
 

23. října 2018 v Českých Budějovicích 

 

Elity / Jiří Havelka  
 
Kdo byly společenské a politické elity v 70. letech, po roce 89 a kdo je jimi dnes? 
 
Česká premiéra 26. října 2018 v Jihočeském divadle 
 
První činoherní premiérou sezóny 18/19 bude napínavé kriminální drama Elity Jiřího Havelky, který 
tuto hru napsal na objednávku Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde bylo její uvedení 
vyhlášeno inscenací roku 2017. Českou premiéru v režii Martiny Schlegelové uvedeme 26. října. 
Martina Schlegelová je od 1. února 2018 novou uměleckou šéfkou činohry. V Jihočeském divadle se 
jako režisérka divákům poprvé představila už v roce 2014 komedií Zavolejte Jeevese a v roce 2017 
černou komedií Kati. V této sezóně uvede také výpravnou historickou detektivku Ďáblův sluha na 
námět populárního spisovatele Vlastimila Vondrušky. O Elitách prozrazuje: “Hra je výjimečná proto, 
že to není fikce, ale svého druhu dokument - tým autorů vycházel z archivních materiálů bývalé Státní 
bezpečnosti a z výpovědí očitých svědků. Ve druhé části pak z novinových rozhovorů. Všechny příběhy 
jsou tedy reálné a týkají se konkrétních živých lidí. A přesto, nebo právě proto, je to text tak vysoce 
divadelní a dramatický…” 
 
V inscenaci se představí dva nováčci činoherního souboru Tomáš Kobr a Dan Kranich. Toto mladé 
herecké duo mohli diváci poprvé vidět jako moderátory Jihočeské Thálie 2017. Novou tváři souboru 
je i vyjímečná herečka Natália Drabiščáková, která na prknech Jihočeského divadla debutovala  
v únoru 2018 v inscenaci Pane, vy jste vdova!.  
 
Autor hry Jiří Havelka (1980) patří mezi nejvýraznější české autory a režiséry současnosti. Svou 
divadelní práci zaměřuje na tvorbu originálních autorských inscenací. Jeho hry často leží na pomezí 
činoherního a alternativního, až pohybového či výtvarného divadla. Sám o sobě říká: “Patřím do dost 
specifické generace. Zažili jsme listopadovou revoluci, zažili jsme, jak místo "soudružko učitelko" 
máme říkat "paní učitelko", byli jsme hodně ovlivněni havlovským étosem, který nám vlastně nějak 
zpřítomnil pokračování první republiky, takže jsme přirozeně nasáli i zájem o Masaryka, ale hlavně - 
a to je myslím nejpodstatnější - zažili jsme ten obrovský boom reinterpretace našich dějinných 
momentů bez bolševického ideologického nánosu.” 
 
Inscenační tým 
 
Režie / Martina Schlegelová 
Dramaturgie / Olga Šubrtová 
Scéna / Pavla Kamanová 
Kostýmy / Aneta Grňáková 
Hudba / Jan Čtvrtník 
Choreografie surikat / Martin Pacek 
Světelný design / Ondřej Dědeček, Petr Baštýř 
 
Představení řídí / Jaroslav Kukrál 
Text sleduje / Lenka Mejstříková 



Osoby a obsazení 
 
Andrej, Politik / Tomáš Kobr  
Příslušník 1, Pragmatik / Jan Dvořák  
Příslušník 2 / Tomáš Drápela  
Příslušník 3 / Pavel Oubram 
Alojz, Prokurátor, Generál / René Šmotek  
Vojtěch, Politik 2 / Václav Švarc 
Žena, Novinářka / Teresa Branna  
Děkan, Andrejův otec, Oligarcha / Jiří Untermüller  
Kaplan, Poručík, Kněz / Dan Kranich  
Andrejova matka, Lékařka, Soudkyně / Věra Hlaváčková  
Herečka, Barmanka / Beáta Kaňoková  
Matka, Archivářka / Natálie Drabiščáková 
Prokurátorův pes / Misha z Krupičkova mlýna / Dora Pandora Vepeden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování patří všem partnerům a příznivcům Jihočeského divadla. 
 

  
 

KONTAKTY 
 

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424 / 19, 370 47 České Budějovice 
www.jihoceskedivadlo.cz / info@jihoceskedivadlo.cz, lenka.ostra@jihoceskedivadlo.cz 
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