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Zpráva 

 
   Rok 2014 zahajovala Komorní Činohra v Divadle Troníček svou činnost  

s repertoárem her Pacient doktora Freuda a Noc bohů Miro Gavrana (česká premiéra), 

Jak jsem se učila řídit Pauly Vogel, Chopin v porcelánu Dušana Vicena (světová 

premiéra), November Davida Mameta (česká premiéra), Panika Miky Myllyaha (česká 

premiéra), Žena a megera Mariny Carr a Skromnost Rafaela Spregelburda (česká 

premiéra). 

     

   14. ledna jsme v české premiéře uvedli II. část dramatické trilogie Miky Millyaha 

Chaos. Text hry přeložil pro KoČ Otto Kauppinen; jeho práce byla financována 

grantem finské agentury TINFO.  

   Chaos je drsná komedie o třech ženách kolem třicítky, které ztrácejí kontrolu nad 

svými životy a nakonec skončí v totálním chaosu. Postavy válčí se svými osobními 

problémy, stejně tvrdě jako s necitlivou společností. Svou sílu a odolnost čerpají ze 

svého pevného přátelství a vzájemného pochopení a dokonce i v těch nejkrutějších a 

nejmrazivějších situacích najdou místo pro humor a vtip. Temná komedie plná světla. 

   Divákům se v tomto dramatickém „kabaretu“ představily herečky Ivana Machalová, 

Kristýna Hlaváčková a Diana Šoltýsová. Během února vstoupila do inscenace Monika 

Zoubková. Ta nazkoušela roli Kristýny Hlaváčkové, kterou od divadla na čas odvedly 

mateřské povinnosti. 

   Režisérem inscenace je Jiří Bábek, autorkou výpravy Ľubica Bábek Melcerová, 

autorem scénické hudby Zdeněk Dočekal. 

   Vznik inscenace byl podpořen grantem Státního fondu kultury. 

 
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.             MF Dnes / Tomáš Ščástka 

 
Hra je primárně postavena na hereckých výkonech tří protagonistek. Má-li v ději vystupovat 

muž, ujme se jeho role jedna z dam a nutno podotknout, že každá tuto funkci zvládá bravurně. 

http://fortexreality.cz/cz/prodej-nemovitosti/developerske-projekty/rodinne-domy/sumperk-senova-ii/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt


Přestože je drama inzerováno jako komedie, není v něm nouze o silné momenty a dojemné 

scény, které, byť jsou součástí života každého z nás, zde dostávají jakýsi širší rozměr. 
Generace 21 / Hana Bulejová 

 

Aktuální, opravdu dobře napsaná hra, která trefně poukazuje na některé problémy dnešní 

hektické doby. Stres, přepracování, partnerské problémy...to všechno a mnohem více se v nás 

tak nějak hromadí a až jednou ta hráz přeteče...vznikne takovýto chaos. Ale netřeba se bát 

nějaké náročné hry, naopak je to správně odlehčené, podané s příjemným humorem. Všechny 

představitelky odvádí velmi dobrou práci, nijak nepřehrávají, ba naopak jsou přirozené a ve 

svých rolích přesvědčivé. Musím přiznat, že po odchodu z divadla jsem měl mnohem lepší 

náladu než před ním.                                                                               i - divadlo / Jan Pařízek 

 

Skvěle napsaná hra, která se sympaticky houpe na vlnách tragikomiky všedního dne, 

zobrazuje problémy všem vlastní. Vztahy, práce a z ní plynoucí stres, jednoduše chaos života 

v podání tří přesvědčivých hereček. Palec nahoru.                     i - divadlo / Tereza Szkatulová 

 
Dámy se s přehledem proměňují v další postavy děje, včetně mužských, a společně vytvářejí 

energický příběh o hledání sebe samých, ale vlastně i o tom, že není dobré brát se tak úplně 

vážně. Návštěva představení Komorní Činohry je tak vítanou příležitostí, jak se v divadle 

příjemně pobavit, a zároveň se i trochu zamyslet nad vlastním životem.  ČRo 3 / Jana Soprová 

 

16. března uvedla Komorní Činohra ve spolupráci s mladým stážistou herectví na 

pražské DAMU Jánem Bavalou autorský projekt Pochmurná hra, kterou si Bavala 

napsal ve spolupráci s režisérem inscenace Martinem Vokounem.  

,,Mně nevadí diskuze o lásce, ani o divadle. Já chci jen milovat.“ Básník a dramatik 

Federico García Lorca byl v kruhu svých přátel známý tím, že trpěl velkým, přímo 

panickým strachem ze smrti. Pochmurná hra odkazuje na básníkovy monodramatické 

výstupy z časů jeho působení ve studentské rezidenci v Madridu, kde pobýval 

společně s L. Buňuelem nebo S. Dalím. Inscenoval v nich na jevišti postupný rozklad 

své osobnost a následně svou vlastní smrt. Stejně jako později jeho dramatickými 

postavami i jím zmítaly dva protikladné emoční proudy: vášeň, (související s láskou, 

plodností) a pud smrti.  

   Hráli Ján Bavala, Eliška Navrátilová, ze záznamu Natálie Drabiščáková a Radek 

Valenta, pedagogická spolupráce Radka Fidlerová, dramaturgie, výprava a režie M. 

Vokoun. 

 

  2. listopadu zakončila Komorní Činohra uvedení dramatické trilogie finského autora 

Miky Myllyaha III. částí s názvem Harmonie. Také poslední díl cyklu přeložil Otto 

Kauppinen a jeho práce byla opět honorována z prostředků finské agentury TINFO.  

   Olavi, divadelní režisér, si plánoval dát si v práci pauzu. Jeho poslední projekt ho 

dostal až na pokraj zhroucení, a tak usoudil, že je nejvyšší čas, udělat si prázdniny. 

Olavi ale dostane nabídku na nejlákavější projekt ze všech, a to: režírovat Goethova 

Fausta... Drsná komedie o pokoušení a o pokušení! Završení dramatické trilogie 

Panika - Chaos – Harmonie!    

   V rolích tří protagonistů příběhu se představují Zdeněk Velen, Ivana Machalová a 

Lukáš Král. Režisérem inscenace je Jiří Bábek, autorkou výpravy Ľubica Bábek 

Melcerová, autorem scénické hudby Zdeněk Dočekal. 

   Vznik inscenace byl podpořen grantem Státního fondu kultury.   



   14. – 16. listopadu se principál Komorní Činohry, Jiří Bábek, zúčastnil na pozvání 

Estonské divadelní agentury Dramaweekendu v Tallinnu. Během tří dnů viděl 10 

představení autorského divadla především mladých, nezávislých tvůrců. 

 

   20. prosince se uskutečnila česká premiéra inscenace hry Penelopa irského 

dramatika Endy Walshe. Drama Walsh napsal pro německé divadlo v Oberhausenu, 

které v roce 2010 spolu s pěti dalšími divadly v Porůří inscenovalo rozsáhlý cyklus 

nových her na motivy Homérovy Odyssey. 

   Ithaka, Iónské moře, palčivé slunce. Čtyři muži ve vypuštěném bazénu zápolí o 

přízeň krásné Penelopy... a na obzoru se každou chvíli objeví plachty Odysseovy lodě. 

Svérázné přenesení antického mýtu do současnosti vychází z tradice absurdního 

dramatu, oplývá černým humorem a v dialozích srší ostrovtipem.  

   Hra získala hlavní cenu na Edinburgh Festival 2010.  

   V režii Jiřího Bábka, ve výprava Ľubici Bábek Melcerové a s hudbou Zdeňka 

Dočekala hrají Štěpán Benoni, Zdeněk Velen, Zdeněk Dolanský, Jaroslav Someš a 

Ivana Machalová.  

   Vznik inscenace byl podpořen grantem Irské ambasády v Praze.    

 
Penelopa je typickým walshovským divadelním ohňostrojem. Absurdní drama zde hraničí 

s parodickou verzí sitcomu, dojde i na kabaret a pantomimu, avšak hra zároveň v duchu řecké 

tragédie brzy ohlašuje, jaký že konec to vše musí vzít. K tomu navrch jsou základním 

stavebním kamenem poetické, filosofující monology, které se v posledku táží, zda dnes, v době 

často označované za období krize globálního kapitalismu, je jazyk skutečně vyprázdněný 

a beze smyslu, a zda ještě mohou existovat hluboké city.                                           Divadlo cz. 

 
Komorní Činohra jde nesnadnou cestou, ale podle mého soudu velmi správně – se 

současnými texty oslovit diváka, který je doslova denně mlácen mediální smrští a stále silněji 

existenčními problémy a strachem. Potřebujeme nad tím nadhled, spočinutí, zamyšlení. Když 

se to podaří a aspoň trochu úsměvným způsobem, tím lépe. To jsem si odnesl i včera večer z 

Penelopy.                                                                                         Antonín Pfeifer / ČRo 3 

 

 

 

   Ve sledovaném období pokračovala Komorní Činohra v uvádění originálních, 

tematizovaných inscenovaných písňových pořadech cyklu Okolostolalala 

v dramaturgii a režii Přemysla Ruta. V roce 2014 byly premiérově i v reprízách 

uvedeny tyto pořady: Písničky Jiřího Bulise, Jiřímu Šlitrovi je devadesát let, 

Brumendo aneb Písně širé Rusi, Přemysl si hraje, Večery na slamníku, Písně Bulata 

Okudžavy, Mariánské milování, Písničky E. F. Buriana 

    

 

   Činnost Komorní Činohry byla v roce 2014 zajištěna grantem hl. m. Prahy, grantem 

Státního fondu kultury, grantem Irské ambasády v Praze, společnostmi Kolektory 

Praha a.s., EVERESTA, BBA Group, finskou agenturou TINFO, tiskárnou Kafka, 

výnosy z představení, výnosy z poskytovaných služeb, pronájmem jiným subjektům, 

rezervním fondem. 

 



   Plnění výkonnostních kritérií HM Prahy:  
 

V roce 2014 uvedla Komorní Činohra 71 (142%) představení, připravila 4 (400%) 

premiéry, dosáhla 72 %  (103% UR) návštěvnosti a 41,5 % finanční soběstačnosti. 

 

 
   Finanční krytí činnosti: 
 

Granty z veřejných zdrojů             855.881,- Kč ( 62%) 

Příjmy z vlastní činnosti                510.981,- Kč (38 %) 

 

 

 
 

Účetní uzávěrka 2014 
 

 
  

Celkové náklady – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Nájem hracích prostorů 295.000 
Honoráře umělců 587.200 
Autorské poplatky 66.500 
Ostatní osobní náklady 251.255 
Výprava (scéna, kostýmy, rekvizity) 72.022 
Kancelářské potřeby 9.255 
Ostatní provozní náklady 4.266 
Drobný hmotný majetek 5.428 
Propagace (grafické práce a tisk plakátů a programů) 62.612 

Půjčovné (nářadí, nástroje) 4.572 

Spoje 3.522 

Cestovné 7.020 

C E L K E M 1.368.652 

 
 

Celkové příjmy – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Grant hlavního města Prahy 2013 800.000 

Tržby za představení 319.254 

Smlouva o reklamě  100.000 

Ze státního rozpočtu (grant FK MK) 55.881 

Zahraniční zdroje 41.223 

Rezervní fond 4.288 

Pronájem 19.946 

Bankovní bonusy 2.094 

Ostatní (poskytované služby) 24.176 

C E L K E M 1.366.862 
  

 

 

  


