
Dotazník spolupracujících pořadatelů hudebního divadla Hnedle vedle /dále jen HV/ 

 

Organizace: Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov, 

součást MŠ Abeceda, Blatenská 4879, 430 03 Chomutov 

Odpovídá/funkce v organizaci: Bc. Naděžda Randáčková, zástupkyně ředitelky 

 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV?  
Zajímavé, veselé, inspirující, zábavné 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč?  
S ohledem na ochotu, zábavu, vstřícnost, spolupráce je na vysoké úrovni 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV?  
Ochota, legrace, empatie 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby?  
Být i nadále veselí, zábavní 
 
Kolik let spolupracujete s HV?  
Cca 5 let 
 
Chcete ještě něco dodat?  
Hodně a hodně úspěchů, jásavých a radostných dětských očí a úsměvů. Děkujeme, že jste a že nás 
bavíte  
 

 
Organizace: Destinační agentura Dolní Poohří 

Odpovídá/funkce v organizaci: Ing. Lukáš Pichlík / ředitel 

Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV?  
Pestré, zábavné a divácky velmi oblíbené. S velmi vkusným humorem pořady ušité na míru programu 
či charakteru akce. Vysoká flexibilita při náhlých změnách / komplikacích či náhle nastalých situacích. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Stoprocentně ano! Profesionalita, vstřícnost, oblíbenost u dětí i dospělých. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 

Na stupnici od 1 do 10 dávám 12. 😊 (však vy víte) 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Netřeba změn. Programy i jejich ztvárnění jsou na vysoké úrovni. I když, jak se říká, člověk by měl být 

neustále se sebou nespokojen – jedině tak se může stále zlepšovat. 😉 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Druhým rokem. 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Nemám slov. Zkrátka – „Hnedle, jak jsem vás poznal, jsem věděl, že vás chci vedle sebe na pódiu“. 
Díky!! 



Organizace: Obec Dobrá Voda u Hořic 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Mgr. Jana Němečková, starostka 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV?  
Zábavné pro všechny věkové skupiny 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč?  
Ano, doporučujeme. Program vždy děti i dospělé zaujme, přinese jim něco nového. Nikdo nezlobí, 
nehoní se po sále, protože na to není čas! 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Spolupráce výborná. Co se domluví, to platí. Jedná se o spolehlivého partnera. 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Program by mohl být delší, protože to vždy rychle uteče. 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Sedm let a letos znovu. 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Už se těšíme, až bude první adventní víkend 2020 a přijede Divadlo Hnedle Vedle. Mnoho rodičů se 
ptá, zda zase HV přijede, protože mají rádi jejich krásné písničky, děti se těší na pana Bartáka a 
všichni si užijí program společně jako rodina. 
 

Organizace: Obec Tochovice 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Radek Walter, starosta 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Pro všechny věkové kategorie 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč?  
Doporučoval, hlavně dětské pořady měly velký ohlas jak u dětí, tak u rodičů 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV?  
Spolehlivost a vlastní zvuková, světelná technika = dokonalý servis 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
 
Kolik let spolupracujete s HV?  
Cca. 7 let 
 
Chcete ještě něco dodat?  
Škoda toho DPH, které jako obec nedokážeme odečíst. 
 

 
 
 
 
 



Organizace: Základní umělecká škola Chodov, Kruh přátel hudby 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Jitka Kaprová, DiS., ředitelka školy 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Zábavné, úsměvné, k zamyšlení 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Doporučuji z důvodu spolehlivosti jednání s p. Bartákem 
Nenáročná představení na prostor, osvětlení, technické vybavení sálu. 
Přehledné webové stránky. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Vzhledem k tomu, že pořady objednávám už šestý rok po sobě, jeví se mi spolupráce jako 
chvályhodná 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
6 let 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Přeji divadlu Hnedle vedle spoustu inspirace na nové pořady a mnoho šťastných kilometrů při 
dojíždění za svými diváky. 
 

 
 
 
Organizace: Sedmikráska Žatec z.s. 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Míša Hradcová, předseda 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV?  
Každé představení je originál, vždy je zábava pro děti i dospělé. Živé zpívání, široký hudební 
repertoár, inteligentní humor, vzdělávací programy, které využíváme pro naše děti v MŠ. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
100% ano / profesionalita, spolehlivost, kvalitní služby, příjemné jednání 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Bez problémů 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Nic mě nenapadá 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
10 let 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Minimálně 2 x za rok k nám HV zavítá již deset let a pevně věřím, že dalších deset let bude jezdit . 
 



Organizace: Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Ing. Petr Hybner – ředitel organizace 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Pořady plné radosti, pozitivní energie a inteligentního humoru. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Určitě doporučujeme novým pořadatelům spolupráci s HV a to proto, že koupí za málo peněz hodně 
muziky. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Velice profesionální a pohodová spolupráce. Co se řekne, to bezezbytku platí. 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Členové HV by měli zůstat stejný, jako jsou teď a nadále dělat „kumšt“ se zapálením a pokorou. 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Spolupracujeme intenzivně jedenáct let. 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Přeji HV hodně úspěšných a plodných let na prknech co znamenají svět. 
 

 
 
Organizace: Město Smržovka 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Magda Rajtarová – vedoucí kulturního střediska 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Pořady Hudebního divadla Hnedle vedle jsou plné krásné atmosféry, pohody, laskavého humoru a 
dobré nálady. Při dětských pořadech se vždy baví i dospělí. Úžasná je spolupráce a vtažení publika do 
pořadů. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Jednoznačně doporučuju – vždy rychlé a příjemné jednání a domluva, ochota vyjít vstříc a maximálně 
splnit naše požadavky. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Bezproblémovou a hlavně pohodovou. 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Nevím o ničem, co bych chtěla zlepšit. 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Od roku 2012 – dětské pořady a od roku 2014 pořady pro dospělé (setkání mj. s Ivou Hüttnerovou, 
Y. Přenosilovou, N. Konvalinkovou, L. Vaculíkem, J. Sedláčkovou, H. Křížkovou). 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Doufám a věřím, že principál divadla Tomáš Barták bude mít stále dostatek tvůrčích nápadů, 
optimismu a sil, aby k nám se svými spolupracovníky jezdil ještě hodně dalších let. 



Organizace: Mateřská škola Lidická 44, Most, přísp. org. – odlouč. prac. Komořanská 799, Most 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Ludmila Hawelková, vedoucí odl. pracoviště Komořanská 799, Most 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Jsou veselé, přiměřené věku dětí a velmi dobře organizačně zvládnuté. Děti jsou „vtažené“ do děje. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Ano, s HV je spolupráce o spolehlivosti, profesionálním provedení a vždy nadšení všech dětí i rodičů. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Viz předchozí dotaz + vstřícné jednání, přizpůsobivost podmínkám naší MŠ (prostory, počty dětí, 
počasí…). 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Nemám připomínky. 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Třetím rokem. 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Přání – pevné zdraví všem členům HV. 
 

 
 
Organizace: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Mgr. Jitka Vlková, ředitelka MŠ 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Pořady HV jsou nádherné, poutavé, naučné a plné zážitků a prožitků pro děti i dospělé. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Ano, HV splňuje očekávanou kvalitu a profesionalitu při všech svých pořadech pro děti i dospělé. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Vždy jsme byli maximálně spokojeni. 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Pokračovat ve všem, co již dělají. 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
12 let 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Jsme maximálně spokojeni, těšíme se na další spolupráci a pěkné zážitky s HV 
 

 
 
 
 



Organizace: Město Klášterec nad Ohří 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Ing. Štefan Drozd, starosta města 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Pořady a představení divadla jsou pohlazením po duši. Původně nadšení dětí dnes funguje u 
představení pro seniory i širokou veřejnost. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Doporučil bych velmi zejména proto, že diváci zapomínají na běžné každodenní starosti. Přestože 
někdy přichází na představení zachmuření, odchází s úsměvem na rtech. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Celkově na velmi dobré profesionální úrovni. 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Bohužel mne teď vůbec nic nenapadá. 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Pokud budu hodnotit spolupráci s ohledem na mou funkci, tak to letos bude již pět let. 
 
Chcete ještě něco dodat? 
V Klášterci nad Ohří jsme se spoluprací velmi spokojeni, přeji proto mnoho stejně spokojených diváků 
po celé České republice. 
 
 

 
Organizace: Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Iva Ondejková, ředitelka 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Profesionální, srdečné, živé, přizpůsobené věkovým skupinám a požadavkům. Přijatelné cenové 
relace. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Doporučujeme – profesionalita, spolehlivost. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
CCJ 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Workshopy 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Přibližně 18 let 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Děkujeme, že jste!!! 
 

 



Organizace: 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Bc. Bulínová Karla / zástupkyně ředitelky školy 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Profesionální, akční, zábavné pro děti i rodiče, vždy jak šité na míru. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Určitě ano, jedinečné. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Skvělá. 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Nic mně nenapadá. 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Od roku 2014 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Vždy naprosto dokonalé! 
 

 
 
Organizace: Obec Zahrádky 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Ladislav Chvojka starosta 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Pořady jsou připraveny na profesionální úrovni, zaměřeny na různé skupiny diváků, oceňuji zapojení 
obecenstva hlavně dětí přímo do průběhu vystoupení. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Pan Barták je profesionál umí přizpůsobit program danému obecenstvu. Velice ho baví improvizace, 
tím se pořady stávají velice populárními a užijete si příjemné chvíle 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Úplně jednoduše – co si domluvíte to platí 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
Vždy je co zlepšovat. Rozšíření to je na Vás a složení divadla se může měnit. Za mě jsem spokojen. 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Nevím přesně asi 8.let 
 
Chcete ještě něco dodat? 
Děkuji za spolupráci 
 

 
 
 



Organizace: Městské středisko kultury a sportu 
 
Odpovídá/funkce v organizaci: Mgr. Romana Krůčková / ředitelka 
 
Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Pořady a představení HV jsou plné energie, vždy pobaví děti i rodiče. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Spolupráci s HV je na špičkové úrovni, jsou spolehliví a profesionální. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Výborná spolupráce, je to sázka na jistotu. 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
// 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Cca 8 let. 
 
Chcete ještě něco dodat? 
// 
 

 
 
 
Organizace:  T. J. Sokol Peruc

Odpovídá/funkce v organizaci:  Bc. Lucie Drobná, vzdělavatel

Jak byste charakterizoval/a/ pořady a představení HV? 
Velice zábavné a zajímavé představení pro děti ale i dospělé. Krásné písničky. Dokáže zaujmout 
všechny děti. 
 
Doporučujete novým pořadatelům spolupráci a proč? 
Ano doporučuji. Vyzkoušeli jsme více divadel, ale opět jsme se vrátili k divadlu HV, protože zatím byli 
nejlepší. 
 
Jak byste charakterizoval /a/ celkovou spolupráci s HV? 
Velice dobrá komunikace, vstřícnost a laskavost. 
 
Co mají členové či vedení HV zlepšit, o co rozšířit své služby? 
To zatím nevím. Líbí se mi jak jsou. 
 
Kolik let spolupracujete s HV? 
Cca 5 let 
 

 
 
 
 


