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Zpráva 

 

 
   V roce 2018 uvedla Komorní činohra 44 představení, připravila 4 premiéry a dosáhli jsme 

65 % finanční soběstačnosti z pohledu hl. města Prahy. 

 

   Smluvní závazky s hl. m. Prahou jsme sp1nili takto: počet představení na 110%, premiér 

jsme uvedli o 400% více, návštěvnost jsme splnili na 100%. 

 

   Přesto nám byla pro rok 2019 opět snížena výše grantu, a to o 50.000,-Kč.  

 

   V roce 2019 jsme tedy vyslyšeli přání hl. m. Prahy a žádnou premiéru v rámci jednoletého 

grantu neuskutečnili. Přesto máme na rok 2020 grant snížen o dalších 50.000,-Kč  

 

   Protože nám byl od roku 2015 postupně grant snížen o 53%, museli jsme sáhnout 

k úsporným opatřením a z repertoáru stáhnou během roku 2019 6 inscenací, jejichž 

provozování už bylo finančně neúnosné.  

 

    Přitom počet představení v roce 2019 jsme podle smluvních závazků naplnili na 160% a 

návštěvnost jsme splnili na 125%! 

 

   Rok 2019 zahajovala Komorní činohra v Divadle Troníček svou činnost  

s repertoárem her Chaos Miky Millyaha (česká premiéra), Irská kletba Martina Cassely 

(česká premiéra), Dlouhá vánoční cesta domů Pauly Vogel (česká premiéra), Bustet Jesus 

Comix (česká premiéra) Davida Johnstona, Ptáci  Conora McPhersona (česká premiéra), 

Pohasly forbesy Oskara Bábka (světová premiéra), Kolo kolo mlýnský Rajiva Josepha (česká 

premiéra), Máma říkala, že bych neměla Charlotte Keatley, Neslušní Pauly Vogel (česká 

premiéra) a Bernarda Federica Gacíi Lorcy. 

 

   Derniéry se dočkaly inscenace Chaos, Irská kletba, Bustet Jesus Comix, Ptáci, Pohasly 

forbesy a Bernarda.   

 

   Zúčastnili jsme se Mezinárodního divadelního festivalu SLAVIA 2019 v srbském 

Bělehradu, odkud jsme si za prezentaci inscenace Neslušní přivezli hlavní cenu, Cenu 

Dona Quijota. 

 

Se stejnou inscenací jsme účastnili Festivalu židovské kultury Teplický CIMES. 

 

   23. listopadu proběhla v rámci Individuální účelové dotace premiéra inscenace 

Anýzové jablko/Orten. 

 

Inscenace byla vyprodukována za 50.000,-Kč, které KoČ udělil Výbor pro kulturu ZHMP.    

         

   Přestože odborný hodnotitel žádosti, Mgr. Vlastimil Ježek, „neviděl žádný důvod k podpoře 

projektu“ a akci „doporučil nepodpořit“, což Výbor pro kulturu ZHMP odsouhlasil, byla 

nakonec KoČ na protinávrh externího člena výboru Mgr. Jana Laciny přiznána IÚD ve výši 

50.000,-Kč. A tak se Komorní činohra, jako jediné divadlo v Praze, pustila do dramatické 

vzpomínky na českého židovského básníka Jiřího Ortena v roce jeho stého výročí narození. 

Záměry inscenátorů sice musely být redukovány s ohledem na finanční možnosti, přesto však 

zůstalo toto inscenované čtení kombinované s hereckou akcí v repertoáru KoČ a začínají na 



ně chodit středoškolští diváci. Z jeviště uslyší nejen dopsaný fragment Ortenovy dramatizace 

Anýzového jablka, zarámovaného Ortenovou korespondencí s životní láskou, ale také jeho 

krásnou Sedmou Elegii.     

 

   Inscenační tým ve složení Jiří Bábek, režisér, Ľubica Bábek Melcerová, scénografka a  

Zdeněk Dočekal, hudební dramaturg a korepetitor, začal s herci a herečkami Matoušem 

Zahem, Barborou Kostkanovou, Jaroslavem Somešem, Ivanou Machalovou a Kateřinou 

Hruškovou, zahájil zkoušky 2. října 2019. Premiéra byla stanovena, a nakonec se také 

uskutečnila, 23. listopadu 2019. S ohledem na „výši“ dotace a skutečností, že v inscenaci hrají 

profesionální herci, nelze jednoduše stanovit harmonogram projektu. Herci se s režisérem 

inscenace scházeli během uvedeného období v nejrůznějších časech a dnech týdne, včetně 

sobot a nedělí. 

    

    V adventním období jsme již pátým rokem uváděli inscenaci hry Pauly Vogel Dlouhá 

vánoční cesta domů 

 

   Činnost Komorní Činohry byla v roce 2019 zajištěna grantem hl. m. Prahy, grantem 

městské části Praha 1, Grantem Státního fondu kultury, společnostmi EVERESTA, BBA 

Group, výnosy z představení, výnosy z poskytovaných služeb (smlouvy o reklamě), darem, 

rezervním fondem.                                                                  

      

 

   Finanční krytí činnosti: 

 

Granty z veřejných zdrojů             610.000,- Kč ( 48 %) 

Příjmy z vlastní činnosti                668.968,- Kč (52 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Účetní závěrka 2019 

  

 
 

Celkové náklady – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Nájem prostorů    348.662 
Honoráře umělců            633.520 
Autorské poplatky      38.146,18 
Ostatní osobní náklady    130.000 
Spotřební materiál      50.200,76 

Služby       42.383,13 

Cestovné a ubytování      36.056 

C E L K E M             1.278.968,07 

 

Celkové příjmy – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Z obecních rozpočtů     540.000 
Ze státního rozpočtu     120.000 
Tržby za představení               336.995 
Tržby ze zájezdové činnosti      67.000 
Ostatní poskytované služby (smlouvy o reklamě)                 160.000 
Dar fyzické osoby      30.000 
Ostatní (vrácené zálohy, bankovní bonusy, vlastní vklad)      24.973,07 

C E L K E M                                 1.278.968,07  

 

 


