, DHIM, drobné služby, cestovné, poplatky, kurzové
rozdíly )
Celkem: 1.920.422,Závěr: Spolek hospodařil v roce 2017 se ztrátou 4.687,- Kč.
Poděkování
Děkujeme všem, kdo se v roce 2015 podíleli na činnosti Dětské opery Praha a byli jí
vydatnými pomocníky, ale hlavně Magistrátu hlavního města Prahy, Praze 1, a všem dalším
dobrovolníkům, kteří nezištně Dětské opeře Praha pomáhají a podporují ji.

Za finanční podporu patří zvláštní poděkování těmto sponzorům: Pivovar Hradec Králové,
Zp-consult, Hlasové centrum, Viva – bonbony, Foto Škoda.
12.6.2017

