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Zpráva 

 
   Rok 2012 zahajovala Komorní Činohra na Malé scéně Divadla pod Palmovkou svou 

činnost s repertoárem her Návrat pana Leguena Jeana- Christopha Barca (v české 

premiéře), Pacient doktora Freuda a Noc bohů Miro Gavrana (v české premiéře), 

Chopin v porcelánu Dušana Vicena (ve světové premiéře) a November Davida 

Mameta (v české premiéře). Inscenace hry Návrat pana Leguena měla v březnu 2012 

derniéru. 

   
   V říjnu se uskutečnila obnovená premiéra hry americké autorky Pauly Vogel Jak 

jsem se učila řídit. Text pro Komorní Činohru přeložila Lenka Kapsová a KoČ hru 

jako první pražské uvedení poprvé hrála v roce 2010. Potom však pro mateřské 

povinnosti hlavní představitelky muselo být uvádění inscenace přerušeno na téměř dva 

roky.  Ve výpravě Ľubici Bábek Melcerové, v hudební dramaturgii Zdeňka Dočekala a 

v režii Jiřího Bábka hrají Kristýna Hlaváčková, Anna Fixová, Ivana Korolová, Matouš 

Ruml a Jiří Bábek.  
    

   V prosinci proběhla česká premiéra inscenace hry současného finského dramatika 

Miky Myllyaha Panika. Hru pro Komorní Činohru přeložil mladý překladatel Otto 

Kauppinen. Překlad byl financován finskou agenturou TINFO, která se zabývá 

podporou překladů finské dramatiky v zahraničí. Náročnou inscenaci s použitím 

audiovizuální techniky s herci Lukášem Králem, Zdeňkem Velenem a Václavem 

Vašákem připravili scénografka Ľubica Bábek Melcerová, hudební skladatel Zdeněk 
Dočekal a režisér Jiří Bábek. Autorem a výrobcem televizních vstupů je Jiří Zeiner 

(Fair Film). 

 

Komorní Činohra uvede inscenaci Panika 11.11.2012 

Na 3. prosince 2012 připravuje Komorní Činohra na Malé scéně Divadlla pod 

Palmovkou českou premiéru inscenace hry Panika finského autora Miky Myllyaha. 



Panika je první částí dramatické trilogie a Myllyaho ji napsal v roce 2005. Od té doby 

byla přeložena do několika evropských jazyků: angličtiny, němčiny, francoužtiny, 

ruština a bulharštiny. Pro Komorní Činohru převedl text do českého jazyka mladý 

brněnský překladatel Otto Kauppinen. 
Panika je inteligentní, hořká finská hra, oscilující mezi psychoanalytickým dramatem 

a komediálním sitkomem. "Může dnes muž být ještě mužem? Co od mužů očekává 

společnost? Je muž schopný vyznat se ve svých citech? Může být muž zároveň citlivý 

a úspěšný?"Do brilantní mužská komedie o neurózách dnešních třicátníků obsadil režisér Jiří 

Bábek Lukáše Krále, Zdeňka Velena a Václava Vašáka. 

Uvedením této hry pokračuje Komorní Činohra v představování tvorby současbých 

evropských dramatiků, jako jsou např. Miro Gavran, Dušan Vicen, David Gieselman, Kórnel 

Hamvai nebo Přemysl Rut. Premiéra Paniky se uskuteční 3.12.2012.             zdroj: Divadlo.cz 

 

   Ve sledovaném období pokračovala Komorní Činohra v uvádění originálních, 

tematizovaných inscenovaných písňových pořadech cyklu Okolostolalala 

v dramaturgii a režii Přemysla Ruta. V roce 2012 byly uvedeny tyto pořady:  

 
Zpěvník George Gershwina 

Autorem výroku „Všecko musí bejt napadnutý“ je Jaroslav Ježek, ale jeho známější, nicméně 

v tolika ohledech spřízněný americký kolega by s ním nejspíš souhlasil: právě své okamžitě 

rozpoznatelné, nezaměnitelné hudební nápaditosti vděčí za to, že jeho písničky po celé století 

vystřídaly tolik stylových, interpretačních převleků – a pořád zůstávají samy sebou.  

Přemysl Rut, Markéta Potužáková, Martina Kafková a comp. 

 

Písně čili Songy, ne však Šansony Bertolta Brechta    

Morytát o Mackie Messerovi zná každý. Baladu o svedených dívkách nikdo. A mezi těmito 

dvěma krajnostmi – mezi popularitou hraničící s populismem a experimentem riskujícím 

neporozumění je rozepjato Brechtovo divadelní dílo, přeplněné příběhy, postavami, 

ponaučeními – i písničkami. Z nich tentokrát vybereme ty, k nimž skládal hudbu Kurt Weill, a 

ty, které zhudebňoval básník sám. Hrají a zpívají: P. Rut, M. Potužáková, M. Kafková, V. 

Slunéčková a Z. Dočekal 

 

Brumendo čili Písně širé Rusi    

Podmanivost, ba sex-appeal bolavé duše, zpívající zavřenými ústy v mollových tóninách 

působila vždycky i na český sluch nezávisle na tom, kdo právě v Rusku vládl a co to pro nás 

mohlo znamenat. Hrají a zpívají: P. Rut, M. Potužáková, M. Kafková a M. Šiková. 

    

Haťapaťa čili Písně lidu pražského 

Je až nespravedlivé, že teprve při víc než padesátém setkání okolo stolalala vzpomeneme si na 

písničky, které zvlášť tady, v Libni a Vysočanech, bývaly doma. Inuale! Hrají a zpívají: P. 

Rut, M. Potužáková, M. Kafková, V. Slunéčková a M. Šiková. 

 

Písničky Vodňanského a Skoumala 

Vodňanský a Skoumal psali spolu písničky téměř od počátku šedesátých let, obecenstvo je 

však vzalo na vědomí až v roce 1969, když v Činoherním klubu uvedli „večer písní, textů a 

definic“ S úsměvem idiota. Napětí mezi intelektualitou a stupiditou, jež je charakteristické pro 

jejich poetiku, ukázalo se najednou jako příznačné pro životní pocit nadcházející 

„normalizace“ a učinilo z některých písní V+S (Maršálové, Večerní požár, S lidojedem aj.) 

klíčová podobenství té doby. P. Rut, M. Potužáková, M. Kafková, M. Šiková 

 



Český jih a Šumava podle Karla Weise 

Karel Weis byl patrně poslední z velkých sběratelů českých písní, který ještě měl co vytěžit z 

paměti lidu. Jeho obšírná a bohatě komentovaná sbírka vznikala (zčásti z dřívějších zápisů) v 

letech 1928 – 1941 a zachycuje nejen písně lidové, ale i zlidovělé, z nichž ty nejstarší 

pocházejí ze šestnáctého a nejmladší z dvacátého století. Hrají a zpívají: P. Rut, M. 

Potužáková, V. Slunéčková, M. Kafková, a M. Šiková.                            

 

Písničky Pavla Kopty 

Díky Pavlu Koptovi zdomácněl u nás nejeden světový šlágr a hlavně šanson, zároveň však se 

v té rozmanitosti poněkud rozplývá Koptův textařský rukopis, vycházející vstříc jednou 

Gershwinovi, jindy Brelovi a dalším autorům, kteří se o jeho podílu na svém úspěchu ani 

nedozvěděli. Pokusíme se z těch rozptýlených písní rekonstruovat podobu jednoho 

z nejvýraznějších českých textařů. Hrají a zpívají: P. Rut, M. Potužáková, V. Slunéčková, M. 

Kafková, a M. Šiková.                                                                              

 

Jan Jeník z Bratřic aneb Múza prostořeká    

Rádi bychom, aby se okolo stolalala postupně dostalo na všechny velké sběratele písní u nás, 

neboť bychom bez nich neměli představu nejenom o českých (a moravských) písních 

lidových, ale ani inspiraci k mnoha písním autorským, a to až do současnosti. Jan Jeník z 

Bratřic patří ke sběratelům nejstarším (žil v letech 1756 až 1845) zároveň však k 

nejmodernějším (písně zaznamenával tak, jak je z úst lidu slyšel). Hrají a zpívají: P. Rut, M. 

Potužáková a M. Šiková 

 

Písničky a rukopisy Václava Hanky   

Václav Hanka má špatnou pověst padělatele, zatímco by mohl mít ze stejných důvodů tu 

nejlepší pověst úspěšného mystifikátora. Ať tak či tak, ve stínu za pověstnými rukopisy 

zůstala ta část jeho díla, pod kterou se podepsal vlastním jménem, mimo jiné i jeho půvabné 

písně. Hrají a zpívají: P. Rut, M. Potužáková, M. Kafková a V. Slunéčková. 

                                                                                                                  
České blues 

Jistěže české blues vychází z toho amerického, od počátku se však vyvíjelo po svém; zčásti i 

proto, že čeští autoři dlouho nerozlišovali blues od jiných jazzových projevů, hlavně však 

proto, že blues není jen forma, ale taky nálada, jíž tu a tam propadali velmi rozmanití čeští 

autoři od třicátých let minulého století až dodnes. Bezděky tak napsali malé dějiny tohoto 

žánru u nás. Hrají a zpívají: P. Rut, M. Potužáková, M. Kafková a comp. 

 

Křest knihy Orchestrion v hlavě    

Česká písnička mezi poezií a divadlem Na klavíru Malé scény bude tentokrát připravena 

obsáhlá antologie české autorské písně od národního obrození do roku 1989, která s nápěvy, 

harmonickými značkami a komentářem právě vyšla v nakladatelství Vyšehrad. Zpívat a číst 

vám z ní bude její editor Přemysl Rut s M. Potužákovou a M. Kafkovou. Knihu představíme 

zároveň s další Rutovou knihou Pro rozhlas (a proti němu), kterou vydávají nakladatelství 

AMU a Brkola. Obě knihy bude možno po představení koupit za zvýhodněné ceny. 

 
Měli jsme státeček jako ten šáteček 

O tzv. mnichovské dohodě (přesněji o mnichovském diktátu) bylo od roku 1938 napsáno 

nejen mnoho knih, leckteré dokonce ve verších, ale taky spousta písniček, bojovných 

i uplakaných, skládaných z lásky k vlasti i pro peníze. Do žádných čítanek a retrospektiv se 

nedostaly a od krátkého času své konjunktury se ozvou poprvé až Okolo Stolalala. Hrají 

a zpívají: P. Rut, M. Potužáková, M. Šiková a Z. Dočekal. 



Duely a duety 

Milostné dvojzpěvy vášnivé, laškovné, něžné, hašteřivé, sladké, hořké, drsné, nesmiřitelné, 

cudné i nestoudné, staré i nové, lidové i artificielní, známé i zapomenuté. Dvě srdce v tří (i 

čtyř!) čtvrtečním taktu! Hrají a zpívají: M. Kafková, P. Rut, M. Potužáková a spol. 

 

Hrobové ticho 

Od doby, co se pod okny našich příbytků neubírají stříbrně černí koně zapřažení do 

pohřebního vozu a za nimi hlouček takřečených mrchotrubců, vytratily se z naší paměti i 

pohřební písně, o hřbitovní lyrice ani nemluvě. Obojího si dopřejeme okolo stolalala v 

dušičkovém soumraku prvního listopadového dne. Hrají a zpívají M. Šiková, P. Rut, M. 

Potužáková a spol.  

 

Georges Brassens 

V češtině se pro něj hodí spíš slovo písničkář než šansoniér: žádné vzrušené parlando ani hlas 

nalomený tíhou životní tragiky. Brassens se ovládá, jako autor i jako interpret zachovává 

formu a nikdy ho neopouští smysl pro humor. U nás je z velkých francouzských písničkářů 

asi nejméně známý, ačkoli měl štěstí hned na dva skvělé překladatele: Pavla Koptu a Jiřího 

Dědečka. Hrají a zpívají: P. Rut, M. Potužáková, M. Kafková a spol, jako host J. Dědeček.                                                                                                               

    

   V roce 2012 měla Komorní Činohra v plánu uvést ještě inscenace dvou her Přemysla 

Ruta, obě v režii autora. Tou první měla být inscenace převyprávě-ných, méně 

známých pověstí a bájí pod názvem Strašlivé Čechy, děsná Morava, zaměřená 

především na mladého diváka, tou druhou dramatický apokryfní text Tristan a Isoldy. 

Pro vážnou zdravotní indispozici a následnou hospitalizaci Přemysla Ruta jsme však 

museli jejich premiéry posunout do roku 2013. 

 

   V průběhu roku hostovaly v Komorní Činohře amatérský soubor Natěsno Plusmínus 

s inscenacemi Hovory o … Ondřeje Krause a Komponovaný večer na téma staré dobré 

anglické detektivky, studenti KATaP Divadelní Akademie Múzických Umění 

s představením Postel s nebesy a divadelní představení Osamělé večery Dory N. 

autorky Mileny Štráfeldové, redaktorky Českého rozhlasu.  

 

   Činnost a provoz Komorní Činohry byla v roce 2012 zajištěna grantem hl. m. Prahy, 

grantem Státního fondu na podporu kultury, společnostmi Kolektory Praha a.s., 

EVERESTA, BBA group, finskou agenturou TINFO, tiskárnou Kafka, smlouvou o 

reklamě z podnikatelského sektoru, darem soukromé osoby, výnosy z představení a 

pronájmů divadla, vlastním vkladem. 

 

   V roce 2012 uvedla Komorní Činohra 67 představení (165 %UR) pro 3.543 diváků, 

dosáhla 75 % skutečné návštěvnosti (107%UR)  a 72% finanční soběstačnosti 

z pohledu města. 

 

Plnění výkonnostních kritérií HM Prahy:  
 

Smluvní plnění překročila Komorní Činohra ve všech sledovaných aspektech činnosti. 

V roce 2012 jsme výkonové ukazatele naplnili takto: počet produkcí 165%,  

návštěvnost 114%, finanční soběstačnost 72%.                                                                                                                                            

 



Účetní uzávěrka 2012 
 

 
 
  

Celkové náklady – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Nájem hracích prostorů 232.530 
Honoráře umělců 395.447 
Autorské poplatky   30.158 
Ostatní osobní náklady   53.800 
Výprava (scéna, kostýmy, rekvizity) 174.659 
Kancelářské potřeby     5.387 
Spotřební materiál         661 
Drobný hmotný majetek   10.615 
Propagace (grafické práce a tisk plakátů a programů)   33.666 

Drogistické zboží (toaletní, hygienické a prací potřeby)     5.821 

Pronájem pianina     7.370 

Spoje   10.057 

cestovné   12.233 

C E L K E M 972.404 

 
 

Celkové příjmy – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Grant hlavního města Prahy 2012 270.000 
Tržby za představení 232.404 
Smlouva o reklamě  200.000 
Sponzorské dary   30.000 
Členský vklad   40.000 
Pronájem   55.000 
Granty dalších subjektů 145.000 

C E L K E M 972.404 

 


