
 

 

Závěrečná zpráva 
Divadelní léto pod plzeňským nebem III 

 
 

     V Plzni 28.7.2010 
 
Vážení přátelé,  
 
předkládáme Vám Závěrečnou zprávu třetího ročníku festivalu Divadelní léto pod 
plzeňským nebem, který se konal 28. 6. – 26. 7. 2010  v historickém jádru města Plzně.   
 
Během hracího období byla odehrána premiéra a 12 repríz inscenace hry Carla Gozziho 
Král jelenem (prostor před Západočeským muzeem, Kopeckého sady 2, 28.6. – 
12.7.2010) a 8 repríz premiérové inscenace druhého ročníku - N. V. Gogol - Revizor 
(náměstí Republiky před radnicí, 19. – 26.7.2010).   
V obou inscenacích se pod režijním vedením Viléma  Dubničky sešli herci plzeňských divadel 
(činohra, opereta i opera DJKT, Divadlo Alfa) společně s jejich pražskými kolegy – 
v inscenaci Král jelenem  byli hlavními protagonisty Pavel Kikinčuk (Činoherní klub), Martin 
Hofmann (Divadelní spolek Kašpar) a Marika Procházková, Revizorovi vévodil stejně jako 
loni Martin Zahálka (Divadlo na Vinohradech), Jan Zadražil, Radek Valenta (Divadlo pod 
Palmovkou) a Viktor Limr (Švandovo divadlo). 
 
Náš pokus zvednout cenu vstupného na premiérovou inscenaci alespoň o padesát korun a 
pokusit se tak byť jen částečně dorovnat chybějící finance v rozpočtech grantů a dotací (vliv 
ekonomické krize) sice diváci akceptovali, z reakcí jsme však vypozorovali, že na větší 
finanční zodpovědnost veřejnosti při návštěvách kulturních akcí budeme muset ještě chvíli 
počkat.  
I přes tento fakt byly vstupenky na obě představení velmi rychle vyprodány, jediných pár 
volných míst zůstalo v hledišti v průběhu čtyřdenního volna  - víkendu, spojeného se svátky 
Cyrila a Metoděje, kdy velmi horké počasí vylákalo diváky z města do přírody. Ostatní 
představení však byla naprosto naplněna a divácký  zájem ve druhém hracím týdnu, stejně 
jako zájem o představení Revizor vysoko převyšoval kapacitu festivalu. Celkový počet 
návštěvníků 3. ročníku Divadelního léta pod plzeňským nebem se přiblížil hranici 6 500 
diváků.  
 
Po posledním představení hry Král Jelenem se vydražily tisky z portrétů herců z originálních 
maleb Aleny Milevové. Výtěžek, stejně jako 1 Kč z každé prodané vstupenky věnujeme 
Nadaci Fénix na prevenci a pomoc při popáleninách. 
 
Scéna Divadelního léta před Západočeským muzeem byla letos využita i k dalším aktivitám, 
určeným převážně rodinám s dětmi.  29. 6. bylo jeviště k dispozici společnému koncertu 
členů Dětského pěveckého sboru Lahoda (PaNaMo, o.s.), občanského sdružení pro lidi 
s handicapem Ty a já a vokální skupiny Hlasoplet. 10. 7. pak mohli diváci zhlédnout 
komponovaný program na námět známého příběhu E. Rostanda Cyrano, kde se pod 
taktovkou uskupení MATTIAS, specializujícího se na historický šerm a divadlo představily 
skupiny Korbel, Balteus, Modrý regiment a Červený regiment.  
 



 

 

Do příprav i samotné realizace festivalu se velmi aktivně zapojili účastníci kulturně – 
vzdělávacího projektu OPEN ART (PaNaMo, o.s.), kteří tak měli možnost „nakouknout pod 
pokličku“  jednotlivých divadelních profesí.    
 
Pořadatelem festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem bylo stejně jako v minulých 
letech  občanské sdružení PaNaMo, spolupořadatelem Statutární město Plzeň, 
koproducentem Divadlo Alfa.  
 
Partnerem festivalu se stalo Západočeské muzeum,  Integrovaná střední škola 
živnostenská v Plzni a Plzeňské městské dopravní podniky.   
 
Nejvýznamnějšími finančními partnery festivalu byli: Statutární město Plzeň, Sofo 
Group, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Skupina ČEZ, Západočeská plynárenská, 
člen skupiny RWE, Plzeňský Prazdroj se svým programem Prazdroj lidem, Nadace 
700 let města Plzně, Lesy České Republiky a Nadační fond pro kulturní aktivity 
občanů města Plzně. 
 
Mediálními partnery se stali: Český rozhlas Plzeň, Mladá fronta dnes a R1 ZAK TV. 
 
Na zajištění Divadelního léta pod plzeňským nebem se dále podíleli: Plzeňský kraj, Esprit, 
Sanitární technika Toi Toi, Realitní kancelář Pubec, Kika Nábytek, Aestea, 
Průmyslový projekt Plzeň, Optik studio, Trio-D, Dřevo Trust, hotel Courtyard by 
Marriott Pilsen, DSD Metal plus, Nadace život umělce, Synagoga concerts a 
Restaurant U Mansfelda.  
 
Reklamní kampaň třetího ročníku festivalu sestávala z 20 citylightů, 40 velkoformátových 
plakátů, umístěných na 10 samostojných modulech v centru města Plzně, z 60 
velkoformátových plakátů, umístěných na zastávkách MHD, 250 letáků A3 na plochách 
v postředcích MHD a 150 plakátů. Inzeráty se objevily především v MF Dnes.  
 
Webové stránky festivalu www.divadelnileto.cz navštívilo k dnešnímu dni téměř 10 000 
uživatelů.  
 
O festivalu masivně informovala média. Články a kritiky se objevily především v MF DNES, 
Plzeňském deníku,  Žurnálu, Radničních listech, Plzeňském kraji, Plzeňském přehledu 
kultury, v Sedmičce, Právu a dalších periodikách. Pozvánky na akci a rozhovory s tvůrci byly 
odvysílány v Českém rozhlasu – Radiožurnál, Český rozhlas Plzeň a Hitrádiu FM Plus. 
Reportáž z představení natočily Česká televize, televize R1Zak a zpravodajství Plzeň v 
kostce. Články o festivalu se objevily v celé řadě internetových zpravodajů z oblasti kultury.  
 
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň!  
Děkujeme Vám a upřímně doufáme, že budeme moci společně pokračovat na započaté 
cestě v přípravách dalšího ročníku festivalu Divadelního léta pod plzeňským nebem v roce 
2011 a těšíme se na další spolupráci! 
 
Za celý realizační tým Divadelního léta pod plzeňským nebem a občanské sdružení PaNaMo 
 
 
 
Marcela Mašínová                         Vilém Dubnička 
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