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25. března 2013 v Českých Budějovicích  

Soudné sestry / Terry Pratchett 
 

Premiéra 28. března 2013 v 19.00 hodin v Jihočeském divadle 

Generální zkoušky 26. a 27. března v Jihočeském divadle 

 
„Lidmi jsme proto, že máme představivost, ne proto, že jsme inteligentní..." 

/ Terry Pratchett 

 

„Vítejte na Zeměploše!“. Vítejte v původním fiktivním světě, v jehož různých koutech se 

odehrává děj naprosté většiny knih Terryho Pratchetta. Je to v podstatě planeta (přestože 

„plochost není přirozený stav pro planetu“) plující vesmírem na hřbetech čtyř slonů, kteří 

stojí na krunýři Velké A´Tuin - nebeské želvy. 

 

Jedním z důvodů, proč se právě Soudné sestry tak často inscenují, je autorovo důmyslné a 

vtipné travestování Shakespearovských příběhů (Macbeth, Hamlet, Richard III....) a pohled 

do světa divadla a jeho zákulisí. V knize i její adaptaci se vyskytují postavy herců a také 

dramatika, která odkazuje právě na osobu Williama Shakespeara. Právě scény divadla na 

divadle patří k nejvděčnějším. Hlavními postavami jsou tři svérázné čarodějky (sudičky - 

soudné sestry), které se rozhodnou porušit pravidlo „nevměšování se do politiky“ a uvedou 

věci v království do pořádku - na rozdíl od Macbethovských tří čarodějnic, které v člověku 

probouzí zlo, tyto s příznačným humorem bojují za spravedlnost a rovnováhu... 

 

„Jde zkrátka o zábavný a pozoruhodný materiál lákající k „převedení na jeviště“, a tak jsme 

se také rozhodli k této látce přistoupit. Někde se Pratchettových knih držíme věrně, jinde jsme 

popustili uzdu fantazii trochu víc... Věříme, že Sir Pratchett by nám to odpustil a jeho nadšení 

čtenáři se tím budou dobře bavit.“, dodala dramaturgyně Kristýna Čepková  

 

Inscenovaný text je dramatizací Stephena Briggse, který sám o sobě říká, že je to „státní 

úředník, který fušuje do ochotnického divadla“. Inscenační úprava je převzata od tvůrců dnes 

již kultovní inscenace Soudných sester v Divadle V Dlouhé Hany Burešové a Štěpána 

Otčenáška. Výhradním překladatelem díla Terryho Pratchetta je Jan Kantůrek, tedy ani 

dramatizace Soudných sester není v tomto ohledu výjimkou.  

 

Režisér inscenace Mikoláš Tyc (*1982) se do Jihočeského divadla vrací už třetí jaro (před 

dvěma lety inscenoval současnou polskou hru Lov na losa v Malém divadle a v loňském roce 

se podepsal pod úspěšnou hudební komedii Škola základ života). 

 

Stejně jako v obou předchozích případech spolupracuje se scénografem Karlem Čapkem, 

výpravné kostýmy navrhl Tomáš Kypta, který s JD spolupracuje pravidelně, hudbu složil 

Matouš Hejl, absolvent skladby na pražské konzervatoři. Dramaturgyní inscenace je Kristýna 

Čepková a pohybovou stránku věci má na starosti Naďa Kabelová, která s činohrou v této 

sezóně spolupracuje již potřetí (podílela se také na Hostině dravců a Oidipovi). 
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Soudné sestry 
 
Terry Pratchett, Stephen Briggs 
 
divadelní fantasy komedie 
 
překlad / Jan Kantůrek 
inscenační úprava / Hana Burešová, Štěpán Otčenášek 
 
režie / Mikoláš Tyc 
dramaturgie / Kristýna Čepková 
scéna / Karel Čapek      
kostýmy / Tomáš Kypta  
hudba / Matouš Hejl 
pohybová spolupráce / Naďa Kabelová 
představení řídí / Jan Saska 
text sleduje / Markéta Vejdovcová 
 
osoby a obsazení 
 
Bábi Zlopočasná, čarodějka / Bibiana Šimonová 
Stařenka Oggová, čarodějka / Jaroslava Červenková 
Magráta Česneková, čarodějka / Lenka Krčková 
Smrť, Smrť / Pavel Oubram 
Verence, zemřelý král Lancre / Martin Hruška 
Leonal Felmet, vévoda Lancreský / Roman Nevěčný 
Lady Felmetová, jeho žena / Daniela Bambasová 
Šašek, šašek / Tomáš Drápela 
Tomjan, syn Verencův / Jan Hušek 
Žeňa Vínozpěv, herec a prinicipál / Jan Dvořák 
Paní Vínozpěvová, Mášrecht, autor divadelních her / Věra Hlaváčková 
Voják, Kancléř, Strážný, Divák, Zloděj, Čarodějka, Dásínek / Petr Šporcl 
Voják, Strážný, mladý Wimsloe, Zloděj, Čarodějka, Špatenka / Lukáš Pečenka  
Zbrojnoš, Divák, Čarodějka / Petr Červinka 
Klíčník, Seržant, Strážný / Jan Konrád 
Voják, Strážný, Zloděj / Jan Saska 
Divačka s povinností nápovědy / Markéta Vejdovcová 
Prolog se sametovým hlasem / Zdeněk Kupka 
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Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 
 

 
 

 
 

KONTAKTY: 
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice 

www.jihoceskedivadlo.cz / info@jihoceskedivadlo.cz 
 

Ředitel  Mgr. Jiří Šesták 
jiri.sestak@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 226 

 
Šéf činohry MgA. Martin Glaser 

cinohra@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 258 
 

Obchodní oddělení  
lenka.ostra@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640 

 


