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Zpráva 

 
   V roce 2015 uvedla Komorní činohra 73 představení, připravila 2 premiéry, měla      74 % 

návštěvnost a 64,5 % finanční soběstačnosti z pohledu hl. města Prahy. 

 

   Rok 2015 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, Skromnost Rafaela Spregelburda (česká premiéra), Chaos Miky 

Millyaha (česká premiéra), Harmonie Miky Millyaha (česká premiéra) a Penalopa Endy 

Walshe (česká premiéra).  

 

   17. 4. 2015 jsme se zúčastnili divadelního festivalu v Komárově s představením 

inscenace Chaosu. 

 

         

  
 19. března proběhla derniéra inscenace hry Dušana Vicena Chopin v porcelánu.  

 

      
  
   Máša Málková byla za herecký výkon v roli Klavíristky v širší nominaci na  

Cenu Thálie 2011.      
   Hru slovenského autora jsme uvedli ve světové premiéře. Text získal III. místo v dramatické 

Soutěži Alfreda Radoka 2005. 

 
     6. května proběhla derniéra inscenace hry Pauly Vogel Jak jsem se učila řídit 

 

      
   25. května jsme v české premiéře uvedli hru Martina Caselly Irská kletba.        

     

   Humorný a zároveň dojemný příběh Irů, kterým se rozplývá vidina amerického snu pro 

fatální „prokletí“ týkající se toho, kde jsou muži nejzranitelnější. Komedie o malém velkém 

problému se dočkala velkého ohlasu v New Yorku, Bostonu, na Floridě, v Londýně, Dublinu 

a Edinburghu. 

   Text hry přeložil pro KoČ Oskar Bábek. Režisérem inscenace je Jiří Bábek, autorkou 

výpravy Ľubica Bábek Melcerová, autorem scénické hudby Zdeněk Dočekal. Autorem textu 

písně je Robin Král. Hrají: Štěpán Benoni, Zdeněk Velen, Radek Valenta, Lukáš Král a Jan 

Teplý.     

 

 

 



Autor Irské kletby Martin Casella se české premiéry v Praze osobně zúčastnil! 

 

                                           
 
 

Mediální výstupy… 
 

Komorní činohra uvedla v pražském Divadelním klubu Troníček premiéru inscenace Irská 

kletba v režii Jiřího Bábka. Hra amerického dramatika Martina Caselly byla poprvé uvedena 

v roce 2005 na Fringe festivalu v New Yorku, kde byla oceněna jako nejlepší dramatický text. 

Jde o humorný a zároveň dojemný příběh amerických Irů, kteří se snaží vyrovnat s fatálním 

prokletím. Týká se velikosti jistých, pro muže velmi choulostivých partií. Na českou premiéru 

se přijel podívat i sám autor, který je nejen uznávaným scénáristou a dramatikem, ale také 

hercem. Zahrál si mimo jiné i v kultovním snímku Poltergaiste. Svoji uměleckou dráhu Martin 

Casella zahájil jako asistent Stevena Spielberga…                              ČRo 3 / Martina Feltlová 

 

První ho má jako pastelku, ten druhý spíš jako koktejlový párek. Bavíme se o velikosti. Třetí 

by toho svého přirovnal k víčku od grapefruitové limonády. Čtvrtý je policista, ano, ten 

"od pohledu plemenný hřebec, který má v pouzdře flusbrok místo pistole". Pět mužů na pódiu 

spojuje jedna věc. Vlastně taková maličkost. Nejspíš už tušíte. Mají… jak to říct? … hodně 

malé pindíky. Pokud vás tohle téma pobuřuje, raději dál nečtěte. A ani nechoďte na hru Irská 

kletba, kterou nastudovala pražská Komorní činohra a která měla předevčírem českou 

premiéru. Dorazil i autor Martin Casella, sympatický prošedivělý intelektuál, kterého jako by 

pořád udivovalo, že se jeho hra na tohle delikátní téma opravdu uvádí na jevišti. "Psal jsem 

to sám pro sebe. Ani na vteřinu mě nenapadlo, že by to opustilo můj šuplík," říká 

s úsměvem…                                                                       Hospodářské noviny / Miloš Čermák 

 

Pětice herců v režii Jiřího Bábka tak vyhrává pomyslnou válku s Casellovým textem Irské 

kletby a ve válce o nic jiného nejde. Já mám většího! Já mám tlustšího! Můj dostřelí dál! Kéž 

by tohle psali v učebnicích historie.                                          Patrik Hlavsa – Literární noviny 

 

Irská kletba je komedií pro diváky s otevřenou myslí a tolerantním náhledem na svět, jelikož 

se jedná o opravdu delikátní téma. Osobně jsem si užila všechny vtipy, náznaky a otevřené 

zpovědi, které dělají ze hry svěží a rychlou komedii, při jejímž sledování zatoužíte, aby 

skupinové sezení trvalo déle.                                                       Helena Herynková – O divadle 

 

Komorní činohra je divadlem, které se ve své tvorbě zaměřuje především na texty v České 

republice doposud neuvedených. V minulosti uvedla v české premiéře hry takových autorů, 

jako jsou Martin McDonagh, Sam Shepard, David Mamet, Dušan Vicen, Rafael Spregelburd, 

Mika Myllyaho, Endda Walsh a jiní. Také nejnovější kousek v repertoáru Komorní činohry se 

na českém jevišti objeví poprvé. Tentokrát jde divadelní hru amerického dramatika Martina 

Caselly. Chystaná Irská kletba je nejznámější Casellovou hrou.                   H. H.- Superrodina 

 



        
    

 
   29. listopadu jsme v české premiéře uvedli hru Pauly Vogel Dlouhá vánoční cesta 

domů.   
 

    Hra renomované americké dramatičky Pauly Vogel je sondou do emocionálního života 

jedné rodiny a využívá loutek a prvků japonského divadla bunraku, i když autora sama říká, 

že jde naopak o „nepochopení bunraku člověkem ze Západu“. Loutky představující tři děti 

mají na jedné straně zcizující efekt, na druhé straně výpovědím dodávají působivost. Herci, 

kteří je vedou, v jednom okamžiku vstoupí do děje jako dospělé postavy dětí o pětadvacet / 

patnáct let později. Velkou část děje nesou vypravěči, muž a žena, kteří hovoří podle situace 

za kteroukoli z postav, podobně jako „řecký chór“ v jiné hře Pauly Vogel Jak jsem se učila 

řídit. 

 

Text hry přeložila pro KoČ Lenka Kapsová. Režisérem inscenace je Jiří Bábek, autorkou 

výpravy Ľubica Bábek Melcerová, autorem scénické hudby a korepetitorem Zdeněk Dočekal. 

Autorem textu písně je Robin Král. Hrají a zpívají: Zdeněk Velen, Ivana Machalová, Diana 

Šoltýsová, Kristýna Hlaváčková, Jiří Böhm, Lukáš Král a Zdeněk Dočekal. 

 

   Vznik inscenace byl podpořen grantem Americké ambasády v Praze, grantem Státního 

fondu kultury a grantem městské části Praha 1. 

 

Inscenace je připravena k reprízování také pro adventní období v dalších letech. 

 

 

Mediální výstupy… 

 
… Tak herci dokážou evokovat atmosféru, v níž se sice zasmějeme, ale zároveň nás z osudů 

protagonistů a rozpadu rodiny, kterému přihlížíme, mrazí. V rolích otce a matky se 

představují Zdeněk Velen a Ivana Machalová. Nemají to interpretačně příliš snadné. Zatímco 

jeden mluví, druhý mimuje postavu (v tomto se zachovává princip loutkové rozdělené 

interpretace). Vyrovnávají se ovšem se svým úkolem se ctí. Dokážou bez přehánění, jemnými 

detaily v mimice výmluvně ukázat, co se v jejich postavách děje. Trojice dětí, tedy Rebeka 

Diany Šoltýsové, Klára Kristýny Hlaváčkové a Štěpán Jiřího Böhma hrají maňáskovými 

loutkami, které mají navlečené na ruce, a svou mimikou jakoby vytvářeli alter ego loutky. 

V druhé části pak mají možnost v dramatických monolozích ukázat jemnější detaily svého 

herectví. Herecký tým doplňuje bizarní postavou zaskakujícího japonského kněze Lukáš Král, 

který vnáší do představení až mystický humor a absurditu. Takže navzdory celkové ponurosti 

tématu je inscenace svižná a docela zábavná. Navíc pro tuto příležitost zvolila Komorní 

činohra útulnější sezení u stolečků, kde svítí svíčky a pro diváky je tu přichystáno vánoční 

cukroví. Právě tahle vnější pohoda vstupuje do kontrastu se situacemi, které jsou spíše k pláči 

nežli k smíchu. Prostě tak, jak to chodí v životě. Pokud nebude vyprodáno, zajděte do 



Troníčku, abyste se přesvědčili, že nejste se svými problémy sami. Což vlastně působí docela 

optimisticky.                                                                                 Jana Soprová – ČRo 3 - Vltava 

 
Divadlo s velkým dozvukem, tak nazval novinku pražské Komorní činohry její šéf a režisér hry 

Jiří Bábek. Při Dlouhé vánoční cestě domů americké dramatičky Pauly Vogelové dlouhou 

chvíli mít nebudete. Tento dramatický kabaret není ani upovídaný, ani přehnaně sváteční. 

Chytne milovníky sarkasmu a odpůrce ježíškovské romantiky. V situačních kontrastech a ve 

zkratce sděluje pravdu o našem pokrytectví a náhlých změnách životního scénáře. 

Soubor uvedl jiný kus téže autorky už před pěti lety, tehdy se jednalo o Pulitzerovou cenou 

ověnčený titul Jak jsem se učila řídit. Dlouhá vánoční cesta domů přináší podobný vtip a 

nadhled, který režiséru Jiřímu Bábkovi konvenuje. „Svobodná práce s časem i prostorem, 

přecházení herce z jedné role do druhé bez pomoci vnějších znaků, záměrná askeze 

scénografie, záměrné zjednodušení a naivita ve věcech, které by svou dokonalostí mohly 

překážet,“ říká a oceňuje účinek představení, jež si divák bez obav pustí k tělu. Princip hry ve 

hře funguje a i publikum na něj záhy přistoupí. …                   Dana Benešová-Trčková - ČT24 

 
… Dlouhá vánoční cesta domů v režii Jiřího Bábka vás zřejmě úplně nenavnadí na sváteční 

čas, ani si nezapamatujete upravenou verzi známé koledy. Myslím ale, že si domů odnesete 

uhrančivý pocit, že jsou v životě důležitější věci než přecpané břicho a drahé dárky. Někdy je 

totiž nejdůležitější sounáležitost a láska, která má moc vyléčit i leckterý neduh nejedné rodiny. 

Helena Herynková - iDNES.cz 

 

Tohle přesně od divadla očekávám. Civilní reflexi, která divákovi poskytne prostor ke katarzi. 

A pokud navíc člověk za tím vším cítí, vidí a slyší snahu zvládat své řemeslo co nejlíp, tak není 

co řešit. Tohle byl asi nejupřímnější a tím pádem i nejpříjemnější začátek adventu, který jsem 

dosud zažil. Děkuju. 

 

Inscenačně nesnadno uchopitelný text se v KoČ dostal do správných rukou. Díky vnímavé 

režii a podobně naladěné šestici herců totiž vznikla poměrně intenzivní podívaná, která diváky 

provezla nejen vánoční cestou domů, ale třeba také k dospělosti, prozření, nebo aspoň ke 

znovu si uvědomění, co jsou to opravdové životní hodnoty. V této době se jedná o velmi 

záslužný čin! Herci též u mě pracovali s maňásky, kteří inscenaci dávali další rozměr, 

podobně jako autorem Z. Dočekalem živě interpretovaná příjemná hudba. A ještě malá glosa 

na závěr: Nejvíc na mě zapůsobil závěrečný výstup J. Böhma. 

 

Inscenace oplývající neotřele působivou poetikou, jejímž prostřednictvím se dočkáme 

vyskloňování významu slova rodina ve všemožných, ryze dojemných i těch drsnějších pádech 

a souvislostech, navíc v čase emocí zjitřených a rozvibrovaných tak specificky, jak to jen 

vánoční atmosféra svede. Tuhle cestu za prožitkem doporučuji nepropásnout. 

 

Nepříliš růžová rodinná situace, jedna nevydařená vánoční návštěva a cesta z ní. Dost dlouho 

se zdá, že půjde o celkem banální a možná lehce zdlouhavý vánoční příběh. Použitím skoků v 

čase však přijde překvapivá pointa. Divák se dočká velkého překvapení a dostane možnost 

vážně se zamyslet nad odpovědností a důsledky lidského jednání. Tvůrci a herci zdárně 

zprostředkovali, co se autorka snažila sdělit. Inscenace po pozvolném rozjezdu postupně 

nabere nečekanou sílu. Pomáhá i živý hudební doprovod, zpěv koledy na závěr má ve vhodně 

zvoleném aranžmá správný mrazivý podtext. 

 

Musím přiznat, že mě to příjemně překvapilo. Zprvu docela úsměvná vánoční historka jedné 

rozhádané rodiny se postupně rozvine do vcelku nečekaných rozměrů. Pěkně zde ilustruje, že i 



ve zdánlivě ztracené situaci je možné nelézt naději a porozumění. Celkově opravdu pěkně 

napsaná hra, kterou se zde povedlo dobře zrealizovat. K tomu kvalitní herecké výkony, na 

nichž je to primárně vše postaveno. Líbila se mi hlavně I. Machalová, K. Hlaváčková a J. 

Böhm.                                                                                                                           i - divadlo 

 

    
V roce 2015 začala Komorní činohra vydávat Komorní občasník, jehož prostřednictvím 

informuje své diváky a potenciální diváky o dění v divadle. 

 

             
 

 

 

 

 

   Činnost Komorní Činohry byla v roce 2015 zajištěna grantem hl. m. Prahy, grantem 

Státního fondu kultury, grantem městské části Praha 1, grantem Ministerstva kultury Irské 

republiky, grantem Americké ambasády v Praze, společnostmi EVERESTA, BBA Group, 

INBOOX, finskou agenturou TINFO, výnosy z představení, výnosy z poskytovaných služeb 

(smlouvy o reklamě), darem, rezervním fondem, vlastním vkladem.                                                                 

      

 

   Finanční krytí činnosti: 

 

Granty z veřejných zdrojů             960.000,- Kč ( 51%) 

Příjmy z vlastní činnosti                913.891,- Kč (49 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Účetní uzávěrka 2015 

  

 
 

Celkové náklady – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Nájem prostorů 323.000 
Honoráře umělců 804.800 
Autorské poplatky 162.085,29 
Ostatní osobní náklady 198.692 
Výprava inscenací (scéna, kostýmy, rekvizity) 105.176 
Kancelářské potřeby   11.798,9 
Ostatní provozní náklady   25.367,9 
Drobný hmotný majetek   24.529 
Spotřební materiál   10.338,4 
Propagace (grafické práce a tisk plakátů a programů) 179.904,9 

Opravy, čištění, půjčovné (nářadí, nástroje)     4.855,63 

Spoje     2.445 

Cestovné a ubytování   24.399,12 

Bankovní poplatky     7.117 

C E L K E M 1.884.509,14 

 

Celkové příjmy – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Z obecních rozpočtů   885.000 
Ze státního rozpočtu     75.000 
Tržby za představení  529.126,02 
Smlouva o reklamě     70.000 
Zahraniční zdroje    49.728 
Vlastní vklad  210.000 
Dar fyzické osoby    30.000 
Bankovní bonusy      2.037 
Ostatní (poskytované služby)    23.000 

C E L K E M 1.873.891,02 

 


