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Dějství první: zázrak
Zpočátku to vypadalo jako zjevení z nebe. Sen. Zázrak. V listopadu loňského roku se 
událo něco v Ústí nad Labem něco naprosto šokujícího. V rozpočtu na letošek se 
objevila dotace pro činohru ve výši 12 milionů. Po letech krácení příspěvku, v roce, 
kdy rozpočet má plánovaný schodek přes čtvrt miliardy, a navíc po podivné výměně 
správní rady divadla, kdy do ní město dosadilo své lidi a starou odvolalo, aniž to jí i 
divadlu někdo řekl. Dozvěděli se to od redaktora MF DNES Jana Horáka až 18 dní 
poté, ten na to náhodou narazil na webu.

Vypadalo to krásně. Místo života nahraně se bude moci divadlo opět rozlétnout. 
Maličkou nejistotu zasévalo jen to, že v rozpočtu už nebyla položka nazvaná 
Činoherní divadlo o.p.s., ale právě jen slovo „činohra“. Kultura je pro město jednou z 
mnoha priorit, a pokud jde o Činoherní studio, budiž jim to přáno, rozptýlil ale 
pochybnosti radní a náměstek primátora Pavel Boček po dotazu MF DNES, zda se 
skutečně jedná o dotaci pro Činoherní studio.

Radovali se divadelníci, diváci se těšili. Jenže netrvalo dlouho a ukázalo se, že vše je 
jinak. Že ona drobná změna v terminologii bude mít nedozírné následky, protože rada 
města sehrála se všemi pěknou frašku.

Dějství druhé: zrada
Národní divadlo udělalo pro činohra benefici, po celé zemi létá petice, na náměstích 
se bije na kovadliny a Ústí má obrovskou ostudu. Co se vlastně stalo, že vypukla tak 
obrovská bouře emocí a mezi divadlem a městem teď panuje zákopová válka? 
Zkusme si z nepřehledné smršti vzteku shrnout základní fakta, pojmenovat, proč se 
to vše děje, a nahlédnout, kam se celá nešťastná situace může vyvinout.

Koncem ledna rada města nečekaně vyhlásila otevřené grantové řízení na 
provozování činohry v Ústí. Tedy žádná jistá dotace pro Činoherní studio jako dosud, 
ale soutěž, kam se může přihlásit kdokoli. Navíc vyhlášená v období, které už běží. 

V pátek 31. ledna divadlo hrálo poslední špíl pojatý jako symbolický pohřeb a 
přerušilo činnost. „Nemohu pustit herce na scénu, když nemám jistotu, že je budu 
mít z čeho zaplatit,“ uvedl ředitel Vladimír Čepek. „Když to udělám a peníze 
nezískáme, dluhy jdou za mnou a vystavuji se trestnímu stíhání“, dodal s tím, že tato 
obava je reálná, neboť podmínky soutěže jsou pro divadlo nesplnitelné. Proč, to si 
popíšeme za chvíli.

Vypukla zmíněná bouře. Do Ústí proudí desítky protestních nót, aby radní soutěž 
zrušili, že není možné ji vyhlašovat takovýmto způsobem. A přidala se i část 
zastupitelů. Byla jsem opakovaně ubezpečována, že to je pro Činoherní studio," 



zkritizovala změnu Karola Haasová z TOP 09. František Nesvadba z ODS natvrdo řekl, 
že se cítí podveden, a ohlásil záměr přimět zastupitelstvo, aby 3. 3. přepsalo položku 
„činohra“ zpět na Činoherní divadlo o.p.s„ poskytlo dotaci a grant vypsalo až na další 
období a v patřičném předstihu. Předevčírem pak ODS vyzvala i k odvolání předsedy 
správní rady divadla Jana Eichlera (bezp.), který je zároveň členem rady města - a 
tedy jednou z klíčových postav příběhu, u níž se proto nyní na chvíli zastavme.

Hlavní záporný hrdina
Eichler léta vede ústecký dům dětí a mládeže. V prosinci roku 2012 se stal radním a 
loni v březnu se přihlásil do konkurzu na šéfa DDM na další období. Dostal se tak do 
situace, kdy o něm rozhodovali spoluradní. V podobném „střetu zájmů“ je i teď, kdy 
je zároveň radním a předsedou správní rady divadla - organizace, která nepatří 
městu, zato je mu svými názory a věčným rýpáním dlouhodobě nepohodlná. A 
vyvstává tedy otázka, v čí prospěch může pracovat.

Ukažme si to na příkladu. Magistrát se ohradil proti výtkám, že změna financování 
divadla byla nečekaná: Od usnesení zastupitelstva (tedy schválení rozpočtu - pozn. 
aut.) do schválení Zásad (pro poskytnutí grantů - pozn. aut.) uplynulo 52 dnů. Potom 
je ale s podivem, když ředitel činohry říká, že „o vypsání grantů jsem se dozvěděl až 
29. ledna, dva dny po rozhodnutí rady." A co na to Eichler? V televizi řekl, že je to 
chyba ředitele, že se měl zajímat.
To, že nestojí za divadlem, nýbrž hájí výhradně záměry rady města, také ODS 
označila jako důvod, proč žádá jeho odvolání: „Zástupce města, který místo 
spolupráce spoluvytváří divadlu takové pasti, nemá ve správní radě co dělat,“ pronesl 
Radim Holeček, ústecký poslanec za ODS.

Dějství třetí: obhajoba radních
Vraťme se teď zpět k tomu, co se v minulých dvou týdnech stalo, a rozeberme proč. 
Tedy příčiny toho, proč se proti grantu zvedla taková vlna nevole a divadlo přestalo 
hrát. Radní se od počátku při obhajobě svého kroku zaklínají tím, že mu nechtěli 
škodit, ale že se jen snaží o větší transparentnost při rozdělování dotací, kterou po 
nich všichni chtějí. Na tom by principiálně nebylo nic špatného. Jenže podle kritiků se 
zachovali zcela nekompetentně - a paradoxně i netransparentně - a divadlo poškodili.

V čem je ona netransparentnost?
Zaprvé v tom, co už zaznělo - že divadlo o změně předem nevědělo a nemohlo se na 
ni připravit. „Jedním z kritérií transparentního rozhodování je jeho předvídatelnost. 
Žadatel o dotaci by měl předem vědět, jak jsou pravidla nastavena, co musí špinit, 
zda vůbec může žádat, a především v jakém čase. Na stránkách města žádný 
harmonogram dotačních výzev není,“ poukazuje administrátorka dotačních programů 
Tereza Silbemaglová ze sdružení usti.nl. I proto loni Ústí v žebříčku kvality dotačních 
procesů ve statutárních městech skončilo na 11. místě ze třinácti.

Druhá potíž je naprosto bezprecedentní výrok Jana Eichlera. Když divadlo přestalo 



hrát kvůli obavě, že nemusí grant získat, pronesl, že si to neumí představit, neboť 
soutěž je přece divadlu poměrně specificky ušitá na míru.

Třetí potíž: granty jsou dva, jeden na 8 milionů pro studiovou činohru a druhý na 4 
miliony pro činnost v budově Severočeského divadla. Novým prvkem je snaha zajistit 
přístup k divadelnímu umění pro skupinu obyvatel, kteří nenavštěvují studiová 
představení Činoherního divadla a touží po možnosti navštěvovat divadlo s velkou 
scénou, vysvětlil toto rozdělení peněz primátor Vít Mandík s tím, že vyzval Činoherní 
studio, aby na velké scéně působilo, získalo tím peníze navíc a jeho herci možnost 
uměleckého růstu.

Jenže divadlo se „programuje“ s několikaletým předstihem, herci mají závazky i jinde, 
a jednou z podmínek druhého grantu je uvést na velké scéně za druhé pololetí 32 
představení. Dal někdo ředitelům obou scén včas vědět, aby svůj provoz dokázali 
skloubit? Mně ne," říká Čepek. Miloš Formáček, šéf opery, se vyjádřil pouze v tom 
smyslu, že by tato věc vyžadovala hlubší analýzu.

A konečně se dostáváme ještě k jedné záležitosti, která zatím v bouři emocí zůstala 
nepovšimnuta. Město tvrdí, že nelze nadále poskytovat dotaci nestátním subjektům, 
jež nejsou příspěvkovou organizací města. V rozpočtu ale přitom zůstaly dotace pro 
organizace Collegium Bohemicum a Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, 
což jsou také obecně prospěšné společnosti jako činohra.

FAKTA
Každou chvíli na hranici existence
■ Činohra v Ústí nestojí na okraji propasti poprvé. Hluboký šrám v její historii 
zanechali komunisté, když roku 1971 zakázali Kladivadlo. Na jeho základech se ale 
záhy zformoval soubor Groteska, který se posléze přejmenoval na Činoherní studio 
mladých a roku 1972 na Činoherní studio. Tehdy tu hrály pozdější legendy Jako Jiří 
Bartoška, Karel Heřmánek či Pavel Zedníček.
■ Studio fungovalo administrativně pod tehdejším Státním divadlem Zdeňka 
Nejedlého. V roce 1991 se osamostatnilo. Byl to logický krok - soubory byly na sobě 
nezávislé, jejich zaměření bylo nesouměřitelné a dávalo to smysl i ekonomicky. 
Společný svazek do té doby fungoval Jen proto, aby měl komunistický režim 
progresivní a vzpurnou činohru pod dohledem.
■ Roku 1993 činohra málem zanikla, když nastala situace velmi podobná té dnešní - 
spory s městem o dotace. Tehdejší šéf Petr Poledňák chtěl značku ČS přenést do 
Prahy. Nakonec se povedlo krizi zažehnat, Poledňák odešel s částí souboru do Divadla 
Rokoko a scény se chopili Jaroslav Haidler, Michal Lang a Jiří Pokorný, kteří do Ústí 
přivedli celý Jeden ročník DÁMU a Inscenace z divadla Disk.

V nedávné minulosti se objevily snahy opět činohru s operou a baletem sloučit. Jako 
důvod se paradoxně uváděla snaha o úspory, odpůrci se nechávali slyšet, že 
důvodem je spíš zbavit se ředitele a opět mít divadlo kritické k vedení města „na 



vodítku". Ekonomické analýzy tomu nakonec zamezily, ukázalo se, že sloučení k 
žádným větším úsporám nepovede. Vzájemná animozita s radnicí už nicméně 
nezmizela, a tak každé sáhnutí na rozpočet a každá změna stavu, Jaká nastala I nyní, 
vyvolávali vždy vášně a obavy, že se město nevzdává snah scénu umlčet.

MF DNES se dotázala primátora Mandíka, jak je možné, že i v těchto případech 
nebylo vypsáno transparentní grantové řízeni? „Kultivace dotačního programu patří k 
prioritám vedení města. O zajištění dalšího financování obou zmíněných společností 
intenzivně jednáme," zní jeho odpověď.

Dějství čtvrté: obhajoba divadla
V případě činohry je výsledkem této kultivace soubor podmínek pro udělení grantu, 
který kritici soutěže popisují jako systém pastí, a ředitel Čepek už od první chvíle 
upozorňoval, že jeho divadlo je nedokáže splnit. Zejména podmínku o bezdlužnosti 
vůči městu," uváděl.

Radní jeho námitku dlouho bagatelizovali s tím, že neví, o jakých dluzích je řeč, když 
divadlo na účtech má zhruba 1,2 milionu. S touto částkou operovalo ještě v sobotu v 
dopise šéfovi Herecké asociace. Čepek přitom předtím několikrát zdůraznil, že ale 
ještě nejsou zaplacené mzdy, energie a další výdaje za leden - a že po jejich splacení 
dluh vznikne, a to na nájmu.

To už teď neplatí. V pondělí byl přijat na jednání rady města, kde tuto situaci znovu 
vyložil. Rada náhle prozřela, následně pak prodloužila splatnost nájmu do konce 
března, tedy do doby po rozhodnutí zastupitelstva o přidělení grantu. Tím rada 
předešla obavám, že by nesplnění bezdlužnosti mohlo být překážkou toho, aby ředitel 
podal žádost o grant," oznámili pak radní.

To se ale nakonec stejně nestane, divadlo včera na webu oznámilo, že do grantu 
nepůjde. Čepek totiž upozorňuje třeba na tuto další problémovou podmínku: uvést 
letos v činohře aspoň 120 představení. Za částku 8 milionů to neumím garantovat, to 
nám vydrží tak do září," říká a vypočítává: „Teď jsme měli dotaci od města 9,5 
milionu. Z toho na vznik inscenací jde kolem 800 tisíc. Zbytek jsou mzdy, zálohy, 
prostě provoz. A letos navíc i ten nájem. Loni jsme na něj měli milion zvlášť z jiné 
kapitoly rozpočtu. To už ale letos neplatí a jde to také z těch 8 milionů,“ upozorňuje 
na ještě další finanční problém.

Anekdoty z primátorské lóže
Kvůli všem důvodům v předešlých dvou kapitolách kritizuje celá česká divadelní obec 
ústecké grantové řízení jako nepromyšlené, nekoncepční, ba diletantské. Nemohou se 
ale mýlit? Primátor Mandík pro MF DNES uvedl, že magistrát při vypisování grantů 
využil zkušeností z Prahy, Brna či Olomouce.
Grantový systém hlavního města Prahy je nastaven tak, že granty na následující rok 
jsou vypisovány na jaře roku předchozího. Pro divadla typu Činoherní studio se 
vypisují čtyřleté. Na jaře minulého roku tak Praha vypisovala granty na roky 2015-



2018.

„Vážení pánové, váš krok je tak dva roky v předstihu, než by měl být,“ ohradil se však 
minulý čtvrtek proti Mandíkovu odkazu na Prahu člen tamní grantové komise Štěpán 
Kubišta.
Nebyla by to ale správná fraška, kdyby si město i tak za parametry soutěže nestálo. A 
tak když se MF DNES primátora dotázala, zda tak negativní ohlas i od odborníků radní 
nevyslyší, neuznají chybu a soutěž přece jen pro letošek nezruší, odvětil: Je zvláštní, 
že široká odborná veřejnost nekritizuje za zcela stejný postup ministerstvo kultury, 
které vypsalo dotační řízení pro profesionální divadelní soubory na rok 2014 dne 24. 
1. 2014 s uzávěrkou přihlášek k 28. 2. 2014 a hodlá rozhodnout o přiděleni 
prostředků na rok 2014 v březnu 2014."

To jsou ale tzv. subsidiární granty, tedy podpůrné, na kterých rozpočet divadla 
nestojí, jejich výše se dá spočítat, a tak o ně není třeba žádat dříve, než divadlo získá 
hlavni dotaci od města," podotkl Čepek.

Dějství páté: grande finále
Jak nakonec celá šlamastyka skončí? Těžko odhadovat Možnosti jsou jen dvě: divadlo 
přežije, nebo ne. Ale faktorů, které o tom rozhodnou, je řada. Třeba co udělá správní 
rada, když ředitel Čepek včera oznámil, že žádost o grant nepodá. Rada ho může 
odvolat To by teoreticky pořád ještě nemuselo nic znamenat. Soubor zatím drží, spíš 
než k termínu podání grantu se totiž s nadějí upíná ke 3. březnu, kdy zasedá 
zastupitelstvo.

Pak se ovšem nespokojeným zastupitelům musí povést získat dost spojenců na 
změnu rozpočtu. Naděje na to je. Pro činohru (snad) hraje fakt, že na podzim budou 
komunální volby a politici s tím musí počítat. Stejně jako s tím, že to bude opravdu 
poslední šance divadlo zachránit.

Jiná nebude. Čtvrtého března by ředitel Čepek neměl už žádný další legitimní důvod, 
proč vyčkávat s vyhlášením insolvence. A Činoherní studio by mělo už skutečný 
pohřeb.

„Je to cílená snaha zlikvidovat slavné Divadlo“, tvrdí jedni. „Přímo cíl to být nemusel, 
ale takhle nekompetentní krok k němu může vést,“ varují další. Radní Ústí se brání, 
že o kvalitní činohru stojí, ale současně jsou hluší k názorům, že změna financování 
Činoherního studia byl úlet a měli by ho napravit. Píšou tak příběh o tom, jak třeba i 
skutečně dobrými úmysly dláždí divadlu cestu do pekla.


