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KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ – VÝROČÍ 55 LET
Klub mladých diváků již 55 let představuje inteligentní volnočasovou zábavu pro mladé lidi.
Přístup k návštěvě divadelního představení není pro všechny teenagery samozřejmost. Klub
mladých diváků jim nabízí možnost společně s vrstevníky navštívit kvalitní divadelní program
za vstřícné ceny. Díky jedinečnému know-how, které Klub mladých diváků svou nepřetržitou
činností nabyl, k divadlu přivedl a nadále přivádí celé generace diváků.
Prostřednictvím živého, „off-line“ divadelního zážitku dostávají mladí lidé možnost nahlížet
důležitá společenská témata, umělecká sdělení i prožít zábavu. Jsme stabilní a moderní garant
kvalitního divadelního programu pro mladé publikum a partner pro školy, divadla a umělce.
Klub mladého diváka, dnes Klub mladých diváků (KMD) vznikl v roce 1964 při Filmovém
klubu. U jeho vzniku stál mj. i Jan Werich a Miroslav Horníček. Později KMD fungoval u
Pražského kulturního střediska. Od r. 1994 byl při Divadle pod Palmovkou, od r. 2003 máme
stabilní a vstřícné zázemí při Divadle v Dlouhé. Děkujeme hlavnímu městu Praha za trvalou
podporu.
Naši mladí diváci jsou puberťáci ve věku 13-21 let. Spolupracujeme také s tělesně i mentálně
handicapovanými (např. vozíčkáři, slabozrakými, sluchově postiženými), pro něž
vyjednáváme lepší místa v divadlech a mají tak možnost užít si představení s dalšími mladými
diváky i s běžnou veřejností. Díky vstřícně nastaveným cenám členství se dostanou do divadla
i děti ze sociálně slabších rodin. Právě v citlivém dorosteneckém věku může být kulturní
zážitek zásadní. Návštěva divadla pomáhá vstřebávat důležitá společenská témata, podpořit
estetický rozvoj, inspirovat fantazii. Věříme, že kultura je jedna ze základních životních
potřeb a že lidé, kteří si vytvoří návyk pravidelně navštěvovat divadlo a užívat si umění, žijí
kvalitnější život.
V současné době spolupracujeme prakticky se všemi pražskými divadly, která mají
pravidelný repertoár. Jsme jediná kulturní instituce v České republice, která nabízí žákům 2.
stupně základních škol a studentům všech druhů středních škol divadelní představení
v různých pražských divadlech. Úzce spolupracujeme s pedagogy, jejichž prostřednictvím
členství formou abonmá komunikujeme. Zapojení učitelek a učitelů je pro fungování KMD
zásadní. Právě díky nim a jejich nadšení pro divadlo máme hustou síť školních skupin
v Praze, Středočeském kraji i v obcích ze vzdálenějších krajů.
Jsme vděční, že díky hl. městu Praha a Divadlu v Dlouhé můžeme poskytovat za vstřícných
cenových podmínek komplexní službu. Vyjednáme s divadly výhodné vstupenky, vybereme
adekvátní tituly, nakoupíme a dodáme vstupenky do školy s předstihem. Garantujeme vhodné
tituly pro žáky a studenty podle věkových kategorií a požadavků z přihlášky. Organizujeme
odpolední představení v době, kdy divadla běžně nehrají. Informujeme naše členy o každém
představení. Nakoupíme vstupenky pro doprovod proporčně dle počtu členů, pedagogové
mají bezplatné členství. Domlouváme lektorské úvody, besedy, prohlídky divadel na míru
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našim členským skupinám. Spolupracujeme se všemi typy základních a středních škol.
Divadla mladé publikum v hledišti vítají mimo jiné proto, že si tak vychovávají budoucí
diváky.
V sezóně 2018/2019 tvořila členská základna KMD 14 490 studentů a 728 pedagogů.
V období do 30. září a do 15. října probíhá nábor členů na aktuální sezónu. Ročně nám projde
rukama přes 72 tisíc vstupenek.
Usilujeme o výběr toho nejlepšího a o pestrost nabízených titulů. Vybíráme z nabídky
kamenných divadel, neopomíjíme ani menší a nově vzniklé scény. Nabízíme různé divadelní
žánry od činohry přes operu, balet, koncertní i některé muzikálové produkce. Nabídka se stále
mění a rozšiřuje. Naší specialitou je zajištění odpoledních představení. Pod zkratkou „IND“,
která označuje „Inscenace náročného diváka“ nabízíme inscenace pro zkušenější nebo
otevřenější mladé diváky. K některým titulům je možnost navštívit dramaturgický úvod,
zákulisí divadla, besedu s tvůrci či divadelní dílny, které se setkávají s velkým ohlasem.
Klub mladých diváků je založen na principu dobrovolnosti. Žáci a studenti navštěvují
divadelní představení v rámci svého volného času, nikoliv v době školní výuky. Klub však
není určen pouze pro školní kolektivy. Zapojit se do něj mohou například i dětské domovy,
domovy mládeže, internáty či skautské skupiny. Přihlásit lze minimálně 10 členů.
 Základní školy (13–16 let): skupina A: navštíví 4 představení za rok
 Střední školy (16–21 let): skupina C: navštíví 6 představení za rok
 Střední školy (16–21 let) a základní školy (13–16 let): skupina D: navštíví 3
představení za rok (varianta členství pro mimopražské školy z důvodu vysokých
nákladů na dopravu)
Do budoucna bychom rádi:







udrželi a rozšířili členskou základnu Klubu mladých diváků
posílili klubový ráz a identitu KMD
posílili nabídku kvalitních představení a doprovodných programů
motivovali divadla k tvorbě programu pro mladé diváky
prohloubili komunikaci s pedagogy i jednotlivými divadly
měli možnost adekvátně reagovat na zpětnou vazbu a podněty našich členů

U příležitosti výroční sezóny organizujeme tiskovou konferenci, uvádíme trailer, pořádáme
tipovací soutěž, připravujeme setkání s pedagogy a slavnostní divadelní večer na konci sezóny
2019/2020.
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OHLASY ŠKOL
Pro mne je ještě KMD důležitý v tom, že spojuje děti různých tříd a jejich kontakt se mnou
mimo školu a ještě ve slavnostním oblečení znamená i změnu v našich vztazích.
Co na srdci, to na jazyku. Chtěla bych Vám srdečně za nás všechny poděkovat, že
organizujete tuto činnost a naše děti mohou jezdit. Vím, že to stojí mnohdy hodně úsilí a
práce, ale výsledný efekt je vždy super.
Děkujeme za zajímavý a pestrý výběr, jak představení, tak divadel. Děkujeme také za skvělou
spolupráci a velkou vstřícnost. Vážíme si toho, že můžeme společně se žáky chodit na krásná
a kvalitní představení, mít možnost poznat se všichni v trochu jiných situacích a hlavně
podílet se na „spoluvýchově“ nových mladých diváků, kteří se díky Vaší nabídce stále
posouvají dopředu:-) Naši žáci jsou z tohoto projektu nadšení a dělají skvělou reklamu svým
mladším spolužákům, kteří přicházejí jako noví členové ve velmi hojném počtu:-) Těšíme se
na další školní rok!
Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši práci s KMD. Vážíme si možnosti, aby naše děti
navštěvovaly pražská divadla, řada z nich bohužel s rodiči nechodí…
Děkujeme za krásné divadelní zážitky, byli jsme velmi spokojeni s výběrem titulů, žákům se
představení líbila a zájem o členství v KMD pro příští sezonu se opět zvýšil. Budeme se těšit
na další spolupráci a krásná představení. Přejeme krásné léto!
Rozhodování bylo těžké. Dětem se velmi líbil i Hamlet, nadchla je i opera Panna a netvor a
samozřejmě nezapomenutelný zážitek byla v předvánočním čase návštěva Národního divadla
a Louskáček.
Moc děkujeme za organizaci Klubu mladých diváků. Zájem našich studentů tradičně značně
převyšuje naše kapacitní a organizační možnosti, a tak nás jezdí „pouze“ 47 + 2. Letos při
náboru do KMD pro školní rok 2018/19 byla místa obsazena během pouhých tří dnů.
KMD je na naší škole velmi oblíben a představení se žákům téměř vždy líbila a zaujala je.
Krásné bylo setkání s herci v Divadle v Dlouhé pro učitele a po představení i pro žáky. Občas
se mi zadaří vybrat pěkné představení krátce po jeho premiéře a žáci o něm nejen diskutují,
ale doporučí ho známým. Přeji další úspěšný ročník a již nyní se těšíme na nová představení.
Velmi si ceníme nabídek divadelních představení a děkujeme hercům za jejich herecké
výkony. Nebylo „divadlo“, které by se nelíbilo. Děti chodí rády a s chutí a to je to největší
poděkování všem. Získat v současné době dětskou duši pro divadlo není snadné.
Všechna představení se dětem velmi líbila, výběr byl různorodý, herecké výkony perfektní.
Věříme ve stejně kvalitní výběr i pro příští rok. Děkujeme a přejeme hodně sil pro Vaši
náročnou, ale velmi záslužnou práci.
Moc jsme Vám chtěli poděkovat za sobotní představení, Tajný deník Adriana Molea ve věku
13 a ¾ v Divadle v Dlouhé, bylo to úžasné. Dětem se moc líbil. A doprovodu také.
3

Divadlo v Dlouhé, Klub mladých diváků
Dlouhá 727/39 110 00 Praha 1
www.klubmladychdivaku.cz

Moc Vám za to děkuji, jsem ráda, že se dětem dostane takovýchto představení a získají
tak pozitivní vztah k divadlu. A to si moc přeji.
Moc jsem Vám chtěla poděkovat za divadelní nabídky. Byla to moc hezká představení, teď se
těšíme na Shakespeara do Národního. Dětem se moc líbil Čapek v Rokoku - přitom to bylo
docela těžké drama - no a já byla naprosto unešená. Chci na to jít ještě jednou soukromě. Tak
jsem chtěla, abyste věděla, že se nám divadlo moc líbí a že se těšíme na další sezónu. A že
Vám moc a moc děkujeme.
Velice bych vám chtěla poděkovat za vaši ochotu při nabídce a výběru představení. Splnilo to
jako vždy moje očekávání, a to, aby žáci měli možnost vidět pestrou nabídku divadel a
jednotlivých představení. I v příštím školním roce budeme s KMD spolupracovat a využijeme
vaší nabídky. Přihlášení provedu začátkem září, po součtu počtu dětí.
Před pár hodinami jsme se vrátili z představení Válka s mloky v Žižkovském divadle. I dnes
jsme byli velmi spokojeni. Divadelní hra byla pro mladší žáky sice trochu náročná na
porozumění, ale velice poutavě a zajímavě pojatá, že všechny děti zaujala. Žáci ji v hledišti
sledovali opravdu pozorně a v klidu. Obzvlášť velký závěrečný potlesk si vysloužili
muzikanti, kteří celé představení příjemně oživili svými velice kvalitními hudebními čísly.
Výkony herců byly rovněž excelentní. KMD si pro nás opět připravil ojedinělý kulturní
zážitek. Děkujeme všem organizátorům za celoroční péči, šťastnou ruku při výběru
představení a bezvadnou organizaci. Již nyní se těšíme na další ročník.
Mnohokrát děkujeme, představení Sugar v Divadle Na Fidlovačce bylo skvělá volba. Vtipné,
svěží, výpravné, známé tváře, zajímavě propojené s projekcí, prostě bylo tam všechno, co k
muzikálu patří. Děti byly nadšené a já vlastně také, usmívala jsem se ještě druhý den.
Děkujeme za nabídku a rádi přijímáme! Evžen Oněgin měl u dětí velký úspěch! Těšíme se teď
na muzikál a následně do Švandova divadla. Moc Vám děkuju za krásný výběr repertoáru a
hlavně i za možnost, že mohou děti po skončení diskutovat s tvůrci, to je příležitost, kterou
jen tak nezažijí! Moc děkuju!

PODĚKOVÁNÍ
Divadlu v Dlouhé, hl. m. Praha, všem našim partnerským divadlům, všem v KMD
zapojeným učitelkám a učitelům, všem členům Klubu mladých diváků, Centru Černý
most, Nadačnímu fondu Albert
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