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5. března 2013 v Českých Budějovicích  
 

Pravé poledne / Neil LaBute 
 

Česká premiéra 8. března 2013 v 19.00 hodin v Jihočeském divadle. 
Generální zkoušky 6. a 7. března 2013 v 10.00 hodin v Jihočeském divadle. 
 
Už se rozloučil se životem. Už jen čekal, že zazní výstřel. Když v tom k němu promluvil Bůh a 
zachránil mu život. Do té doby nebyl ten muž ani zbožný, ani ničím výjimečný. Jak naloží s 
něčím, co z něj na jedné straně udělá mediální hvězdu a na druhé straně terč podezírání a 
posměchu? 
 
Soubor činohry uvede v pátek 8. března 2013 v Jihočeském divadle českou premiéru 
tragikomedie Pravé poledne od autora hry Tlustý prase Neila LaButa.  
Neil LaBute, dramatik, režisér a scénárista, který patří mezi výrazné osobnosti současného 
amerického nezávislého filmu a světové dramatiky, je oblíbený nejen na území Spojených 
států amerických, ale také v celé Evropě. V posledních letech stoupá jeho obliba i v českých 
divadlech. Po Divadle Komedie, které jako první inscenovalo jeho hru Tvar věcí (filmové 
zpracování tohoto dramatu uvedla také Česká televize) a v české premiéře drama Bash, se 
LaButovy hry objevily také v divadle Ungelt (Trůn milosrdenství), v Divadle Josefa Kajetána 
Tyla v Plzni (Some girls pod názvem Návraty hříšníka) a v Jihočeském divadle (Tlustý prase, 
Pravé poledne). 
„LaBute kromě výborných komedií píše i hry poměrně vážné, byť v nich vždy pracuje s 
humorem. A tenhle text k nim patří, hra o člověku, který potkal boha, vůbec o takové setkání 
nestál a neví, co s ním má dělat. Je to součást linky, kterou zde pěstujeme, od Polyeukta přes 
Prezidentky po Proroka Ilju. Tohle téma mě hrozně vzrušuje a myslím, že bude zajímavé i v 
osobě hlavního představitele,“ uvedl režisér inscenace Martin Glaser. 

 
O svém tvůrčím psaním Neil LaBute prozrazuje: „Nemám žádný osvědčený recept, jak psát. 
Nejsem ten typ, co pracuje systematicky… Pořád tak nějak nosím v hlavě, co bude dál, ale 
nepotřebuji si to přesně rozvrhnout, naplánovat. Nefunguji tak, že bych si na lístečky smolil 
poznámky, jaká scéna má následovat. Prostě dopíšu scénu a pak uvažuju, co se stane potom a 
jak to zpracuju. Pokud mě nic nenapadá, nechám toho. Podle mě nemá smysl snažit se za 
každou cenu napsat „pět stránek denně“, protože takové stránky se pak nejčastěji hodí tak 
akorát na podpal. Není nic horšího než zírat na prázdnou stránku na obrazovce počítače a 
snažit se být za každou cenu vtipný nebo hlubokomyslný. To musí prostě přijít samo.“ 

 
Hlavního představitele Johna Smitha, tedy muže, kterého uprostřed útoku šíleného střelce 
zachrání zázrak – uslyší boží hlas a ten ho vyvede z nebezpečí, ztvární Ondřej Veselý. V roli 
právníka a vyšetřovatele se představí Zdeněk Kupka, představitelkami ženských rolí pak jsou 
Taťána Kupcová v dvojroli Ginger a Jesse a Teresa Branna taktéž v dvojroli Jenny a Gigi. 
 
Dramaturgie se opět ujala Olga Šubrtová, scénu a kostýmy navrhla Iva Němcová a světelný 
design je dílem Martina Špetlíka.  
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Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 
 

 
 
Pravé poledne / Neil LaBute 
 
Překlad / Lukáš Novák 
 
Režie / Martin Glaser 
Dramaturgie / Olga Šubrtová 
Scéna a kostýmy / Iva Němcová 
Světelný design / Martin Špetlík 
 
Představení řídí / Jaroslav Kukrál 
Nápověda / Lenka Mejstříková 
 
Osoby a obsazení 
 
John Smith / Ondřej Veselý 
Právník / Vyšetřovatel / Zdeněk Kupka 
Ginger / Jesse / Taťána Kupcová 
Jenny / Gigi / Teresa Branna 
 
 
 
 
 

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 

 


