
 

16. ledna 2019 v Českých Budějovicích 

 
Pod sněhem / Petra Soukupová  
současná hra o vztahu tří sester 
 
Předpremiéra 18. ledna 2019 na studiové scéně Na Půdě. 
Světová premiéra 19. ledna 2019 na studiové scéně Na Půdě.  
 
Lednová činoherní novinka patří současné spisovatelce Petře Soukupové. Hru o vztahu tří sester 
Pod sněhem v režii Jany Kališové a dramaturgii Olgy Šubrtové premiérově uvedeme 18. a 19. ledna 
2019.  
Petra Soukupová jednoznačně patří k nejúspěšnějším současným českým spisovatelům, je autorkou 
sedmi knih, několika povídek a jako scénaristka se například podílela na sitcomu Comeback, seriálu 
Kosmo a je autorkou předlohy a scénáře filmu Na krátko.  
Je držitelkou i několika ocenění. Za svůj prozaický debut K moři získala Cenu Jiřího Ortena, byla 
nominována na Cenu Josefa Škvoreckého a cenu Magnesia Litera. Scénářem k povídce Na krátko 
(později zařazené do knihy Zmizet) získala třetí místo v soutěži Cena Sazky za nerealizovaný scénář 
a ukončila jím studium na FAMU. Druhá kniha, triptych povídek Zmizet, byla rovněž nominována na 
Cenu Josefa Škvoreckého a v roce 2010 získala v rámci cen Magnesia Litera hlavní ocenění – Kniha 
roku.  

Ve svých knihách autorka zkoumá zejména rodinné a partnerské vztahy, a ne jinak je tomu i v 
případě prózy Pod sněhem. Psychologická sonda do vztahů v současné rodině se s bravurou 
pohybuje mezi komikou a tragikou. Jedná se o příběh tří sester, které společně vyrazí autem plným 
neodbytných dětí a plny myšlenek na oslavu otcových narozenin... V jejich rolích se můžou diváci 
těšit na Teresu Brannou, Natálii Drabiščákovou a Danielu Šiškovou. V roli matky se představí 
oblíbená Daniela Bambasová a v roli otce Dušan Sitek. Nebude chybět ani nováček činohry Tomáš 
Kobr. Takovou jízdu zimní krajinou si nemůžete nechat ujít.  

“S knihou Petry Soukupové jsem strávil několik měsíců a její sněhová přikrývka mě mrazila svojí 
upřímností, která dokáže být v rámci křehkých rodinných vztahů pichlavá, ale zároveň mě hřála svou 
hlubokou lidskostí. Člověk se jen těžko ubrání úsměvu nad sourozeneckými tahanicemi, jež si živě 
pamatuje ze zadních sedaček rodinného automobilu, či nad sváteční tabulí, a ještě hůře se brání 
úvahám nad věcmi, které ve vlastní soustavě vztahů nechal s dobrým úmyslem lety zapadat pod 
nános mlčení”, dodává David Košťák, který se ujal divadelní adaptace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pod sněhem 
Divadelní adaptace / David Košťák 
Úprava / Jana Kališová 
 
Režie / Jana Kališová 
Dramaturgie / Olga Šubrtová 
Scéna / Nikola Tempír 
Kostýmy / Vladimíra Fomínová 
Hudba / Daniel Šubrt 
Pohybová spolupráce / Jaroslava Leufenová  
 
Představení řídí / Jaroslav Kukrál 
Text sleduje / Lenka Mejstříková 
 
Osoby a obsazení 
 
Olina / Teresa Branna 
Blanka / Natália Drabiščáková  
Kristýna / Daniela Šišková  
Matka / Daniela Bambasová  
Otec / Dušan Sitek 
Libor / Tomáš Kobr 
 
Poděkování patří všem partnerům a příznivcům Jihočeského divadla. 
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