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Základní data sdružení 

 
Název:    Komorní Činohra o.s.     

Sídlo:     Třeboradická 1077/16, 182 00 Praha 1      

Spojení:   tel.: 776379836 

                 i-mail: info@komornicimnohra.cz    

IČ:      66004675    

DIČ:      CZ6004675  

Právní forma: občanské sdružení 

Předmět činnosti: pořádání veřejně přístupných divadelních produkcí s     

                             komplexním servisem služeb spojených s takovouto činností 

Řídící orgán:  Výkonný výbor 

                       (Mgr. Jiří Bábek, MgA. Ľubica Melcerová, Zdeněk Dočekal) 

 

 

 

Zpráva 

 
   Rok 2013 zahajovala Komorní Činohra na Malé scéně Divadla pod Palmovkou svou 

činnost s repertoárem her Pacient doktora Freuda a Noc bohů Miro Gavrana (v české 

premiéře), Jak jsem se učila řídit Pauly Vogel, Chopin v porcelánu Dušana Vicena (ve 

světové premiéře), November Davida Mameta (v české premiéře) a Panika Miky 

Myllyaha.  

     

   V květnu uvedla Komorní Činohra dvě nové hry na svůj repertoár. Tou první byla 

inscenace režiséra Martina Vokouna Žena a megera irské dramatičky Mariny Carr. 

Pražští diváci v ní mohli vidět Dianu Šoltýsovou, Mášu Málkovou, Kateřinu Fixovou a 

Daniela Bambase. Scénografkou představení byla Agnieszka Oldak – Pátá. 

 
Přiznávám slabost ke hrám dramatičky M. Carr. Její příběhy s sebou nesou jistou naturalistickou linku, 

pohybují se na hranici mystična, a přitom jsou plné velkých lidských emocí. Režisér M. Vokoun 

výborně pracoval jak s atmosférou tajemna, tak s gradací textu. Rozhovor umírající Ženy a jejího alter 

ega Megery se postupně zintenzivňuje na maximum, D. Šoltýsová a Máša Málková si nezůstávají nic 

dlužny, jejich nelítostný duel je herecky naprosto vyrovnaný. Za vrchol inscenace považuji hádku 

těsně před závěrem, v níž dominuje On v podání D. Bambase. Titul, který stojí za vidění.   

                                                                                                                                        Jiří Landa, i-dnes 

 

   Druhým květnovým inscenačním počinem byla česká premiéra inscenace hry 

Skromnost současného argentinského dramatika Rafaela Spregelburda. Ve výpravě 

Ľubici Bábek Melcerové, v hudební dramaturgii Zdeňka Dočekala a v režii Jiřího 

Bábka hrají Ivana Machalová, Monika Zoubková, Zdeněk Velen a Lukáš Král. 

 

   Na přelomu května a června pak došlo k zatopení sklepních prostorů Divadla pod 

Palmovkou, kde bylo poničeno technické zázemí elektroinstalace, vzduchotechnika, 

topné zařízení. Komorní Činohra urychleně našla náhradní prostor pro realizaci svého 

projektu v nově vzniklém Divadelním klubu Troníček ve Vladislavově ulici 22.  Tady 

15. října zahájila prvním představením novou kapitolu své existence.  

 



   Na prosinec roku 2013 byla naplánována, opět v české premiéře, inscenace hry 

současného finského dramatika Miky Myllyaha Chaos. Jde o druhou část dramatické 

trilogie. První část, Panika, uvedla KoČ v prosinci 2012, třetí část je nachystána na 

prosinec 2014. Práce dospěly až do generálkového týdne, kde však, pro vážné 

onemocnění v souboru, musely být postaveny. K české premiéře tak došlo 14. ledna 

2014. Hru pro Komorní Činohru přeložil, stejně jak v případě Paniky, mladý 

překladatel Otto Kauppinen. Překlad byl financován finskou agenturou TINFO, která 

se zabývá podporou překladů finské dramatiky v zahraničí. S herečkami Ivanou 

Machalovou, Dianou Šoltýsovou a Kristýnou Hlaváčkovou připravili inscenaci 

scénografka Ľubica Bábek Melcerová, hudební skladatel Zdeněk Dočekal a režisér Jiří 

Bábek.  

 
… Výpravně velice střídmě pojatá inscenace stojí jednoznačně na výkonu všech tří hereček. Dobře 

skáčou z vyprávění do hrané reality, kde dle potřeby klidně i přehrávají. Poměrně palčivé životní téma 

je řešeno se silnou a místy drsnou nadsázkou, která však zdařile balancuje na hraně a nesklouzává k 

pouhé rozchechtanosti. …                                                                                 Tomáš Šťástka MF DNES 

                

   Ve sledovaném období pokračovala Komorní Činohra v uvádění originálních, 

tematizovaných inscenovaných písňových pořadech cyklu Okolostolalala 

v dramaturgii a režii Přemysla Ruta. V roce 2013 byly uvedeny tyto pořady:  

  

Okolostolalala sobě, Písničky Jiřího Jakoubka, Zpěvy, Balada, starší sestra písně 

kramářské, Gloria i gaudium    

 

   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, Sexuální perverze 

v Chicagu skupiny OldStars, Klub Vybrané Kultury s titulem Akt s houslemi.  

 

   Činnost a provoz Komorní Činohry byla v roce 2013 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. 

 

   Plnění výkonnostních kritérií HM Prahy:  
 

Smluvní plnění překročila Komorní Činohra ve všech sledovaných aspektech činnosti. 

V roce 2013 jsme výkonové ukazatele naplnili takto: počet produkcí 140%, premiéry 

300%, počet návštěvníků 182%, procenta návštěvnosti 114%. 

 
   Finanční krytí činnosti: 
 

Granty z veřejných zdrojů             850.000,- Kč ( 60%) 

Příjmy z vlastní činnosti                572.289,- Kč (40 %) 

http://www.radioservis-as.cz/katalog/zbozi.php?detail=130&utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://fortexreality.cz/cz/prodej-nemovitosti/developerske-projekty/rodinne-domy/sumperk-senova-ii/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt


Účetní uzávěrka 2013 
 

 
  

Celkové náklady – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Nájem hracích prostorů 256.672 
Honoráře umělců 589.000 
Autorské poplatky 70.650 
Ostatní osobní náklady 183.850 
Výprava (scéna, kostýmy, rekvizity) 95.792 
Kancelářské potřeby 5.484 
Spotřební materiál 20.229 
Drobný hmotný majetek 22.559 
Propagace (grafické práce a tisk plakátů a programů) 159.292 

Drogistické zboží (toaletní, hygienické a prací potřeby) 6.701 

Pronájem pianina 4.836 

Spoje 971 

Cestovné 6.253 

C E L K E M 1.422.289 

 
 

Celkové příjmy – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Grant hlavního města Prahy 2013 800.000 

Tržby za představení 303.442 

Smlouva o reklamě  125.000 

Sponzorské dary 75.000 

Členský vklad 1.207 

Pronájem 54.950 

Granty dalších subjektů 50.000 

Ostatní (poskytované služby) 12.690 

C E L K E M 1.422.289 
  

 

 

  

 

 

                                                                             

                                                                                     

         


