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V Českých Budějovicích 29. 5. 2013 

 

Král duchů a Třeštil aneb Jak zkrotit nelidu 
Ferdinand Raimund  
 

režie Břetislav Rychlík – dramaturgie Kristýna Čepková 
 

Premiéra 6. června 2013 před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově 
 

Letošní sezónu na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově zahájí 6. června 2013 činoherní 

novinka Král duchů a Třeštil aneb Jak zkrotit nelidu. Hru o obrácení „misantropického“ 

hrdiny s původním názvem Alpský král a nelida a podtitulem „romanticko-komická kouzelná 

pohádka“, napsal rakouský dramatik, herec a divadelní principál Ferdinand Raimund již 

roku 1828. Nejen díky této hře je Raimund považován, spolu s jeho u nás o něco známějším a 

úspěšnějším současníkem Johannem Nepomukem Nestroyem, za vrcholného představitele 

Vídeňského lidového divadla. Raimund žil v době plné rozporů a zvratů, ve svých hrách ale 

vyjadřuje náladu a životní postoj rakouského biedermeieru, touhu po harmoničnosti a 

idyličnosti. Raimund sám nepřímo vyjadřuje a řeší dobové rozpory návratem k barokní 

obraznosti působící divadelními prostředky na všechny divákovy smysly. Raimund je 

dovršitel žánru kouzelné, pohádkové hry a hry o polepšení (ideálem mu je úměrnost, ctnost a 

skromnost), byl to také on, kdo nejvíce ovlivnil tvorbu J. K. Tyla. 

Král duchů a Třeštil aneb jak zkrotit nelidu je romantická pohádka, dvojnická komedie a 

kouzelná hra se zpěvy, která nabídne plno komických situací, zvratů, záměn, divadelních 

kouzel a hudby. Tato výpravná komedie zobrazuje jeden z tradičných typů evropské 

dramatické literatury (viz např. Shakespearův Timon Athénský, Moliérův Misantrop, 

Goldoniho Dobrácký mrzout a Schillerův Nepřítel lidí). Raimundův misantrop, na rozdíl od 

obdobných tragických hrdinů světové dramatiky, končí typicky rakousky - smířlivě, vlastním 

polepšením, namísto zavržení nepolepšitelného světa se dostavuje sebepoznání, obrácení a 

návrat k umírněnosti, ke zlaté střední cestě. 

Režie této kouzelné frašky pro Otáčivé hlediště v Českém Krumlově se ujal Břetislav 

Rychlík, a tak se stala inscenace Král duchů a Třeštil aneb jak zkrotit nelidu již druhou 

Rychlíkovou spoluprácí s Jihočeským divadlem. Tou první byla režie úspěšné inscenace Rok 

na vsi bratří Mrštíků, kterou Rychlík předvedl v Českých Budějovicích na podzim roku 2011 

a to ve vlastní dramatizaci. Břetislav Rychlík využil i stejného tvůrčího týmu jako při 

inscenaci Roku na vsi. Autorem scény je Martin Černý, kostýmní výtvarnicí Markéta 

Sládečková-Oslzlá, hudbu složil Petr Hromádka a pohybově na představení spolupracuje 

Laďka Košíková. Dramaturgyně Kristýna Čepková rovněž s Rychlíkem spolupracovala na 

Roku na vsi, mimoto má ale za sebou i takové úspěšné inscenace Jihočeského divadla, jako 

jsou Soudné sestry, Kivá cadla, Tramvaj do stanice touha, Škola základ života nebo Slaměná 

židle.  

V titulních rolích uvidíte Romana Nevěčného (Třeštil, nelida) a Ondřeje Veselého 

(Astragalus, Alpský král), v rolích Třeštilovy rodiny, sousedů i mnoha nadpřirozených bytostí 

vystoupí takřka celý soubor činohry Jihočeského divadla. 
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Král duchů a Třeštil aneb jak zkrotit nelidu 
(Alpský král a nelida) 

Ferdinand Raimund 

 

překlad / Josef Balvín / přebásnění veršů a písní / Jindřich Pokorný 

inscenační úprava / Břetislav Rychlík, Kristýna Čepková, Olga Šubrtová 

 

režie / Břetislav Rychlík 

dramaturgie / Kristýna Čepková 

scéna / Martin Černý 

kostýmy / Markéta Sládečková – Oslzlá 

hudba / Petr Hromádka 

pohybová spolupráce / Ladislava Košíková 

korepetice / Josef Zaplatílek 

představení řídí / Jaroslav Kukrál, Markéta Vejdovcová / text sleduje / Lenka Mejstříková 

 

Osoby a obsazení:  

 

Astragalus, Alpský král / Ondřej Veselý 

Alpanor, alpský duch v jeho službách / Ondřej Volejník 

Třeštil, bohatý statkář / Roman Nevěčný 

Žofie, jeho čtvrtá žena / Jaroslava Červenková 

Málinka, jeho dcera / Taťána Kupcová 

Augustin Trnec, malíř / Jan Hušek 

Lízinka, komorná / Teresa Branna 

Šebestián, kočí / Jan Konrád 

Sabina, kuchařka / Věra Hlaváčková 

Kristián Světlička, chudý uhlíř / Jan Dvořák 

Marta, jeho žena / Daniela Bambasová 

Rozárka, jejich dcera / Lenka Krčková 

Dědeček Světlička / Petr Červinka 

Duch Viktorie, Třeštilovy první ženy / Lenka Krčková 

Duch Valpurgy, Třeštilovy druhé ženy / Věra Hlaváčková 

Duch Emerenciány, Třeštilovy třetí ženy / Daniela Bambasová 

Jeník, Kryštof a Ondřej, uhlířovi malí synové a alpští duchové / Jakub Jan Černý, Jan Pavel Černý, 

Pavel Hoch, Petr Křižánek, David Steinecker, Tadeáš Steinecker (v alternacích) 

 

Jihočeské divadlo děkuje za podporu Otáčivého hlediště všem partnerům, zejména Jaderné elektrárně 

Temelín, která je hlavním partnerem Otáčivého hlediště Český Krumlov. 
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Ředitel Mgr. Jiří Šesták 
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Břetislav Rychlík 

bretislav.rychlik@seznam.cz / tel: 604241486 
 

Šéf činohry MgA. Martin Glaser 

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