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Ve smyslu Smlouvy č. DoT/19 /02/003332/2009 o poskytnutí účelové
dotace

Pražskékomorní divadlo' s.r.o.' Erbenov a 103016' 150 00 Praha 5

Pražskékomorní divadIo s.r.o., Erbenova
1030/ó, 150 00 Praha 5,

IČo: 26505240

Magistrát hl. města Prahy
odbor kultury, památkové péčea cest. ruchu

Dr.

Smolka

Jungmanno va ul. 35129
I 10 00

Praha

I

Praha, 21.6.201t

Věc: Termínovaná zpráva

Ve smyslu Smlouvy č' DoT/l 9/02/00333-2/2-009
o poskytnutí účelovédotace - grantu
uzavřené podle ust. $ 5l zákona č. 40/1964
Sb.- ouůun.řy
Vám v termínu do
30.6.2011 předkládám následující dokumenty
'iíkoník
a údaje:
- přehled

činnosti v oblasti kultury a umění za rok 2010
- ročníúčetnízávěrkazarok2Ol0 včetně
cashflow zarok2010
- přehled ťrnančníhomajetku získaného
v roce 20l0
- položkový přehled příjmů a výdajů
v roce 20l0
Poznámka: ročníúčetnízávěrkavčetně daňového
přiznánibyla výištěna přímo z PC a proto
je na výtisku datum tisku a ne datum
vlastního piedloŽení,

tt"i/uvr do 313.Zafi.

S pozdravem

. Pařízek

Jungmannova 1, 110

tel.ltax:
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Příloha č. 1

Pražskékomorní divadlo, s.r.o.' Erbenova 1030/6, 150 00 Praha 5

tČo: 26505240
DlČ: cz26505240

Zhodnocen í d ivadeln í čin nosti
období: od

1'1 .2010-

31.12.2o'l0

Zpráva

o splnění projektu ,,Provoz_ podnájem Divadla Komedie
(informace o realizaci grantového projektu v rámci předběžného ryúčtováníúčelovédotace grantu za období 01.01. - 3l.l2.20l0)

Předkladatel: Pražskékomorní divadlo s.r.o. (dále jen ,,PKD,o)

počet představení odehraných v kalendářním roce 2010

249

z toho odehraných vlastním souborem
ve spolupráci
hostuj

s

223

jinými soubory

5

ícímisoubory (pronájmy)

6

odehraných na zájezdech

l5

počet premiér rea|izovaných v Divadle Komedie

6

z toho

PKD vlastním souborem

5

PKD ve spolupráci

I

s

jiným subjektem

celkový počet návštěvníků

28 3r7

obí 01.01

V Německé sezoně 2009120Í0 S mottem ,,Staří hrdinové, nové světy noví hrdinové, staré světy..
-

se PraŽské komorní divadlo soustředilo na střídání starého a nového světa v průběhu dvacátého
století, na éru převratů a vzniku nových politických systémů,která zaěala obdobím mezi I' a II.
Světovou válkou, trvala až po pád Železné opony, rozdělila a neustá1e dále rozdělovala Evropu a na

celá desetileti zasáhla i ty nejintimnější sféry lidského života.

První premiérou roku 2010 a zároveň předposlední premiérou Německé sezóny 2OO912O1O byla
inscenace Dušana D.Patízka s názvem Černépanny' Česká premiéra proběhía v pátek 12.bŤezna
2010 na scéně Divadla Komedie. Původnítext tvoří deset autěntických monologů muslimský
ch Žen,
žijícíchv Berlíně, které sestavili Gi'inter Senkel a Feridun Zaimoglu na základěiozhovorů se zhruba
padesáti ženami muslimského vyznáni různéhověku a původu' pocházejícími zrtuných sociálních
skupin. Dušan D. Pařízek vybral a upravil pro své jevištní zpracovánídevět z nich.

Černépanny poskytují pestré spektrum úhlůpohledů na problematiku souŽití dvou kultur a
postavení Žen uvnitř islámského světa. Prostřednictvím osobních příběhů se dozvídáme mnohé o
hledání identity, o politických postojích, rozdílných pohledech na náboŽenství a fundamentalismus,
o islámských tradicích, mystice, mezilidskýchvztazích a řadě dalšíchtémat. Jako celek však tyto
výpovědi poukazují především na to, že náš bezpečně uspořádaný svět se zakládá na nejednom
omylu, ke kterým patří i mimo jiné dnes jižneudržitelná představa o stydlivě zahalených a
podrobených muslimských Ženuškách.

Německou sezonu uzavŤela 6. května 20l0 premiéra inscenace Davida JaÍaba Lulu. Tato hra
Franka Wedekinda patří k jedněm z nejvýtaznějších textů německého expresionismu. Modelové
situace zobrazené v této hře se možná od počátku 20. století proměnily, ale podstata pokřivených
vztahů a deformovaného pojetí intimity zistává stále stejná. Předčasná dospělost, ukradené dětství
či dokonce předěasné zatažení dospívajícíhočlověka do sexuálních a majetkových vazeb, mívají
často fatální následky. Emoce i osobnost takového jedince bývají postiženy a chování ěasto
vykazuje hraničnístavy. Lulu je dítě, které bylo vtaŽeno do ,,dospělého světa" a stalo se jeho obětí,
lépe řečeno obětí mužů,kteří v ní viděli něco jiného neŽ skuteěně ie.

od roku 2008 se Divadlo Komedie snaŽí prostřednictvím původníchdivadelních her i adaptací
literárních textů mapovat zlomové body v moderních dějinách střední Evropy. Po národním
sebezpýu ČeskéSezony a politicky laděné Německé sezoně doplňuje Rakouska Sezona tento cyklus
zaměŤený na hledání středoevropské kulturní identity o existenciální ,,Analýzu rozkladu".
Premiérou inscenace Spílání publiku 2010 v reŽii Dušana D. Pařízkabyla v pátek I0. záři 2010 v
Divadle Komedie zahájenaposlední sezónatohoto tříletého dramaturgického projektu s názvem
MITTELEUROPA. Pravděpodobně nejznámější dramatický text rakouského básníka, ptozaika a
dramatika Petera Handkeho Spílání publiku vyzývá k přímé konfrontaci a příméúčastikaŽdého'
komu uŽ nestačíjen zbezpečnévzdálenosti pasivně přijímat zážitky,,z druhé ruky" Tento apel
ovšem není negací divadla _ naopak:je výzvou bilancovat a přehodnotit moŽnost otevřeného
dialogu, o který by divadlo vŽdycky mělo usilovat.

V pátek 15. října 2010 uvedlo PraŽské komorní divadlo druhou premiéru Rakouské sezóny Víra,
víra,'naděje v reŽii Kamily Polívkové.Inscenací hry Ódona von Horvátha se Divadlo Komedie

připojilo k iniciativě Evropské komise, která vyhlásila rok 2010 jako Evropský rok boje proti
chudobě a sociálnímu vyloučení. Tragikomický příběh mladé ženy Alžběty, která je tak trochu
,jiná" neŽ ostatní, je ostrou kritikou společnosti v období úpadku. Dobročinných iniciativ a
organizaci přibývá, zatímco se solidarita a upřímný zájem o problémy druhých pomalu, ale jistě
vytrácí. Zažitépředsudky, drobná lidská selhání atetězíci se nešťastnénáhody přivedou AlŽbětu
neomylně až do ,'bodu, ze kterého není návratuoo. Podobnost mezi velkou ekonomickou a sociální
|<rizi30.let 20. století a současnou situací není náhodná. Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak málo
stačík tomu, aby kdokoli z nás ztratil pozici respektovaného člena společnosti. Kamila Polívková
přizvala ke spolupráci herce praŽského divadla lidí bez domova Ježek a ěížek,kteří inscenaci
obohatili o autentické výpovědi.
Poslední premiérou roku 2010 byla scénická adaptace prozaického textu Arthura Schnitzlera Snová
novela, kterou do dramatického podoby přepracoval reŽisér David Jařab. Poprvé byla uveden
v úterý 30. listopadu 2010 pod názvem Touhy a lyčitky. Touto inscenací, zabývající se vztahem
muže aŽeny a jejich tajnými i vyřčenými, naplněnými i nenaplněnými touhami, pokračuje osobní
projekt Davida laŤaba v podobě analýzy existenciálních proměn intimity ve 20 ' století. Adaptací
slavné Schnitzlerovy novely se tak uzavirátriptych napříčposledními dvěma sezónami, jehoŽ
dalšímidvěma pomyslnými součástmi jsou inscenace Weissenstein a Lulu.

Umělecká činnost tymu Divadla Komedie zaznamen^la ve sledovaném období řadu úspěchů
v podobě nominací a ocenění:
- v březnu byla Martinovi Pechlátovi udělena Cena Alfréda Radoka v kategorii ,,Mužský
herecký výkon roku 2009" (role Josepha Goebbelse v inscenaci Goebbels/Baarová); za
roli Josepha Goebbelse získal Martin Pechlát také Cenu Thálie 2009
- Cena Alfréda Radoka v kategorii ,,Divadlo roku 2009"
- nominace na Cenu Alfréda Radoka v kategorii ,,Nejlepší inscenace roku 2009"
(inscenace Goebbels/Baarovd, oliver Reese / Dušan D' Pařízek)
- nominace na Cenu Alfréda Radoka v kategorii ,,,Ženský herecký qýkon roku 2009" pro
Gabrielu Míčovou(role Lídy Baarové v inscenaci Goebbels/Baarová)
- nominace na Cenu Alfréda Radoka v kategorii ,,Scénografie roku 2009" pro Kamilu
Polívkovou (inscenace Lvíče'Josef Škvorecký/Viktorie Čermáková)
Jako v minulých letech hostily významné českéi mezinárodnÍ festivaly, scény a partneři
inscenace Divadla Komedie:
- Velvyslanectví ČR Berlíně (inscenace Hrdinové jako my, 24. biezna 2010, světová

-

'
premiéra)
Deutsches Theater Berlin (inscenace Goebbels/Baarová, 9. a 10. června 2010)
Deutsches Schauspielhaus in Hamburg (inscenace Goebbels/Baarová,1 i. června 2010)
mezinátodní festival Divadlo v Plzni (inscenace Weissenstein, I8. záti 2010)

Divadlo Komedie dále hostovalo na řadě českých profesionáIních scén:
- Důl Hlubina ostrava (inscenace Zajatci,29. května 2010)
_ Divadlo Bolka Polívky Brno (inscenace Staří mistři, 3 1. května2010)
- Festival politické písně Sokolov (inscenace Zajatci,2. června 20l0)
- Divadlo Bolka Polívky Brno (inscenace Goebbels/Baarová,20. června 20l0)
- Klicperovo divadlo Hradec Králové (inscenace '[I/eissenstein,27 . června 20110)
- Klicperovo divadlo Hradec Králové (inscenace Petrolejové lampy,27. června 2010)
_ Divadlo Bolka Polívky Brno (inscenace Hrdinové jako my,15. záŤí 2010)
- Karlovarské městské divadlo (inscenace Goebbels/Baarová,22. října 2010)
Městské divadlo Děčín(inscenace Lulu, 5. listopadu 2010)
3. Přehled umělecké činnosti divadla Komedie v období 01.01.-31.12.2010

Hlavní dramaturgický plán 2010 _ nové inscenace:
- Cerné panny (Gtinter Senkel/Feridun Zaimoglu; česká premiéra 12.btezna 2010)
- Lulu (Frank Wedekind/David Jařab; premiéra 6. května 2010)
- Spílánípubliku 2010 (Peter Handke;premiéra l0. záŤi 20l0)
_ Víra,láska, naděje (Ódcin von Horváth; premiéra 15. října 2010)
- Touhy a ryčitky (Arthur Schnitzler/David Jařab; premiéra 30. listopadu 2010)
Vedlejší dramaturgický plán 20t0:
- Večer Analogonu xxIV. (16. května 20l0)
Na repertoáru PKD zůstaly mimo premiéry ve sledovaném období inscenace:
- Antiklimax (Wemer Schwab; česká premiéra 8. záŤí 2003); nominace na Cenu Sazky a
Divadelních novin (za sezónu 2003 12004)
- Staří mistři (Thomas Bernhard/Dušan D. PaŤizek; světová premiéra 4. června 2004)
- Zmatky chovance Tiirlesse (Robert Musil/Dušan D. Pařízek; světová premiéra i5. srpna
2005 v rámci Salcburského festivalu); nominace na YOUNG DIRECTORS PROJECT
Award Salcburského festivalu 2005

-

-

Vodičkova -Lazarská (David Jařab a kolektiv; světová premiéra l. prosince 2005)
Žržko, (David JaŤab; světová premiéra 19' října 2006)
Světanápravce (Thomas Bernhard; česká premiéra 30. listopadu 2006); Cena Alfréda

Radoka v kategorii MuŽský herecký výkon roku 2007 a Cena MAX 2007
Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Karel Jaromír ErbeďDavid Jařab; premiéra 10. února 2007)
Utrpení knížeteSternenhocha (Ladislav KlímďDavid Jařab; světová premiéra nové
scénickéadaptace 20. dubna 2007)
Proces (Franz KafkďDuš an D . P aÍizek; světová premiéra nové scénické adapta ce 3 . záŤi
2007); Inscenace roku 2008 v anketě Divadelních novin, Cena Alfréda Radoka v kategorii
,,MuŽský herecký výkon roku 2007", Cena Alfréda Radoka v kategorii ,'Inscenace roku
2007"' Cena MAX 2008, nominace na Cenu Sazky a Divadelních novin (za sezónu
2007 12008) v kategorii ,,činohrao' pro Dušana D. Pařizka
Nadváha, nedůležité:Neforemnost (Werner Schwab; česká premiéra l8' ledna 2008); cena

MAX

2OO8

Karlovo náměstí (David JaŤab; světová premiéra 7 . bŤezna 2008)
Snílci (Robert Musil; česká premiéra 5. června 2008)
Petrolejové lampy (Jaroslav HavlíčeVDavidJařab; světová premiéra nové scénické

adaptace 29. záŤí 2008)

Spiknutí (Egon Hostovský/Dušan D. PaŤizek; světová premiéra 2. prosince 2008)
Lvíče(Josef Škvorecký/Viktorie Čermáková; premiéra_J . unoruzoól!
Zajatci (David JaŤab; premiéra 4. dubna 2009)
Ekologická pohádka (Michaela Korcová a kolektiv; premiéra 23. června 2OO9)
Goebbels/Baarová (oliver Reese/DušanD' PaŤizek; premiéra záŤi 2OO9),Cena Alťréda

Radoka v kategorii ,,MuŽský herecký výkon roku 2009"; nominace na Cenu Alfréda Radoka
v kategorii ,,Inscenace roku 2009"
Hosté (oliver Bukowski; premiéra 31. října 2009)
Hrdinové jako my (Thomas Brussig/Kamila Polívková; světová premiéra 24. listopadu
2009; česká premiéra 27. listopadu 2009)
Weissenstein (Johannes UrzidillDavid Jařab; česká premiéra l7. prosinc e 2OO9)

Dalšíaktivify PKD:
- soustavná spolupráce s ooněmeckým národním divadlem": 23. ledna 2010 byla v Divadle
Komedie ve spolupráci s přední německou scénou Deutsches Theater Berlin uvedena repríza
koprodukčníinscenace Zmatky chovance Toerlesse
- prostřednictvím konkrétníinscenace vznikáprostor pro dialog mezi diváky, autory a
odbornou veřejností; PKD realizuje pod titulem Dialogy o... diskusní pořady a setkání pro
střední a vysoké školy, která doplňují hlavní dramaturgický program o společensky
angažovanou analýzu témat; V roce 2010 proběhly Dialogy o Hrdinech (5. února 20l0),
(Ne)kulturní politice (3.bÍezna 2010); Weissensteinovi (25. bŤezna2010); Černých
pannách (30. května 2010); Lulu (12. října 2010); Víře, lásceo naději (2L října20l0)
- v rámci festivalu TvůrčíAfrika aneb všichni jsme Afričani a Dnů frankofonie se v Divadle
Komedie realizovalo představení Haiti, má láska / Haiti, mon amour (2O.března2OlO)
- ve spolupráci s občanským sdruŽením Helppes v rámci akce ,'Divadla pro Helppes"
uspořádalo PKD benefičnípředstavení v podobě inscenace Lvíče(23.bŤezna20lO)
- ve spolupráci s Divadlem Miloco uvedlo PKD představení Left, Righto Left! (28.bŤezna

-

2010)
12. dubna 2010 hostovalo v Divadle Komedie představení Kassandra v provedení Fanny
Ardant a Prague Modern pod záštitou Francouzského institutu v Praze
22. května 2010 a23. října 2010 byla během jednoho večera uvedena pod názvem PRAHA
I-III trilogie původníchher Davida JaŤabaVodičkova -Lazarská, Žižko, a Karlovo
náměstí

-

26. června 2010 opět s velkým úspěchem hostovalo v Divadle Komedie Loutkové divadlo

Československo

_

v rámci festivalu Nad Prahou půlměsícse 28. října2OIO konalo představení Černépanny'
po němŽ následovala diskuse na téma: Žena a isldm
ve spolupráci s občanským sdružením Nablízko a Monstrkabaretem Freda Brunolda byla
v Divadle l(omedie 30. října 2070 realizována premiéra inscenace
Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát!No. 11 (repriza: 13. listopadu 2010)
spolupráce s Pražským divadelním festivalem německého jazyka - inscenované čtení
Tucho a K. (Kasemattentheater, Luxemburg; 9. listopadu 2010)
v rámci festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem Se v Divadle Komedie realizovalo
představení Divadla Alťa James Blond (7. listopadu 20l0)
v rámci festivalu Digitální kultury Reset 2010: old Is New se představila vedle symposia
Media - Perťormance - Paměť, projekce The First Theatre Snow Never: Processing Proces/s,
úspěšná inscenace PKD Proces (2. prosince 2010)
1 l . prosince 2010 pak ve spolupráci s občanským sdruŽením Ježek a čtžekuspořádalo PKD
večer divadla lidíbez domova, kde se prezentoval kromě jiŽ zminěného sdruŽení také
slovenský soubor Divadlo bez domova; IeŽek a číŽeki Divadlo bez domova pracuje s
lidmi, kteří mají bezdomoveckou zkušenost, at' právě proŽívanou, či již překonanou; skrze
divadlo a divadelní aktivity nabízílidem bez domova možnost se tvořivě zapojit do
kultumího dění

4. Ohlasv na uměleckou činnost Divadla Komedie v období 1.1.-31.12.2010:

CENY ALFRÉDA RADOKA ZA RoK
A (O)HLASY KRITIKŮ

2009 -

ANKETA KRITIKŮ: DIVADLO KOMEDIE

Divadlo Komedie v kategorii Divadlo roku a Martin Pechlát v kategorii Nejlepší mužský
herecký výkon získali cenu Alfréda Radoka za rok 2009.

PRAZSKE KOMORNI DIVADLO - DIVADLO KOMEDIE
Vladimír Hulec: ,,Divadlo evropské tŤidy navazujícína

éru Komorního divadla 60. let."

Vladimír Just:

,'Patrně nejznámější stále českédivadlo v zahraniěí, což u činohry nebývá
Zrovfia obvyklé. Zohlední tento fakt kdy v budoucnu výšídotace praŽská
radnice? obávám se, že to by musela být osvícenější,tudíŽ jiná než ta
současná."

Jiří P. Křlž:

ooV politicky jednobarevné dŽungli hlavního města (...) drži pochodeň
moŽného odporu: Jednu za druhou chr]í znamenité inscenace.'."

Jana

Patočková: ,,Dlouhodobá

koncepčnípráce dramaturgicko-reŽijní' spojená s rozvíjením

moŽností hereckého souboru."

Věra
Jan

Ptáčková: ',Pro styl, pro umělecké mantinely,

Roubal:

olga

Vlčková:

pro přesně volené výrazové prostředky."

,,Zaneumornou dramaturgii.o'
,,Divadlo, které uvádí výborné inscenace a které je přesto, nebo právě proto
populární mezi širokou veřejností'"

Marie

Zdeňková: ,'Soubor Se po letech náročnéspolupráce vytříbil do vysoké herecké
profesionality, anižby ztratil na autencitě a spontaneitě."

MARTIN PECHLÁT (Joseph Goebbets)
O. Reese / D. D. Pařízek: Goebbels lBaarová
Zuzana

Augustovái

je expresivní, stylizovaný, přesto jsem
dojímaly pasáŽe o dětech."
,,..

se až styděla,kdyžmě skoro

VladimírHulec:,,Mrazivěfascinující."
Vladimír Just:

Kerbr:

Jan

Jana

Soprová:

Marie Zdeňková:

,,Antiúkol, z jehož čistéhoprovedení by vynálezce Z-efektu
epického herectví pan B. B. musel mít obrovskou radost."
',Empatický

a

teoretik

sestup do psychiky monstla."

,,Soustředěnáneokázalá

drobnokresba vyšinutéhocharakteru."

(včetně fyzického postižení)ztvárněna střídmými hereckými
',obludnost
prostředky. Působivost bez efektu, náznak lidského rozměru legendárního
zločince bez útěšnéomluvy."

*{<*

Zde se nacházejí dalšíohlasy kritiků směřující k Pražskému komornímu divadlu, nejen k
dalšímnominovaným - Goebbels / Baarová (Inscenace roku 2009), Gabriela Míčová(Ženský
herecký výkon roku 2009)o Kamila Polívková (Scénografie roku 2009).
oliver Reese / Dušan D. Pařízek: GoEBBELS
Roman

olga

Vašek:

Vlčková:

',Spojení

/

BAAROVÁ

dvou strhujícíchmonologů, které nenechá vydechnout."

,,Moderní inscenace, v nížpostavy srdceryvně pláčou a diváci si k tomu
zachovávají kritický odstup, čimžvyjadřují svůj nelhostejný občanský
postoj."

Johannes Urzidil / David Jařab: WEISSENSTEIN

Jan

Kerbr:

hlavní postavy je i pro diváka oporou v této hřbitovní tragikomedii,
',Zttojení
pánové Jiří Čemý,Martin Finger a Stanislav Majer hrají navíc jako z
partesu."

olga

Vlčková:

,,Duchaplné připomenutí předválečného fenoménu praŽské německé židovské
kultury..."

Josef Škvorecký / Viktorie čermákove:

lvÍčE

Marie Zdeňková: ,,Lehounkou, decentní rukou vyprávěný příběh střízlivé pomsty bez
jakéhokoliv inscenačního přebytku. Minimalistická reŽie sympaticky a cele
důvěřuje hercům."

GABRIELA MÍČovÁ1r,ioa Baarová)
o. Reese / D. D. Pařízek: Goebbels /Baarová
olga

Vlčková:

,,Herečka, která brilantně pracuje s technikou hereckého prožívání."

IVANA UHLÍŘOVÁ (Jarina Cibulková)
J. Škvorecký/ v. čermáková: Lvíče
Vladimír Just:

,,oskar za vedlejšíroli.

Jan Kerbr:

,'Sugestivní portrét mladé intelektuálky, zranitelné i zavi|é zároveřt."

(Klaus Uhltzscht)
.nŘÍ ŠrnÉBL
T. Brussig / K. Polívková: Hrdinové jako mv

Vladimír Just:

,,otřesná studie ne ,'endéerácké" (',stasi"), ale ryze české(estébácké), důvěmě
známé,v|ez\é bodrosti jako masky politického zločinu."

KAMILA PoLÍvKoVÁ (vyprava)
J. Škvorecký/ V. čermáková: Lvíče
Vladimír Hulec: ,,Yýptava

s grácií a ironií jedinečně vystihujícídandyovskou dobu socialismu
přelomu 50. a 60. let i téma textu."

Marie Zdeňková: ,,JiŽ klasicky přesné, minimalistické kostýmní kreace, které herečtíinterpreti
PKD dovedou tak působivě oživovat, byly tentokrát doplněny adekvátní
významovou a i estetickou čistotou scény."

JgJ

NAD MoNoLoGY MUSLIMSKÝCH ŽnN sn NEJPRVE SMĚJEME, ALE PAK NÁs
SMÍCH pŘncHÁzÍ
PražskéDivadlo Komedie se nejnovější inscenací Černépanny po čase námětově obrátilo do
tal<zslané žhavépolitické a sociální současnosti. Naposledy tak učinilo vloni hrou Davida
Jařaba Zajatci, v nížstavem česképolitiky frustrovaná čtveřice našincůunese potitika
Václava Maníka a rozhodne se lyřídit si s ním účty,,,za nás všechny".
Inscenace Černépanny je situována do Německa těchto let a tvoří ji úvodnídialog tÍížen a šest
Ženských monologů. ReŽisér představení Dušan D. Pařízek takto adaptoval původní předlohu

Gtintera Senkela (1958)

av

Turecku narozeného' v Německu však vyrůstajícíhoFeriduna

Zaimog|va (1964), která sestává z deseti monologů muslimek žijícichv Berlíně. Monology autoří
sepsali na základě zhruba půlstovky rozhovorů s muslimskými ženami ruzného věku, původu i
sociálního postavení.

Tři ženy, čtyři plátna
V Komedii je řada titulů realizována v ''komoře'', tedy na jevišti divadla, na němŽ jsou vŽdy s
dispozicí vyhovující potřebám dané inscenace, vystavěny jak hlediště, tak prostor k hraní.

Inscenátoři tim uzavirají všechny zúčastněnédo koncentrační''komory'', kde je to všechno více na
dotyk.

V

případě Černých panen nabyla ona ''komora'' podobu arény obklopené ze čtyř stran jak řadami
sedaěek pro diváky, tak v horních partiích, nad sedačkami, čtyřmi projekčními plochami. Na každé
straně arény se v první řadě hlediště nacbénejímísta vykvazená pro aktéry: jedním' pomocným, je

Stanislav Majer ''coby kamerové boŽí oko'', rozuměj obsluha videokamery snímajícípředevším
_ těmi jsou kmenové herečky souboru Komedie
obličeje tří dalších'a hlavních účinkujících
Gabriela Míčová,Dana Poláková a Ivana Uhlířová. Ty spolu vedou úvodnídialog, který však nemá
podobu klasických replik, nýbrž monologického oslovování těch zby|ých dvou s úmyslem
přesvědčit je o své vlastní Životní strategii. A pak se každá herečka zvlášt' převtěluje do určitéženy
a vede svůj monolog' který publikum můžesledovat jak ''in natura'', tak na některém z těch pláten
nad hledištěm.

Právě moŽnost ''vyzoomování'' tváÍi na plátna

je asi příčinoupoměrně

sedavého aranžmá
jednotlivých výstupů, jen oběasného vstoupení figury na jevišt'átko uvnitř arény a provedení nějaké
fyzické akce' o to výrazněji a důrazněji jednotlivé herečky pracují s mimikou a dikcí. Sedavé
aranžmá se ostatně vnímat jako adekvátní tomu, že v náboženských otázkách, které každá z těch
Žen různou měrou a různým způsobem řeší,se klade diraz na slovo, Že svým vlastním slovním
slovem se ty ženy musí poměřit, srovnat se s obsahem slov boŽích. Dynamika slovního projevu,
odlišnost hereckých typů a rozličná emotivnost jednotlivých monologů _ a jinak řečeno: výborné
herecké výkony - zajišt'ují, Že oněch zhruba osmdesát minut uváděných bez přestávky není z
diváckého hlediska sedavých a statických.
Bez sukní, bez šátků
ReŽisér Dušan D. Pařízek r7rtmizoval monology do sledu ''od těla k duchu''. Slovní a gestikulační
příval sedmnáctileté prodavačky mobilů _ dívky verbálně vulgární, ale v postojích tradicionalistické
-, příval spontánně vychrlený Ivanou Uhlířovou, je vystřídán monologem poněkud promiskuitní,
ironické, navenek zcela emancipované, ovšem neateistické ženy, kterou ztělesnila Dana Poláková'
Následuje konec humoru a odvazu - Gabriela Míčovás kreací inteligentni, řizné, ambiciózní
právničky, v názorech na vztahy muŽů a žen zastávajici zcela striktně náboŽenské postoje. V
druhém kole monologů je každéz hereček přisouzena role až kontrastní k té předchozi, takže
například zDarry Polákové vyvěrají tragické, zmučené,Boha oslovujícíženy, jížzemŤel manŽel na
rakovinu a ona v hrůze stojí před perspektivou, Že teď uŽ nebude nic, že teď již bude muset nějak
doŽít. Druhé kolo monologů je zbátkavice než ''k chlapům'' natočeno k Bohu a víře.

Kamila Polívková oblékla herečky do zcela civilních, přesněji "zžtpadnich'' kostýmů' ani jedna
nemá sukni, ani jedna šátek, b)'t' je z obsahu slov zřejmé, že většina z vyprávějících Žen je oděna
právě takto typicky, že svá slova pronášejí právě v takových oděvech. Tento civilismus kostýmů

vidím jako problematický, protože právě oděv je nedílnou součástíoněch slov, je jedním z elementů
kulturního pozadí (ale možná i vic než pozadí), do něhoŽ jsou ta slova a jejich významy vsazeny.
Jakmile by t1téžvěty vyslovovala žena v oděvu, který by souzněl s obsahem její promluvy, v tom
okamŽiku by k těm slovům přiléhaly i dalšíkonotace.

RežisérDušan D. Pařízek ziejmě chtěl diváky nechat nahlédnout - v přeneseném smyslu _ ''pod
burku''. To naznačuje jeho výrok, že ''prostřednictvím osobních příběhůse dozvídáme mnoho o
hledání identity, politických postojích, rozdílných pohledech na náboženství a fundamentalismus,
islámských tradicích, mystice' mezilidských vztazích a řadě dalšíchtémat'' a že jako celek ''tyto
výpovědi poukazují na to, že náš bezpečně uspořádaný svět se zakládá na nejednom omylu a bortí
představy o stydlivě zahalených podrobených Ženuškách.'' Jenže to odhalování nestydlivých a
neporobených žen by nemělo pomíjet' že většina z nich - tedy aspoň v rámci monologů _ zistává
zahalena, ikdyž zahalením hned nemusí být burka' ale třeba právě ''jen'' sukně a šátek.
Idea lykladače, realita inscenace
KaŽdopádně jsou Černépanny inscenací na diváka doléhající,atakujícíjeho vědomí, nutícíjej ke
konfrontaci. Co si z ní odnese? Řekl bych, Že něco zcela jinéh o, než to, co píšepolitický filozof a v
tomto případě i konzultant inscenátorů Pavel Barša V programu Černých panen. ''Takřka vždy,když
se v televizi mluví o islámu, vidíme litry krve. SebevraŽedné útoky? Islám! Terorismus? Islám!
Násilí na ženách? Islám! A pod tím všímilustračnízáběry žen, žen stojícíchna přechodech
evropských velkoměst' žen spěchajícich s taškami domů, žen hrajicích si s dětmi. Mnoho
muslimských Žen, a také mnoho muslimských dětí, až pŤíL1šmnoho... Co s námi ubohými
Evropany bude?'' evokuje dramaticky atmosféru filozof.
''Nestojí před námi (zahalené ženy na ulicích evropských měst) v jedinečnosti svých individuálních
osudů, ale zastupují celé jedno náboŽenství. Svou přítomností v našem středu nám připominaji, že
to náboŽenství je _ po nacismu a komunismu _ dalšíhrozbou našícivilizace. Tím je jejich role
vyčerpána. Nepočítáme s tím, že by promluvily, že by nám řekly, co si o tom všem myslí Samy.
Možná, že se toho bojíme' vždyťpak by se nám mohlo narušit naše jasné rozdělení světa na
&
'rrlY'
Evropu
a
orient,
civilizaci
a
barbarství.''
,oni',
Ano, v inscenaci Černépanny nám postavy právě takových Baršou líčenýchženÍíkají,
co si ''o tom
jasně
všem'' myslí' A v
pŤevažujicí míře nesdělují, proč na Zápaď odjely nebo díky čemu se tam
vyskytly, zato dávají neskrývaně najevo svou nenávist k Americe a k Američanům,k Izraeli a
Zidům, ke ''žroutůmprasat'', a naopak dávají své sympatie k atentátníkůma ozbrojeným
bojovníkůmproti úpadkovému Západu.

Nevím' zda Pavel Barša psal svůj text do programu s vědomím celkového vyzněni inscenace,
nicméně to vyznění bohužel činíBaršou líčené''evropSké'' obavy pochopitelnými, ne-li
oprávněnými. Monology těch Žen vyznívajív jejich společensko-náboŽenské rovině ve většině tak,
že ona generalizujíci "zápaďácká" nahlíženi na ně se ukazují bý sice zjednodušená, ne však
zásadně pomýlená. YŽdyt'nikoliv jen v podtextu, nýbrŽ přímo v textu Černých panen je obsaŽeno i
přesvěděení o tom, že Západ musí ustoupit, že ''si počkáme'' a pak se věcí chopíme. Žaana
sebekritičnost na (západo)evropský způsob.

Rozhovor, k němuŽ vyzývá filozof Barša' je ze strany sexteta ''černých panen'' očividně limitován.
Nevíme, jak je tomu ''ve skutečnosti''o ale v inscenaci Divadle Komedie se kdesi v koutech jevištní
arény ozývá,že dny našíkultury acivilizace se začínajínachylovat.
Josef Chuchma, Kavárna on-line, ]4. března 2010

čnnNÉPANNY pŘnsvĚučÍNBNÁvtsrÍ
Představení o islámu a západním vnímání muslimského světa u nás vzniklo už několik,
většinou však mimo kamenné divadelní scény, spíšjako vnitřní potřeba tvůrcůaktuální téma
angažovaně komentovat.

ČernéPemY, které v reŽii DušanaPaŤízkahrajív praŽském Divadle Komedie, nabízejízcelajiný
pohled na islám. V monolozích muslimských žen shromážděných Feridunem Zaimogluem a
Giinterem Senkelem, které jsou dalšímZe série představení Německé sezony, představují
náboženství viděné zpoď závoje. Pod ním nejsou podrobené slabé ženy' ale sebevědomé, radikální a
silné býosti, které mají jasný názor na svět kolem sebe i víru. Některé přišly do Německa s
rodinami a držíse svých tradic, některé sem utekly a svou víru pak komplikovaně znovuna|ézaly.
Jsou všechno, jen ne nerozhodné nebo anonymní.
tvář jejich příběhům je nutné uznat, že maji v mnohém pravdu, i když často hovoří velmi
protikřesťansky a protizápadně, velebí Usámu bin Ládina a nenávidí Američany ti Židy. Rozhodně

A tváří v

nejsou ani chudinkami, které by čekaly na záchranu od západních feministek, ani loutkami v rukou
svých muŽů.

Velmi dobré herecké výkony
V Komedii pojali Černépanny jako scénický přednes bez výrazných divadelních situací. Hraje se v
komorním prostoru uprostřed diváků, tři herečky' které muslimky představují, sedí přímo mezi
nimi. Jejich pohledy snímá kamera, která je přenáší na ětyři p|átna, zmnožuje je a důmyslným
nasvícením jim v určitých chvílích vytváří na obličeji světelnou skvrnu, jediné místo, které odkrývá
nikáb, tedy štěrbinu pro oči.

Gabriela Míčová, Dana Poláková a Ivana Uhlířová jsou velmi přesvědčivéa textu evidentně
rozumějí. Vznikl tak tvar na pomezí divadla a kulturologického scénického eseje, který vyvolává
otžnku, co je pod burkami. Černépanny neříkají hezké věci. odhalují fanatismus, hloupost, ale i
individualitu. Ale mluví. CoŽ od nich většinou nečekáme. A pokud mluví' nestačíje už hénet do
jednoho pytle pověr o islámu. Je třeba s nimi začítdialog.

Klára Kubíčková,Mladáfronta dnes, ] 5. března 20]0

ČBnNÉPANNY: EvRoPAN SE NEsTAčÍDIvIT
Divadlo Komedie naplňuje statut experimentálního divadla už tím, že namísto hraní na
jistotuo jak je známe z obdobně velkých pražských i mimopražských scén, a namísto efektního
předvádění artistické virtuozity, iež nekriticky omračuje českou kritickou obec, opravdu
dramaturgicky hledáo riskuje a otevírá nová témata, a to mnohdy se značným předstihem.

Můžese stát, že ten předstih dokonce ,,přežene" natolik, Že se s většinovým ohlasem mine:

vzpomeňme nedoceněné loňské Zajatce Davida JaŤaba, kteří uŽ tématem terorismu po česku nesou

dosud nevyuŽitý potenciál provokativní rozbušky společenskédebaty nad marasmem naší

zastupitelské demokracie. Tohoto předjímavého rodu je i poslední

v režii Dušana PaŤizka.

',komedie

o islámu" Černépanny

Nás to teprve čeká
Autoři Grinter Senkel a Feridun Zaimoglu vyzpovídali v Berlíně padesát muslimek a sestavili znich
deset monologů, z nichž naši upravovatelé (kromě Pařízka i autorka kostýmů Kamila Polívková)
použili šest, a ze tří dalších sestavili vstupní trialog tŤížen. Z nich bohuŽel jen jedna hlásá našemu

vnímání přijatelný nenásilný postoj (který mimochodem

i v

Koránu, navzdory fašizujícím

talibancům, Ahmadinežáďům, i povrchnímu dojmu z inscenace, jasně převaŽuje, a to ve stejné' ne-li
většímíře než v takovém Matoušově evangeliu). Monology jsou v Pařízkově minimalistické
inscenaci čtyřnásobné zmnoŽeny nad hlavami diváků ,,video-kamerovým okem boŽim". Překvapí
drsnou otevřeností ve věcech náboŽenských i sexuálních, jež občas přerůstá v prudkou, Živočišnou
agresivitu vůěi většinové _ respektive zatim většinové- západní společnosti. Zatímco teď Žije v
Evropě kolem dvaceti milionů muslimů, V roce 2050 budou muslimové tvořit například v Rakousku
většinu lidí mladšíchpatnácti let, a Mohamed je už dnes nejčastějšíjméno novorozeňat v Bruselu i
Amsterodamu. To, co je v Západní Evropě realitou' nás v Čechách teprve ěeká. A vzhledem k
tomu, že se v inscenaci jedná o autentické dokumentární výpovědi, se ,,sekularizovaný Evropan
nestačídivit" (Dušan PaÍízek). PaŤízkova slova platí dvojnásob o nás, národu bez Boha. Jakkoli se
při některých výlevech muslimek (sympatie k Talibanu, Bin Ládinovi nebo ke krvavému 11.záŤí) na
sedadle ošíváte, je rozhodně lépe se takto divit v předstihu na divadle než být později zaskočen
realitou tak, jako pan Povondra v Čapkově Válce s mloky.

Muslimky, jež k nám hovoří (sou mezi nimi Arabky i rodilé Evropanky, tedy muslimky nikoli
rodem' ale přesvědčením) věru nejsou žádnézaKiknuté put'ky v burkách: jsou to kupodivu zra|é,
vášnivé ženy, z nichŽ některé budí svou otevřeností empatický smích (plebejsky smolařský
monolog Ivany Uhlířové),jiné' například pragmatická mondéna Dany Polákové, jsou podávány s
odstupem a po brechtovsku ,,vystaveny našíkritice", a7e z mnohých (Gabriela Míčová)na mě
dýchla ltůza,jaká čišíZ masy zfanatizovaných fašistek nebo komunistek. V jednom ze závěrečných
,,antiúkolů" Uhlířová jedovatě zesměšňuje symboly křest'anství, trojjedinost,kŤíž a Krista: přestoŽe
v Koránu je Ježíšpovažován za největšího proroka před Mohamedem.
Představme si, že by divadlo kdekoli ve většinovémmuslimském prostředí takto zesměšnilo
Mohameda: bylo by to to poslední, co by si herci v tomto svém Životě zahráli. A hrát to u nás,
museli bychom Divadlo Komedie obestavět transportéry a betonovými zátarasy. Rozdílnost v
toleranci nemají však na svědomí knihy, ale jejich falešní interpreti.
Wadimír Just, Lidové noviny, ]7' března 20]0

ČrnNÉPANNY: MUsLIMsxÝ svĚr V DIvADLE KoMEDIE
Stejně jako Goebbels/Baarová i nová hra v režii Dušana Paílzka vychází z autentických
výpovědí skutečných postav. Diváci mají herce přímo na dotyk. Skvělé herecké výkony.

Nová inscenace Divadla Komedie Černépanny je výsledkem rozhovorů s padesáti muslimkami
Žijicími v Německu. Autoři }rry pak vybrali deset nejzajímavějšíchznich s cílem vyvrátit představu
nás Evropanů o potlačovaných ženuškách zahalených v šátcích na popud svých manželů. Naopak,
jedná se o Ženy, které burku nosit chtějí, které jsou vzdělané, emancipované, touŽicí po sexu. A
milují islám. Někdy ůpŤíliš'

V Divadle Komedie jsou diváci místo do hlediště usazeni společně se třemi herečkami (Gabrielou

Míčovou,Danou Polákovou a Ivanou Uhlířovou) přímo na jeviště do čtyřstranné arény' Každá z
hereček hraje tři postavy, celkem se tak diváci seznámí s devíti různými muslimkami.

Hra je vedena formou monologů. Nuda? V Komedii vás zbaví i tohoto předsudku. Všechny tři
herečky vás svými výkony a těsným kontaktem s vámi r,.táhnou do děje, rozesmějí vás, dojmou,
naŽenou strach. Atmosféru pak umocňuje čemobíláprojekce na čtyřech plátnech kolem arény.
TěŽko vyzdvihovat výkon jedné herečky před ostatními. Komedie dokazuje, že má skvělé herce.
ondřej Nekola, Metro, ]9. března 20]0

NESMIŘITBLNÉ čnnNÉPANNY

V Divadle Komedie měla

nedávno premiéru nová inscenace Černépanny. Monology deseti
muslimských žen provokují svou autentičností.

Sedmnáctiletá nekompromisní dívenka s velmi drsnou mluvou, zato však s o to puritánštějším
způsobem života pod burkou. Bezdětná vdova, která bydlí s rodiči a jíŽ islám neumožňuje Žít
svobodně, a tak se utápí v beznaději. Studentka práv s ťanatickým nadšením pro Usámu bin Ládina
či
girl" vroucně se modlícík Alláhovi' To je jen několik příběhu muslimek žijicichv Berlíně,
''party
které si autoři hry Gtinter Senkel a Feridun Zaimoglu vybrali pro svou hru. Ze zhruba padesáti
skutečných rozhovorů jich deset zpracovaIi do divadelního textu a režisérDušan Pařízek ho
nastudoval jako úvodnídialog ttí žen a následných šest monologů.

Diváci sedí na jevišti, v amfiteátrovitě uspořádaném hledišti okolo čtvercovéhoparketu. Na něm se
pak střídavě objevují představitelky jednotlivých žen - Ivana Uhlířová' Gabriela Míčováa Dana
Poláková (všechny tři skvělé). Většíčást svých výstupů však sedí v první řadě mezi diváky a do
svých muslimek se l'tělují v běŽném oblečeníEvropanek a bez kulis. Vše je tak civilní, že se
můŽete soustředit jen na slova samotná. Jedinou rekvizitou jsou knihy, mobil a virtuální burka respektive stín objevujícíse chvílemi na obličejíchhereček, promítaných v reálu na čtyřech
plátnech nad hlavami publika.

V Komedii otevírají téma velmi současné:západ versus východ a vzájemný strach, který ze sebe
týo dva světy mají. Kdo je vlastně barbar, a kdo civilizovaný občan? ,,Když se zabi1eji křest'ané, je
to válka, ale kdyŽ zautoči muslim, hned je to terorismus," konstatuje jedna z postav. ,'Rouhavý"

pohled muslima zpochybňujícího neotřesitelné konstanty křest'ana a dštícíhosíru na Američany je
neustále přítomný. Jsme vůbec schopni vidět sami sebe očima někoho s odlišnými kořeny? Jsme
ochotni se respektovat? Dlužno říct, že na tyhle otázky nedostanete zrovna smířlivou odpověď.
Dostaví se spíšzdvižený prst' Nikolikárajicí, ale pro západ varovný: ve smyslu ,,karta se můŽe
obrátit". Díky formě autentických monologů nejsou Černépanny moralitou nebo litanií nad stavem
světa, ale syrovým nahlédnutímdo skutečnosti.
Petra Smítalová, Instinkt, 25. března 20]0

čnnNÉPANNY vERSUS ŽRouu PRASAT
Divadlo Komedie jevištně zpracovalo deset monologů muslimských žen žijícíchv Německu
sestavenou Giinterem Senkelem a Feridunem Zaimogtu. Vznikla tak inscenace obdivuhodně

strohá, sevřená a sugestivní.

ReŽisér Dušan D. Pařízek nechal v inscenaci Černépanny v Divadle Komedie jen promlouvat tři
herečky. Ivanu Uhlířovou, Gabrielu Míčovoua Danu Polákovou. Publikum usadil do čtvercové
arény na jeviště divadla a herečky do prvních řad. Jejich tváře dal v detailu snímat kamerou v rukou

herce Stanislava Majera a promítat na velká plátna nad hlavami diváků. Rezignoval na výrazné
jevištní nápady. Sám sebe obdivuhodně upozadil.

Herečky vedou střídavě dlouhé monology muslimských žen žijícichv současnémNěmecku.
obracejí se v rámci nich také k dalšímdvěma ženám a k divákům. Přesvědčují je o svých postojích.
A ty často nejsou k západní společnosti nijak laskavé. Někdy z nich m:ůžei přeběhnout mráz po
zádech.

Jediným výraznějším režijnim a scénografickým vstupem je nasvícení očíhereček úzkým pruhem
světla, což výváÍíiluzi zahalených tváří muslimských Žen. Děje se to vŽdy v úvodu jednotlivých
částíinscenace oddělených rockovou písníznějícínejdříve z mobilu a posléze z reproduktoru.

Jinak téměř nic. Vše je vystavěno na síle výroků žen. A síle tématu. CoŽještě podtrhují civilní
kostýmy. Všechny tři herečky vystupují v běŽných evropských oděvech. Žaane sukně, burky, šátky.
Ale kalhoty a odhalené vlasy' Jakoby byly jedněmi z nás' A zároveň nejsou. Některé radikálně.
Jako bychom ani nebyli přítomni nějakému umění. A právě proto jsme. A je to umění provokativní
a věcné až na kost. Hlavně zásluhou mimořádných výkonů tří hereček.
Inscenace i přesto, že se v ní jen mluví' nepostrádá na dramatičnosti. Ta ale vzniká hlavně mezi tím,
co se na jevišti prohlašuje a postoji publika. Bez jevištníchcavyků a nadbytečných nápadů se tak
jde rovnou k podstatě. A nemusí se příliš diskutovat ani o kvalitách uměleckého tvaru jako rovnou o
poselství, k němuŽ se v něm proniká s až chirurgickou úsporností. Zdali jsou muslimové pro Evropu
nebezpečím,nebo nejsou. A třeba také, zdalijako civilizace jsme, nebo nejsme na odstřel.

Muslimské ženy ale pouze nepřesvědčují o zbytnosti existence západní kultury Žroutů' prasat'
Ameriky a lzraele. Jejich výpovědi jsou občas jen o hledání místa ve společnosti, v níŽ jsou
schizofrenně doma a zároveň hosty. Jsou také o hledání lásky, někdy aŽ adolescentním, v rámci

něhoŽ se kulturní odlišnosti projevují mnohem bolestněji.

Nejsou to ani trochu ženy zahalené. Jedna z nich si svou víru nese v sobě, aniž by ji musela
projevovat vnějšími znaý. Většinou se ani nejedná o ut'áplé puťky, jak by si muslimské ženy ráda
představova|a znaěná část Evropanů' ale o sebevědomě myslícíbýosti projevujícísvé názory
razantně. Někdy aŽ příliš.
(...)
Nakonec jde ale přece jen o dialo g.Ikdyž v mnoha směrech konfliktní. A jako příspěvek k němu je
inscenace Divadla Komedie odvétžná a zaslouži si uznání. Přinejmenším pro důslednost' s jakou se
do Žhavého tématu pouští. Ale také pro SVou sevřenost, strohost a herecké výkony.
Roman Sikora, Deník Referendum, 26. března 20]0

'Co

vĚDÍ nvnop.LNÉ o ISLÁMU?,,

...křičíhystericky Gabriela Míčováv jedné z rolí nejčerstvějšíinscenace uváděné v Divadle
Komedie. V Cerných pannách rystupují konkrétní muslimské ženy z všednosti ilustračních
záběrů anonymních zahalených postav, o ktelých si toho více myslím e, než skutečně víme.

Vznik hry Černépanny německého rodáka Gtintera Senkela a jeho kolegy - v Německu žijícího
Turka Feriduna Zaimoglua _ je velmi podobný vzniku filmu Petera Kerekeše Jak se vaří dějiny.

Předcházel jí totiž důsledný faktografický průzkum' který posloužil hlavně jako sběr materiálu.
Autoři důkladně vyzpovídali 50 muslimek Žijícíchv Německu, aby pro účelsvé hry vybrali
různorodé monology, respektive názory, postoje či Životní zkušenosti pouze l0 z nich. Tento text'
kteý se rozhodli inscenovat v Divadle Komedie, je vlastně sám o sobě (stejně jako Kerekešůvfilm)
výsostným dokumentem. Nepřináší přímočarésoudy a neodhaluje briskní sdělení, ale pomocí střihu
konfrontuje odlišné přístupy k islámské víŤe, vyznávané v neislámském prostředí, rozdilné záŽitky a
zkušenosti muslimek žIjícíchv dne šnímNěmecku.
Proč vlastně autory přitahovaly osudy žen, a ne muŽů' kdyŽ několikrát do týdne se na nás z médii
zubí tváŤe ,,nebezpečných vousatých islamistů", zatímco zahalené muslimské ženy v čemých
hábitech tvoří spíšjakési vývané pozadí ilustračních záběrtů odpovědí je asi sama otázka.
Neexistují snad? Je pod burkou člověk, který má své touhy, nebo jen utlačovaná Ženuška' která je
podřízena svému muži a samozřejmě bohu? Umí ty černépanny vůbec mluvit? To je samo o sobě
tajemství, pro které stálo režiséruDušanu D. Pařízkovi se do projektu pustit. V Čemých pannách
vystupují postavy z nekonkrétnímasy uplácané z našich představ a mediálních iluzí a polidšťujíse.
I kdyžjim nemusíme a snad ani nemůŽeme zcela rozumět, nemusíme s nimi souhlasit, jsou zde,
mezinámi, čelístejnému střetnutí kultur i náboženství'
Dušan D. Pařízek se ve své úpravě textu (společně s Kamilou Polívkovou) a následném inscenování
rozhodl respektovat dokumentární linie' ba co víc _ úpěnlivě je obtahovat. Hraje se v čtvercové
aréně s několikařadovou elevací připomínajici amfiteátr' Civilně oblečenéherečky (Gabriela
Míčová'Dana Poláková a Ivana Uhlířová) sedí přímo mezi diváky v nejniŽších řadách, každá na
jiné straně. Jejich oči jsou Živě snímány kamerou a přenášeny na projekčníplátna zavěšená nad
všemi stranami arény. Intimní kamerové záběry samozřejmě nutně připomínaj í ptůzor na oči v
tradičníislámské burce, jsou však rovněŽ využíványv rovině psychologie - náhlá zaostření
přiblíŽení v některé části osobní výpovědi apod.

Divák můŽe byt mírně zmaten ve chvíli, kdy diskuze o víře třech muslimek Žijícíchv Německu, z
nichž každá uchopila víru trochu jiným způsobem, přejde nečekaně do delšíchmonologů. Nyní
jsme vedeni osobní rovinou - příběhem kaŽdé z ,,reálných postav" ospravedlňujícím právě takový
přístup k islrímu na pozadí evropské kultury, který si na zač,átku Ženy obhajovaly. Seznamujeme se
s emancipovanou muslimkou, jež prozřela k ortodoxní víře paradoxně skrze sex, politicky
orientovanou fanatickou islamistkounazývající nemuslimy Žrouty prasat, pochybující vdovou, která
jí bude muset zůstat do konce života i rodilou Němkou, která k islámu konvertovala.

V

hereckém přístupu vyniká svým typickým civilním pojetím a nehereckým přivlastněním role
Ivana Uhlířová v chaotickém monologu sedmnáctileté muslimky, jeŽ dokola řešínutnou sexuální
zdrŽenlivost. Velká a rozmáchlá gesta sem nepatří, to raději čirá hysterie. ProtoŽe Černépanny
hovoří samy za sebe. Netroufají si na psaní obecných receptů, jak se postavit k dilematu státu, jenŽ
je liberální k přistěhovalectví, nebo k otázce ohroŽení náboženských svobod. Dramatem je v tomto
divadle holá pravda. Jeden konkrétníŽivot s konkrétní vírou a v konkrétnímmístě. Žiiemejej také.
Tomáš Kůs, Česlql rozhlas, 6. dubna 20]0

ŽÁoNÝ RECEPT NA MÍRovÉr,ÉčnNÍ
Hra černépanny vznikla na podkladě autentických výpovědí muslimských žen žijícíchv
Berlíně, z nichž dva němečtíspisovatelé - Feridun Zaimoglu (tureckého původu) a Giinter
Senkel sestavili deset monologů. Pro stále politicky angažovanějšírepertoár Divadla Komedie
text upravili a redukovali Kamila Polívková a Dušan D. Pařízeko který tento útvar na pomezí
divadla a publicistiky režíroval. Konfrontaci ,,západního" a muslimského světa přinesla na

tuto scénu v svým způsobem už v roce 2007 scénická adaptace klasického hororu Nosferatu,
kde byl aktuální problém pojat režisérem Davidem Jařabem v rovině podobenství ze
záhrobních bájí. Pařízkova inscenace je naproti tomu dokumentaristicky věcná a ve
scénickém minimalismu zachází do extrému, což překvapivě divácký zážitek umocňuje.
Hraje se v tzv. komoře: herci i diváci sdílejíspolečný prostor jeviště. Řady diváků se zvedaji ze
všech čtyř stran nad nevelkým ětvercovým pláckem. Nazývat tento plácek hracím prostorem není
zcela přesné, nebot' akcí na něm zaznamenáme minimum. Tři vynikajícíherečky, prezentující v
monolozích šest muslimek, mají svá místa ve třech prvních řadách mezi diváky, ve zbylé první řadě
sedí manipulátor ,,kamerového oka božího"(Stanislav Majer)' který umoŽňuje simultánní projekci
tváŤí žen nad hlavami diváků. Scénicky velmi prosté, ovšem nedemokratické řešení, nebot' každý
divák má ve svém zomém poli jiné moŽnosti sledování ,,děje"' zabrat pohledem herečku i její tvář
ve filmovém záběru současně se kaŽdému nezdaŤí.

Herečky na sobě nemají žádný náznak muslimského zahalení' ačkoliv je tento aspekt v textech
zmiňován. Jejich evropský civil je až přehnaně nenápadný a ,,minimalistický". Černépanny nejsou
ani důsledně černé,jejich zabarvením je barevný útlum (džiny, jejichž barva se uŽ nevnimá, čerrrá
košile, hnědá halena' šedomodrékalhoty). Pouze světelný zásah reflektoru vytvoří na obličejích
hereček občas otvor nikábu - osvětlené oči záŤi ze tmy' SpíšeneŽ připomínka reálií působítento
světelný design jako zdůraznění nepřístupnosti a vyhraněného pohledu na svět. Herečky nehrají
postavy s rozvětveným psychologickým zázemím, představují právě pohled ďlzných muslimských
Žen na svět' ovšem pohled intenzivně prožívaný konkrétní bytostí. Většinou při tom sedí, jejich
pohyb se omezuje na výměnu sedadel.
Po prologu, v němž je ojedinělý hlas muslimky připouštějícítoleranci k Západu (Dana Poláková)
přeargumentován druhými dvěma nesmiřitelnými, začinajívlastní monologické zpovědi' a to
zárodeěným stádiem: nezralostí' Ivana Uhlířová, pěkně rozhorlené děvčátko s kanálním slovníkem
a tradicionalistickými zásadam| nabíjísvé vystoupení neohrabanou postpubertální umanutostí.
Vyšíváanekdotický příběh muslimky zamilované do Němce, který už málem konvertoval' ale
nakonec se zachránil útěkem. Kromě spršky sprostých slov však zatím žádnévětšínebezpečí
civilizaci nel'trozi. Nastupuje ,,islamistka, co vypadá jako partygirl" blonďaté Dany Polákové. Ještě
stále lze herecky interpretovat a ďivácky vnímat situaci s humorem, ještě pořád lze chápat
rozpoloženídívky prchajícípřed mstou příbuzných do Berlína, kde si uživá světských radovánek a
paralelně se navrací ke svému náboŽenství (modlitby, půst), aniž by se uchylovala k předepsané
pokrývce hlavy. Když se ujme slova Gabriela Míčovájako ,,fundamentalistkaoo, jde do tuhého,
situace zvážnía zhoustne. Právě ona pronáší s chladem střelné zbraně slova Budoucnost? To jsme
my! Herečka však nepřipustí ani náznak karikatury deformujícímotivy zjevného fanatismu.
Herecky se plně odevzdává postoji intelektuálky, která věcně promyslela cestu k islamizaci světa. V
tomto monologu zaznívá střízlivě, soustředěně pronášená obhajoba programu, užbez příběhu, bez
humoru (nepočítáme-li vyhroceně pohrdavý sarkasmus vůčicivilizaci ,,žroutůprasat"). Zklidnění a
ústup od nenávisti přináší opět Dana Poláková s hluboce proŽitou litanií ženy, které zemřel manŽel
a ona kvůli víře nemůŽe ani ,,zmizet" ze světa. Po Míčovépřebírá Uhlířová štaťetu programové
apologetiky úsilímuslimských extremistů. Ponechává si naštvanost ze zahajujícíhomonologu,
obrací ji však nikoliv k nemožným mladíkůmv okolí' a\e k západní kultuře, jejížsymbol vidí ve
svaté trojici (edno zmála prostorových gest v centrálním čtverci: pohybová karikatura Krista na
kříži)' Na závěr je opět tlumen fanatismus, ale ke smíření nedocházi. Míčováse zpovídá jako rodilá
Němka, po rodičíchkatolička, ze své konverze k islámu. Prázdnotu po nesmyslné smrti kamarádky
vyplnila novou vírou, která jí dodává sílu a pocit svobodné volby. Konvertitka nedochází k
extrému, ktery by ji dohnal třeba k nenávisti vůčivlastní matce, své nové o,duši" se ovšem
odevzdává bezvýhradně. Monolog končídoufajícímkonstatováním, že Alláh snad není cizinec.
Intonačnínázt'nk otazníku po závěrečné větě je nepatrným návratem k humotu, ale nikoliv
happyendem. Na to byla předchozí bojujícíslova svou pádností příliš krutá a neodvolatelná.

Po zhlédnutíinscenace zůstává divák sám,bezjakéhokoliv pomocného impulsu možnéhořešení.
Hlas, připouštějícípÍežiti,,naší"civilizace, zde zazněl, ale bez síly a jaksi ztraceně. Znělé, živé
slovo bylo dáno čemým pannám, v jejichŽ srdci Žhne láska k Všemohoucímu a uvědomělá nenávist
k megalomanské' sebestředné společnosti,k niž patříme. Herečky se propůjčilycele těmto hlasům,
nepomrkávaly po nás stranov, Že to tak není. Zaznělo svědectví o tom, že jsme nahlíŽeni
nezanedbatelnou částísvětové populacejako nádor, kterýje třeba odstranit. Tečka. Žaany recept na
mírovéléčení,žádný milosrdný pohlcovač strachu. označit tuto inscenaci za znepokojivou je
eufemismem, jen tak hned nani nezapomenete.
Marie Zdeňková, Divadelní noviny, 20. dubna 2010
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DIVADLE KoMEDIE PoSTAVILI PAVILÓN ŠBlBvtS xnÁsNou

ZPŮSoBEM NEvINNoU MLADoU LvICÍ LULU

A

SvÝM

,,Když člověka okolnosti donutí být dospělý předčasně, mívá to většinou trvalé následky. Na
vnější kráse to nebývá patrné, ale někde tam uvnitř se cosi důtežitéhoztrácí. Bylo jí teprve
čtrnáct, když to zača|o, a bylo jí dvacet, když to skončilo." Těmito slorry uvádí pražské
Divadlo Komedie svoji inscenaci Lulu. Ta postava se po světových jevištíchpohybuje již déle
než sto let. Jaká je ta pražská Lulu s vročením2010?
Na jevišti Komedie je umístěn rozměmý průhledný kvádr stojícína tenkých nohách. Přední stěna je
až najednu (tak šedesát centimetrů širokou) sk]eněnou příčku,naznačujicí okna, volná - aby se
hlasy nesly do publika. Zadní stěna s vchodem, jímŽ herci do tohoto kvádru vstupují z hlubin
jeviště, umožňuje při celkovém ztemnění scény promítání atmosférických, náladotvorných projekcí
posílených vynikajícíhudbou Ivana Achera (není to zdaleka poprvé, co Acherův hudební vklad je
pro inscenaci absolutně nepominutelný). Strop kvádru je bílý a z horního světelného parku je podle
nálady avýznamem scény barven.

Uvnitř tohoto příbýku, který při vstupu do sálu Divadla Komedie vyhliŽí jako architektonický
model funkcionalistického domu v měřítku bezmála 1 :1, se vlevo (z pohledu diváka) nachází stolek
s nápoji (víno, šampaňské),v pravé polovině se rozkládá luxusní bílá sedačka. A v tomhle akváriu,
které navrhl autor divadelního scénáře a reŽisér inscenace David JaŤab, se odehrává drama o
mladinké ženě Lulu, kolem niž ave spojitosti s ní úřaduje smrt.
ostré řezy
Pruhledná a funkcionalisticky strohá scénografie Wáči zde v ruku v nrce s Jařabovou textovou
redukcí příběhu Lulu, jejíŽ postava se objevila v dramatech Franka Wedekinda (1864-19l8) Duch
země (1895, původníverze 1892) a Skříňka Pandořina (1906, původníverze 1902). Dle literámí
teoretičky a historičky RůŽeny Grebeníčkové,která o Wedekindovi napsala v roce 1990 vynikající
předmluvu pro odeon' pro Svazek autorovýchpróz Flirt a jiné povídky' tvůrce v Lulu vytvořil to' co
se podaří málokomu, totiž ''postavu' která vystupuje z literárního rámce a stává se příslovečnou'' a
která se nevyčerpává ''poplatností dobovému názorovému pozadí''.

v dramatizaci povídky Johannese Urzidila Weissenstein ztenčuje
jednání
promluvy a
postav aŽ na samu kostru, takŽe herci ztělesňují typy a postoje oholené bezmála
natezi, ovšem právě jen bezmála - Jařab si je vědom potenciálu' který v souboru Divadla Komedie
má. Jeho herci minimalistickými, ne však loutkově trhavými či jinak chladně strojovými prostředky
ztělesňují některé principy lidské existence moderního věku.
David Jďab obdobně jako

U Lulu má

tento přístup své vnitřní oprávnění

i

proto, Že Wedekind byl jedním z těclt citlivých

tvůrců,kteří před zhruba sto lety rozpoznali zmechanizování a svázání existence moderního
člověka. Dle GrebeníčkovémůŽeme nad Wedekindem hovořit o ''vnímavosti k hrozbě, jakou
přinášejí pouhé imitace všeho, co je ústrojné:neorganické vytvory z falešného, napodobivého
materiálu, odchylování se všeho vzdělávaného od míry člověka, i kdyŽ o tom člověk sám ani neví.
( .) .. vychází najevo ničivá moc moderního společenskotechnického provozu, v němž má byt, co
je přírodou dané, instituěně, kultumě spoutáno. Lze tak lépe rozumět mánii, jež je současně
dramatikovým vítězstvím, uvádět na scéně postavy nedomestikovaných exemplářů' v nichŽ dříme a
oživá šelma.''
Neposlušná cizinka
Vyjma polotajemnó, neurčitépostavy Escernyho (hraje ho Dan Dittrich) lze všech šest zbylých
postav v Jďabově Lulu povaŽovat _ navzdory jejich uhlazenosti a vnějškovécivilizovanosti - právě
zatakové šelmy. Kromě akvária získává onen pruhledný kvádr na jevišti i význam klece, z niž nelze
uniknout jinak než smrtí nebo _ jako Lulu _ odchodem do vězení, tedy do klece jiné, už zce|a
otevřeně a institucionálně dané. Lulu (hostující Tercza Voříšková) je cizinkou mezi muži. byt'od
nich se odvíjíjejí mondénníexistence zajištěné,ze sociálního bahna majetným a majetniókým
SchÓnem (Martin Finger) výaženéholčičky.Lulu se přizpůsobil a, tyje z uspořádaní světa, které
muŽi určují'ale protoŽe je přirozeně inteligentní, má osobitou hrdost, odmítá přistoupit na úplně
každou manipulaci, která je jí nabízena či do nížjetlačena. Naslouchá i svému tělu, ale niťoliv
pouze ve smyslu jeho sexuální energie, nýbrž i tělesné a intuitivní energie jako takové. Nedokáže
své přirozeně krásné a žádoucítělo a celé Já srovnat do latě s rozumem. To vnáší do přehledných
světů SchÓna, fotografa Schwarze (Martin Pechlát) či podnikatele Golla (Jiří Štrébl)por}.vy, chaos'
vztek a - předčasnou smrt.

Lulu posedává, pokuřuje, oběas se na sedačce přesune do polohy horizontální, ale to jsou pouze
vnějšígesta a pohyby; uvnitř sama sebe totiž zažívánesnesitelně napjatou rozpolcenost nedobrovolné, pilonovité zapuštění do poměrů, ale současně bystré, kritické nahlíženísvěta' kterým

či nad ním jako by jen prolétala, protoŽe nikdy nebyl a není její, ale nedokáŽe v sobě vydob;ýt silu,
která by ji odsud odvedla pryč. Vykázána a separována je teprve aŽ nedobrovolně, represivními
orgány společnosti _ ač přímo nezabiji, ta smrt kolem ní je jí připsána na vrub. Dá se říct, že
nespravedlivě, ale pochopitelně - ten svět se brání tomu, co Sám produkuje a co jej v takovém
exempláři, kteý Lulu zosobňuje' hluboce ohroŽuje. '.
7.atímco ''své chlapy" ze souboru Komedie David Jařab vedl tam, kam potřeboval' s evidentní
jistotou r'yvěrajícíz mnohých předchozích inscenací, které s nimi nastudoval, dvacetiletáTereza
Voříšková byla pro inscenaci určitým oříškem, který se podařilo rozlousknout právě a ovšem díky
tomu, Že se do něho režisérnesnažil vehementně dostat. Aby mi bylo rozuměno: Jařab neformoval
Voříškovou k jakési femme ťatale, ani k Lolitě, ale ani někam k emancipované Hedě Gablerové.
Lulu Terezy Voříškovéje atraktivni zjev, u něhož muži zapomínají, že má vlastní vůli a duši.
Hereěka tenhle pocit cizinectví' jen formálního a vždy nějak vypočítavéhopřijímání figury Lulu
_.'ěko*u
okolím, dokézala věrohodně demonstrovat. Jeden detail na tom můŽe
uáaii mně
nepřekáŽel: ač je Voříšková ptažská rodaěka a v tomto městě vystudovala herectví, její přízvuk _
netuším'zda úmyslně či nikoliv _ se tu od ostatních herců liší,je měkčí,jakoby chycený z jiného
kraje či dokonce zatažený sem Z jiného rodného jazyka. To v důsledku postavu Lulu dále vydéluje a
podtrhuj e jeji nezaŤ azeno st.
Zciv ilizov anó otro cfví
Jařabovo pojetí vědomě a silně promlouvá k dnešku, k soudobé situaci člověka. ''Redukovanost
toho druhého se v novém století ještě zvýši," poznamenala RůŽena Grebeníčková ve zmíněné
předmluvě k Flirtu a jiným a povídkám. Myslela tím na ploces redukce, k němuŽ došlo v pruběhu
20. století. Za ty dvě desítky let, které uplynuly od napsání její předmluvy pro odeon' se ten proces
pochopitelně nezastavil, právě naopak, neboť nesouvisí primárně s konkrétnípolitickou konstelací,

nýbrž se silami, které v sobě probudila lidská společnost v éře kapitalizace, byrokratizace a

technizace.

Na psaní RůŽeny Grebeníčkové(1925-|997) bylo užasné,jakse v textech o konkrétníchautorech a
dílech organicky dotýkala obecnějších a přímo základních témat filozofických a sociálních. Tak je
tomu i v textu o Wedekindovi, a to bude poslední citace, jež pro nás opět není bez vztahuk nynější
inscenaci v Komedii, k jejímu smyslu a poselství: ''Poukaz k faktu, Že úspěšnýa slavný *ri _
mocný ve sfeře ducha _ je ve skutečnosti bezmocný, závislý cele na moci propůjčovanému
odjinud, Že se stává jejím otrokem, nebot' je mu odepřen jediný svobodný troř,
;i álužno dnes
uznat za obecně platný a mohl by bÍ na kterémkoliv případě ilustrován, kdyby nechyběla vůle _
svoboda - věci pojmenovat'''
Jařabova Lulu je soustředěná, neokázalá, ale sebevědomá inscenace, která si z Wedekindova
dramatického odkazu vyjímá páteŤ, jiŽ shledává a před,ává dnešnímu publiku jako myšlenkově
neopotřebovanou a naléhavou.
Josef Chuchma, Mladáfronta dnes, ]0. května 2010

svŮoNÁ A NAPŮL NEvINNÁ TEREZA voŘÍŠxovÁJAKo DoSPĚLÉ oÍrĚ LULU
Divadlo Komedie uvedlo premiéru hry německého dramatika Franka Wedekinda Lulu.
Představení umocňuje skvělá hudba i scéna V hlavní roli Tereza Voříšková.
Ikdyž německý autor modemího dramatu napsal Lulu již více neŽ před sto lety, v režii a scénické
úpravě Davida Jařabapředstavuje i dnes stále aktuální a emoce vzbuzujícítéma:nedobrovolný osud
v podobě předčasného dozráni a vstupu do Života dospělých muŽů mladé-náctileté dívky. Ta se
zpočátku nevědomky, postupem času jiŽ proti své vůli stává otrokem několika,,milostných'i vztahi,
ač ji muŽský svět vŽdy nakonec vidí v roli naprosto opačné.Lulu, jak se hlavní hrdinka jmenuje,
hraje mladá herečka Tereza Voříšková a za svůj výkon jistě sklidi v každéz repríz zaá\ouzěny
aplaus. V roli jejího spasitele-otrokáře se představí Martin Finger a v dalšíroli submisivního muŽe s
profesí ťotografa držitel Radoka Martin Pechlát. Životem Lulu však projde více muŽů, a i když
každý znichv ní vzbuzuje rtvné emoce a od,každého z nich získávánorrou roli, její Život postupem
času naplňuje víc a víc samota. A právě prázdnota, svůdnost a nedospělost jsou atributy, ktert se
Voříškovépodařily nejlépe vyjádřit.
Samotné představení umocňují také jednoduchá a zátoveň velmi nápaditá scéna' tak jak bývá v
Komedii zvykem, a velmi zdaŤilá, atmosferu vystihujícíhudba. Scény se ujal režisérJařab, huábu si
vzal na starost Ivan Acher.

ondřei Nekola, Metro, 10. května 20]0

LULU uvÁoĚlvÁ v DIvADLE KoMEDIE JE JINÁ. ALE PoŘÁD DoBRÁ
PražskéDivadlo Komedie uvedlo poslední premiéru letošnísezony' adaptaci Wedekindovy
Lulu v režii Davida Jařaba. Povedla se. Tohle není hra o lásce. To je hra o utrpení a temnýcfi
vřídlech člověka. Německý dramatik Frank Wedekind napsal Lulu jako obhajobu ..*uální
svobody, ovšem s vědomím zrůdných důsledků,které tahle svoboda můžemít.
První díl _ Duch země _je z roku 1895, druhý _ Pandořinu skříňku _ dokončil Wedekind o devět

let později. Dohromady bývají inscenovány pod jménem hlavní hrdinky Lulu, nedospělé loutky v
rukou mnoha muŽů, kolem které se točínejdřív chtíča možná i láska' pakvražda a jistá smrt.

Divadlo uvádí nazávěr Německé Sezony Lulu jako divadelní tvar vypreparovaný jenze samé dřeně
hry. Upravuje reálie i koneěné vyznénídramatu a ěiní z něj současnějšíapel. Lulu (v podání
hostujícíTerezy Voříškové)je pořád mašinka na sex' zastihneme ji však až ve chvíli, kdy si neužívá
jako femme fatale, ale je už zborcenou a vyprázdněnou tělesnou schránkou, sice přitaŽlivou
,leč bez
jiskry.

Ale právě to je na Jďabově koncentrátu z Wedekinda nejproblematičtější: divák' kte{ý čeká

sexsymbol, vývoj postavy od nadpozemsky pŤitažlivékrásky po trosku, bude zklamán' Tereza
Voříšková tu prostě ''jen'' existuje na jevišti. Je krásná' to ano, ale nepracuje s tím, jako by si toho
už ani nebyla vědoma, je uzavřená do svého světa, nespokojená' protivná a pŤezíravá.
Pokud však tenhle reŽisérský přístup divák přijme a zapomene na všechny předchozí Lulu, jak je
kde viděl nebo si představovaI, zklamaný nebude.

Doktora SchÓna hraje Martin Finger: uŽ Wedekind si stěŽoval' že SchÓnovu ''brutální dravčí
inteligenci'' nedokáŽe nikdo z tehdejších divadelních herců zahrát. Finger je důstojným kandidátem
na tuto roli. To on výáhl Lulu z bahna, on je tím osudovým muŽem, i kdyŽ několik zminek dává
tušit, že nebyl první a zdaleka není jediný. A i on nakonec skončív jejích poutech (jakkoli ji vlastně
nejdřív spoutal on), nedokáže se jí zbavit a zaplati Životem.

Zatu jedinou smrt můŽe nést Lulu odpovědnost a kvůli ní také končíve vězení - což je moŽná horší
konec' než když by, jak velí Wedekindova předloha, skončila jako jedna z obětí. Jařab si do
inscenace přimyslel blíŽe neurčenou postavu Escemyho (Dan Dittrich), která můŽe bý jak autorem,
tak osudem či andělem smrti. A je to jediný přítomný muŽ, který je vůčiLulu imunní'
Povedená sezona
Inscenace má ještě dalšídva výrazné klady: hudbu a scénu. Ivan Acher po předchozím vydďeném
komponování pro uherskohradišt'ský Bambiland opět potvrdil, Že jeho hudba bývá v divadle víc než
jen kulisou. A Jařab jako autor scény dokťua|,jak eťektivníje skloubení práce reŽiséra a scénografa.

Jeho funkcionalistická kukaň postavená uprostřed jeviště dodává představení na strohosti a
naléhavosti, je funkčni,bez ozdob apřivažků,, umocněná zrcadly. Jako by na jevišti stálo terárium a
pět hadů v něm štvalo nevinnou myš. Poněkud spomé jsou však projekce promítanéna zeď téhle
kukaně, jež oddělují jednotlivé etapy v Životě Lulu, tedy i jednotlivá umrtí jejích muŽů. Letíci
mraky jsou spíšlehce se drolícíklišéneŽ stavební prvek inscenace.
Německá Sezona v Komedii se zdařila _ obsáhla několik kontroverzních témat a otázky vzbuzujíci
období německých dějin, které se dotýkají jak Česka (Weissenstein, Hrdinové jako my), tak světa
(Cerné PamY, Hosté). Za ptedstavení Goebbels/Baarová navíc ziskal Martin Pechlát Cenu Alfréda
Radoka i Thálii. A v Radocích bodovalo i divadlo _ stalo se po právu Divadlem roku 2009'

Klára Kubíčková,Mladá fronta dnes, 16. května 2010

sTo LET sTARÁ SKANDÁLNÍ
DETEKTIVKOU

LÁrr,t LULU

.ln znuŠrĚNouPSYCHoLoGICKoU

Alva Schón (Jiří černý) viní ze smrti svého otce jeho milenku a zároveň adoptivní dceru Lulu
(Tereza Voříšková). Nevlastní sestru pošle Alva do vézení- aby alespoň sebe zachránil před
láskou k ní.

Minimalistickou verzi slavné Lulu, díla Franka Wedekinda v přepisu a režii Davida JaÍaba, uvedlo
na závěr své ''německé sezony'' pražskéDivadlo Komedie. Lulu je hrdinkou ve své době
skandálního příběhu zneuživané dívky a osudové milenky, jíŽ pŤitaž|ivost je pro muŽe zátoveřt
smrtící. Wedekind jej původně vyprávěl ve dvou hrách s odstupem téměř deseti let (Duch země,
1895 a Pandořina skříňka, 1904).
Pod jménem hlavní postavy se později uváděly divadelní inscenace ''shrnující'' oba texty. Jařabova
verze zhušt'uje Lulu ještě více, do nějakých devadesáti minut silného divadelního koncentrátu. S
ohledem na současný spíšeintuitivní, obtazový způsob vnímání i na Jařabův aktualizačni záměr,
obsahuje jeho stylově vytříbená inscenace fie i jejím scénograťem) to podstatné.

Děj téhle Lulu se formálně odvíjíjako retrospektivní, psychologická detektivka od rozhovoru Alvy
(Jiří Černý),syna doktora Schóna, s Escernym (Dan Dittrich), záhadnou postavou mlčenlivého
pozorovatele a svědka. Alva se vyrovnává se svým svědomím, se skutečností,Že poslal Lulu do
vězeni, aby zacbránil sebe před láskou k ní. V luxusním, proskleném penthousu, kam jeho otec
''zavřel'' svou mladinkou tajnou milenku a kde nešt'astnou náhodou zemŤel, si znovu vybavuje
všechno, co zatčeníLulu předchénelo.
Pohled na jeviště je jako listování lifestylovými časopisy s pózujícími modelkami ajejich bohatými
partnery, podnikateli či politiky. Bílá kožená pohovka' stolek se šampaňským a skleničkami.
Cistota, vzdušnost, noblesa uprostřed ubíhajícíchoblaků za prosklenými zdmi bytu.
Šelmas bojem nespěchá
Formálně úhledný život ve společenském nebi kontrastuje se zkaženými, nemocnými vztahy, které
se sbíhajík Lulu, jako k jejich osudovému katalyzátoru. Lulu je kolem dvaceti. od čtrnácti Žila s
Alvou v rodině jako jeho adoptovaná sestra a zároveň byla milenkou jeho otce, který ji ''zachránil''
z problematického sociálního prostředí. Dr. Schón (Martin Finger) svůj vztah k mladé Ženě maskuje
s tváří pokerového hráče.

VŽdycky šikovně a společensky nenapadnutelně najde cynického idiota (podnikatel Goll - Jiří
Strébl) nebo důvěřivého blbce (fotograť Schwarz - Martin Pechlát), ktery s Lulu rád uzavŤe
manŽelství a poskytne mu společenské ''krýí''.
Tereza Voříšková působív roli Lulu velmi autenticky. Půvabnéditě-žena s pomalou, mazlivou
dikcí a vláčnými pohyby šelmy, která se nevyčerpává bojem, má-li dost jíd|a anecítí-li se ohrožena.
Kdesi uvnitř je ale stále ve střehu a připravená všemi prostředky uhájit teritorium, na němž je
závislá- vúah s doktorem SchÓnem.

Muži dohnaní ke smrti
Lulu nepouživá vykalkulované ženskéfigle' ona je, jaká je: bezprostřední, navenek matoucí,

proměnlivájako chameleon, ale vnitřně mnohem celistvější a silnějšíneŽ jeji okolí. MuŽe, slabochy
závislé na společenských konvencích a pokrytectví, přitahuje (a dohání k smrti) svobodnou a
otevřenou, pro ni přirozenou absencí morálního - ve smyslu společensky akceptovatelného hodnocení svého chování. Na rozdíl od nich jedná instinktivně, čistě a v souladu se sebou samou' Z
jejich úhlu pohledu vypadá jako viník, z našeho spíšjako obět'.

Na Jařabově inscenaci a všech hereckých výkonech je sympatická otevřenost výkladu, vědomá
snaha nesoudit. Sledujeme, b}'t' v maximálně zhuštěné z|<ratce, srozumitelné, psychologicky
věrohodné a asociativně přesné obrazy.

Jako by inscenace chtěla nápadnou vizualitou a znepokojivým až iritujícím hudebním podkresem
(Ivan Acher) podráŽdit naši citlivost a oŽivit tak naši schopnost vnímat skutečnost a rozlišovat v ní.

Marie Reslová, Hospodářské noviny,31. května 20]0

spÍrÁNÍPUBLIKU: TLESKAT NEBo NE?
Rané dílo rakouského spisovatele a dramatika Petera Handkeho, které ve své době dělalo ve
světové dramatice revoluci, uvádí po 45 letech od jeho prvního uvedení Divadlo Komedie. I
když se aktuálnost Spílánípubliku - ,,mluvohry" fiak nazývá své divadelní kusy sám autor)
můžezdát z dnešního pohledu sporná, po premiérovém uvedení se přijdu mile rád podívat
znovu na reakce bežnéhopublika...
Předstalte si situaci, kdy se divadlo neodehrává v obrazech' kdy scéna je prázdná a neexistuje
jevištníprostor, kdy herecká gesta nic neznamenají' kdy pauzy nemají význam. Kdy divadelní
prknaneznamenají svět, protoŽe jsou sami o sobě světem! Kdy se stírajív zažitémvztahu divák herec role, kdy ,,vy" a ,,my" můžebýt zajistých okolností jenom ,,myo'' Představte si situaci, kdy

jako diváci jsme tématem, kdy jsme objeveni, kdy se na nás po celou dobu představení upírají
světla, kdy si začináme uvědomovat, proč se tak rádi noříme do tmy..' V té chvíli totiŽ přestáváme
existovat jako individualita, ztrácíme vlastnosti, stáváme se jednotou, mnoŽným číslem,stáváme se
diváky. Neznamenáto také, že jsme ke vnímání divadla vycvičeni? Že se necháváme zaujmout, že
proživáme ďíky vzdá|enosti jeviště a hlediště mrtvý čas? Že jsme se nechali spoutat? Takto a
podobně znejistil v 60' letech existenci dramatického umění teprve čtyřiadvacetiletý Peter Handke v
,,mluvohřeo' či,,předmluvě" Spílání publiku.
,'myo'

Autorský tým Pražskéhokomorního divadla nemohl začítsvoji Rakouskou sezónu asi výraznějším
kusem. Málokdy se totiŽ můŽete cítit v divadle vyloŽeně nepříjemně..' JenomŽe se cítítenepříjemně
proto, Že ve Spílání publiku vám není programově předkládáno, ale najednou se s vámi počítá,autor
se vás prostřednictvím herců nepříjemně ptá, útočí
na vás a nebojí se tnout do Živého' I samotná
rcalizace v Divadle Komedie vám více než výrazně dokáže předhodit faleš, s kterou by se k vám
jako divákům mohlo přistupovat. Slavnostní smutek ukrytý V opulentnosti divadla jako
společenskéhofenoménu (vyjádřeno větou'.,,Užjsme dlouho, tatínku, nebyli v divadle...") není
ničímjiným neŽ kusem syrového masa. ovšem' to byste museli by.t asi úplně na jiné scéně než v
Komedii, kde Handkeho hrou deklarují _ tak takhle mi to dělat nebudeme' nic od nás nedostanete
zadarmo. JenomŽe ve ťrnále dostanete daleko víc...

V Komedii si

Spílání publiku upravili pro své potřeby. Herci (Martin Pechlát, Gabriela Míčová,
Stanislav Majer a Martin Finger) vystupují pod svými jmény, pošt'uchují se a zraňují na reálných
základechvztahů,,Zešatny", s humorem se dívajíshora sami na sebe, bilancují a také zpochybňují
to, co se o jejich divadle V poněkud povrchních zbatkách traduje: ,,Chladné. Německé.
Minimalistické - jen herec a text, prázdný prostor!"
Ja(ý můžemít tedy dnes význam více neŽ 40 let stará Handkeho hra pro samotné divadlo Komedie?
,,Za smysluplné povaŽujeme jít do sebe, analyzovat (naši) současnou situaci, vrátit se k začátkům
působení našeho souboru' snaŽit se uvažovat o práci posledních let s odstupem, přemýšlet nejen o
městě, ve kterém a pro které pracujeme, ale i o sobě," vysvětluje reŽisér Dušan D' PaŤízek, jenŽ ve

hře koneckonců zhmotní i sám sebe, to kdyŽ se všichni herci v jednu chvíli převléknou do jeho
typického outfitu, vtipně parodují jeho reŽijní vedení amožná i otvírajískryté komplexy.

Tak schválně' kdo z vás budoucích diváků, vy&ži bez uzarděni závěrečnou téměř
patnáctiminutovou palbu nadávek směrem k publiku? V Pařízkově úpravě Spílání publiku se
nacházi snad všechno' co by nás jako
mohlo pálit a to z pohledu historie i současnosti.
',ěecháčky"
Desítky, možná stovky nadávek: čumilové,hospodský kecalové, Vy' co vŽdycky tiše souhlasíte, vy,
co jste vyhnali sudet'áky... Budete za to hercům na konci tleskat?
Tomáš Kůs, Cityout Prague, ]4. září 20]0

DÁT DIvADLU, Co JEHo JEST

Spílánípubliku je jedna

z nejproslulejších her moderního divadla. A také jedna z
nejpřeceňovanějších, nutno dodat jedním dechem. Rakouský dramatik Peter Handke rozředil
do rozměrů celovečerní hry nápad, ktery by se hodil spíšna kratšíjednoaktovku: čtveřice
,,mluvčícho'dlouze lysvětluje divákům, že nesledu jí žádnédivadlo, že se před nimi neodvíjí
žádný příběh' že nevzniká iluze a že předměty na scéně představují pouze samy sebe a nic
nesymbolizují.
Herci zkátka systematicky popírají to, co dělá tradičně chápané divadlo divadlem. A na závěr
divákům několik minut spílají,spíšhravě neŽ agresivně či nepřátelsky. Z teoretického hlediska je

takovéto divadlo-nedivadlo docela zajimavý případ (...)

(...) nová inscenace Spílání publiku 2010 však naštěstí dokazuje, Že si skupina kolem šéfreŽiséra
Dušana PaŤízka zachovává zdravé divadelnické instinkty' K proslulému antidivadelnímu maniťestu
a pozdnímu ozvuku zklasičtělého ,,provokování měšťáka" totiž přistupuje způsobem, který staví na
hlavu téměř vše, oč Handke ve své hře usiluje. Yznikáparadox, o kteý si tenhle text vyloŽeně říká:
přestoŽe účinkující
opakují autorovy věty typu ,,Tady se divadlu nedává, co jeho jest", dávají
divadlu, cojehojest, seějim síly stačí.

Sebeironicky, spiklenecky, samožerně...
Martin Finger, Martin Pechlát, Gabriela Míčováa Stanislav Majer nepředvádějí nezúčastněné
mluvčí,ale vytvářeji živé,téměř kabaretně pojaté divadelní postavy. S teoretizujícími větami si
neuctivě pohrávají' přidávají vlastní repliky a odbočky, ironizují, rozehrávají vzájemné vztahy
(třeba napětí mezi r,tipkujícím komikem a proživajicíherečkou), vyčítajísi chyby a přeřeky,
parodují sami sebe i režíséra.objeví se i tak přímočaréžertíky,jako je héaení(opravdového)
hrachu nazeď.
Navzdory vznešeným slovům o otevřenóm společenskémdiskurzu či kontaktu s realitou, která
najdeme v divadelním programu' z jeviště čišípředevším snaha nedopustit, aby se publikum třeba
jen chvíli nudilo (což rozhodně není míněno jako výtka). Celá čtveřice přitom prokazuje' Že s
nadhledem zv|ádá širokou škálu komediálního herectví, od jemné ironie až po příslovečnéspuštěné
kalhoty' a diváci se smějí i v těch inscenačně nejrazantnějších momentech: třeba kdyŽ se Stanislav
Majer svlékne, polije červenou barvou a coby kovaný alternativec pořvává vulgámí nadávky na
adresu svých,,damáckých" kolegů. (..') Všudypřítomným spodním proudem komediálního Spílání
jsou interní oďkazy, které vytvářejí kuriózní odraz zdejšího mnohaletého divadelního usilování.
(...)

Wadimír Mikulka, Lidové noviny, ]4. září 2010

KDYSI SKANDÁLNÍ HRA spÍt'ÁNÍ PUBLIKU JE ZNOVU PRovoxarrvNÍ
V inscenaci Handkeho dnes již klasického textu se režisérDušan Pařízek pokusil o aktualizaci
látky - a nutno Ííci,že se mu to povedlo. Hra je sebeironickým glosářem hereckých i
inscenačníchklišé,ale komentuje také naši sníženouschopnost rozlišovat skutečnost od
manipulativní marketingové fikce.
Nadcházející sezonu v pražskémDivadle Komedie otevřela slavná ''mluvená komedie'' Petera
Handkeho Spílánípubliku v rež1i Dušana Pařízka a s názvem doplněným o aktuální vročení2010.
Po sezonách německé a českév minulých dvou letech bude ta letošnírakouská. Nese název
"Analýza rozkladu'' a představí ještě texty Ódona von Horvátha, Artura Schnitzlera, Josepha Rotha
a Karla Krause. Autorů' kteří zach5nili postupující zánik kosmopolitního, tolerantního
středoevropského kulturního prostředí z konce Rakousko-Uherska a rodícíse duchovní podhoubí

nacismu.

Spisovatel a dramatik Handke, narozený v době druhé světové války, se z této vybrané společnosti
vymyká. Přinejmenším generačně. Na počátku své kariéry' v polovině revoltujícíchšedesátých let,
si to s divríky pořádně ''vyříkal''.

Jeho tehdy skandální hru Spílánípubliku, poprvé inscenovanou Clausem Peymannem, dnes
vnímáme jako přelomový, ale rovněŽ už zavedený, klasický text moderního divadla. Handke v
kontextu tehdy se proměňujícíhospolečenskéhomyšlenívyhroceně pojmenoval nejrůznější
zmrfuujíci klišéve vnímání divadelního umění a provokativně, s ironickou nadsázkou se pokusil
''nově'' vymezit vztah jeviště a hlediště.

oběti i tvůrci reklamy
Yážně míněná, k autorovi pietní inscenace ''Spílání'' by dnes uŽ přinejmenším trochu nudila. Ale
Handkeho text je v Pařízkově inscenaci celkem vtipně převeden (mimo jiné díky překladu Jitky
Bodlákové) do zdejšího jazykového kontextu a hlavně doplněn o drobné improvizace odkazující k
práci Divadla Komedie.
Pro Dušana Pařízka a ''jeho'' čtyři herce je SpílánípříleŽitostí k mírně provokativní' aktuální hře a
dialogu se ''svými'' diváky (i kritiky)' Je také sebeironickým glosářem vlastních ambicí, hereckých i
inscenačních klišé.Yyuživá se tu i moŽnost komentovat ''společenské divadlo'' a naši stále více se
výrácející schopnost rozlišovat skutečnost od manipulativní marketingové fikce' jejímŽ jsme
objektem i subjektem zároveň'

obří krychle, již v prostoru vymezují dřevěné latě, je jevištěm světa i divadla. Stojí na prázdné,
holé, od všeho oproštěnéscéně Divadla Komedie. Mluvčí7 až 4, tedy herci Gabriela Míčová,
Martin Finger, Martin Pechlát a Stanislav Majer, do ní vstupují za zvuků fanťár, v plném osvětlení a
do půl pasu nazí.

Zkoušejína nás reklamní úsměvy z billboardů, líbivépózy,jako ti, kdo chtějí získat pozornost.
Nacvičená rétorika a umělá gesta se ale po chvíli rozpadají, herci se stávají sami sebou, potýkají se
se svými pochybnostmi i nejistotami, aby zase časem přistupovali na exhibicionistickou divadelní
hru, která je po svém způsobu i autentická a pravdivá. V rámci děkovačky je krychle okázale
destruována a její úlomky rozdávány jako suvenýry. Demonstrace revolty, která se stala součástí
showbyznysu.

Režisérovačtyři alter ega
Cas od času se herci na jevišti perou se ztrátou smyslu, propadají do deprese' Nejvýrazněji, kdyŽ
jsou všichni čtyři alter egy svého režiséraa uměleckého šéfaDušana PaŤízka. Není divu - po

grantových hrách pražského Magistrátu, které divadlo připravily o finančnípodporu ze zahraničí,st
jako blázni musejí připadat i nejsilnější povahy.

Spílánípubliku 2010 v Divadle Komedie je inscenace Živá, svobodná, umělecky suverénní.Je
zřejmé, že vznikla z autentické Vnitřní potřeby souboru' ale i to, Že její vtip a skryté významy
nejlépe ocení s kontextem obeznámení diváci. Spílání publiku |ze vnimat jako dobré uvození
nadcházející sezony, již charakterizuje údernévýtvarné 1ogo - rakouský státní znak. Při pohledu na
černou orlici si s úŽasem uvědomíme, Že mezi nohama dravce plandá Íetěz pŤetrŽených okovů a
pařáty, kteÉ za císaře pána třímaly Žezlo,jablko a meč' svírajísrp a kladivo.
Marie Reslová, Hospodářské noviny, 14. září 20]0

HANDKE spÍlÁ SPOLEčENSKEMU ZMARU

Pražskékomorní divadlo nemohlo zvolit k zahájení Rakouské sezóny autora
kontroverznějšího, než je Peter Handke. Stěny Divadla Komedie, v němž dvojnásobné
Divadlo roku hraje, rezonovaly prostřednictvím režiséraDušana D. PaÍlzka přívalem
Handkeho,,mluvohry" Spílání publiku.

Náš vztah k Handkemu je vlídný. Určitě také zajeho přesné včleněnípoezie Jana Skácela do
evropského kontextu, zejména v německy mluvících zemich. Dnešnípohled na meze moŽností
antikomunikace divadla je jiný než y roce 1966' kdy premiéra Spílánívyvolala kolosální skandál ve
Frankfurtu nad Mohanem.

Spílání publiku 2010 mtňe povrchní divák vnímat jako nekontrolovatelný gejzír expresív ze
zásobárny nadávek, při nichŽ by se i nejotrlejšípolitikové červenali. Tím přívalem ovšem inscenace
končí.Všechno před ním je jenom občasným atakem konťrontujícímherce s diváky v jejich světě
iluzí, snů anavztekané životníreality.

víc řešíHandke ve Spílánípubliku

názorové střety uvnitř divadla: neshody,
sebeobviňování, vymlouvání, zpovíďáni. Za hranice jeviště vystřelí autor šípynejprve proti
floskulím povrchních hodnotitelů divadla, vyzbrojených pro změnu frázemi bezobsažných klišé.
Čtveřice herců je nejpřesvědčivějšív několika výstupech' ve kterých argumentaci v zavi|ých
polemikách neváhá podpořit expresívní nahotou _ Martin Pechlát a Stanislav Majer úplnou,
Gabriela Míčovástřídměj ší,náznakovou.

Mnohem

Nad věcí zťlstává Martin Finger, jehoŽ dominance v nadávání naplno propuká až ve výstupu
závěrečného provokování publika všech sociálních vrstev. Handke ani PaŤízek nejsou autory
povrchnosti nebo laciného efektu. Jejich Spílánípubliku 2010 je přesnou a závažnou společenskou
alegorií ústícído totální destrukce kultury. PraŽské komorní divadlo ji při existenčníchstřetech s
Magistrátem zaŽivá na vlastní kůŽi. DivadlatotiŽ vstoupila do fáze zápasu o holý život.

Jiří P. Kříž,Právo, ]5. zóří 20]0

spÍlÁnÍPUBLIKU JDr. AŽNA SAMoU

l,l.r,Z

DIVADLA

Uvedením legendární ,,mluvohryo' Petera Handkeho pod názvem Spílánípubliku 2010 jako
by divadelní režisérDušan David Pařízek uzavíral jednu etapu své tvorby v pražskémDivadle
Komedie.

prvním uvedení vyvolal jeden z největších skandálů poválečného evropského divadla
Text, kteý při _autora
mezi největšísouěasné dramatiky, sloužípraŽským hercům k aktuálnímu
a katapulioval
postoji k dnešnídobě, k dnešnímu divákovi, k dnešnímudivadlu. Současně vyzývají i diváky k
spoluúčastia aktivitám.
Nevtahují je přímo do hry, bý mnohé části se hrají za plných světel v sále, spíšje svým nasazením
a lidskou odvahou vyzýv:ajik odkrytí autentických citů a emocí, vyvolávají v nich zcela nečekané, v
kamenných divaďeóh nežnámédivadelní záŽitky. Diváci jsou výahováni z ulit jistot a musejí k
slovům zaujímat čitelnépostoje. S takovou intenzitou
odehrávaným situacím a z jeviště
''spílaným"
a nasazením to u nás za posledních mnoho let dokáza|o jen nemnohé profesionální divadlo.
Zpoěátku na sebe jednotliví herci reagují, deklamují text' ironizují jej, náhle se ale láme. Z
intelektuální komedie se mění v politické divadlo. Dávné Handkeho Spíláníse stává manifestem
současných tvůrcůDivadla Komedie. Herci cituji z Pařízkových inscenací' promítajína sebe obrazy
minu1ých rolí, odhalují svůj styl a přístup k tvorbě, aŽ - ve shodě s předlohou - vyspílajísvůj vztek'
zoufaiství a zhnuseni divákům přímo do tváří. Překroěí jeviště a Kičí.Svítína sebe i na diváky.
Stojí mezi nimi, řvou, cloumají celým prostorem.

Yícuždivadlo nemůže.Po tomto spíláníužlzejen spáchat sebevraŽdu, skončit, anebo začítznovu.
S prázdným, čistým stolem. Z reproduktorů zní beatlesovské Come Together. Herci se vracejí na
pilou roztÍíšti,,prázdný
.jevisto. Na závěr (anebo uŽ po něm?) sekyrami, kladivy a motorovou
pÍostor., a s diváky si dávají pivo a buřty. Nový začéúek?Nová naděje?
Spílánípubliku 2010 je nejvýznamnějšíinscenace na našich profesionálních jevištích.Takto ryze,
intenzivnc a neuhýbavě se u nás v divadle většinou nemluví. Inscenace je promyšleným, vážné
míněným' kritickým občanským postojem zabývajicim se podstatou umění a lidské existence. Už
teď je legendou' už nyní vstoupila do historie českéhodivadla.
Wadimír Hulec, EL5' 16. září 2010

spÍlÁNÍPUBLIKU (v RoCE

2010)

Rakouskému autorovi Peteru Handkemu, celoživotnímu provokatérovi, bylo v roce premiéry
(1966) Spílání publiku čytřiadvacet. Měl tedy nejvyššíčas si to lyříkat s konvenčnÍm
čtenářstvem a zurážet měštoansképublikum. Není téŽkési to představito jak nestravitelné
sousto polykati diváci inscenace režiséraClause Peymanna a jak se kritici museli radovat,, Že
mají objev. Z dnešního pohledu představuje ,,mluvohra" Spílání neurážlivý experiment, jehož
popi"e''i i zkoumání všemožnýchdivadelních konvencí si od časůpremiéry divadelníci
převzali a vykládají dát po svém. Co můžebýt pobuřujícího na tom, když v hledišti nezhasne,
aby herci mohli divákům z očído očíoznámit, že právě oni jsou tématem večera?
Nejnovější inscenace praŽského Divadla Komedie ale dokazuje, Že není starých textů, pokud se jich
umíte zmocnit a vyloŽít tak jako režisérDušan PaŤizek se svým hereckým souborem. Známe už
herecké skupiny, jež za vámi přijdou aŽ domů anebo vás zavlečou na nějaké silně specifické místo,
aby vám předvedly, že divadlo lzehrátvšude. V Komedii zvolili přesně opačnou cestu: vtahují vás
do intimity svého světa, do zákulisí hereckého řemesla' do koupelny a loŽnice toho, čemu se
šeredně říká tvůrčíproces. Nemám na mysli jen osvědčenétriky, kdy herci jakoby vypadávají zrc|e
a říkajísi křestními jmény, ty ostatně úspěšněvyužívajii bulvární scény. Myslím tím do detailu
promyšlený postup, kdy se herec rozložína součástky jako při rozborce samopalu a Zase se před
vámi sloŽí do funkčníhonástroje sloužícíhoke komunikaci s diváky.

Zkrátka Gabriela Míčová'Martin Finger, Stanislav Majer a Martin Pechlát názomě předvádějí, kam
až se jako herci za poslední roky dostali. Yýrazová střídmost, celková uvolněná přirozenost a
preciznost detailů, škála ironie do útočnéaŽ po sebeshazující,jemné střihy mezi nadhledem a
proživáním, případně jeho ironickým markýrováním: Míčovépatos dramatické umělkyně. Pechlát s
Fingerem představují sebevědomější herecká ega, Majer hraje toho upřímnějšíhoa popudlivějšího.
Pohrávají si se synchronizací miniakce a vzápěti se pustí do naturalistického extempore nahoty.
Utahují si z režiséra(všichni čtyři dorazí převlečeni za intelektuála Pařizka), sami ze sebe i z
divadelních recenzentů citováním Kritického Žebříčku Divadelních novin'

Záhy se ukazuje, že Pařízek obrátil původnísmysl Handkeho textu naruby jako kdysi dávno
hozenou rukavici. Zatímco Handke úspěšně provokoval pohodlného diváka, PaŤizkova grupa si
ziskává diváky na svou stranu. ,,Tvoříte jednotu - už tim, Že sedíte a díváte se jedním směrem,"
posmíval se Handke divákům: ,,Civíte na nás a my na vás. Tvoříme dialektickou jednotu." Jakkoli
převaŽovali věmí diváci Komedie, kteří Spílánísprávně pochopili jako jakýsi Veěer otevřených
dveří či bonus za jejich vytrvalost. Nejde však o dezinterpretaci dříve provokativního textu, jen
kontext, a především doba se změnily. Pařízkova úprava se nejcitelněji zadirá do současnosti
závěrečným spílríním,jehož slovník je vyválen v dehtu a peÍi našíreality . Znovujsem se rozhlédl a
slyšel jen souhlasný smích' Ti' kteří by si nadávky mohli brát osobně, do Komedie nechodí'
Dnešnípostavení Komedie patŤi mezi nejpozoruhodnější paradoxy českékultury. Na jedné straně
umělecky vysoce hodnocené divadlo - podle mnohých nejlepšíprůská scéna, rozhodně však
nejprogresívnější-, na straně druhé poníženýžadatel o podporu. Vyšel jsem z pasáže na ulici a
zaplet| se do stádečka dívek cupitajícíchna vysokých podpatcich ze sousedního komerčního
Divadla Kalich, před vstupem do metra Národní třída jsem se vyhýbal čpějícímlidem bez domova.
Kdypak se úroveň praŽského divadelnictví stane volebním tématem alespoň na komunální úrovni?
NejspíšaŽ napršía muzikálové divačky vyzvou k nočnímu tanci praŽské bezdomovce.
Richard Erml, Reflex, 30. zóří 2010

oSTRÝ Řnz utva.DLA KoMEDIE Do SoUčASNoSTI
Druhá režie Kamily Polívkovév pražském Divadle Komedie, Víra, láska, naděje Ódiina von
Horvátha je jednou z nejradikálnějších inscenací, jaké je možnéna této scéně vidět. A to jak
po stránce formální, tak tematické. (...)
Inscenace Víra, láska, naděje je v rámci současnéhočeskéhodivadla fenomenálni. Bez zábran a
otevřeně se staví na stranu těch, které bychom opět, po dvaceti letech cesty k dalšímšt'astným
zítřkůmmohli označit za utlač,ované.Na stranu lidí bez domova, bez práce, s minimálním nebo bez
jakéhokoli zázemí, kteří se ale paradoxně stávají stále častějšímterčem předvolebních kampaní. Co
se jen před volbami navymetalo Špíny,navyhánělo bezdomovců a narkomanů, jaká péčeo
společenskou hygienu na nás čiŠelaz předvolebních billboardů. Nepřizpůsobivost se u nás stala
opět zločinem. A zcela bez ohledu na to' jakým vzrůstajícímnejistotám' hrtuám a odpornostem
jsou lidé nuceni čelit.

Přesně na tyto problémy cílísvou inscenací Polívková. A mířídocela přesně, s přímočarostíaž
punkovou. Bez zbytečných kudrlin a ornamentů, bez těŽkopádných intelektuálních metafor, na něž
by divák a nejen v Komedii někdy potřeboval výkladový slovník' Za pomocí zásadních škrtůve
hře, zmenšením počtu postav ataké navýšením míry zoufalství hlavní hrdinky přerůstajícíobčas v
agresivitu. A také posunem Horváthovy tragikomedie na uzemi pochmurné grotesky, v rámci níŽ se
političtítlučhubovéa jejich měšťáčtíposkoci mohou v závěru snadno proměnit v malebné skupení

t'rveŽíznivých upírůrdousícíchprotestní hlas nevhoďně zaznívajícíve chvíli, kdy jsou na ně
namířeny hledáčky médií.Zardousí ho nenápadně, skoro bezděčně, a jakoby se vlastně nic nestalo.
Upíříšou totiŽ musí běžet nerušeně dál.
Polívková si na scéně lystačíjen s vysokým plotem z vlnitého plechu, který se v úhlopříčcevine
napříčscénou. Do ní hned v úvodu hlavní postava, A|Žběta neschopná uplatnit se ve společnosti
trapných nároků a hokynářských hodnot zuřivě kope. A vykřikuje svou nenávist ke státu, který ji
odsoudil k přeb;iruání na dně. Můžemesledovat její bloudění nepřátelským světem, v němŽ pro ni a
mnoho ostatních prostě není místo a který je schopen člověka zavrhnout jen kvůli tomu, Že se
nedokáŽe přizpůsobit obludnostem.
Inscenace ovšem nemá jen polohu obhajujícíchudobu a periferii. Je také, jak už bylo řečeno,
výpadem proti souěasné tváři a dikci nejen česképolitiky. Přebírá její floskule a vysmívá se jim.
Také ovšem odhaluje, co Ve skutečnosti skryvají: prázdnotu, zkorumpovanost, konformismus a aŽ
rodinnou propojenost zainteresovaných. Z názvu hry, který má už u Horvátha hořce ironickou
příchut', nedělá nic menšího, než prolhaný předvolební slogan bezcharakterního, ostentativně se
usmívajícíhopolitika. Bez ohledu na to, jakými otžnkamiho z grémia obtěŽují. A není toho málo,
protože Polívková do hlediště usadila také několik skutečných lidí ze společenského dna a nechala
je, aby na postavu politika na jeho předvolebním mítinku ve jménu Víry, lásky a naděje z hlediště
chrlili své skutečnéproblémy. A nepůsobí to uměle nebo strojeně. Působíto jako děsuplný chaos,
kteý mezi měšťansky usedlé diváky Komedie r,.trhl zvenčía obklopil je' Aby divadelnost
nekompromisně konfrontoval s realitou. A pohltil do ní také hlediště. At'už Se mu to líbí,nebo ne.
Roman Sikora, Česlql rozhlas, 29. října 2010

v PRAŽsKÉ xonnnul HRAJÍ pŘÍivtoČ.q.Rou PoLITICKoU SATIRU
Hra Víra, láska, naděje, kterou v pražském Divadle Komedie nastudovala režisérkaKamila
Polívková, je otevřené politicky laděné gesto. Inscenace zároveřt těži z hereckých výkonů _
postavy tady jsou jedinečnékreatury bez citu.
PražskéDivadlo Komedie se svou loňskou ''německou sezonou'' zaěalo otevírat politicky laděnému
divadlu. Inscenace Goebbels/Baarová a Hrdinové jako my mířily k tématůmjedince v krizových
dobách 20. století - za druhé světové války a V roce 1989. Letošní''rakouskou sezonou'' jdou
režiséřiDivadla Komedie - dobou i svými postoji - o kus dál.

Úvodní Spílání publiku 2010 nadávalo politikům, jejich stranám a situaci u nás. Aktuální hra ÓdÓna
von HorváthaYíra,láska' naděje je ještě přímější.Text z roku 1932 oklestila reŽisérka Kamila
Polívková aŽ na syrové jádro. Některé postavy propojila, mnohé scény vypustila. Soustředila se na
jediné téma: trpký osud Alžbéty,již malé Životní omyly a chyby, k nimŽ je víceméně nucena,
dovedou nejprve do kriminálu a později doŽenou k smrti.
Svět jako by se proti ní spiknul. Všechny postavy jsou kreatury bez citu, jimŽ záležíjen na nich
samých. Ať už jde o Patologa (aŽ s přebujelou groteskností hrajícíPetr Vaněk), který jí půjčí
penize, ale pak ji udá a pošle do kriminálu. Nebo její šéfovou,respektive Soudcovou (pitoreskně
paničkovsky ''nesnesitelná'' Dana Poláková), která ji vyhodí z práce. ČiPolicistu (dojemně
monstrózní Stanislav Majer)' který se do ní nejprve zamiluje,kďyž však zjistí, žeby mohl přijít o
proťesní kariéru, opustí ji.

Vrcholem lidské arogance je Soudce Jiřího Štrébla.Interpretuje jej jako karikaturu současného

politického lídra, který populisticky žvaní,aby se dostal k moci. Je schopen podvádět, je schopen
cokoli slíbit, je schopen i zabit. A stále se při tom usmívá. Co kdyby jej zabirali fotografové?
Při jeho volebním projevu' kteý je opulentní politickou parodií, vstupují do děje bezdomovci, kteří
s ním živě diskutují. Jsou to herci souboru Ježek a ěížek,divadla lidi bez domova, skuteční
bezdomovci a lidé sociálního okraje tozsazeni v hledišti mezi diváky. oponují mu' řvou na něj,
pískají,buěí. Vstupují na jeviště, perou se s ním' Inscenace tak získává rozměr autenticity a
politické konfrontace.

Jedna dvě oběti. A pak jen šelmy číhající
na kořist
Kvality nastudování však nejsou jen v otevřeně politicky laděném gestu. Podstatnou rovinu tvoří
herecké výkony. Ivana Uhlířová hraje AlŽbětu s maximálním osobním nasazením. Její úvodní
vztek, kdy nepříčetněkope do kovového plotu' symbolu rozdělené společnosti, její křik na zemi
během souboje s Policistou, její zoufalství v dialozích se Soudcovou, její rozpaky v mileneckém
setkání, její závěreěný skok do řeky jsou fyzicky i emotivně bytostným projevem zoufalství ělověka
dohnaného za okraj propasti.

Uhlířová překonává obvyklou ''chladnou'' stylizovanost herců Divadla Komedie a pticházi s
otevřenou expresivitou, málokdy - nejen v Komedii - vídanou. Skvěle ji doplňuje Stanislav Majer
jako Policista. Jeho proměna z naivního zamilovaného prost'áčka, kteý ji v souboji láskyplně
objímá a později přináší chlebíčkya květiny, v chladně uvaŽujícího "bezbranného'' cynika je
podaná neobyčejně citlivě a dojemně. I on je vlastně obětí, která je nucena kopat, aby mohla Žít.
Všichni ostatní jsou lidské zrůdy. Šelmyo jež číhajína kořist.
Polívková výváří v podstatě přímočaroupolitickou agitku. Jasně, bez úhybůa šifer říká: Tato doba,
tato politika a její představitelé jsou nehumánní, arogantní, zrůdn| Vládnou nám barbaři, blíŽíse
obrovský sociální konflikt, hrozí proměna republiky v policejní stát.
Nemusíme s Polívkovou a jejími herci souhlasit, nemusíme vidět současnost v tak temných
bawách,je to však umělecky silný, důsledný a zkonkrétníreality vycházející varovný postoj, ktery
nelze jen tak přehlíŽet.

Wadimír Hulec, Mladáfronta dnes, 2. listopadu 2010

VÍRA BEZ NADĚJB, N.loĚll-sruzvÍRY, LÁSKY MÁLo...
Víra, Iáska, naděje - ta[o trojice podle Svatého Pavla vždy zůstává. Autor stejnojmenné hry,
datované rokem 1932, Óotin von Horváth tento pozitivní názor sice zpochybňuje, ale tak,že
volá ironizujícíkritikou po jeho naplnění. Sociálně cítícídramatik a prozaik, narozen jako
občan rakouské monarchie, přebývajícív různých fázích svého života v různých koutech
střední Evropy, sleduje ve svých hrách s humorem i bolem boj jedinců o přežití,
znemožňované tlakem zdánlivě solidního společenskéhoprostředí.
Takovýmto jedincem, balancujícím beztadně na okraji společnosti, je i AlŽběta, hrdinka dalšího
příspěvku k rakouské sezoně Divadla Komedie, který uvedla na scénu jako svou druhou reŽii v
tomto divadle scénografka Kamila Polívková' Herečka Ivana Uhlířová má pro roli AlŽběty všechny
předpoklady. Yyráži na scénu útočitproti zdi _ se sprškou vulgarismů (přídavek dramaturgické
úpravy) kope zuřivě a zoufale do plechu pouličníchzátarastt sestavených v bariéru, kteiá je
jediným scénografickým prvkem jeviště. Dívka není na scéně Sama' z uliček hlediště se sem
vytrousí apŤetrvává ve Voyeurském postáváníŤada postav' jejichž vybledlé béžovépláště, neblahé
znaky pouličníhofizlovství' z nich činívšudypřítomnéstíny lhostejnosti a skryté ug'es.. Z těchto

postávajících baloňáků se rekrutují jednotlivé postavy dramatu' zátoveň však jejich tichá přítomnost
tvoří pomyslnou mlhu studeného skrýého nepřátelství. A Alžběta kope a řve až do vysílení.
Uhlířová, hereěka stále dětského typu, není v této roli Kehká' zranitelná však ano, charakterizuje
svou postavu postpubertální zavilostí i zmateným zajikáváním polapeného ptáčete' kterému se však
nechce zobatzruky. AlŽběta je ubíjena nejen okolím, ale i svou existenciální nezakotveností.

Co se konkrétního příběhu týče,jde o holku bez prostředků a s narůstajícímidluhy, které z ní

učinily společenského vyvrhele. Kamila Polívková ještě konkrétněji aktualizuje zvo7enátémata než

její reŽijní kolegové na této scéně. V tomto případě mířído řad předvolebních kampaní, která

devalvují slova označujícípůvodně potřebné hodnoty. (Kupříkladu na jednom z pláttt bariéry je
promítán ve formě předvolebního plakátu příznačněusměvavý portrét Jiřího Štréblav roli Soudce,
doprovázený slovy titulu hry). Nešt'astná dívka představuje přebytečný a polrze doěasný rozruch,
který je snadné umlčet a odsunout. Po jejím neštěstí(které si přece sama ,,Zayinila"!) však zůstává

tak jako po narkomanech a bezdomovcích. ReŽisérka se spojila s
souborem Ježek a ěižek a přivedla jeho část na scénu i do hlediště Divadla

nepříjemný pocit,

bezdomoveckým

Komedie, aby zde

v

epizodě policejního zásahu proti pouličnímnepokojům vykřičeli svou
nespokojenost. Tento závan ulice sice (ne) herecky příliš nesouzněl s proťesionály, byl vŠakpro
svou narušitelskou Živost vítaný. Bezdomovci nepatří za ohradu, ale na scénu, nebot' jsou svého
druhu našímzrcadlem (dnes bohuŽel víc než třeba Hamle|. (...)

Inscenace se odvíjíjako příběh jedné nešťastnédívky, jednoho pokaženéhomilostného vztahu a
promarněného života.(...) Třeba scéna v dešti (pŤiznaný zdroj scénické techniky)' kdy Policista
(Stanislav Majer) nabizí Alžbětě plášt'' aby ji ho vzápětí odepřel a Zase daroval a nechal ji nakonec
stát osamělou a promočenou pod proudem vody. Dokonalá, působivá němá etuda s rekvizitou
demonstruj e ve zh'tatce podstatu opatrného ochranitelství: je těŽké se rozhodnout chránit a ještě
těŽšíje setrvat. Jevištnídění prostupuje ironická rovina, v nížse všichni herci umějí dobře
pohybovat. Milenci Alžběta a Policista oslavují a hodují (chlebíčkypřeživšíjako znak hojnosti
oslavy komunismu i kapitalismu) nikoliv v nějakém hnízdečku,ale ,'na ulici" před bariérou. Zd,e
proživaji na prostřeném chodníku první trhliny vztahu a posléze jeho rozpad, zaviněný prozÍazenol
minulostí dluŽnice AlŽběty. Nešt'astnice páchá sebevražedný skok zbariéry. PřeŽivší je přinesena
opět'na oči diváků, ale v křeěovitě úsměvnémobjetí zachránců,, pózujících čelně k publiku jako
skupinka slibných uchazečůo veřejný post, dokonává zadušením (oproti Horváthovu originálu je
situace tragického konce zhuštěna a hyperbolizována). Soudce, Soudcová, Inspektor: Štrébl,
Poláková, Finger _ přes nevelký rozsah svých rolí pečlivě pracují s lehkým náznakem karikatury'
kterou nekonturují mechanickou rutinou, ale nuancují se smyslem pro situaci a téma. Vývářejí ten
známý neosobní' neutuchajícítlak, válcující ve všípočestnosti nepřizpůsobivé Životy. Během sladce
likvidátorského vraždění konzumuje rezignovaný milenec, zcela pohlcený veřejným míněním'na
,,prostřené" ulici poslední chlebíček.Stanislav Majer nesahá po karikatumím zabarvení, hraje
střízlivě obyčejnéhoslabocha' jehož nevýraznost je vražedná. * Možná, že režisérka příliš okatě
aktualizuje, vůbec však nemířímimo Horváthovo téma člověka drceného společenským soukolím.
Druhá inscenace rakouské sezony' ,,analýzy rozkladu" , nepatří k nejkompaktnějším počinům
Divadla Komedie, disponuje však oním životaschopným základ'em' V němž se vzájemně umocňují
herecké nasazení a suverenita s občanskou naštvaností a smutkem (bez p\áěe) nad rozkladem
morálky našídoby.

Marie Zdeňkovó, Divadelní noviny, 12, listopadu 20I0

TANEC DOBY BEZNADEJE
V rámci rakouské sezony uvádí divadlo Komedie kritické dílo Ódtina von Horvátha.
Jeviště je rozdělené plechovým plotem. Na jeho pozadí se procházejí šedé,lhostejné postavy. Mezi
nimi i mladá žena _ Alžběta. Potkáváme ji ve chvíli, kdyŽ se zoufale snažíprodat své tělo
Patologickému ústavu, k ěemuŽ ji přivedla tiživá finančnísituace (musí zaplatit velkou pokutu za
podnikání bez Živnostenského listu). Její následující osudy se stanou tragikomickým pásmem
zdrcujícíchporážek střídaných zďánlivými úspěchy. Na své cestě potká mnoŽství postav:
bezohlednou zaměstnavatelku, naivního patologa, který ji bude lákat do svého bytu na sbírku
motýlů, hodného policistu recitujícíhoprvní epištolu Korintským či soudce kandidujícího ve
volbách.

Requiem za solidaritu
Pesimistické drama Víra, láska, naděje z pera rakouského spisovatele Ódona von Horvátha bývá
dnes povaŽováno za literární klasiku. Vzniklo údajně na základě skutečnéhopříběhu, z podnětu
autorova známého Lukase Kristla, který se při setkání s Horváthem pozastavoval nad tím, Že se
tématem divadelních her téměř nikdy nestávají malé kriminálníkauzy. Yira,láska, naděje není však
pouhou rekonstrukcí právnického případu ani prostým příběhem o těžkémživotě sociálně
vyloučenéženy. V několika obrazech hořkých interakcí Alžběty s ostatními lidmi uzavřel Horváth
metaforu současnéspolečnosti jako takové. Závěry z jeho analýzy jsou depresivní: žijeme ve světě,
v němŽ nezbylo místo pro solidaritu či vstřícnost vůčijinakosti. Všichni mají plná ústa ťrází o
morálce a správném chování, ve skutečnosti ale titulní víra, láska i naděje nejsou ničímvíc než
abstraktními' knižnímipojmy.
PÍiznačnýje i původnípodtitul dramatu _ Malý tanec smrti. Pozorujeme několik osudových
okamžikůze života hrdinky, který mimoděčně spěje k tragickému konci. Není ale vlastně AlŽbětino
zmatené balancování na okraji životaa sebezničení předzvěstí něčeho mnohem horšího? Nejsou její
zoufalé výkřiky jistým requiem za svět, který bral ohled na slabého jedince? Drama Víra' láska'
naděje vzniklo v Německu v roce 1932. Inscenace Divadla Komedie je uvádí v moderních
dekoracích a doplňuje o přímé naréňky na aktuální dění (mimo jiné na pražský,,akčníplán")' Je
pozoruhodné, jak dobře týo asociace s Horváthovým dílem ladí.
Bez vydírání
Bezpochyby hlavní hodnotou představení Kamily Polívkové je právě jeho aktualizace. Původnítext
byl sice zatímto účelemčástečněproškrtán' ovšem konečný poměr námětů z Horváthovy předlohy
a současnýchnarážekje dostačujícípro vydobyí nejpodstatnějších myšlenek dramatu. Vynikajícím
a úryvkůz jednoho z
nápadem je zapojení herců z bezdomoveckého divadla JeŽek a čížek
autorských představení souboru. I kdyŽ se oba nápady dají považovat za poněkud riskantní _
snadno si dokáŽeme představit, že by podobná kombinace mohla sklouznout k laciné publicistice a
jakémusi citovému vydirání diváků, nakonec právě tyto postupy rozhodují o údernosti inscenace.
Scéna rozvrácetého soudcova volebního mítinku je v celém představení nejlepší.Pochvalu si určitě
zasloužíIvana Uhlířová. obsazení role AlŽběty právě touto herečkou velmi přispělo ke kvalitě
inscenace: její originální a hodně přirozený styl hry je zcela věrohodný a vždy upoutá pozornost.
Zaujmou i Stanislav Majer jako Policista a Petr Vaněk v charakteristické roli Patologa. Celek
vkusně doplňuje hudba ondřeje Švandrlíka.(...)

Marta Harasimowicz, Nový Prostor č. 364,

15.
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vÍRA,IÁSKA, NaoĚm čtlI rvrÍnNÁ at,ŽgĚra RoZKLova.NÁ r,rnsxÝnnl SUPY
(...) Sílícíinklinace k politice má v Komedii nejspíštrojí příčinu.Jednou bude vnitřní vývoj
uměleckého vedení, které si během let vyzkoušelo a odžilo své ''hermetické'' zá|iby a
zredukovalo a ''očistilo'' svoji zprvu vnitřně rozbujelou poetiku, jakkoliv navenek výsledek
často působil minimalisticky, skoro fakírsky. Druhou příčinouzřejmě bude existenční situace
souboru, jenž sice sklízíkritické i divácké lznání, ale nedostává se mu ze strany pražského
magistrátu té finančnípodpory, kterou by si podle Paíízkaa Jařaba zasloužil - ti srovnávají
vyši přidělených dotací s obdobnými pražskými scénami a cítíse být poškozováni. A třetí
pravděpodobná příčinas tou druhou těsně souvisí a lze ji označit za ztrátu trpělivosti a
tolerance PaÍízka,Jařaba & spol. vůčistavu tuzemských věcí veřejných.
Zcela zřetelnými, nejhlasitějšími projevy této politizace (a radikalizace) Divadla Komedie byly a
jsou hra Davida Jařaba Zajatci (premiéra 4. dubna 2009, režírova| autor), aktua|izaění inscenace
proslulé hry Petera Handkeho Spílání publiku 2010 (premiéra letos 1'0' záŤí, režie Dušan D. Pařízek)
a nejnověji inscenace hry jiného rakouského dramatika _ protoŽe v Komedii je stávajícíSezona
označena jako rakouská _ Ódona von Horvátha (1901-1938) Víra' láska, naděje.

Človět člověku vlkem

Původně kostýmní výtvarnice, divadelní grafička a fotograÍka Kamila Polívková (1975) ve své
první, loňské režii v Komedii, v adaptaci románu Němce Thomase Brussiga Hrdinové jako my,
promlouvá k česképřítomnosti nepřímo, prostřednictvím monologu někdejšíhopříslušníka
východoněmecké bezpečnostnísluŽby Stasi. Inscenace je vážným, ironií i groteskou maskovaným
příspěvkem k diskusím o účtovánís komunistickou minulostí' Scénickéuchopení von Horváthovy
hry se cele a razantně obrací k aktuálnímu dnešku, i když představení explicitně nehovoří o
nynějších českých reáliích a má obecnější ''dostřel''. Horváth hru napsal roku 1932, v čase velké
hospodářské k'tize, hluboké deprese a vzmžhajicí se inklinace k radikalismu. Civilizačníslupka
pukala, v lidech se s novou silou probouzela k akci pudovost. Kamila Polívková má ambici ukázat
tuto třaskavou konstelaci dílem v její obecné platnosti, a to se jí daří - díky scénograťrcké
oproštěnosti (|edinou kulisou je přes jeviště diagonálně běžici masivní plot sloŽený ze železných
segrnentů) a redukci jednání a roz|ožení postav až na modelovou konstrukci. Kromě dvou ústředních _ figur se Žádná dalšínevyviji,kaŽdý je hotovým prototypem, zapojeným do systému,
jenž nemá s druhým člověkem slitování. (...

Herečka a její život
Do středu dění, do soukolí sociální a psychologické mlýnice je vhozena mladá žena A|Žběta' Nedaří
se jí, zadluŽila se, není schopna peníze splácet' získá sice práci, ale je z ni vyhozena. SblíŽíse s
Policistou. Zprvu se zďá, že runaŤe láska polidštila, avšak ochránce zákona ze vztahu vycouvá'
jakmile by jej známost s podivínkou mohla uvést v kariérní nepříjemnost. Je-li vůbec moŽné pro
AlŽbětu uďržet si hrdost, pak za cenu odchodu z takového světa. Víra, láska, naděje je tedy v
Komedii postavena coby sociální drama, respektive sociálně-politické drama, nebot' Soudce ztéká i
politickou dráhu a při předvolební kampani slibuje výlačenínepřizpůsobivých občanůdo bezpečné
zóny, kde o ně bude ''řádně'' postaráno. V těchto okamŽicích inscenace přímočaře reaguje na
nedávné populistické úmysly činitelůpraŽského magistrátu ohledně ''Vyčištění''středu metropole od
bezdomovců nebo na jarní ''hlídkové'' aktivity Věcí veřejných'
Aktuální realistickou strunu o to víc rczezvučíýstup členůdivadla lidí bez domova JeŽek a čižek,
kteří při Soudcově výstupu postupně vstávají ze svých míst v hledišti a dostávají se s ním do
konfliktu' Bezdomoveětí herci vykřikují věty opřené o své vlastní autentické osudy, které jsou u
každéhotohoto účinkujícíhove zkratce načrtnuty v programu k inscenaci. Ale nejdelší z těchto
Životopisně-informačních odstavců v programu náleži Ivaně Uhlířové,kmenové herečce Divadla

komedie, kteráztělesnila roli Alžběty. Můžemevyěíst, Že Uhlířová (nar. 1980) prošla od svého
absolutoria Janáčkovy konzervatoře v ostravě (1998) drsnou životníanabází včetně
bezdomoveckých epizod. Zatímco ovšem u členůsouboru Ježek a ěižekjsou doplňující, autenticitu
stvrzujícíinformace zajímavéa funkění, u Ivany Uhlířové to jednoznačnénení; je už uznávanou
profesionálkou a míra přesvědčivosti výkonu (akékoliv) takové hereěky vůbec nemusí záviset na
tom, zda ve svém osobním životě strádala obdobně' jako nyní trpí na jevišti coby určitá postava'
(ostatně herečka a pěvkyně Soňa Červená odpovídala v minulých dnech, v souvislosti s premiérou
Čapkovy Věci Makropulos v Národním divadle Praha' že své osobní problémy nikdy nepromítá do
ro|e, že na jeviště výhradně ztělesňuje postavu, kterou studovala.)
Ivana Uhlířová nadto nepotřebuje zveřejnění svých osobní patálií coby oporu pro svůj výkon,
nemusíme brát ohledy a dělat pardony kvůli její nelehké soukromé minulosti. Předvádí výkon
excelentní, možnájím bude kandidovat na nějakou tu hereckou cenu roku, ale pro Spravedlnost
dodejme, že je to logické a kontinuální pokračováníjejí herecké dráhy, Že to není zjeveni, nýbrž
pruběžnéumělecké zhodnocení. Její postava, pochopitelně v souhře s ostatními členy souboru,
hmatatelně a naléhavě dává pocítit ten beznadějný stav cizoty a opuštěnosti mezi dravci. Policajtův
příklon k AlŽbětě a posléze odtah od ní podává Stanislav Majer s velikou odstíněností, která stav
Alžbětiny nepatřičnosti dále prohlubuje. AlŽběta v podání lvany Uhlířová je expresivně a přitom
uvěřitelně podanou obranou ponížených auražených' zřídkakdy na českýchjevištíchnějakápostava
vyvolává tolik soucitu. V tomto bodě je Víra, láska, naděje inscenací absolutní. (...)
Josef Chuchma, iDnes.cz / Kavárna on-line, 23. listopadu 2010
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tvou zvědavost zaplatili životem dva lidi?'' Divadlo Komedie uvedlo Touhy a
vyčitky podle rakouského ironika a pitvala mezilidských vztahů Arthura Schnitzlera.
,rTa|<že za

Unavený manŽelský pár středního věku versus energie mladistvé láky. Setkání po letech se
spoluŽákem z medicíny, ktery sice nedostudoval, ale přesto neni žádný zkrachovanec. Marné
setkání s línou prostitutkou. Smr1 pacienta a ničivá láska jeho dcery. otrávená a moŽná i nevěrná
manŽelka' To vše nakonec dovede úspěšnéholékaře (Roman Zach), aby se zapoji| do nebezpečných
hrátek v jednom soukromém nočnímklubu. Nakonec to skončítragicky, ikdyž ne pro něj.
ReŽisér a scenárista David Jařab se německy píšícímiautory z přelomu století ze středoevropského
prostoru zabývá dlouhodobě, bylo tedy jen otazkou času, kdy po Wedekindovi či Urzidilovi sáhne
také po Arthuru Schnitzlerovi. Jeho ironické a elegantní hry a prózy, popisujícís nadhledem
především rozpad starého světa a erotické dusno přítomné v konci konzervativní společnosti
rakousko-uherského mocnářství nemusí bý českémudivákovi neznámé. V Národním se hrála Duše
- krajina širá, dvojice Hybnerová - Rašilov řadu let provozovali omámený kolotoč a Švandovo
divadlo uvádí Casanovu v lézních.
Jařab přistupuje, jak je jeho zvykem, k látce s minimalismem' ironií a jistou lapidárností. Scéna
evokuje luxusní interiér snad z devadesátých let, hojně využívá barevných světel - u Jařaba,
respektive v Komedii vůbec, příjemné novum' Přinejmenším je tedy po celou dobu na co se dívat,
Touhy a výčitky jsou přinejmenším vizuálnim a také hudebním záŽitkem. Zatímco pod výpravou je
podepsán Jařab osobně, hudbu sloŽil jeho dvorní spolupracovník Ivan Acher (který se postaral téŽ o
ilustrativní videoproj ekce).

Herci jsou jako obvykle ptecizni - zejména Ivana Uhlířová jako znuděná prostitutka, Stanislav
Majer jako pohodový buran Nachtigall' a Gabriela Míčováv roličce vášnivě zami\ované dcery

pacienta. Právě jejich výstupy v interakci s Romanem Zachem v hlavní roli patří k vrcholům veěera,

charakterizují je přesně dávkované lakonické dialogy, úsporná gesta, l.tip. Úvodní pasáž, která
poněkud zdlouhavě, byť ne bez jistého humoru zobrazuje manŽelskou ani ne krizi, jako spíšúnaw
ústředního páru (manŽelku hraje Dana Poláková) zaujme konťrontací s mladou dvojicí (Tereza
Voříšková a Jiří Černý), možnátoutéŽmanŽelskou dvojicí v mládí, moŽná jenmladým párem, který
samozřejmě tuší,že taky tak nějak jednou skoněí.

Závěrečná třetina odehrávající se v klubu můŽe byt zk|amáním pro toho' kdo čeká dramatickou
gradaci nebo erotické napětí - hravý intelektuál Jařab vytváří spíše chladnou voyerskou atmosféru
za hojného uŽití červenéhosvětla a masek prasat. Zde ostatní vystupují jako anonymní postavy,
Tereza Voříšková se převtěluje do mladé dívky, která se snad ze špatnéhosvědomí či okamŽitého
poblouzněn i za h|avního hrdinu obětuj e a zacht ání mu život'
Je trochu zv|áštní vidět představení, které vrcholí uprostřed. Touhy a výčitky mají vše' čímpotěší
věrné příznivce Divadla Komedie a Davida Jařaba zvláště - těm ostatním můŽou nabídnout
uhlazenou, elegantní podívanou, ač zasazenou vlastně do současnosti, přeci jen evokující onen
klidný starý svět rakouského mocnářství.
Vojtěch Varyš, Týden,
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Přijde_li divák na Touhy a výčitky do Divadla Komedie, projde dle instrukcí uvaděček
vyprázdněným hledištěm a pokračuje do hloubky jeviště' kde je upozorněn, abY nešlápl na
bílélinoleum se vzorem znaků snad japonského písma. Poté, až u zdi jeviště' zasedne před
jednoduchou scénu připomínajícíminimalisticky naaranŽovaný pokoj v prodejně nábytku.
Není v něm nic osobníhoo žádnérekvizity, které by cokoliv prozradily o lidech, kteří prostor
obývají' jsou tu jen čtyři černépohovky poskládané tak, že uprostřed vznikl čtvercový
prostor, žhnoucí červeným polstrováním. Také herec, ktery přichází na jeviště, Roman Zach,
jako by si byl vědom sterilnosti místa, do něhož vstupuje, a tak si nejdříve sundá botky, než
vkročímezi černéznaky písma, ba dokonce se zdá, že se zpočátku snažímezi nimi
prokIičkovat.

Tak zvláštně, v modemím designu azároveň chladně a opatrně začínájevištníverze Snové novely
Arthura Schnitzlera z roku 1926, kterou zdtamatizoval, scénicky navrhl i nastudoval David Jařab v
rámci tzv. Rakouské sezony. Schnitzlerův příběh, odehrávající se na pomezí snu a reality, proniká
do hlubin vědomí a podvědomí takřka ideálního manželského páru ve středních letech. MuŽ se
věnuje povolání lékaře, žena domácnosti a všechno obstojně klape, dokud manželský klid nenaruší
návštěva večírkus maskami' po němŽ vyjde najevo, Že dlouholetý vztah najednou připadá mdlý,
bez vzrušení, které kaŽdodenním spořádaným Životem jaksi vyprchalo. Vrcholem příběhu je také rej
masek, tentokrát už ne koketní hra na večírkus nádechem neznáma, ale tajná erotická mše, kteró se
lékď později ,'neoprávněně" zúčastnídíky svému příteli ze studií, je odhalen jako vetřelec a byl by i
potrestán, kdyby jej jedna z žentqemnéhospolečenství nevykoupila svým Životem. ReŽisér Stanley
Kubrick právě této mši dodal posvátné i démonickékouzlo erotiky ve svém posledním filmu Eyes
Wild Shut natočenémpodle Schnitzlerovy novely.
(...) ReŽisérovo zalíbeníve hře s introspekcí a vzpomínkami jde tak daleko, Že inscenaci ozvláštnil
ještě jedním párem, tentokrát mladých milenců, kteří jsou jakýmsi živým zrcadlem tužeb ústřední

dvojice. (...)

Náladové momentce odpovídají i herecké kreace. Vesměs všichni herci' (...)' našli věrohodnou

civilní hereckou polohu pro své role, v níŽ setrvávají do konce příběhu. Roman Zach působíjako
muž, kterého manŽelka svými otázkami a prapodivnými sny znepokojuje stejně jako jeho vlastní
představy milostných dobrodružství' Dana Poláková vývořila v roli paní doktorové usměvavě
1ry.oununou ženu vládnoucí svým sexappealem, který ještě zvýrazňuje kostým' kdyŽ po většinu
času promenuje po jevišti jen v blůze, vystavujíc na odiv své krásné nohy. Před tajemným rejem
*a..Ř přitvrzuje erotickou atmosťeru Stanislav Majer coby dávný doktorův kamarád, který jej
přivede na myšlenku zúčastnitse tajemného obřadu' Původně pianista Živíci se po barech se v
inscenaci proměnil v muže s naturelem hýřivého pasáka a horkou krví, jemuŽ se dívěívnady staly
osudem.

Jařabovo čtenía dramatizace Snové novely reprezentuj e typ vážnějšího,avšak méně náročnějšího
divadla, které opatrně měří divákovi lozumnou míru emocí i psychoanalyických hlubin. Režisérův
pokus výrhnout inscenaci ze společensky konformní a obsahově nevýtazné polohy tim, že vrcholné
šcéně- erotické mši _ dodal patologický nádech společnosti deviantů' působísice modemě, ale
poněkud účelově.(...)

Jiří Erml, Divadelní noviny,
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5. Soustavní spolupracovníci

PKD ve sledovaném období

Herecký soubor:
Vanda Hybnerová, Daniela Kolářová' Jana Krausová, Gabriela Míčová,Dana Poláková, Ivana
Uhlířová;
Jiří Čemý, Martin Finger, Stanislav Majer, Martin Pechlát, Karel Roden, Marian Roden, Jiří Štrébl'
Roman Zach
Hosté:
Ivan Acher (scénická hudba), Pavel Borák (scénograÍ), Dan Dittrich (herec)' Lenka Dusilová
(zpěvačka), Petr Haas (scénická hudba), Viktorie Knotková (dramaturgie), Magdalena Komárová
(herečka)' Kajetán Písařovic (herec) Kamila Polívková (kostýmy, fotografická dokumentace,
grafika), Petr Vaněk (herec), Tereza Voříšková (herečka); Ježek a ěížek(občanskésdruŽení)

6.

Administrace a provoz prostor Divadla Komedie v období leden - prosinec 2010

Zaměstnanci (stav k 31.12.2010):
Umělecké vedení (2 úvazky)z
Dušan D. P ařízek (ředitel/l )
David Jďab (umělecký šéa1)

Produkčnía organuační fym PKD (6'875 úvazků):
Alena Davidová (personalistikal 0,625
Anna-Marie Maxerová (inspice 0,5)

Zdeněk Kučera (inspice 0,75)
Michaela Korcová (propagace a Pful)
Veronika Němcová (referentka obchodního oddělení/l)
Anna Hrneěková (produkce/O, 5 )
Jana Hakenová (vedoucí pokladny 10,87 5)
Hana Sotáková (pokladníl0,625;leden aŽ listopad 2010)
Viktorie Knotková (dramaturgie 1)

Technika a správa pronajatych prostor (7'375 úvazků):
Petr Calda (šéfUTP a správa pronajatých prostor/0,5)
Jiří Kufr (osvětlovač l 0,7 5)
Tomáš Javora (osvětlovač l 0,7 5)
Petr Hudák (zvukaŤ l 0,7 5)
Jolana Prodancová (garderob ď 0,7 5)
Jan Svašek (r ekvizitáŤ l 1)
Max Hutar (vrátnýl},5)
Věra Nová (vrátnil 0,87 5)
Kristýna Damaškovičová (vrátna/ I)
Eva Macháčková (inspektorka hlediště/dle potřeby' cca 0'5)

Dohody o pracovní činnosti (stav k 3l.t2.2010)z

obchodní oddělení a zvuk:
Eva Dryjová (referentka obchodního oddělení)
Radomír Šrámek (zvukař)

Dohody o provedení práce (stav k 3l.t2.20l0):

Hledištnípersonál
Distribuce propagačních materiálů
Umělecko_technický personál (maskérna, garderoba atd.)

Příloha č. 2

Pražskékomorní divadlo, s.r.o.' Erbenova í030/6,
150 oo Praha 5

tČo: 26505240
DlČ: cz265o524o

Účetn í závěrka v plném rozsahu

včetně cashflow

období: od 1.1.20,lO - 31.12.2o1o

ÚČerui zÁvĚRKA V PLNÉrvl RozsAHU
ke dni 31. prosince 2010
(

údaje jsou vyěísleny v celých tisícíchKč
)

sestavená v souladu s vyhláŠkou č' 5ool2}o2 Sb' ve znění pozdějších předpisů

obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetníjednotky
Erbenova 1030/6

PraŽské komorní divadto s'r.o.

tGo

:

DIG

:

Praha 5
150 00

26505240
cZ26505240

Čn

Právní forma úěetníjednotky :
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

s. r.o.

umělecká činnost

Běžným Účetním obdobím se rozumí účetníobdobí od
Minulým účetnímobdobím se rozumí účetníobdobíod

obsah účetnízávěrky:
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Příloha v plném znění

VýkazCash flow
Výkaz o změnách vlastního kapitálu

okamžik sestavení

záznam osoby odp-Ýědné

záGffiGi

.2010
1 1.2009

do

strana

počet stran

2

4

b

2

8

5

13

1

14

1

1.1

do

zázn am statutá rn h o o rgá n u nE6oosoby, která je Účetníjednotkou
í

20' červen2011
Florentina Švehlíková

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová,

Dušan D. Pařízek, jednatel

ri
I

31.12.2010
31.12.2009

ROZVAHA

Zpracováno v souladu s vyhláškou č 500t2002
Sb. ve znění pozdějŠíchpředpisů

obchodní Íirma nebo jiný

název účetníjednotky

(BtLANCE)

PraŽské komorní
divadlo s.r.o.

ke dni 31. prosince 201O
(

v celých tisícíchKč )

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetníjednotky

tc

Erbenova 1030i6
Praha 5

26505240
označ

AKTIVA

řád

b

c

a

AKT|VA GELKEM (ř' 02

+

03 + 3,l + 63)

A.

Pohledávky za upsaný základní kapltál

B

Ulounoooby majetek

B.
B.t.

(ř. 04 + ,l3 + 23)

Ulounooopy nenmotný majetek (ř'05 aŽ 12)

I

Zřizovací výda1e

1

2 l\erlmolne VysleoKy Vyzkumu a vývoje
ĎolTWare

4 ocenitelná práva
A

Goodwill

o Jlny olounoooby nenmotný majetek
7 l\eooKonceny olouhodobý nehmotný

I

B.

majetek

l

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maietek

ulounodoby hmotný majetek (ř.14 až 22)

lt.

B.il.1

řozemKy
lavoy

2

Ďamostatne movlté Věca a soubory movitých věci
4

eSIIIelSKe celKy trvalých porostŮ

Minulé Úč'
období

BěŽné Účetníobdobí
Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

Netto
4

001

4 478

-992

3 486

2 492

002

0

0

0

0

003

1 106

-869

237

196

004

0

0

0

0

005

0

0

0

C

006

0

007

U

008

0

c

n

0

0

0

U

0

0

009

n

0

0

0

010

0

0

0

0

ot t

0

0

012

U

0

n

0

013

1 106

-869

237

'196

014

0

0

U

0

015

0

U

0

016

1 106

-869

237

017

0

U

0

c

0

19€

tr

Dospělá zvířata a jejich skupiny

.lny orounooooy nmotny majetek

018

U

U

n

6

0

019

NedokonČený dlouhodobý hmotný majetek

0

U

7

0

0

020

0

0

0

0

021

0

0

0

c

022

0

0

0

c

023

0

0

0

0

024

0

0

0

0

025

0

0

U

0

026

0

0

0

c

027

0

0

0

0

028

0

0

0

0

029

0

U

0

0

030

U

0

0

0

a

řosKylnute zalohy na dlouhodobý hmotný majetek
o Uoenovacl rozoll K nabytému
majetku

B. ilt.
B. ilI.

150 00

Ulounodoby ÍÍnančnímajetek

(ř. 2a aŽ 30)

1

řooIIy V ovlaoaných a řízených osobách

2

řoolly

a

vstalnl oloUnooooe cenne papíry a podíly

V ucetnlcn Jednotkách pod podstatným vlivem

4 řuJcKy a uvery - ovlada1ícía

řídícíosoba, podstatný vliv

ly o|ounoooDy Ílnancni maJetek
o

P

ořizov aný dlouhodobý finančn í majetek

7 řosKytnute

zabnY na dlouhodobý finanČnímajetek

Formulář zpracovala ASPEKT HM' daňová, účetnÍa auditorská
kancetář, www.danovapriznani.cz,
2

br"ir""r."rffi

označ

AKTIVA

a

b

C.
C.

|oběŽná aktiva (ř. 32
Zásoby (ř'33 až 38)

+

39

+

48 + 58)

0

130

42

033

130

0

130

42

034

0

0

c

0

035

0

0

0

0

036

0

c

U

c

037

(.1

0

0

c

038

Ulounodobe pohledáVky $. a0 aŽ47)

0

0

0

0

039

Pohledávky z obchodních vztahŮ

0

-123

I

-123

-123

040

2

řonleoavKy - ovláda']ící a řídícíosoba

0

123

123

-123

041

0

n

Ponledavky - podstatný vliv

0

042

n

U

0

0

sdruŽení

043

0

0

0

0

tJlouhodobé poskytnuté zálohy

044

0

Uonadne uČty aktivní

0

0

0

045

0

0

0

0

046

0

0

0

c

047

0

0

0

0

048

2 178

049

97

Materiál

vyrobKy

LDOZI

o ťosKytnute zalohy na zásoby

4
Á

l vlllgwqvNy 4d ěpulculllKy' cleny oruzstva aza ucastníky

!r Jrne pontedavky

;l odloŽená daňová

pohledávka

KratKodobé pohledávky ff' a9 až 57)
j
rrr. ronleoavKy z obchodních vztahŮ
ilt.

Ponledavky

c. tv
c. rv.

_

ovládající a řídícÍosoba

řonle0avky - podstatný vliv
4

l vlll=wov^y.q ĎPUlcUÍllKy'

sdruŽenÍ

L;leny

oruzstva aza ucastníky

l.

050

1781
9711

U

1 665

86

U

c

051

0

n

052

0

0

053

0

0

054

230

0

230

186

0
0

0

Sociální zabezpečenía zdravotní pojiŠtění

o

)Iat

7

\ralKoooDe poskytnuté zálohy

055

910

ě

)ohadné Účty aktivní

0

910

583

o

056

llne ponledáVky

52

U

52

21

057

15

0

'15

13

058

981

0

981

559

059

14

14

11

060

967

0

967

548

061

0

0

0

0

062

n

Časovérozlišení (ř. 64 až 66)

0

U

0

063

83

Náklady příŠtíchobdobí

0

83

153

064

83

íl

83

'153

065

0

0

0

0

066

0

0

U

0

_

oanové pohledávky

Krátkodobý finančnímajetek (ř. 59 aŽ 62)
1

J

D.

2

C

Á

Peníze

2 ucry v oanKach

D.L

4

2 143

Á

I

Netto

3 166

4 Mladá a ostatnÍ zvířata a jejich skupiny

t,
l3

2

130

J

lc

1

období
Netto

032

2 l\eooKoncena Výroba a polotovary

c.

Korekce

-123

1

rr.

Brutto

3 289

c.t.

c.il

c

Minulé Úč.

BěŽné Účetníobdobí

031

t.

lc.

řád

Krátkodobý cenné papíry a podíly

4 ř,orlzovany Krátkodobý finančn í majetek

1

2 Komplexní náklady přÍštíchobdobí
HrlJmy priŠtíchobdobí

0

označ

PASIVA

a

c

b

PAslVA CELKEM (ř' 68

I

1

A.il
A.il

86 + 't 19)

268

-210

Základni kapitál (ř' 70 aŽ 72)

069

200

2CA

ZákladnÍ kapitál

070

200

20c

071

0

0

072

n

0

073

0

c

obchodní podíly (_)

Změny základního kapitálu

fondy

(ř. 74 až77)

1

Emisní áŽio

074

U

c

2

ostatní kapitálové fondy

075

U

2

C

oceňovací rozdíly z přecenění majetku azávazkŮ

076

0

0

5 Rozdíly

I

077

z přeměn společností

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80

+ 81)

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

2 Statutární a ostatnÍ fondy

Výsledek hospodáření minulých let

IV.

A. tv.

1

(ř. 83 + 84)

Nerozdělený zisk minulých let

2 Neuhrazená ztráta minulých let

A.V

Výsledek hospodaření běŽného účetníhoobdobí (+/-)

Cizízdroje (ř.87

B

B.
B. 1.

Rezervy (ř.88

1o3 + 115)

aŽ 91)

0

079

20

20

080

20

2A

081

0

c

082

-430

-252

083

0

0

084

-430

-252

478

-178

086

2 908

2 36t

085

087

0

c

Rezervy podle zvláŠtních právních předpisů

088

U

0

2

Rezerya na důchody a podobné závazky

089

n

0

J

Rezerva na daň z pří1mŮ

090

0

0

0

4 ostatní rezervy

091

n

Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102)

092

0

0

1

Závazky z obchodních vztahů

093

0

c

2

Závazky - ovládající a řídÍcíosoba

094

0

c

J

Závazky

095

0

0

il.

il.

n

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/
+ 92 +

0

078

1

t.

B.
B.

o

2 492

(ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)

4 )ceňovací rozdÍly z přecenění při přeměnách

A.

období

5

068

Kapitálové

A. ilt.
A. ilt.

Minulé účetní

období
3 486

2 Vlastní akcie a vlastní
3

+

BěŽné Účetní

067

Vlastní kapitál

A-

A.

řád

_

podstatný vliv

4 Závazky ke společníkům,členŮm druŽstva a k ÚčastníkŮm sdruŽení

096

0

0

A

Dlouhodobé přijaté zálohy

o97

0

0

b

Vydané dluhopisy

098

U

0

7

Dlouhodobé směnky k Úhradě

099

n

0

a

Dohadné Účty pasívní

I

100

0

c

Jiné závazky

101

tt

0

102

0

0

10 odloŽený daňový

závazek

označ

PASIVA

a

b

B.

zavazky

1il.

B. ilr.

řád
U

(ř. 104 až 114)

^ralKoooDe
Závazky z obchodních vztahů

1

2

Závazky

J

Závazky - podstatný vliv

_

ovládající a řídícíosoba

4 LavazKy ke společníkům'členŮm druŽstva a k účastníkŮm
sdruŽení
E

h

Závazky k zaměstnancům
ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiŠtění
ÉavazKy

7 Stát

B.

daňové závazky a dotace

I

Kratkodobé přijaté zálohy

o

Vydané dluhopisy

10

uonaone ucly pastvni

11

Jiné závazky

Bankovní Úvěry a výpomoci (ř' 116 až 118)

IV.

B. IV

_

1

Bankovní Úvěry dlouhodobé

2 KratKooobe bankovní úvěry

Kratkodobé finančn í výpomoci

c.
c.t.

časovérozlišení (ř.12o + 121)

t.

1

VyoaJe pristich období

2

Výnosy příŠtíchobdobí

-

BěŽné účetní
období
6

o

'103

2 908

2 368

104

I 048

I 225

105

U

c

106

0

c

107

150

'150

108

2

3

109

180

132

110

58

2C

111

52

21

112

0

0

113

1 076

526

114

342

288

115

0

0

116

0

0

117

0

0

118

0

0

119

310

337

120

28

21

282

316

121

Formulářzpracovala ASPEKT HM, daňová, účetnÍa auditorská
kancetář, www'danovapriznani'cz' business.center.cz
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Minulé Účetní
období

VYKAZ zlsKu A ZTRÁT

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb' ve znění pozdějších předpisů

obchodní firma nebo jiný název Účetní

jednotky

ke dni 31. prosince 2010
(

Pražskékomorní divadlo

v celých tisícíchKč )

s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo poonitjni

Účetní jednotky

lc

Erbenova
Praha 5

26505240
označení

150 0o

TEXT

a

Číslo
řádku

b

Náklady vynaloŽené na prodané zboŽÍ

A.
+

obchodní marŽe (ř' 01-02)

lt.

Výkony (ř.05+06+07)

il.

Tržby za prodej vlastních výrobků a sluŽeb

1

2 Změna stavu

zásob vlastnÍ činnosti

Aktivace

Výkonová spotřeba (ř. 09+ío)

B.

B.
8.2

Spotřeba materiálu a energie

1

SluŽby

Přidaná hodnota (ř. 03+o4-o8)

+

osobní náklady

c.

c.
c.2
c.3
c.4

Vlzdové náklady

1

odměny ČlenŮm orgánů společnostía druŽstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotnÍ pojiŠtění
SociálnÍ náklady

D.

Daně a poplatky

E

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
TrŽby z prodeje dlouhodobého majetku a materíálu (ř.2o+zl

ilt.

ilt.

1

F.
F.2

1

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál

"

m"teri"r,'

1r.

zs*z+

1

Změna stavu rezeN aopraú
nákladŮ příŠtÍchobdobí

G.
IV
H

z prodeje materiálu

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.

\

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

2 TrŽby

f,

statn

Í provozní

Skutečnost v účetnímobdobÍ
běŽném

minulém

I

TrŽby za prodej zboŽí

I

'1030/6

výnosy

ostatn í provozní náklady

Převod provozn ích výnosŮ
Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření

20

c

02

18

c

03

2

0

04

05

4 832
4 815

6 455

06

17

-14

(ř.1

1

-1 2-1 7 -'| 8+ 1 9

-22-25+26-27

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetnía auditorská
6

+

(-28) -(-29) l

6 441

07

0

0

08

13 566

13 672

09

1 875

1 712

10

11 691

11 960

11

-8 732

-7 231

12

5 382

5

13

20t

4 170

4 125

14

0

0

15

1 212

1 08C

16

0

c

17

0

0

18

o?

(1b

19

0

0

20

0

0

21

U

0

22

0

c

23

0

c

24

U

0

2q

0

0

26

14 826

12 530

27

22

4

28

n

c

29

0

c

597

24

30
l

2

01

kancebr3*r.dmovapriznani'cz, business.center.cz

označení

TEXT

a

Číslo
řádku

b

VI

t

I

pIoqeJe cennycn paplru a podílŮ

tLgY

Prodané cenné papíry a podíly

J.

vil.

yllusy

vil.
v|.
vlt.
vilt

Z

olounooopeno Ílnancniho majetku

( ř. 34 + 35 + 351

vvlgvql lyvl l a l lLvl lyvll U5oUi'ÍÍl a V ucelnlcn
JednotKach pod
podstatným vlivem
2 Vyllusy Z t.tslalnlcn olounooobych cenných papírŮ a podílů
3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
1

vyr rusy

z KrarKooopeno Ilnancniho maJetku

Náklady z finančního majetku

K.

yllosy Z precenenl cennych papirÚ a derivátů

tx.
L.

X

yilusuve uroKy

\ákladové Úroky

N

xt.

rrnancnt vynosy

o

ostatní finančnínáklady

xil

Převod finančnÍchvýnosŮ
Převod finančních nákladů

P.

lancnl vysleoeK nospoclařeni
l

o.

o.
o.2

+

5í)

-splatná
ta

VÝďedek hospodaření za běŽnou činnostlř. 3o

xlil

+ +g -

a9)

re vynosy

Mimořádné náklady

R.

S

Z PrUmu

s

1

S

2

T.

(ř.31 -32+33+37-38+39-4o- 41 +42-43+ 44-45 -L46]t+ t -47

PlUlllu za oeznou clnnost (ř. 50
I

z mlmoradne clnnosti (ř. 56

2

31

n

32

U

c

33

0

c

34

0

0
0

35

0
0

c

37

0

0

38

0

40

0
n

c

41

0

0

42

tl

0

43

0

0

44

62

0

45

161

13S

46

0

c

47

U

0

-99

-'139

+ 57)

-oyr

-odloŽená
lvllÍIloraony VysleoeK nospodařeni (ř' 53 - 54 -55
)
y5leuKu rlospooarenl spolecniKÚm
Pvu

(+/-)

Výsledek hospodaření za účetnÍobdooi pr-nr. sz * sa - sq
y5leoeK nospooarenl přecl zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

48
||

l

c

c

49

20

0

50

20

0

51

U

c

52

478

115

53

0

0

54

0

63
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Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2oo2 sb

pŘeHleD o zMĚruÁcH
VLAsTNíno xnplTÁLU

obchodní firma nebo jiný název
Účetní jednotky

ke dni 31. prosince 20í0
( v celých tisícíchKč )

PraŽské komorní divadlo s.
Sídlo' bydliště nebo místo

podn iká

n

í Účetn i Jg{1otkv

Erbenova 1030/6
Praha

5

150 00

Počáteční
zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodnÍm rejstříku

Zvýšení

Snížení

Konečný
zůstatek

200

0

0

200

n

0

0

0

200

XX

XX

XX

0

n

0

0

XX

XX

XX

200

0

U

0

0

20

0

0

20

G ostatní fondy ze zisku

0

0

0

0

H. Kapitálové Íondy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-430

0

0

-430

XX

478

XX

478

-210

478

0

268

B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

c. Součet A
D.

+^

B

Vlastní akcie a vlastní obchodní podí|y
Součet A

+/-

B

+/- D

E Emisní áŽio
F

I

Rezervní fondy

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku

J. Zisk minulých účetníchobdobí
K. Ztráta minulých Účetních období
L.

Zisk/ztráta za účetníobdobí po zdanění

Celkem

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová' účetnia auditorská kance!ář,
www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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Příloha je zpracována v sou'ladu s Vyhláškou 5OO]2OO2 Sb.,
kterou se stanoví obsah účetní
uzávěrky pro podnikatele. Udaje přílohy vycházejí z účetní'chpísemností
účetníjednotky
(účetnídoklady, účetníknihy a ostatní účetnípísómnosti)
a z áalších podkladů ,které má
jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou
vykáz'ány v celýc}rKč, pokud není uvedeno

r'P'

JrnaK.

Přílohaje zpracovánazaúčetníobdobípočínající
dnem 1.1.2Ol0 akončícídnem 3l.12.2010.

OBSAH:
obecné údaje
Učetnímetody
3. Doplňujícíúdaje k Rozvaze a Výsledovce
_ Dlouhodobý majetek
- Zásoby
- Finančníúčtv
_ Krátkodobé pohledávky
1.

)

$rátkodobé závazk:t
- Casové rozlišení
- Kapitálové účty
-Výsledek hospodaření
- Zaměstnanci
- Doplňujícíúdaie

Obecné údaie:
obchodní firma: PraŽské komorní divadlo
Sídlo: Erbenova 103016,150 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručenímomezeným
ICO:26505240
Rozho duj ícípředmět činno sti : pt ov o zov ání kulturníc h zaŤizeni
Datum vzniku společnosti zápis do oR 8.2.2002
Zahájeni činnosti : 1 8'2005
Podíl na základnímkapitálu _ lOOoÁ: Dušan PaŤizek,Erbenova 1o30/6,Praha
Členovéstatutárních oigánů : Dušan P ařízek,j ednatel
.

5

Účetnímetodv:
Učetnictvíje vedeno v soustavě podvojného účetnictví,které je zpracováváno
výpočetní

technikou.
Způsob oceňování:
- Nakupovaný mateúál, případný drobný majetek hmotný i
nehmotný majetek je oceňován
,
v souladu se zákonem o účetnictvív pořizovacích cenách'
- zásoby vlastní výroby (programy na představení)- jejich cenu tvoří
náklady na tisk, osvit,
grafiku
Způsob odpisování:
- dlouhodobý hmotný majetek, který je majetkem dle 26 Zákonao
daních z příjmu, je
$
odepisován zrychleně. Účetně je majetek odepisováň dle původníhoplánu' ii.a"rpiepočtu
na zkrácenou dobu odepisován i
Došléfaktury v cizí měně jsou přepočteny platným kursem ČNB te dni účetníhopřípadu'
opravné poloŽky byly vytvořeny k pohledávkám jižv roce 2006.

Doplňu jící inf ormace k

(uváděno v celých

CZK)

Rozvaze aYýkazuzisku aztrát

Dlouhodobý maietek:
Stav k 31.12.2010 .. . ..
Ztoho: majetek v pořizovacích cenách

oprávky

236.844,_

l.lo5.928,869.084.-

V průběhu roku 2010 byla poŤízena dekorace do nové inscenace LULU v poř. Ceně

Kč l34.080,-.

Zásoby
Stavk 1.1.2010
Stav k 31.12.2010
Rozdíl
Z toho: programy na aktuální divadelní představení * po vyřazeníprogramů
dernierovaných představení
trička s potiskem symbolu představeni.......
.

-:

4l.g2g,130.282,8 8.3 53,16.643,-

71.710,-

Finančníúčtv
Stav k 31.12.2010

980.871,966.770,14.101,-

ztoho: bankovní účty.
pokladna

Krátkodobé pohledávkv
Stav neuhrazenýchkrátkodobých pohledávek celkem k31.12.2010..'... .....2,179.568,z toho: pohledávky z obch. styků
933,757,-

*odběratelé..
poskýnuté provozní zá\ohy

..
..

ostatní pohledávky

stát- daňové pohledávky
dohad.účet aktivní

jiné pohledávky

910 .28O.37

..

.lll,-

230.799,52.436,15.179.-

.

.

odběratelé:

V neuhrazených pohledávkách za odběrateli představuje markantní část pohle dávka za
firmou Vinotéka ZIatý had ve výši CZK 512.096,91,-.-ZáIežitost byla práaana Městskému
soudu v Praze a dále postoupena na příslušný soud Prahy 5.
Na část této nesplacené pohledávky ve výši 363.722,- byla vytvoŤena zákonná opravná
poloŽka ve výši CZK72'624,- jižV roce 2006. V roce 2OO9 by1adotvořena zákoÁnápoloŽka
i
na zbývajicí část pohledávky Vinotéka Z\atý had a zároveňbyla vytvořena zákonná ópravná
poloŽka i na ostatní pohledávky, které k 31.12.2OO9 nebyly uhtazeny a asi uhraz.ny n.b,rdou
nikdy i přes naše ustavičnéupomínky.
Celková výše neuhr azených pohledávek, ke kterým byla vytvořena zákonná opravná poloŽka,
představuje částku ve výši Kč 6l6.163,-.

Poskytnuté proVozní zá1ohy:

Jedná se o zálohy na nájemné a sluŽby s ním spojené,jako otop, ohřev teplé vody, vodné'
stočné,které budou vyúčtovány aŽ v polovině roku 2O1l.

ostatní pohledávky:

Jedná se o pohledávky vůčiTicketpro zaptod,ané vstupenky v měsíci prosinci 20IO . V
měsíci

lednu 201 1 bylo

Stát

již utrazeno.

_daň.pohledávky:

Jedná se o nadměrný odpočet DPH zaměsíc prosinec 2)l),resp. 4.
Q 2010. FÚ pro Prahu 5
uhradil 26.2.11

Dohad.účtyaktivní:

Vy-tvořený dohad na fakturaci sluŽeb spojených s pronájmem kavárny V roce 20l0 ve výši
Kč
52.436,-.
Faktura za s|užby v souvislosti s pronájmem kavárny bude vystavena ažV roce 2Ol1 na
základě vyúčtováníenergií a ohřevu teplé vody.

Krátkodobé závazkv
Stav neuhra zený ch krátkodobý ch záv azků celkem k
z toho: závazky z obch. styků

3

1

.l2,2010

.

2,899.690,..1,047.695,-

závazky Ze Soc. zabezp. azdt.poj.
stát-daň. záv. a dotace
přijaté zálohy
dohad.účtypasivní
jiné závazky ....'
záv azky ke společníkovi
záv azky -zaměstnanci exekuce Šrámek

190.495,-

38.130,52.436,1,076.135,342.039,150.3 10,-

2.470,-

Závazky z obch. styků:

Jedná se zejména o závazky vůčidodavatelům ve výši CZK 690.578'-' které
byly průběŽně
hrazeny v lednu 20l1 a dále závazky zaherecké a áutorské honoráře ve výši
CZK 356.825,-,
které byly rovnéžuhrazeny v lednu 2OIl.

Z áv

azky

Ze Soc. zabezp. azdr. poj., a jiné závazky:
Jedná se o závazky, vyplývaj íci z vyučtování mezd'za prosinec 2o:.O,které
byly uhrazeny
v lednu 2011

Stát -daň. závazky:

Jednáseodaň zemzdy zaprosinec 2O1O-úhradavlednu 2O1I,apředpis d,anězpŤíjmuza

rok 2010 ve výši Kč 19.570.-, která byla uhraŽena do 31.3
'2011.

PŤij até zálohy:

Zálohazapronájemkavárny, která se nacl"lázív divadelních prostorách' V aktivech vývořena
DohadnápoloŽka natržby roku20l0-fakturabudevystavenaažVroce 2Ol1 nazákiaděvyúčtovánítepla a ohřevu teplé vody.

Dohadné účtypasivní:

Jedná se zejména o dohadnou poloŽku za sluŽby spojené s nájmem za rck 21l1,které
budou
vyúčtoványaŽ v polovině roku 20l1 (souvislost i se zaplacenými zátohami) v celkové částce
738.792,-.
Zbývajícíčástka ve výši 337.343,- CZK ,-je dohad na nevyfakturované náklady za rok2010.

czK

Jiné závazky

Jedná se o předpis z vyúčtování mezd za prosinec 20 10, které byly vyplaceny
až v lednu 2O1l

Závazek ke společníkovi

Jedná se o Cenu Max - festival německého jazyka za rok 2OO7 ve výši CZK l 50.000,kterou
jednatel na přechodnou dobu půjčildivadlu k překlenutí finančních
problémův závěru roku
200] , který byl náročný na úpravy jeviště a hlediště..

Casové rozlišení
Náklady příštíchobdobí
jedná se zejména o pojištěnína rok 20l1

83.197,-

Výnosy příštíchobdobí
- jedná se o prodané vstupenky v roce 2010 na představení roku 201 l

280.729.-

Výdaje příštíchobdobí
- jedná se zejména o tantiemy pro zahr. autory za představení roku 2OlO,které 28.493,budou
uhrazeny ažv nás\edujícím roce

KapitáIové účtv:
1' 1.2010 .. .
Vlastníkapitálk3l.2.2olo

Vlastní kapitál k

..

......

Změna

.. -

209.667,269.049,479.716,-

Výsledek hospodaření za rok 2010
Výsledek hospodařen i za rok 20 10 představuje zisk před zdaněním
ve výši CZK 498.286,zisk po zdaněníKč478.7t6.-

,

Zaměstnanci
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců
ztoho: řídícípracovníci

:

osobní náklady na zaměstnance:
ztoho: řídícípracovníci

16

osob

l

CZK 5,38l.845,443.825.-

odměny statut. a dozorčím orgánům nebyly
-

Donlňuiící údaie:
PraŽské komorní divadlo dostalo V roce 2010 celkem dotace ve
-ztoho: od Magistrátu hl.měSta
ostatní

příspěvky

Prahy

výši CZK

l4,800.000,14,500.000,_
300.000'_

PraŽské komorní divadlo nemá závazky Z titulu záruk'

Pražskékomorní divadlo nemá v jiné společnosÍi žádný podíl na
zókladním kapitólu.
Dušan Pařízek
jednatel

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
FínančnímuÚřadu v, ve, pro

26505240

otisk podacího razítka finančníhoúřadu

Důvody pro podání dodatečného

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

daňového přiznání zjištěny dne

přiznání

1

A l

Zdaňovací období podle 5 l z.

ni.'.

04 KÓd rozliŠenítypu

l

E]u)--|

zákona

PŘlzNÁruí

Počet podílových Íondů,jejichŽ
majetek je obhospodařován

XXX

Pořadové číslopodílovéhofondu

XXX

Počet příloh ll. oddílu

1

Počet zvláštn ích pří1968)

J

Počet samostatných příloh9)

k dani z příjmů právnických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daníclrz
ňrijm,i, ve znění-pozdějších předpisů ( dále jen ,,zákon,,)
zazdařlovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání
1.1.2010

l' oDDíL _ údaje o poplatníkovi

05 Název práVnické

(

podíIovémfondu

oolffiii-l

)6)

Pražskékomorní divadlo, s.r.o.'

06 Sídlo právnické osoby
ulice a Čísloorientační, část obce a číslo

700341009 I 2700
08 Přiznání zpracoval a předloŽil daňový poradce1)

XXX I NE

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uloŽena u finančního
úřadu dne2)
10 Zákonná povinnost ověření Účetnízávěrky auditorem1)
1

1 UčetnÍzávěrka nebo přehledy o majetku

XXX I NE

a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloŽeny1),7)

ANO I XX

ANO I NE2)

12 Spojení se zahraničními osobami1)

XXX I NE

13 Hlavní ( převaŽující ) činnost

KÓd klasiÍikace cZ_runce2;

.cz,

25 5404 Mfin 5404-vzor č.21

( platný pro zdaňovaci období započatá V

b u

si

ness.centercz

roce 201O nebo jejjch část, za která thůta k podání daňového přiznání
uplyne po 31

prosinci 2010

)

ll. oDDlL - dařt z příjmů právnických osob

Výsledek hospodaření ( zisk

+,

ztráta

-

(

3)nebo

dále jen ',daň .'

)

rozdíl mezi

31.12.2010

UastKy neopravněně
nepeněžních příjmŮ
hospodaření nebo v

zkracující příjmy ($23 odst. 3 písm' a) bod 1 zákona) a hodnota
$23 odst. 6 zákoná ), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku
rozdÍIu mezi přÍjmy a výdaji na ř' 10

(

Částry, o které se podle s 23 odst. 3 písm' a) bodů 3 až 12zákona zvyŠuje výsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř' 10

Výdae (náklady) neuznávané zavýdaje (náklady) vynaloŽené k d"'*.."í,

udrŽení přÍjmů ($ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospbdaření
'.jiŠté'í"
V rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
RozdÍl, o kteý odpisy hmotného a nehmotného majetku (s 26 a 32azákona)
uplatněné
s
stanovené podle $ 26 až33 zákona

V účetnictvípřevyšují odpisy tohoto majetku

Úprava zák|adu daně podle $ 23 odst' 8 zákona v případě zrušení poplatníka
s likvidacÍ

Mezisoučet (ř' 20 + 30

40

+

50

+

61

+ 62)

100

Příjmy, které nejsou předmětem daně podle 18 odst, 2zákona,pokud jsou
zahrnutyVe
$
výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř' 1o)

'Í01

Příjmy' jeŽ u poplatníků, kteří nebyli zaloŽeni nebo zřízeni za Účelem poanikáni3e'1sou
předmětem daně podle $ 18 odst'4 a 13 zákona, pokud jsou
zahrnuty ve výsledku
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a vridaji (ř. 10)

108)

Příjmy osvobozené od daně podle
$ 19 zákona' pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a vydaji (ř' 1o)

0

Častty, o které se podle $23 odst. 3 písm' b) zákona sniŽuje výsledek hospodaření nebo
rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 1o)

n

:as*y, o které lze podle $23 odst. 3 písm. c) zákona snížitvýsledek hospodaření nebo
'ozdíl

n

120

Příjmy nezahrnované do základu daně podle 23 odst. 4 písm. a) zákona
$

0

130

Příjmy nezahrnované do základu daně podle 23 odst' 4 písm. b) zákona
$

0

408)

Piíjmya ěástky podle $ 23 odst. 4zákona, s výjimkou příjmů podle
$
a b) zákona, nezahrnované do základu daně

0

150

Rozdíl, o kteý odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle
$ 26 až33
zákona převyŠujíodpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

'l

1118)

1

1

+

128\

mezi příjmy a výdaji (ř. 1o)

23 odst.4' písm' a)

0

U

15 947

í 6o8)

Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaloŽených na
dosaŽenÍ,
zajištění a udrŽení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví

n

1618)

Uprava základu daně podle $ 23 odst. 8 zákona v případě zruŠenÍpoplatníka
s likvidací

n

1628)

170

0
Mezísoučet(ř. 1oo

+ 101 + 11O + 111 +

1

12 + 12O+ .130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)

15 947

Příloha č. 1 ll. oddílu

ldentifikačníčíslo;u podílového fondu se

Daňové identífikačníčíslo
; u podílového fondu se uvede daňové identifikačnÍPořadové číslo
čísloinvestičnÍ společnosti obhospodařující jeho majetek
podílového

tento údaj nevyplňuje

fondu

c226505240

A' Rozdělení výdajů ( nákladů ), které se neuznáV
udĚení
ku
Řaoet

Název účtovéskupiny

(

XXXXX

ají za výdaje (

náklady
tnu

)

Vyplnív celých Kč

včetně čiselného označení)

poplatník

1

Účet 501900 - mater.náklady daň. neuznatelné

13 635

2

účet513010 - representace

41 981

3

Účet 518900 - sluŽby daň. neuznatelné

12 041

4

Účet 543000 - dary

21 825

5

XXXX

7

XXXX

8

XXXX

I

XXXX

10

XXXX

11

XXXX

12

XXXX

13

prsy

finančníúřad

XXXX

6

a)

vynaloŽené na dosaŽení, zajištění a

ane

Celkem

89 482

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad)
na dosažení' zajištění a udženízdanitelných příjmů
podle $ 24 odst.2 písm a) zákona

Řaoer

Vyplní v celých Kč
poplatník
finančnÍúřad

Název poloŽky

I

odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny

2

(neobsazeno)

3

odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2

109 157

4

3dpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3

XXXX

5

odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4

XXXX

6

odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5

XXXX

7

odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6
odpisy hmotného majetku podle $ 30 odst. 4zákona, Ve zněnÍ ueinneňáóJl]

XXXX

prosince 2007

XXXX

3dpisy hmotného majetku podle $ 30 odst. 4 až6 zákona

XXXX

8

9
'10

odpisy nehmotného majetku podle $ 32a zákona, zaeuidouar'eho doil']ffi
poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 později
a

11

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

1

b)

XXXX

X

XXXX

109 157

Účetni odpisy hmotnot'o a *t'rnot*t'o majetku uplatněné jako výdaj (náklad)
na dosažení, zajištění a udÉení
podle $ 24 odst' 2 písm v) zákona
'a"nit"lny.t'
Učetníodpisy, s výjimkou uvedenou v $ 25 odst. 1 pím' zg) zákona, u hmotného
majetku, kteý není Vymezen pro účelyzákona jako hmotný majetek, a nehmotného
:ku' kteni'se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle
$ 24 odst' 2
v)zákona jako výdaj ( náklad ) k dosaŽení, zajištěnía udženízáanitelných
příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka
do 31. prosince
2000, se pouŽije zákon ve znění platném do uvedeného data' a to aŽ do
dobyjeho

X

pri;.-

c' odpis pohledávek zahrnovaný do výdajŮ (nákladů) k dosaŽení, zajištění a udĚení příjmů a zákonné
reze'y a
zákonné opravné poloŽky vytvářené podle zákona č. 593/í992 Sb., o rezervách pro
zjištění základu daně z
příjmů, ve znění pozdějšíchpředpisů ( dále jen zákon o rezervách
:f'::'':,::"l]::::!:!
bankovních opr
Řaoer

)

pohledávek'zal']oy:ný do daňových výdajů (nákladů)a zákonné opravné poloŽky pohledávkám,
k
mimo

položek podle $ 5 zákona o rezervách

_

vyplňují všichni poplatníci

Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad

Název poloŽky

1

(

neobsazeno

)

X

X

2

(

neobsazeno

)

X

X

J

opravné poloŽky k pohledávkám za dlužníkyV insolvenčnímřízenívytvořene
zákona o rezervách v daném období, zakteré se podává daňové přiznání

4

Stav zákonných opravných poloŽek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčnímřízení ($
8
zákona o rezervách) ke konci období' za které se podává daňové přiznání

5

Stav nepromlčených pohledávet sptá
zákonné opravné poloŽky (s 8a zákona o rezervách) ke konci období, zakteré
se podáVá
jaňové přiznání

o
7

poo[ s

e

vyworuffi

opravné poloŽky k nepromlčeným pohledávrarn
za které se podává daňové přiznání
Stavzákonných opravných poloŽek k ň
prosinci 1994 (s 8a zákona o rezervách) ke konci období' za které se podává
daňové
v daném období,

přiznánÍ

I
o
10

opravnépoloŽkykpohledávkámztituluručenízacelníotunu@

é
oŽ ky k n e p ro m če n ým p o h e d á
rezervách v daném zdaňovacím období
o

p ra v n

p o

I

l

l

vk á

m, uytuo

ře

n

é p od

I

eJT cZ*

oilT

XXXXX

uytvoEffipodle s

b) Bankovní rezervy a opravné poloŽky podle s 5 zákona o .".e*ách _ uyptňují pouze
banky
Prumerny stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z Úvěrů podle
'13
$ 5 odst' 2
písm. a) zákona o rezervách

18

123 232

XXXXX

Stavzákonnýchopravnýchpoložekt.ponteoauta'@

12

17"1

XXXXX

zákona o rezervách ) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

Uhrn hodnot pohledávek nebo pořizóv
uplatnéných v daném zdaňovacím období, za které se podáVá daňové přlznání, jako
výdaj
(náklad) na dosaŽení, zajištění a udrŽenÍ přr,jmů podle 24 odst' písm'
2
v) zákóna
$

16

616 163

XXXXX

11

15

XXXXX

o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

Stav zákonných opravných poloŽek k neÚpromlčen}im potrteoávkam
8c zákona o rezervách ke konci zdaňovaícho období

14")

XXXXX

opravné poloŽky k nepromlčeným pohledávkám z Úvěrů,
podl" s
písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období "ýt"ď".é

s;d.tl

StavzákonnýchopravnýchpoloŽekknepromlčený'poi,l"o@

písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období
Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry poará s oo.t z pi.rn.
5

o rezervách

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené
a"dl" s 5
zákona o rezervách za dané zdaňovacÍ období
Stav zákonných rezerv na poskytnuté
zákona o rezervách ) ke konci zdaňovacího období

o.nxouň@

"d't

2

o

XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX

) zákona

p{.'

XXXXX

b)

XXXXX
XXXXX
XXXXX

c)opravnépoložkypodle$5azákonaorezervách.vyplňujípou.espoiiterníaúvěrnídružstva"o"t"ffi
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlČených pohledávek

19

opravné položky již vytvořené ($ 5a odst. 3 zákona o rezervách
20

z

úvěrŮ poskytnutých

ýzickým osobám na základě smlouvy o Úvěru, bez přísluŠenství,v ocenění nesniŽeném o

Výše základního kapitálu k poslednÍmu dni zdaňovacího období
1 5 s" oost'
rezervách

XXXXX

)

+

zat ona o

)

XXXXX

opr'avnépoložkykňé
21"',

na základě smlouvy o úvěru' vytvořené podle
$ 5a odst.

zdaňovacÍ období

4 zákona o rezervách za dané

Stavzákonných opravných poloŽek k ň
ýzickým osobám na zák|adě smlouvy o Úvěru ( $ 5a odst. 4 zákona o rezervách') ke
konci zdaňovaciho období
d) Rezervy v pojišt'ovnictví - vyplňují pouze pojíšt,ovny
22

Rezervy V pojišt'ovnictví Vytvořené poóte s o zakon-a o rezervách
které se podává daňové přiznání

'

daném

Stav rezerv v pojiŠt'ovnictví($ 6 zákona o rezervách) ke konci oooooi,
daňové přiznánÍ

'a

"bdobE
t tere * podáVá

XXXXX

XXXXX

e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňujÍ

otnen@

25

Slarr

26
f)

Všichni poplatníci

Rezerva na opravy rrm
rezervách v daném zdaňovacím období
ÝřtvY'

lllllvlll9l'v

lllqjct^u

ke konci zdaňovacího období

ostatní zákonné rezervy

-

XXXXX
(s / zalÁoÍla o rezervach)

XXXXX

vyplňují pouze poplatníci oprávění kjejich tvorbě a použiti

uym

Rezerva na pěstebňičiňnoli
.'9.q9n v daném období, za které se podává daňové přiznání
Stav rezervy na pěstební činnost (s o
období, za které se podává daňové přiznání

27

28

ostatní rezervyvývořené poote 5

298)

zdaňoVacím období

XXXXX

'ffi
toffi

XXXXX
XXXXX

D. (neobsazeno

E' odečet daňové ztrá.ty od základu daně podle
$34 odst' 1 až 3 zákonas) nebo sníženízákladu daně podílového
ákona (vyplníse V celých Kč )
Zdaňovací období nebo obdobÍ,
za které se podává daňové
přiznání, v němŽ daňová ztráta
vznikla
od-do

Řaoet

Čast oanóG

Celková výše daňové ztráty

ztrZ'iffi

Vyměřené nebo přiznávané za
období uvedené ve sl. 1

odečtená v předcházejících
zdaňovacích obdobích

2

J

4

odečtená v daném
zdaňovacím období

kterou lze odečíst v

následujících

zdaňovacích
obdobích

0

1

1

2
J

1.1 .2ÍJ1o

31.12.2010

0

1.1.2009

0

31.12.2009

116 820

0

0

.1.2007

0

31.12.2007

636 364

116 820

290 285

0

346 079

0

1

4

0

Á

0

6

0

7

0

8
o

0

uetKem

462 899

F. odečet podle s 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona
a)

odečet podle $ 34 odst.

3

až 10 a 12 zákona,ve znění platném do 31 prosince 2004

Řaaer Název poloŽky
(

1

2

,

)

neobsazeno

)

neobsazeno

J

4

neobsazeno

Vyplnív celých Kč

)

vug(t\q wvEUtU upldtllelld V uaÍlem zoanovaclm období
z nevyuŽitého nároku' vzniklého v
předchozích zdaňovacích obdobích podle 34
odst. 3 aŽ 1O a 12 zákona, ve zntni platném do 31.
s
prosince

2004

(

b)

odečet

neobsazeno

)

(nák|"dů)

0

při'""li'a"i proj"ktů'ý.rurnu

ZdaňovacÍ období nebo obdobÍ,
za které je podáváno daňové
přiznání, v němŽ byly

vynaloŽeny Výdaje (náklady) při
realizaci projektů Výzkumu a
vývoje od-do

poplatník

finančnÍ Úřad

X

X

X

X

x

X

0
X

uu

Celková výŠevýdajů ( nákladů )

vynaloŽených V období uvedeném
ve sl. 1 při realizaci projektŮ
Výzkumu a VýVoje

Čast v1ioairi ( nákladů ) ze sl.2
odečtená v předcházejících
zdaňovacích obdobích

odečtená v daném

zdaňovacím období

X

G. Celková hodnota
Rádek

h darů' z nížlze na ř. 260 uplatnit odečet oodle

2o orlsf R zákana

Název poloŽky
Celková hodnota darů poskytnutých na účelyvymezené v 20 odst'
a zaxona pio
$
odečet ze základu daně sníŽenéhopodle 34 zákona
$

1

Vy
tík

Sleva podle $ 35 odst. 1 písm' a) zákona

2

Sleva podle $ 35 odst. 1 písm' b) zákona

0

Vvplní v celÝch Kč
finančníúřad

Název poloŽky

1

popIatník
0
0

Sleva podle $ 35 odst. 1 písm. c) zákona
Uhrn slevpodle $ 35 odst.'1 zákona ( ř. 1

4

U
+

2

+

3

0

)

Sleva podle $ 35a1) nebo $ 35b1)zákona

5e)

tl

daně zaplacené v zahraničí5)
Řaoex

Počet samostatných příloh
Vyplní V celých Kč
Íinančníúřad

Název poloŽky

poolatnÍk

18)

Úhrn danÍzaplacených v zahraničí,o které lze sníŽit daňovou povinnost metodou
úplnéhozápočtu

2s)

Úhrn danízaplacených v zahraničí, u nichŽ lze uplatnit metodu prostého zápoetu
úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabuce l )

J

Úhrn částek danízaplacených v zahraničí,o které lze sníŽit daňovou povinnost
metodou prostého zápočtu ( úhrn částek ze ř. 7 samostatných příloh k tabuce

^9.|

Výše danÍ zaplacených v zahraniČí, kterou lze
zápočtu ( součet částek ze ř. 1 a 3 )

4

l

i

n
0

)

započístmetodou úplného a prostého

0

Výše daní zaplacených v zahraniČÍ, kterou nelze započíst(kladný rozdíl mezi
částkami nař.2 a 3, zvýšený o kladný rozdíI mezi částkami na ř' 4 a na ř. 320 ll

5

oddílu

oŽek v případě komanditní s

Název poloŽky a čislo ráoxú ll' odoitul[ř!76ffi
řádku vyznačenétabulky příIohy č. 1 ll. oddílu'
s niiniŽ souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulkv

Řaoet

0

)

J. Rozděleni

0

ostia) ( wplní se v celých Kč
Cástka připadající na
cástka připadající na
komplementáře
komandisty

1

Základ daně nebo daňová ztráta z ř .2oo ( ř. 2o1

2

Uhrn vyňatých přÍjmů ( základŮ daně a daňových ztrát
podléhajícíchzdaněnÍ v zahraničÍ(ř.21o)

J

(

4

odečet podle $ 34 odst. 4 zákona ( příslušný řádek sl. 2

)
)

)

tabulky F/b)

Cástka za komanditnÍ
společnost jako celek

(s|.2+3)

I

3

4

U

0

0

0

n

0

X

X

X

0

0

0

U

0

0

1

neobsazeno

Íinančníúřad

21 825

Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím

Rádek

5)

5

Hodnota darů poskytnutých na Účely vymezené v 20 odst.
$
8 zákona ( ř. 1 tabulky G )

6

Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a
veřejným výzkumným institucím ( ř' 2 tabulky G )

n

0

0

7

Celkový nárok na slevy na dani podle $ 35 odst' .l a 35a
$
nebo $ 35bzákona (ř. 4 + ř 5 tabulky H )

0

U

0

8

(

X

X

X

9

Úhrn daně zaplacené v zahraničí,kterou lze zapoěíst
metodou úplného a pÍostého zápočtu ( ř. 4 tabulky l
)

0

0

Měrná
iednotka

poolatník

Kč

19 740 292

osoby

16

neobsazeno

)

K. Vybrané ukazatele hospodaření
Řaoer
1

2

Název poloŽky
Ročníúhrn čistéhoobratu
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na

celé číslo

Vyplní
finančníÚřad

Řaoet

Vyplní V celých Kó
poplatník
finančníÚřarl
Základ daně před úpravou o čásl základu daně ( daňové
ztráty ) připadající na
komplementáře a o příjmy podléhajícízdanění v zahraničí'
u nichŽ je Uplatňováno Vynětí, a
před sníŽením o poloŽky podle 34 a 20
odst. 7 nebo odst. g
$
$
ň"ú.'juňou, ,*rao
před Úpravou o část základu daně ( daňoVé
ztráty ) připadající na komplementáře a o
příjmy podléhajícízdanění v zahraničí,
u nichžje uplatňováno vynětí (ř.
_
+

200

.aň"i

10

201
2108')

70

571 821

170)3)

základu daně nebo daňové ztráty připadajÍcí na komplemen161g3)'a)

U

IUhrnvyňatýcn
3)5)

0

|

220

Základ daně po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty připadající
na komplementáře
)
a o příjmy podléhajícízdanění v zahraničí, u nichŽ je
uplatňováno uyňeti, pr"o .'iizáni. o
poloŽky podle $ 3a a 20 odst. 7 nebo odst.
$
B zákonas)nebo daňová ztráta po úpravě o
část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře
a o příjmy
podléhající
zdanění v zahraničí, u nichžje uplatňováno vynětí (ř. 2oO 201 - 21o ;ol

'

230

odečet daňové ztráty podle $ 34 odst. 1 zákonas)

240

odečet dosud neuplatněného nároku na odečet, vzniklého v předchozích
zdaňovacích
obdobích podle $34 odst' 3 aŽ 10 a 12 zákona, ve znění platném
oo 3t. prosince ióo+

571 821

462 899
U

241

242

250

U

cdečet podle s 34 odst. 4 až B zákona

0

#

e n ái i. i'o.
íT:il:#i : iffi"':"'í''iYJ':Ht1 !:l xx ['# :
lodle $ 34' před sníženímo poloŽky podle 20 odst' 7 nebo
odst. 8 zákonas) g.'zzo - zso $

r o p ři

m

y

p o

á

r

240 - 241 - 242

ffifl;

251

)ástka podle $ 20 odst. 7 zákona, o n
:řízeniza Účelem podnikání ($1B odst' 3 zákona;, dále snížitzáklai
daně uvedený na
.250' zlnj'Šený o částku vykázanou na ř.241

260

/wgut( udlu Puule s zU oost. ó zaKona ( ne]VýŠe5ok,
av úhrnu s dary poskýnutými
ysokým školám a veřejným výzkumným institucím,
nejvýše lo u z táitxy Áu r:. žso'
Wšenéo částku vykázanou na ř ' 24115)

270

4dÁlau oane po uprave o cast Základu daně ( daňové ztráty připadající
na komplementáře
)
a o příjmy podléhajícízdanění v zahraničí,u nichŽ je
uplatňováno uyÁeti snizeni o poloŽky
podle $ 34 a částky podle 20 odst. 7 nebo odst.
'
$
B záŘona, zaokrouhleny nu
tisícikoruny dolů5) 1ř. 25o - 251- 260
""lé
)

280

Sazba daně (v %) podle $ 2'Í odst''
odst. 6 zákona

290

Daň

x ř, 2Bo

( ř. 270

i

U

5 446

103 000

19%

) / 1o0

na danr podte s 35 odst.

300

108 922

)3)

a g 35a nebo g 35b

19 570

r@

0

JUl

U

3'10

upravená o poloŽky uvedené na ř. 300 a 301 (ř' 29o - 30o

320

Zápočet daně zaplacené v zahraničín" o"
uvedené na ř.310)

330

Daň po zápočtu na ř. 320 ( ř'31o

331

8)

JJZ

_

320

),

_ 3o1)5)

19 570
0

zaokrouhlená na celé Kč nahoru

19 570

5)

ol

základ daně podle $ 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícíkorunv
dolŮs)

Sazba daně

(

15%

v % ) podle $ 2.Í odst' 4 zákona,ve spojení s 21 odst.
6 zákona
$

333

ze samostatného základu daně, zaokrouhlená na celé Kč nahoru
(ř. 33.l x ř.332

3348)

'oPULcl udllc Zal,lacene V zanranlcl na daň ze samostatného základu daně ( nejvýše do
částky uvedené na ř. 333 )
zaKlaou oane po zapoČtu ( ř' 333

335
340

3elková daňová povinnost ( ř. 330

+

335

Poslední známá daňová oou'nno.

odst.

1

zákona ( ř. 34o - 335

= ř.

330

)

)

_

334

),

l

1OO)

zaokrouhlená na celé Kč

0
0
0

19 570

I

ll|.

oDDíL
Řaaet

ledná daň investičnís

obhosood

Název poloŽky
poplatník

poVlnnost za podilové fondy

1

povlnnost (r- 1
3

+

0

r' 340 ll. oddílu )

0

povlnnost pro Úče|y stanovení záloh podle 38a
zákona
$

0

dor|afeč né daňové přiznáru

tv.
Řaoek
1

Název poloŽky

lluvc

4

(Ť'l' snlzen| (-) caslKy dane (

ř.2

- ř' 1

:VyseÍll (Ý,/' snlzenl

arata

('

0

0

( r-

220 ll' oddílu )

oanove ztráty

0

( ř' 5 - ř. 4 )

0

daně
Řaoer

Název poloŽky

I

( S 3tsa

Vyplní v celých Kč
zakona

)

poplatn ík

zaplaceno

4

finančníúřad

0

28)
cB)

finančníÚřad

0

)

Poslední známá daňová ztráta
Z]|sLeíla oanova

Vyplnív celých KČ

0

ZjlĎLclla caslKa oane ( r' 340 ll. oddílu, resp. ř- 2 lll'
oddílu )

5

6

poplatník

Poslední známá čáStka daně

avyšclll

VyplnÍv celých Kč
finančníúřad

0
Uplatňovaný zápočet daně Vybrané sráŽkou ( 36 odst. 7 zákona
s

0

)

t!ÝvvPlql'Í\ \-/ \'.' T l. z Ť l. o - Í. J4U ll'ooollu, resp' i' 2 lll'
oddílu ) < 0
Přeplatek (+)(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 34o ll'oddílu, resp. ř' 2 lll. oddÍlu >
o
)

MNoU UVEDENE UDAJE V ToMTo

Udaje o zástupci

19 570

PŘlzNÁNí.lsoÚFnÁÝĎrffiGr-r,ri

sVýM PoDPlsEM

STVRZUJI JE

Kód zástupce

:

T---l

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / EvidenčníčísIoosvěde"ni

o"no@

Fyzická osoba oprávněná k podpisu
1 1e_ri oánwy suo1ett ci zástupce právnickou osobou j
s uvedením vztahu k právnické osobě ( např' jednatel' pověřený pracovník
apod.

Jménoca) a příjmení / Vztah k právnické osobě

)

DuŠanD' Pařízek MgA - jednatel
Vlastnoruční podpis daňoVého suojet<tu l osooy
oprávněné k podpisu

Datum

20.6.2011

otisk razítka

Za finanční Úřad přiznanou daňovou pouinno.

337/'1992 Sb.,

o spráVě danÍ a poplatků, Ve zněnÍ pozdějŠíchpředpisů,
dne

ke

Vysvětlivky:
1)

Nehodící se škrtněte

2)

wplnífinančníúřad
V případě wkázáni zIťály nebo daňové Ztráty se uvede částka
se znaménkem mínus (-)

3)

Podpis odpovědného pracovn íka

4) Vyplní pouze poplatník' kteý je komanditní společností.
5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost' uvede pouze
částky připadající na komandisty
6) zákon č.189/2oo4 sb' o kolektivním inVestoVání,

:}ť;??.lff:f

"" 'ná"ii"'oiisi"h

předpisů

pod položkou
$:.""?'""l",:; Í::;:i'li:".:lx:.::*Í* "j:i::*j!^iŤl'::,r'gr,,l'h: yyl":č:":

1

1V

l' oddílu, je součástí daňového přiznání (s72 odst

soubor typu .doc, .b(,.xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

PřehlédyomajétkuazávazcíchapříjmechavýdajíchaÚčetnízávěrky,prokterénejsoUVprogramoVémVybaVeniapljkaceElektronicképodániprodaňovouspráVukdispozici
.lpg.

řádku' popřípadě její propočet' Při elektronickém pojáni daňového
iřiznání jsou textova pole prc vvprneni zvláštních příloh součástí programoVého Vybavení
aplikace.
daňového přiznáníjsou eIektronické VeŽe těchto tiskop;sů
součástí programového vybavení apliiaáe Elektronická podání pro
daňovou spráVu.
10) Přj podáni dodatečnéhodaňového přiznánípodíe

s

141 odst. 2 nebo 4'zákona č' 28ol2oío sb'' daňový
řád' ve zněni pozdějších předpisů' budou na zvláštní příloze uvedeny

FormulářzpracovataÁ
8

obchodní firma poplatníka

ig]lqvá daňová povinnost
Zaplacené zálohy

:

:

19 570'00 Kč

0'00 Kč

''

Počet měsícůexistence společnosti*)

Po lední známá daňová povinnost
Term ín pro odevzdán

Í daňového přiznán Í*)

]e potreDa vyplnlt rucne,ne]sou-Ii uvedené údaie

Měsíc
3',1.3.20'11

12

19 570,00 Kč

31.3.2011

Výše platby
'19

570,00 Kč

15.6.2011

0'00 Kč

15.9.2011

0'00 Kč

15.12.2011

0'00 Kč

15.3.2012

0'00 Kč

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetnÍa auditorská kance!ář, www.danovapriznanÍ'cz,
business.center.cz

Příloha č. 3

Pražskékomorní divadlo, s.r.o.' Erbenova 1030/6, 150 oo Praha 5

lČo: 26505240

DlČ: Cz265o524o

Přehled finančníhomajetku získanéhoV r.201o
období: od 1'1.2010 - 31'12.2010
hodnoty uváděné v celých Kě

řádek označení

skutečnost

1.

A.

Dotace a granty z veřejných fin' prostředků
z toho: dotace od Magistrátu hl. města Prahy

2.

B.

Dary a jiné příspěvky
z toho: přÍspěvek Rakouské kulturníforum
příspěvek Čs' něm.fondu budoucnosti
ost. přísp. kult. instÍtutí

3.

c.

Vlastní činnost v oblasti kultury a umění
z toho: trŽby za programy a trička
trŽby za představení
tžby ze zě4ezdŮ
pronájem zařízenívč. sluŽeb
ostatní sluŽby

4.

D.

Celkem

14 500 000
14 500 000

300 000

300 000

4 940
61
3 086
535

305

735
738
201

790 453
466 178

19 740 305

Poznámka: PoloŽkový přehled příjmůa výdajů ve formě Výsledovky přiloŽen

Příloha ě.4

PraŽské komorní divadlo, s.r'o.' Erbenova 1030/6, 150 00 Praha 5

tČo: 26505240

DlČ: cz265o524o

PoIoŽkoVý přehled příjmůa výdajů
v kalendářním roce
období: od 1.1'2010 -31.12.2010
hodnoty uváděné

v

Kč

Příloha: Výsledovka za rok 2009

Členění:Náklady

Výnosy

str. 1,2
str.3

Výsledovka za období
PraŽské komorní dívadlo s'ro'

tČ. zasosz+o

M Dle data úč.případu: od

01.01.2010

Dle data plnění DPH: od

Dle střediska
DIe zakázky:

Výsledovka v tisících
M Procházet i analytickou část Účtu
Tisknout součty analytické Části
Úeet

účetnírok 2010

Dle činnosti:

Název účtu

Počátečnístav

Koncový stav

Nák!ady
50't 010

Kancelářské potřeby, Íilmy

000

100 0'19,57

50 1 020

odborná literatura, nosiČe

000

6 340,02

6 340,02
260 324,76

'100

019,57

501 030

Majetek 3-40 tis.

000

260 324,76

501 040

Ost.evid.majetek /1 - 3 tis./

0,00

88 115 87

501 050

Materiál+mat.na

0,00

201 309,58

501 060

PropagaČnímateriál,ceny do soutěŽí

201 309,58

0,00

200,00

501 080

Úrtioove, Čistící,sanit'zdravot' prostředky

200,00

0,00

827,49

50'1090

Kosmetické přípravky, drog'zb'

827,49

0,00

32 875,08

Spotřební rekvizity

32 875,08

0,00

320 273,97

Drobné předměty /do 1 000/

32Q 273,97

501

00

1

501120

údrŽbu, náhradní díly

88

t1

5,87

0,00

1 158,34

1

30

Kostýmy - oblečení,obuv

1 158,34

501

0,00

146 719,49

501

1

31

Trička s logem

146 719,49

0,00

17 040,00

17 040,00

Materiál scéna

0,00

9 808,25

119 808,25

Voda Crystalis

0,00

Daňově neuznatelné mater. náklady

0,00

502010

Spotřeba energie - elektřina

0,00

502020

Spotřeba energie - vodné stoČné

0,00

5011 40
501

1

60

501 900
501

xxx

0,00

502xxx
50xxxx
511010

opravy a udrŽování

511020

Revize stroj.zařízení' pravid.prohlídky

51

1

xxx

512020
51

2030

Cestovné-jízdné
Cestovné-stravné' nocleŽné

512xxx
51 301
5 l

0

Náklady na reprezentaci

3xxx

11

I
1

185,58

9 185,58

13 634,67

13 634,67

317 832,67

1 317 832,67

501 487,32

501 487,32

55 978,76

55 978,76

0,00

557 466,08

557 466,08

0,00

1 875 298,75

1 875 298,75

000

76 858,'16

76 858,16

0,00

47 134,50

47 134,50

0,00

123 992,66

123 992,66

0,00

13118,11

13118,11

0,00

84 739,83

84 739,83

0,00

97 857,94

97 857,94

0,00

41 981,00

41 981,00

51 801 0

Nájem prostor

000
000

1 010 036,60

5í 8020

SluŽby spojené s nájemným

000

765 239,41

765 239,41

0,00

33 177,10

33177,10

0,00

277 800,00

277 800,00

0,00

30 800,00

30 800,00

41 981,00

41 981,00
'1

010 036,60

51

8030

Nájem movitých věcí, půjČovné

51

8040

Útlio

51

8050

Energetik

51

8060

PoŽární technik, bezpeČnost

0,00

1

51 790,00

51

8070

'151 790,00

Právní,ekon. sluŽby, zprac. mezd

0,00

387 450,00

8080

387 450,00

51

Software

8090

Práce {poČetní techniky

58 490,76

51

51 81

00

lnzerce

0,00

58 490,76

0,00

62 710 ,00

62 710,00

0,00

292 977 ,95

292 977 ,95

518110

Propagace,

0,00

518120

742 038,60

lnformace, r4istřiŽková sluŽba

742 038,60

0,00

89 232,23

Polygrafické práce, graf. práce, tisk'xerox,bilboard

89 232,23

000

383 394,89

Fotopráce, video, audio

383 394,89

0,00

'10 000,00

10 000,00

51

I t40

518150

Vytiskl(a): Flora Švehlíková' ,o ou

zoi

Zpracováno systémem Money s3

www.money.cz

Strana:
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Výsledovka za období
PraŽské komorní divadlo s.ro

lČ: 265o524o

Úeet

Název účtu

5í 8'160

PoŠtovné

518170

Telefon, Íax

5'í8180

Provize' zprostředkování, poplatky

51 81
51

90

8200

PoČátečnístav

90 049,55

Doprava, kuýr, parkovné' distribuce letáků

10 064,02

1

0,00

288 816,74

288 816,74

0,00

845162,44

845162,44

0,00

Provozovací honoráře /tantiemy/

3 369 340,00

0,00

403 585.22

SluŽby divadelni techniky, provozu

403 585,22

0,00

1 193 935,67

1 '193 935,67

000

64 000,00

64 000,00

51

8250

obsluha technol.zařízení

51

8260

Rekvizitářské práce, produkce

51

8280

5't8290

Drobné opravy, ÚdrŽba, čistjrna

ostatní sluŽby
PředstavenÍ

51

8300

Výroba scény, dekorací

51

8900

SluŽby daňově neuznatelné

51

8xxx

521010

Mzdy zaměstnanců

521020

DPP

521 030

DPČ

521040

DNP-dávky nemoc. pojiŠtění

521xxx
Příjmy společníkůa členůdruŽstva ze závislé Činnosti

522xxx

524010

Zákonné sociáln í pojištěn

524020

Zákonné zdravotn í pojiŠtěn í

í

524xxx
52xxxx
543000

Dary

543xxx
54xxxx
551 030
551

Odpisy hmot.dlouh.majetku-odpis.sk.2

xxx

55xxxx
563000

Kurzové ztrály

563xxx

54 780,18

0,00

344 743,87

344 743,87

0,00

64 244,00

64 244,00

245104,00

245104,00

0,00

12 041 17

12 041 17

0,00

11 445 427,83

11 445 427,83

0,00

11 709 259,43

11709 259,43

0,00

3 004 955,00

3 004 955,00

0,00

571 062,00

571 062,00

0,00

262 248,00

262 248,00

0,00

492,00

492,00

000

3 838 757,00

3 838 757,00

0,00

331 213,00

331 213,00

0,00

331 2't3 00

331 2'13,00

0,00

888 020,00

888 020,00

0,00

323 855,00

323 855,00

000

1 211 875,00

1 211 875,00

0,00

5 381 845,00

5 38'1 845,00

0,00

21 825,00

21825,00

0,00

21825,00

21825,00

0,00

21 825,00

21 825,00

0,00

93 210,00

93 210,00

000

93 210,00

93 210,00

0,00

93 2'10,00

93 210,00

0,00

2 685,82

2 685,82

2 685,82

2 685,82

PojiŠtění proti škodám

75113,02

0,00

62 300,00

Zákonné pojiŠtěníodp.

62 300,00

0,00

1

PojiŠtěníosob

0,00

568030

_

sluŽ.cesta

568xxx
56xxxx

1

38 800,00

54 780 18

75113,02

568020

59

38 800,00

0,00

0,00

Bankovní poplatky

591 000

3 369 340,00

0,00

56801 0

568040

0 064,02

0,00

0,00

5'íxxxx

522000

108 785 43

90 049,55

Honoráře - herecké

518270

16 838,00

'108 785,43

0,00

518220

518240

16 838 00

0,00
0,00

Honoráře - autorské

8230

Koncový stav

Obrat

0,00

Překlady, jazykov á spolupráce

51 821 0

51

Účetní rok 20'10

Daň z příjmůzběŽné činnosti- splatná

xxx

59xxxx
5xxxxx

Výnosy
Vytiskl(a): Flora Švehlíková' zo

ou,

Á,,

I

938,00

1

I 938,00

544,00

0,00

157 895,02

0,00

1

544,00
157 895,02

60 580,84

0,00

1

0,00

19 570,00

000

1

1

9 570,00

I

1

19 261 589,02

0,00

19 261

589,02

I 570,00

'19

570,00

0,00

60 580,84

570,00

19 570,00
1

9 261 589,02

19261589.02

Zpracováno systémem Money s3

www.money.cz

Strana: 2

Výsledovka za období
PraŽské komornÍ divadlo s.ro

lČ:26505240

Učet

Název účtu

601 01 0

TrŽba za programy

60'lxxx
60201 0

TrŽbaza představení v divKomedie

602020

TrŽba za představení - zájezdy

602040

Pronájem divadla k hostování cizích souborů

602050

Pronájem ost' prostor

602060

Reklamní sluŽby

602070

SluŽby k pronájmu

602080

ostatní sluŽby

602090

TrŽby

_

rrŽby

zazboží-lrička

_

tech.zaj.předst.

průkazky

602xxx
60401 0

604xxx
60xxxx
61 301 0
61

3xxx

61

xxxx

644000

Programy na div.představení

Smluvní pokuty a Úroky z prodlení
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Vytiskl(a): Flora Švehliková, 20.06.2011
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