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Divadlo bratří Formanů bylo založeno v květnu 1999. Je to živoucí společenství bez stálé scény a uceleného 
souboru, společenství svázané blízkým názorem na práci i na způsob života. Společenství divadelních no-
mádů, vyznávajících kouzlo cest a putování. Pohyb, hra, setkávání a nezávislost jej přivádějí do prostředí často 
nedivadelních, ale provokujících svou atmosférou, historií, vnitřní silou. Pro každý projekt vzniká nový tým, 
vytvářející vždy poněkud odlišný, osobitý náboj, vlastní náladu, nutnou pro nalezení toho pravého divadel-
ního tvaru. 
 
DBF v roce 2020 organizovalo tyto projekty: 
 
I. Sezóna na lodi Tajemství 2020 
II. Plavba lodi Tajemství 2020 
III. Festival ARENA 
IV. Představení DBF 
V. Výstava Imaginárium 
 
 
Aktivity DBF, z.s. v roce 2020: 
 
I. Sezóna na lodi Tajemství 2020 
Loď Tajemství je vlajkovým projektem Divadla bratří Formanů. Činnost lodi byla zahájena v rámci projektu 
Praha kulturní město Evropy v roce 2000. Od této doby DBF loď provozuje jako kulturní plavidlo v rámci 
letních měsíců. Po r. 2006 si našla své stálé místo na kulturní mapě Prahy 2 – pestrým a kvalitním programem 
oživuje náplavku na Rašínově nábřeží, jednu z nejoblíbenějších pražských destinací, a přirozeně dokresluje 
výjimečnou atmosféru tohoto místa, které je v poslední letech pod tlakem komerčních subjektů těžících z 
genia loci místa. Loď poskytuje profesionální zázemí pestré škále tvůrců a divadelních souborů, které nemají 
stálou divadelní scénu, kočují, nebo připutovali z dálek. Lodní scéna s elevací má kapacitu 150 diváků, kulturní 
program ale často obsadí celou palubu i podpalubí. 
Vzhledem k propuknutí koronavirové krize byla velká část akcí bohužel zrušena. 
 

1. Divadelní představení 
2. Rodiny s dětmi 
3. Hudební produkce 
4. Filmové projekce, přednášky 
5. Pronájmy, komerční akce a ostatní 

 
 
1. Divadelní představení 
 
Imigrant – Stand Up Show s pšizvukem 
Datum: 31.5., 10.6., 27.6.2021 
Stand upový večírek! Česko-ukrajinsko-ruské arménsko-kazašské uskupení (zkráceně ČURAK) bavilo svými 
stand upy. V pořadí již několikátý večer cizineckého kvartetu (Hovakimyan, Shuvaeva, Konokhov a Nurakhme-
tov). Prostě komedie plná imigrantů. To, jak Češi vidí cizince, to už víme. Jak ale cizinci vidí Čechy? Vystoupení 
v českém jazyce se silným přízvukem. 
 
Wariot Ideal & Petr Forman: Iluzionista 
Datum: 29. - 30.6.2020 
Nenapravitelný milovník divadla a notorický amatér předvádí během jednoho večera vše, co by chtěl každý 
znalec scénických umění vidět – operu, western, balet i horror. K vidění bude epochální dílo krále iluzí. Přímo 
před zraky diváků vyrobí velké divadlo. Žánry, role i kostýmy se tu střídají jako na běžící pásu a náš hrdina si 
ani nestačí všimnout, že zajatcem světa iluzí je především on sám. 
 



 

 

My kluci, co spolu chodíme: Improvizace 
Datum: 6.7., 18.8. a 23.9.2020 
Máte rádi Improvizační bizárek? Čtveřice herců, kteří si pro vás nic nepřipravili. Surrealisticko-absurdní fyzická 
divadelní improvizace. Společně s muzikou a světlem vytvářejí spontánní koláže scén a obrazů, od abstraktna 
až po absurdno. 
 
Letní Improfest 2020 
Datum: 24. – 25.7.2020 
Festival studentů Školy improvizace v letním kabátě. Festivalem prováděl okouzlující Kapitán Impro se svým 
věrným papouškem. Představily se krátké i delší improvizační formáty 9 skupin. 
 
49 barů a koncert kapely Plankton 
Datum: 29.-30.8.2020 
Obnovená premiéra autorské inscenace o ponoru do podmořské hlubiny. Na představení navazuje koncert 
mezinárodní free-diverské skupiny Plankton. Režie V. Vášová a kol. 
 
Rozkoš bez rizika: Květinová harpyje 
Datum: 13.9.2020 
Hra je celá ve verších a doplňuje ji úctyhodných 12 písní. Autorkou je principálka souboru Hana Malinová, 
napsala ji už kdysi a nyní se rozhodla, že soubor umělecky vyzrál natolik, že by ji mohl znovu předvést. Hudbu 
složil původně Jaroslav Kohout, který už není mezi námi, a tak ji dotvořil a přidal další písně Vladimír Pecka, 
dlouholetý podporovatel a hudebník souboru. 
 
Mates Petrák: Pouť 
Datum: 15.9.2020 
Tragikomický příběh zkrachovalé kočovné společnosti. Absolventská inscenace studenta nonverbálního diva-
dla HAMU. 
 
 
2. Rodiny s dětmi 
 
Divadlo bratří Formanů: Aladin 
Datum: 18. - 21.6.2020 
Výpravná rodinná inscenace v režii M. Formana. Více viz bod IV. 
 
Divadlo bratří Formanů & Divadlo Lampion: Šťastný princ 
Datum: 24. - 25.6.2020 
Inscenace na motivy pohádky Oscara Wilda v režii M. Formana. Více viz bod IV. 
 
Drama Label: Nejmenší ze Sámů 
Datum: 27.6.2020 
Za polárním kruhem, kde sídlí zima a chlad, žijí laponci. Pohádková inscenace získala 2. místo v ceně Erik. 
 
Příměstský divadelní tábor 
Datum: 3. – 7.8. a 10. – 14.82020 
Skupinky dětí pod vedením tří lektorů zinscenovali tři pohádky – vlastnoručně vyrobily kostýmy, scénografii, 
masky, nazkoušely a následně vše zahrály pro své známe. 
 
Matěj Forman a Iva Pecháčková čtou na lodi Tajemství 
Datum: 30.9.2020 
Loď Tajemství a festival Děti, čtěte? se v poslední zářijový den protnuli. Na palubě lodi zazněly ty nejkrásnější 
„Povídačky pro moje slunce” uznávaného spisovatele Jiřího Stránského v podaní Ivy Pecháčkové, skvělé spi-
sovatelky a zakladatelky festivalu Děti, čtěte?, a Matěje Formana, uznávaného výtvarníka a divadelníka. 



 

 

3. Hudební produkce 
 
Please The Trees 
Datum: 6.6.2020 
Koncertní plavba alternativní rockové kapely Please The Trees coby neoficiální zahájení sezóny na lodi Tajem-
ství po rozvolnění koronavirových opatření. 
 
Otvíračka koktejl baru Přelud na lodi Tajemství 
Datum: 12.6.2020 
Otevření koktejlového baru na sále lodi Tajemství za doprovodu hudebníka Kurisutaru. 
 
Dizzy Gilago 
Datum: 31.7.2020 
Akustický koncert francouzských hudebníků na palubě lodi Tajemství. 
 
Tango Argentino 
Datum: 16.8.2020 
Tangonexion, tedy Patricie Poráková a Javier Antar, připravili jedinečnou příležitost naučit se a zatančit si 
argentinské tango. Výuková lekce spojená s následnou tančírnou. 
 
Beseda s Mjúzičkou na poprázdninovú nótu 
Datum: 31.8.2020 
Cimbálová muzika na vlnách Vltavy. 
 
4. Filmové projekce, přednášky 
 
Promítání dokumentu Pentcho 
Datum: 5.9.2020 
Dechberoucí příběh o lidské vytrvalosti, odvaze a vůli k přežití. Premiéra dokumentárního filmu Pentcho, 
který zachycuje neuvěřitelný příběh posledního parníku, na kterém se podařilo utéct lidem z nacisty okupo-
vané střední Evropy 
 
5. Pronájmy, komerční akce a ostatní 
 
Hanspaulka pluje 
Datum: 9.9.2020 
Známé hanspaulské kapely na vlnách Vltavy. 
 
Startup Boat Night Vol. IV 
Datum: 17.9.2020 
Setkání a diskuze zakladatelů startupových projektů. 
 
V průběhu sezóny 2020 byla loď Tajemství pronajímána k dalším soukromým účelům typu firemních oslav, 
narozeninových oslav, setkání ad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Plavba lodi Tajemství 2020 
Datum: 8. – 20.7.2020 
Za přispění Ministerstva kultury vznikl před 20 lety projekt Nachové plachty Divadla bratří Formanů (DBF), u 
příležitosti Prahy coby Evropského hlavního města kultury. Výsledkem tohoto projektu je, kromě stejnojmen-
ného představení, také loď Tajemství, která si za roky své existence našla stálé místo na pražské kulturní 
mapě. Jelikož ale DBF funguje jako kočovné divadlo, rozhodli jsme se obnovit vyplutí lodi po Vltavě a Labi, 
jelikož putování po řece vnímáme jako stejně přirozené, jako putování s karavanem po českých cestách. 
 
8.7.   Plavba Rašínovo nábřeží -> Altenburg 1964 (plavba s koncerty Deaths, Dukly a Tamary) 
9.7.   Roztoky (Námořnickej bál – čtení, promítání, koncerty) 
10. – 14.7.   Mělník (Aladin, Nachové plachty, festival Moře u Mělníka) 
15.7.   Roudnice n. Labem (Aladin, koncert Půdorys Psa) 
16.7.   Litoměřice (Aladin) 
17.7.   Malé Žernoseky (Aladin) 
18.7.   Ústí nad Labem 
 
III. Festival ARENA 
Datum: 23. 6. – 4.7.2020 
 
Čtvrtý ročník festivalu ARENA jsme byli nuceni kvůli koronavirové krizi přesunout na rok 2021. 
 
 
IV. Představení DBF 
 
DEADTOWN 
Reprízování:  
České Budějovice: 6., 7. a 8.1.2020 
CELKEM: 3 reprízy v roce 2020 
 
Začíná dvacáté století a v magické Praze žije své sny kouzelník a iluzionista, majitel laciného kabaretu. Je 
posedlý technickými zázraky své doby: filmem, fotografií i chraplavým zvukem fonografu. Nejraději se však 
ve svých představách prohání po arizonských pláních, popíjí v saloonu s ošlehanými pistolníky a v náručí svírá 
nespoutané krásky. Alespoň takový obraz o Divokém západě v něm, naivním Evropanovi, zanechaly němé 
kovbojky a zažloutlé fotografie vyprávějící o daleké zemi. A protože jeho život je neustálým balancováním 
mezi iluzí a skutečností, není pro něho těžké vydat se na cestu do vysněného světa. 
 
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA NA DIVOKÝ ZÁPAD 
Po deseti letech se Divadlo bratří Formanů opět pouští do nového dobrodružství. Během našeho nomádského 
života jsme se plavili po moři, toulali se operními domy, kočovali s pokleslou show nebo se živili honěním 
slepic a vepřů kolem dřevěné boudy. 
Naše nová výprava za dobrodružstvím směřuje na západ… Na Divoký západ. Do doby, jejíž opravdovost je 
zachycena pouze na černobílých fotografiích a k cizincům je nevlídná stejně jako rozbouřené moře k divadel-
níkům vyplouvajícím ze středu Evropy. 
Kromě starých fotografií, vytvořily náš obraz Divokého západu i němé filmové kovbojky a grotesky. Jako naivní 
děti z malého českého města tedy můžeme snadno uvěřit tomu, že na přelomu 19. století Divoký západ vy-
padal černobíle nebo byl zabarven jen do měkkého tónu sépie. A i kdybychom tuto představu již ztratili, zů-
stává onen nedokonalý obraz blízký našemu divadelnímu vidění. 
Nové představení Divadla bratří Formanů se tedy pohybuje na pomezí divadla a němého filmu. 
Před pár lety by chudá kočovná společnost o takové kombinaci nemohla ani snít. Ale doba jde kupředu, nové 
technologie se vyvíjejí rychlým tempem a stávají se dostupnými i nám. 
 
SALOON 



 

 

Abychom patřičné iluze dosáhli co nejpůsobivěji, postavili jsme k tomu i nový divadelní stan. Stejně jako v 
našich předešlých představeních se snažíme tento prostor využít ve všech jeho dimenzích a díky fantazii a 
práci výtvarníků, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, rozehrát v něm i loutky, masky či malované kulisy. 
S tím pak samozřejmě souvisí i výrazná herecká akce, jemné světelné nálady, filmové animace, živá i repro-
dukovaná hudba či bohatá ruchová složka. Vše spojené do obrazů a atmosfér, podporujících příběh a jeho 
sdělení. 
 
ILUZE, FANTAZIE, NOVÁ REALITA 
Začátek 20. století byl časem nových technických zázraků. Vedle pohyblivých obrázků tu byl i fotografický 
přístroj, fonograf či první gramofony. Často šlo jen o pouťovou zábavu, atrakci, která mnoho lidí přitahovala 
a jiné děsila. Není proto divu, když majitel pochybného pražského kabaretu, kouzelník a iluzionista, člověk, 
pro kterého hranice mezi fantazií a realitou není vždy jasná, těmto bláznivým novinkám docela propadl. Muž, 
posedlý vášní pro svět Divokého západu, snící o drsném životě pistolníků, pusté arizonské poušti i exotických 
krasavicích se díky těmto vynálezům ocitá mnohem blíž ke svým představám. A protože jeho podnik v jedné 
ze zapadlých pražských uliček zrovna nevzkvétá, rozhodne se změnit svůj sen v nové dobrodružství. Vzít di-
váky na cestu, na které se iluze mění v novou realitu. 
 
Aladin 
Reprízování: 
Praha – Loď Tajemství: (červen 4x) 
Lomnice n. Popelkou – Tylovo divadlo – Lomnické kulturní léto (červenec 1x) 
 
Jak přenést na jeviště jednu z nejkrásnějších pohádek Tisíce a jedné noci? 
To je tajemství lodi Tajemství a režiséra Matěje Formana, se kterým vplouvá do pražského přístavu na Raší-
nově nábřeží slavný příběh moudré a krásné Šeherezády a celá karavana velbloudů, opravdový slon i nádhera 
paláce s příběhem, který procestoval kus světa. 
Matěj Forman spolu s autorským týmem vytvořil magické představení, kde pomocí loutek, stínohry, výtvarné 
dekorace i působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, otevírají se brány velkolepého paláce a pod 
nebem plným hvězd se rozprostírá nedozírná krajina pouště. Toto rodinné představení hledá všemožnými 
prostředky způsob, jak přenést dětské i dospělé diváky do míst, kde na samé hranici fantazie začíná cesta a 
na ní velké dobrodružství. 
Doporučená věková hranice: 6+ 
Délka představení: 60 minut 
 
Šťastný princ 
Reprízování:  
Praha – Loď Tajemství: (červen 3x) 
 
Za zdmi krásných paláců, kde se jen tančí, pije a snadno se žije, existuje svět docela jiný. Možná ošklivý, ale 
dost určitě opravdový. Uprostřed toho světa stojí nádherná zlatá socha prince, který má místo očí draho-
kamy. Princ shlíží každý den na bídu lidí, kterou za svého života nepoznal. Pomalu se blíží zima a vlaštovky 
odlétají na jih, až na jednu, jejíž soucitné srdce je nakonec silnější než touha po exotických teplých krajinách. 
Ale co princovo srdce olověné? Může se také rozeznít láskou a soucitem? Výpravná inscenace vznikla ve spo-
lupráci s Divadlem Lampion (Kladno). 
Doporučená věková hranice: 5+ 
Délka představení: 60 minut 
 
 
V. Výstava Imaginárium 
 
Datum:  
Imaginárium: Litvínov – Zámek Valdštejnů: 24. 5. 2019 – 11. 1. 2020 
Imaginarium 2019: Silkeborg, Dánsko – Kunst Centre Silkeborg Bad: 28. 9. 2019 – 5. 1. 2020 



 

 

Imaginárium: Příbram – Zámeček Ernestinum: 21. 1. – 7. 6. 2020 
Imaginárium: Valašské Meziříčí – Vrtule: 1. 2. – 27. 9. 2020 
Imaginárium v Poličce: Polička – Městské muzeum a galerie: 1. 2. – 27. 9. 2020 
Konírna čarokrajná: Jičín– Regionální muzeum a galerie: 4. 7. – 25. 10. 2020 
Imaginárium: Mělník – Regionální muzeum: 12. 7. – 4. 10. 2020 
 
Imaginárium bratří Formanů a jejich přátel 
Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Dovednost tvůrců však míří jako oko 
ostrostřelců na hravost a představivost návštěvníků výstavy. Do této výstavy smíte vstoupit jako do výtvarné 
herny, oživlé divadelní dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který vás nechá objevit krásy a taje 
světa vašima vlastníma očima. 
 
 
Zpracovala: Anna Chlíbcová, 10. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

1 x příslušnému fin. orgánu

DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ spolek
Stržná 383/33
Praha 6
165 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

69347425

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
ROZVAHA

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 1 0481 729
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 7 722 7 722
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 7 7227 722A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -5 993 -6 674
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

-5 993 -6 67435(082)
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

A. IV. 7.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



 

 

 
 
 

 

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 3 5972 758
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 382 395

Materiál na skladě (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 395382B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 1 176 1 576
Odběratelé (311) 52 1 5221 122B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59 4747B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62 77B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 1 181 1 607
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 213226B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 299955B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79 95B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 19 19
Náklady příštích období (381) 81 1919B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 4 6454 487



 

 

 
 
 
 

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 -2 034-1 893
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90

Vlastní jmění (901) 87A. I. 1.

Fondy (911) 88A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 -1 893 -2 034
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -141xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x-167A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -1 893-1 726A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 6 6796 380
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 15 15
Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103 1515B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 4 090 4 365
Dodavatelé (321) 106 834809B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108 2022B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 3 2963 246B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 1010B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 1010B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123 1313B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.



 

 

 
 
 
 

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 2 275 2 299

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 2 2992 275B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 4 6454 487

spolek
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 28.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

provozování kulturních zařízení



 

 

 
 
 
 

IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

69347425

DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ spolek
Stržná 383/33
Praha 6
165 00

Název a sídlo účetní jednotky
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 6 073Součet A.I.1. až A.I.6. 2 6 073A. I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1663 166A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 5A. I. 3.

Náklady na cestovné 236 23A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 157 15A. I. 5.

Ostatní služby 5 8698 5 869A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. 9A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 120Součet A.III.10. až A.III.14. 13 120A. III.

Mzdové náklady 12014 120A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 15A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky 9Hodnota A.IV.15. 19 9A. IV.

Daně a poplatky 920 9A. IV. 15.

Ostatní náklady 64Součet A.V.16. až A.V.22. 21 64A. V.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 1025 10A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 5428 54A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
a použití rezerv a opravných položek

A. VI. 68229Součet A.VI.23. až A.VI.27. 682682

Odpisy dlouhodobého majetku 68230 682A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35A. VII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

36A. VII. 28.



 

 

 
 
 
 

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37A. VIII.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 6 9486 94839Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 3 026Hodnota B.I.1. 41 3 026B. I.

Provozní dotace 3 02642 3 026B. I. 1.

Přijaté příspěvky 12Součet B.II.2. až B.II.4. 43 12B. II.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 1245 12B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 3 76947 3 769B. III.

Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48B. IV.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 54B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až B.V.15. 55B. V.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 6 8076 80761Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -141-141C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

Výsledek hospodaření po zdanění -141-141D. 63ř. 62 - ř. 37

spolek
Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 28.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

provozování kulturních zařízení


