
 

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

István Örkény 

KOČIČÍ HRA 
 

„Taková jsi byla vždycky. Samé zmatky a komplikace!“ 

Proslulá tragikomedie Istvána Örkényho se vrací na prkna Klicperova divadla v obnovené 

premiéře a s novou alternací! Po boku Zory Valchařové-Poulové jako Gizely se nově 

představí Jitka Smutná, která se bude v roli Erži Orbánové pravidelně alternovat s Pavlou 

Tomicovou. Jitku Smutnou diváci poprvé uvidí na obnovené premiéře ve středu 13. září. 

Erži Orbánová, živelná a svérázná hrdinka, prožívá svá každodenní dobrodružství v 

komunistickém Maďarsku mezi sdíleným bytem v budapešťském činžáku, mňoukáním „kočičí 

hry“ se sousedkou Myškou a hašteřením ve frontě v mlékárně. Její elegantní a klidná sestra 

Gizela žije zase už šestnáct let upoutaná na své kolečkové křeslo v Mnichově ve svobodném 

západním Německu a nezbývá jí než po telefonu a v dopisech často marně usměrňovat 

sestřiny eskapády. Je tu totiž Pavla, Eržina nová kamarádka, která má na ni „báječný vliv“ a 

samozřejmě Viktor Molnár, obžerný, kdysi slavný operní pěvec, jehož způsoby u stolu jsou 

sice mimořádně nesnesitelné, ale Erži mu s radostí každý čtvrtek vaří večeře…  

„Víš, my s Myškou hrajeme takovou zvláštní hru: když se vrátí z kanceláře, zamňouká a já k 

sobě pustím sousedovic kočku a ta jí odpoví mňoukáním. Myška odpoví kočce a kočka 

Myšce… Není to vlastně hra ale takový zvyk…“ 

Maďarský prozaik a dramatik István Örkény spolu s filmovým režisérem Károly Makkem 

společně kdysi navštívili jistou maďarskou malířku a její sestru. Během návštěvy jim tyto 

postarší dámy předvedly, jak se baví napodobováním kočičího mňoukání. Károly Makka i 

Istvána Örkényho jejich kratochvíle nadchla a inspirovala. Vznikla tak nejprve filmová 



povídka. Podle ní napsal režisér filmový scénář, ale k realizaci nedošlo. Materiál byl však 

nepochybně dobrý a István Örkény ho přepsal do literární podoby. Vznikla tak novela Kočičí 

hra, která byla několikrát vydána s velkým ohlasem u čtenářů. Na popud divadelního režiséra 

Gábora Székelyho se autor pustil do její dramatizace a v roce 1969 tak měla Kočičí hra 

světovou premiéru v Szolnoku a o tři měsíce později v Budapešti. Filmové podoby, která byla 

původním záměrem, se Kočičí hra dočkala až pět let po divadelní premiéře a jedenáct let po 

vzniku románu. Česká premiéra Kočičí hry se konala v roce 1972 v Divadle bratří Mrštíků 

v Brně, o rok později ji uvedla činohra Státního divadla v Ostravě. V roce 1974 u nás hru 

nastudoval tvůrce její první maďarské inscenace, režisér Gábor Székely, v Tylově divadle v 

Praze. Jeho Kočičí hra s Danou Medřickou jako Erži a Vlastou Fabiánovou v roli Gizely se stala 

nejúspěšnější inscenací v dosavadních dějinách Národního divadla. Dosáhla neuvěřitelného 

počtu 403 repríz. 

Užijte si s námi životní příběh sester Szkallových, nejkrásnějších dívek z městečka Leta, okres 

Szolnok, v této hře o stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterské blízkosti a hlavně nezdolném 

optimismu! 

Obnovená premiéra 13. září 2017 na hlavní scéně Klicperova divadla 

 

ČTYŘI OTÁZKY PRO JITKU SMUTNOU 

Nastoupila jste, jak se říká, do rozjetého vlaku, jak se Vám v Klicperově divadle líbí?  

Všichni hradečtí kolegové mě velmi laskavě hned v počátku pomohli, abych si připadala jako 

v luxusním kupé. Alternovat se s Pavlou Tomicovou je pro mne čest. Je to společná práce, 

žádný sólo výstup. Užijeme si to. Máte ale pravdu, byl to rychlík, hlavně co se týká počtu 

zkoušek.  

Čím by mohla být Kočičí hra pro diváky atraktivní?  

Uvidí vášnivý příběh lidí, kteří jsou jako oni, dobří i špatní. Příběh lásky. Doby. Nemožnosti se 

potkat a zápasu o to. 

Jaká je podle vás role Erži Orbánové?  

Je jako mrakodrap, na který lezete bez jištění. Vzhůru vás vede srdce, trénink a adrenalin. 

Máte s ní něco společného? 

Rozumím jí... taky jsem občas splašená. 

 

 



ISTVÁN ÖRKÉNY 

KOČIČÍ HRA 

 

Režie: Tereza Karpianus 

Dramaturgie: Jana Slouková 

Scéna: Jan Štěpánek 

Kostýmy: Zuzana Přidalová 

Hudba: Jindřich Čížek 

 

Osoby a obsazení: 

Erži Orbánová: Pavla Tomicová nebo Jitka Smutná 

Gizela, její sestra: Zora Valchařová Poulová 

Ilona, dcera Erži: Natálie Řehořová 

Jóži, Ilonin manžel: Jakub Tvrdík 

Pavla Krausová: Martina Nováková 

Myška, sousedka: Petra Výtvarová Krausová 

Viktor Molnár, pěvec: Jan Bílek 

Adelaida, jeho matka: Marie Kleplová 

Číšník: Petr Matyáš Cibulka nebo Karel Pešek 

Obnovená premiéra 13. září 2017 na hlavní scéně Klicperova divadla 


