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Zpráva

   V roce 2018 uvedla Komorní činohra 44 představení, připravila 4 premiéry a dosáhli jsme 
63 % finanční soběstačnosti z pohledu hl. města Prahy.

   Smluvní závazky s hl. m. Prahou jsme sp1nili takto: počet představení na 110%, premiér 
jsme uvedli o 400% více, návštěvnost jsme splnili na 100%.

   Rok 2018 zahajovala Komorní činohra v Divadle Troníček svou činnost 
s repertoárem her Chaos Miky Millyaha (česká premiéra), Irská kletba Martina Cassely 
(česká premiéra), Dlouhá vánoční cesta domů Pauly Vogel (česká premiéra), Bustet Jesus  
Comix (česká premiéra) Davida Johnstona, Ptáci  Conora McPhersona (česká premiéra), 
Pohasly forbesy Oskara Bábka (světová premiéra). 

   22. dubna proběhla česká premiéra inscenace hry Rajiva Josepha Kolo kolo mlýnský     
Velmi vtipná hra o velmi bolestivých hrách! On jezdí na kole po střeše, zvrací schválně na 
protihráče při hokeji, střílí rachejtle. Je to hrdina. Ona má ráda ticho ošetřovny, zvrací po 
líbání, pod polštářem má žiletku. Bojí se… Neobvyklý milostný příběh dvou outsiderů, které 
znovu a znovu svádí dohromady rány na těle i na duši, v situacích plných černého humoru. 
Česká premiéra! Hrají: I. Machalová a P. Halíček, zpívá K. Suchánková, na basklarinet 
hraje M. Kostiuk, hudební dramaturgie Z. Dočekal, výprava Ľ. Bábek Melcerová, režie J. 
Bábek.      

   8. října proběhla obnovená premiéra inscenace hry Federica Garcíi Lorcy Bernarda  
Doňa Bernarda Alba po smrti manžela neústupně hlídá své čtyři dcery a ze svého domu udělá 
celu. Místo osudu nevěst, je čeká osud jeptišek. Až příchod tajemného Pepeho Romana 
zamíchá kartami osudu a rozpoutá nečekanou bouři. Chce matka pro své děti vždy jen to 
nejlepší? A je správné následovat své vášně? Hrají: K. Půčková, T. Havlová, J. Košková, M. 
Jirounková, L. Volhejnová, Z. Částková, kostýmy A. Pátá Oldak, pohybová spolupráce I. 
Kristeková, režie D. Šoltýsová. 
      
   6. listopadu proběhla česká premiéra inscenace hry Pauly Vogel Neslušní
Spalte to! Hra inspirovaná skutečnými událostmi kolem kontroverzního debutu Bůh pomsty 
Sholema Asche na Broadwayi roku 1923, který někteří považují za klíčové dílo jidiš literatury 
a jiní za akt perverzní zrádné urážky, zpracovává historii výbušného dramatu a cestu umělců, 
kteří riskovali svou kariéru a životy, aby ho mohli hrát. Nestyděla bych se, kdyby mě zatkli,  
protože jsem hrála ve hře, který věřím. Stydím, se, že jsem hrála v tomhle šméčku, kterýmu 
nevěřím ani za mák. Hra získala Tony Award, Outer Critics Circle Award, Drama League 
Award a Obie Award. Česká premiéra! Hrají, zpívají a tančí: K. Hlaváčková, I. 
Machalová, K. Seidlová, P. Halíček, J. Böhm, L. Král a Z. Velen, klezmer band: M. Kostiuk, 
K.  Suchanková, Z. Dočekal nebo F. Tomášek, výprava Ľ. Bábek Melcerová, choreografie 
L. Králová, hudební nastudování Z. Dočekal, režie J. Bábek.         

Ještě v     listopadu 2018 obdržela   Komorní činohra   pozvání na Mezinárodní divadelní festival   
SLAVIJA 2019 v     Bělehradu s     inscenací   Neslušní.                             

                       

https://en.wikipedia.org/wiki/Outer_Critics_Circle_Award


16. listopadu proběhla premiéra inscenace hry Charlotty Keatley Máma říkala, že bych 
neměla    
Já děti mít nikdy nebudu. Já svůj život nepromarním. Já budu jiná. Já budu šťastná. Mami,  
říkám si, že můj život konečně opravdu začíná. V této hře možná uvidíte mnoho věcí, které 
vám budou povědomé, a vy si se smíchem i skřípěním zubů odpovíte na některé otázky. 
Uvidíte příběh čtyř generací jedné rodiny. Příběh rodičů a dětí. Příběh, který budete milovat!
Tato inscenace vznikla ve spolupráci se Svazem Němců v Praze a Středních Čechách z.s.
Hrají: K. Půčková, J. Košková, M. Jirounková, L. Volhejnová a Z. Částková, kostýmy 
Agniezska Pátá Oldak, pohybová spolupráce Irena Kristeková, režie D. Šoltýsová    

   V adventním období jsme již čtvrtým rokem uváděli inscenaci hry Pauly Vogel Dlouhá 
vánoční cesta domů

   Činnost   Komorní Činohry   byla v     roce 2018 zajištěna   grantem hl. m. Prahy, grantem městské 
části Praha 1, Grantem Státního fondu kultury, Grantem Nadace Život umělce, podporou 
organizací VerbandPrag, Bundesministerium des Innern, společnostmi EVERESTA, BBA 
Group, výnosy z představení, výnosy z poskytovaných služeb (smlouvy o reklamě), darem, 
rezervním fondem.                                                                 
     

   Finanční krytí činnosti:

Granty z veřejných zdrojů             670.000,- Kč ( 49,5%)
Příjmy z vlastní činnosti                671.642,- Kč (50,5 %)



Účetní uzávěrka 2018
 

Celkové náklady – položkový rozpis dle projektu: Kč:

Nájem prostorů 214.050
Honoráře umělců        643.750
Autorské poplatky 165.138
Ostatní osobní náklady 111.500
Výprava inscenací (scéna, kostýmy, rekvizity)   41.809
Drobný hmotný majetek   16.497
Spotřební materiál   12.729
Propagace (grafické práce a tisk plakátů a programů)   25.175
Služby   85.360
Cestovné a ubytování   15.615
Správní a bankovní poplatky           9.519
Jiné (vrácené vstupné)        500
C E L K E M            1.341.642

Celkové příjmy – položkový rozpis dle projektu: Kč:

Z obecních rozpočtů    535.000
Ze státního rozpočtu    135.000
Tržby za představení              254.356
Tržby ze zájezdové činnosti      91.000
Ostatní poskytované služby (smlouvy o reklamě)                240.000
Dar fyzické osoby      30.000
Nadační příspěvek      25.000
Ostatní (vrácené zálohy, bankovní bonusy, vlastní vklad)      31.286
C E L K E M                                1.341.642 


