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Zpráva 

 
   V roce 2016 uvedla Komorní činohra 81 představení, připravila 2 premiéry, měla 75 % 

návštěvnost a 56,5 % finanční soběstačnosti z pohledu hl. města Prahy. 

 

Smluvní závazky s hl. m. Prahou jsme sp1nili takto: počet představení na 146%, počet 

premiér na 200%, návštěvnost na 107%. 

 

 

   Rok 2016 zahajovala Komorní činohra v Divadle Troníček svou činnost  

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

November Davida Mameta (česká premiéra), s trilogií Panika, Chaos a Harmonie Miky 

Myllyaha (česká premiéra), Žena a megera Mariny Carr, Penalopa Endy Walshe (česká 

premiéra), Irská kletba Martina Cassely a Dlouhá vánoční cesta domů Pauly Vogel..  

 

   27. ledna jsme se zúčastnili divadelního Grand festivalu smíchu v Pardubicích 

představením inscenace Chaos 

 

                                                      
 

 

     4. února proběhla derniéra inscenace hry Davida Mameta Novembert 

 

                                                          
 

 

 

  17. března jsme se zúčastnili divadelního Festivalu komorních inscenací v Třebíči 

představením inscenace Chaos   
  

 

 

  



    8. dubna jsme se zúčastnili divadelního festivalu Gavranfest v Praze představením 

inscenací Noc bohů a Pacient doktora Freuda. Představení bylo zároveň derniérou.  

 

           
 

Chorvatský dramatik Miro Gavran se derniéry osobně zúčastnil. 

 

 

   21. května jsme v české premiéře uvedli hru Davida Johnstona Busted Jesus Comix.        

     

   Chcete patřit do společenství "Blyštivých šálků"? Tak to musíte hrát v taktu společenské 

pseudomorálky s tím, že jaký part je zadán vám, není podstatné... Hra současného amerického 

autora je napsána podle skutečné události, kdy byl devatenáctiletý autor obscénního komiksu 

perzekuován několikerým způsobem společností, která jej jako autora „inspirovala“. Směšné 

až k pláči! Česká premiéra! Text přeložil Oskar Bábek. Hrají: Ivana Machalová, Máša 

Málková nebo Diana Šoltýsová, Jiří Böhm, Petr Halíček, Lukáš Král a Petr Reif, výprava 

Ľubica Bábek Melcerová, hudba Zdeněk Dočekal, režie Jiří Bábek.     

 

                                          
 

     

   Mediální výstupy…  
 

Režie a herci se zdárně vyrovnali i s prezentací drsných komiksových scének, které 

stylizovaným pohybem, řečí a jednoduchými kreslenými rekvizitami působí spíše příjemně 

komicky, nežli lascivně. Z celého tvaru inscenace máme pocit, jako by se manažerka a Marko 

pohybovali ve světě komicky odporných komiksových postav. Byť herci nemají příliš velký 

prostor rozvinout charaktery postav, jejich karikované rysy načrtávají zručně a suverénně a 

jednotlivé dílky příběhové mozaiky do sebe zapadají přesně a rytmicky vyrovnaně. Takže se 

divák nenudí, naopak se baví, i když ho při tom chvílemi trochu mrazí.      Jana Soprová/ČRo3 

 

http://culture-times.cz/wp-content/uploads/2016/04/foto-040.jpg
http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3634855--david-johnston-busted-jesus-comix--1-950x0p0.jpeg


Jaká témata vás obecně jako autora zajímají? 

  Tahle hra je o konkrétním případu cenzury, k němuž došlo ve Spojených státech amerických 

na začátku 90. let minulého století. K tomuhle tématu jsem se vrátil vícekrát. Vždy se jedná o 

postavy, které mají jiný pohled na realitu, než je běžné. Zajímá mě, jak se k těmto jedincům 

chováme, jak reagujeme na jejich vnímání světa, které se neslučuje s tím naším. Některé hry 

jsou o politice, ale za politického autora se nepovažuji. Vždycky mě víc zajímaly názory lidí 

než politické ideje. Ale mnoho z této oblasti proniká i do mých her. Zejména v této, v Busted 

Jesus Comix, v níž se jedná o konflikt mezi uměleckým výrazem a cenzurou. 

Martina Feltlová/ČRo3 

 

Mé celé hodnocení by se mohlo nést zejména ve chvalozpěvu na J. Böhma, který podává 

neskutečně soustředěný výkon a ač je téměř celé představení připoután k židli, zvládne uhrát 

cokoli mimikou, hlasem a gestikulací. A tak bych mohl v tomto duchu pokračovat, jenže to 

bych pak nemohl zmínit neméně výtečnou I. Machalovou, která je Böhmovi rovnocennou 

partnerkou. Originální využití malého prostoru Div. Troníček a výsostně herecká režie 

dokázaly z herců vytěžit jen to nejlepší, nebylo zde vlastně ani místo pro jakoukoli faleš. 

Podobné inscenace ve mně stále znovu jiskří nadšení pro divadlo.              Jiří Landa/i-divadlo 

 

Komorní činohra svým novým titulem opětovně potvrzuje cit principála Jiřího Bábka pro 

objevnou dramaturgii současných silných a nadčasových témat i přínosný režijní výklad. Hra 

Busted Jesus Comix živým a originálním jazykem trefně pojmenovává stále aktuálně 

rezonující společenské problémy a nešvary. Herecký prostor tentokrát bezezbytku využili 

neuvěřitelně uvěřitelní Jiří Böhm a Ivana Machalová. Autenticita jejich projevu je 

odzbrojující. Tohle prostě chcete vidět, říkám vám! ;)                      Helena Grégrová/i-divadlo 

 

Dobře napsané i zpracované. Moc pěkně udělané střídání dvou časových rovin, které je 

svižné, funkční a udržuje celou hru ve správném tempu, takže ani na chvíli nijak nenudí. 

Dějem se prolíná několikero závažných témat, od předsudků, přes sektářství až po násilné 

zneužití, ale vše je podáno správnou satirickou, vtipnou formou, jež ale nijak nezlehčuje jejich 

význam a dopad. K tomu musím přidat povedené herecké výkony, hlavně velmi dobrý J. Böhm 

a vedle něj také P. Halíček a I. Machalová. Za mě inscenace co stojí rozhodně za pozornost. 

Jiří Pařízek/i-divadlo 

 

…Zamyslí se. "Ten komiks je odporný, o tom není sporu. Každý, kdo se na něj podívá, vám 

řekne, že nic takového by nemělo existovat," říká. "Není sporu o tom, že je to urážlivé. Ale 

otázka zní, jakou škodu to může způsobit? Vy přece máte právo takový komiks nečíst. Prostě 

knížku zavřít a odložit." 

Sedíme s Davidem Johnstonem v hospodě v centru Prahy. Newyorský dramatik přijel 

na premiéru své hry Busted Jesus Comix, kterou připravila Komorní činohra. Text napsal už 

v roce 2000, o pět let později se hrál v New Yorku na Manhattanu. Aktuální je stále, byť volně 

zpracovává soudní případ z roku 1994. Hledá hranice toho, kam až může zajít společnost, 

když chce samu sebe chránit před "ošklivými" věcmi.         Miloš Čermák/Hospodářské noviny 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Autor Busted Jesus Comix David Johnston se české premiéry v Praze osobně zúčastnil! 

 

       
     

 

 

 

   17. září jsme v české premiéře uvedli hru Connora McPhersona Ptáci 
 

Tajemné, napínavé a klaustrofobické psycho irského autora vzniklo volně podle stejnojmenné 

povídky Daphne du Mauriers z roku 1952, podle níž vznikl i slavný Hitchcockův film z roku 

1963. Jde o psychologické komorní drama, atmosférou ve stylu gotického thilleru – příběh se 

zužuje na jádro povídky, na strach z neznámého a z temnoty, která tkví v nitru člověka, na 

hledání smyslu v chaosu ohroženého světa. 

Conor McPherson (1971) pochází z Dublinu a během studia filozofie začal psát své první hry 

a režírovat. Vedle divadelní činnosti se věnuje i filmu a televizi. Patří k úspěšným současným 

irským autorům – jeho hry (např. Shining City, Seafarer, Weir, Veil) se hrají i na londýnském 

West Endu i na Broadwayi a získaly řadu ocenění a nominací (Olivier, Tony apod.). 

V hlavních rolích se představí Diana Šoltýsová a Daniel Bambas, dále pak Barbora 

Vovsíková a Jaroslav Someš. Text přeložil režisér inscenace Martin Vokoun, Scénografkou 

představení byla Agniszka Pátá Oldak a hudbu složil Zdeněk Dočekal. 

 

                                      
 

   Mediální výstupy… 

 

Martin Vokoun mluví o „ekologickém rozměru“ hry: „Já tomu říkám ekologická linka toho, 

co se vlastně s přírodou děje a jak hodně si za vše člověk může sám. Tahle linka není úplně 

zanedbatelná, ale samozřejmě není hlavní.“ Co se týče odkazů k současnosti, zdůrazňuje 

režisér a překladatel Martin Vokoun: „Za velmi současné téma, které považuji zároveň za 

motto, je věta, která zazní, že už neexistuje žádná společnost, a tudíž není nikdo, kdo by nás 

mohl soudit. To je pro mě hlavní věta celé hry, otázka, co se stane s civilizací, když všechno, 

co běžně používáme, jako jsou mobily, auta, elektřina, všechno zkolabuje a my jsme vržení 

někam zpátky do středověku, možná i dál. Stává se to bojem na život a na smrt. Musíme 

http://img.ihned.cz/attachment.php/70/64606070/zihtGWf7caqxKnLlUDEdPORTuo4J2MIs/jarvis_574dbbf9498e3caf1cb0b9d5.jpeg
http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3706255--conor-mcpherson-ptaci--1-950x0p0.jpeg


přežít, ale vlastně nás to vystavuje problému, nakolik jsme jako civilizace závislí na 

technologiích a co si bez ní počteme.“           Veronika Štefanová, Milena M. Marešová/ČRo3 

 

Divadelní verze má ovšem s tou filmovou společný jen námět a výchozí situaci. Je to 

především psychologické drama. A je to tak dobře, protože hororové scény se na divadle 

dělají těžko. Apokalyptická situace světa rozvráceného vnějšího hrozbou jepro režiséra 

Vokouna jen odrazovým můstkem k výpovědi o mezilidských vztazích a jejich dynamice. 

Každá z postav má nějaké tajemství, které se postupně vyjevuje a vysvětluje tak motivace a 

chování jednotlivých hrdinů. Všemu vládne stísnění atmosféra, což podporuje nejen povedená 

hudba, ale i hyperrealistická scéna "zaneřáděná" množstvím rekvizit. Lukáš Dubský/i-divadlo 

 

Režii se podařilo vytvořit atmosféru stísněnosti a strachu, k čemuž přispělo i scénické řešení 

malého jevištního prostoru divadla. Z vyrovnaného obsazení mě nejvíce zaujal D. Bambas, 

jenž do Nata v adekvátní míře zhmotnil nejednoznačnost osobnosti této nejtajemnější postavy 

hry. Podobně si vedla také B. Vovsíková. Postava Diane D. Šoltýsové byla na škodu věci 

vedena přímočařeji, což oslabovalo závěrečné vyústění. Inscenaci by prospělo několik 

menších škrtů, nicméně i tak je celek prost výraznějších prostojů a má působivost, stejně jako 

hudba Z. Dočekala. Další povedený kousek Komorní činohry.                    Jiří Landa/i-divadlo 

 

Inscenace zdařile pracuje s houstnoucí atmosférou a každou vteřinou se stupňujícím napětím. 

Divák velmi záhy opustí roli letargického pozorovatele, neboť pochopí, že také těm jeho 

duševním pohnutkám v extrémní situaci se tu nastavuje zrcadlo. Soustředěné herecké výkony 

všech drží obdivuhodně věrohodný balanc nad apokalyptickou propastí, do které je 

pravděpodobně lepší pokusit se nahlédnout než zavřít oči. Zkrátka- tuhle závrať radím 

nepropásnout.                                                                                     Helena Grégrová/i-divadlo 

 

 

 

    2. listopadu proběhla derniéra inscenace hry Miky Myllyaha Harmonie 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   V adventním období jsme opět po roce uváděli inscenaci hry Pauly Vogel Dlouhá 

vánoční cesta domů 

 

   16. prosince jsme Dlouhou vánoční cestu domů hráli v kostele sv. Bartoloměje 

v Ledcích. Šlo o benefiční představení na podporu obnovy této gotické památky. 
 

 

                                             
        

    

    
   Také v roce 2016 jsme vydávali Komorní občasník, jehož prostřednictvím informujeme 

své diváky a potenciální diváky o dění v divadle. 

 

             
 

 

 

   Činnost Komorní Činohry byla v roce 2016 zajištěna grantem hl. m. Prahy, grantem 

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

Group, INBOOX, výnosy z představení, výnosy z poskytovaných služeb (smlouvy o 

reklamě), darem, rezervním fondem, vlastním vkladem.                                                                 

      

 

   Finanční krytí činnosti: 

 

Granty z veřejných zdrojů             835.000,- Kč ( 51%) 

Příjmy z vlastní činnosti                820.709,- Kč (49 %) 



Účetní uzávěrka 2016 

  

 
 

Celkové náklady – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Nájem prostorů 289.550 
Honoráře umělců         858.000 
Autorské poplatky 112.347 
Ostatní osobní náklady 152.908 
Výprava inscenací (scéna, kostýmy, rekvizity)   37.166 
Kancelářské potřeby     5.996 
Drobný hmotný majetek     4.041 
Spotřební materiál   13.188 
Propagace (grafické práce a tisk plakátů a programů)   79.359 

Opravy, čištění, půjčovné (nářadí, nástroje)   12.861 

Spoje     2.600 

Cestovné a ubytování   18.103 

Bankovní poplatky            6.148 

C E L K E M             1.592.267 

 

Celkové příjmy – položkový rozpis dle projektu: 

 
Kč: 

Z obecních rozpočtů   740.000 
Ze státního rozpočtu     95.000 
Tržby za představení             565.672 
Smlouva o reklamě               210.000 
Dar fyzické osoby    30.000 
Bankovní bonusy      2.037 
Ostatní (poskytované služby)    13.000 

C E L K E M                                 1.655.709 

 

Z přebytku 63.442,- Kč v příjmech byl vytvořen rezervní fond. 


