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Raymond George Alfred 
Cooney
narodil se v roce 1932 v Londýně. Celý svůj 
život se věnuje divadlu - napřed jako herec, 
pak režisér, dramatik a již i jako divadelní ře-
ditel a producent. Dokonalá znalost divadla 
zevnitř i zvenku, talent, pracovitost, smysl 
pro humor a v první řadě láska k divadlu 
předurčují úspěch jeho dramat. Jeho životní 
heslo je: „V dnešní zpolitizované době dát 
lidem to, co jim nejvíc chybí: smích!“ Ve fraš-
ce hledá příběhy o obyčejných lidech, přirov-
nává ji k tragédii: obyčejným lidem se dějí 
neobyčejné věci.

Ray Cooney začínal jako herec ve 14 le-
tech s tehdy jediným klukovským snem – být 
Lawrencem Olivierem nebo Marlonem bran-
dem. Prošel různými regionálními repertoá-
rovými divadly. Důležité pro něj bylo členství 
v divadelní společnosti briana Rixe, jež hrála 
ve Whitehall Theatre v Londýně. Tam také za-
čal psát hry. Říká, že vlastně náhodou. nikdy 
nestudoval dramatickou strukturu her, učil 
se přímo z jeviště. a měl štěstí. Jeho první 
hra, kterou napsal společně s Tonym Hilto-
nem v roce 1961, byla samozřejmě kome-
die – jmenovala se One for the Pot (Jeden do 
hrnce) a zaznamenala okamžitý úspěch. ná-
sledovala řada dalších komedií, u kterých si 
vybral ke spolupráci Johna Chapmana nebo 
bena Stonea. během dvou let s nimi napsal 
asi tucet komedií. 

Od roku 1973 již Cooney píše samostatně. 
V londýnském West endu se dodnes hrálo 
osmnáct jeho her, nejznámější z nich, Run 
for your Whife, se na repertoáru udržela šest 

let. Jeho komedie byly přeloženy do čtyřiceti 
jazyků a hrají se po celém světě. Do českých 
divadel se Cooney dostal až v devadesátých 
letech a okamžitě uspěl i u našeho obecen-
stva. Jmenujme nejznámější hry: Two into 
one (v českém překladu Peklo v hotelu West-
minster aneb Dva do jedné), Funny Money! 
(Prachy? Prachy! ), Run for your Wife (česky 
1 + 1 = 3, Jeden a jedna jsou tři), It Runs 
in the Family (česky Rodina je základ státu), 
Caught in the net (česky 3 + 3 = 5, Romance 
pro internet). 

V roce 1983 založil Ray Cooney vlastní Di-
vadlo komedie. Se špičkovými herci hraje ne-
jen v londýnském Shaftesbury Theatre, ale po 
celé anglii; od roku 1991 se spolumajitelem 
Georgem borwickem i ve vlastním divadle 
The Playhouse Theatre. nejenže své hry pro-
dukuje a režíruje, ale nejraději si v nich i za-
hraje. K velké „radosti“ spolupracovníků – své 
hry upravuje a dotváří podle reakcí publika.

Když v roce 2005 obdržel při tradičním 
novoročním jmenování královské vyzname-
nání Řádu britského impéria (Obe) za přínos 
dramatu, ptali se ho v jednom rozhovoru, co 
to pro něj znamená. Odpověděl, že ho ne-
smírně těší, že bylo jeho dílo uznáno součástí 
britského dramatu jako celku.

Ray Cooney je ženatý, s manželkou Lindou 
mají dva syny, Michaela a Dannyho. 

Terezie Tůmová-Hodková a Iva Šulajová  
s využitím článku v bulletinu Writers´Guild 

of Great Britain; autorem uvedených  
českých překladů Cooneyho her  

je Břetislav Hodek.



Michael Cooney
narozen v roce 1967 v Londýně, kde prožil  
i svá dětská léta. V současné době žije  
a tvoří v USa v Hollywoodu. České publikum 
mělo možnost seznámit se s jeho prací už  
v roce 2003, a to prostřednictvím filmové-
ho thrilleru Identita, k němuž napsal scénář.  
Za pouhých deset let, kdy se soustavně 
věnuje literární činnosti, se stal nejen oblí-
beným dramatikem (Habaďůra), ale i uzná-
vaným filmovým a televizním scenáristou. 
například jeho moderní parafráze Jacka Roz-
parovače – dvojdílný Jack Frost – se dnes už 
řadí mezi kultovní filmy. Michael Cooney se 
zaměřuje na dva rozdílné žánry: na frašku 
(se satirickými prvky) a na psychothriller. ne-
zanedbatelnou součástí jeho tvorby jsou tři 
dobrodružné knížky pro děti a mládež. 

Oba Cooneyové nesporně patří k nejlepším 
a nehranějším anglickým komediografům. 





na rozdíl od Caesarovy Galie, která – jak jsme 
se my starší učili na gymnáziu – se dělila na 
tři části, británie, asi proto, že je Velká, se 
dělí na části čtyři, z nichž jednu obývají an-
gličané, druhou Skoti, třetí Walesané a čtvr-
tou Irové; tedy samí lidé, které my v běžném 
hovoru a zcela nepřesně „anglány“ nazývá-
me. Jsou to lidé rozmanitě různí, ale mají dvě 
společné vlastnosti: jednu, že valnou větši-
nou mluví anglicky, a druhou, že už si léta 
letoucí volí své zástupce, aby se jejich jmé-
nem v Dolní sněmovně hlásili o slovo, mluvili, 
řečnili, křičeli, smáli se, nespokojeně mručeli 
anebo volali na souhlas s řečníkem „slyšme, 
slyšme“, což není nic jiného než typicky brit-

sky zakamuflovaný parlamentní výraz pro 
nadšený řev a volání „bravo!“ a „výborně!“.

neboť ve Velké británii je prostě všechno 
jinak. například i poslanci fungují jinak, než 
jsme zvyklí my; oni totiž obyvatele svého vo-
lebního okrsku skutečně zastupují. Kdybych 
toho sám osobně nebyl svědkem, nevěřil 
bych. Rozzlobený starší pán napsal „svému“ 
poslanci, že jeho manželka – Češka, takto 
moje žačka – je imigračními úřady diskri-
minována; příslušný poslanec okamžitě po-
tvrdil příjem dopisu a slíbil pokusit se něco 
udělat. neví, jestli v Dolní sněmovně musel 
důrazně zvýšit hlas nebo mu stačilo jen si 
odkašlat a zahuhlat mezi mnoha „ehm, ehm“ 
své sdělení; fakt je, že během několika dní 
byl diskriminační předpis zrušen. Dříve, než 
jsem stačil po čtrnáctidenním pobytu z ang-
lie odletět. … Je to zkrátka ve Velké británii 
všechno jinak.

Od dob panování královny Viktorie (naro-
zena 1819, vládla 1837 až 1901) se na brit-
ských ostrovech pokládá za slušné a spole-
čensky správné důsledně zatlačovat sama 
sebe do pozadí a nevnucovat své názory ni-
komu jinému. Proto se tam ujal dosud běžný 
způsob uvádění svého přesvědčení – nebo 
dokonce i objektivní skutečnosti – výrazem 

„I think“, česky „myslím, domnívám se, jsem 
přesvědčen“.

Třeba když je venku zřetelně identifikova-
telná průtrž mračen, angličan poznamená 
suše: „Myslím, že venku prší.“ Pochopitelně 
to vede k tomu, že se vždy – v běžné spo-

lečenské konverzaci – ve všem souhlasí  
s řečníkem, a on proto není nikdy zatlačován 
do defenzivy nebo dokonce, nedej bůh, uvá-
děn do trapné situace, že je vyváděn z omy-
lu. Proto nikdy na poznámku: „Venku krásně 
prší“ nesmíte opáčit: „Jenže ksakru leje už 
čtrnáct dní, a to mi jde na nervy!“. a když 
se na vás hostitel usměje a prohodí: „Dou-
fám, že se vám vede dobře“, nikdy – opaku-
ji nIKDy!!! – nesmíte vychrlit: „Starou belu 
dobře! Manželka je nemocná, milenka je mi 
nevěrná, na burze jsem přišel o třináct tisíc 
liber a můj chrt doběhl až devátý!“, nýbrž 
se musíte společensky usmát a nonšalantně 
prohodit: „Znamenitě, děkuji vám,“ neboť to 
hlavní, čemu se snaží angličané vyhnout, je 
vyvolání trapného pocitu u toho druhého.

Oni totiž angličané nežijí skutečný život, 
ale pouze ho simulují; většinou improvizují 

své role podle nikdy nekodifikovaného, ale 
přesto platného scénáře. Samozřejmě jsou 
angličané asi celkem normální, jenomže 
na rozdíl od ostatních lidí, jak praví jedna 
francouzská kniha, svůj vlastní soukromý  
a nepředstíraný život prožívají pouze v noci, 
když to nikdo nevidí. na čem ovšem velice 
lpějí a přímo zuřivě obhajují, je vlastní poli-
tický názor. Je pro ně maličkost navléknout si 
klaunský šat s neuvěřitelně širokým břichem 
a vyvádět různé skopičiny k obveselení ná-
vštěvníků mezinárodního festivalu. Přiznám 
se, že i pro mne bylo překvapení, že tenhle 
strhující tajtrlík byl „v civilu“ nejváženějším 
gynekologem ve městě.

a teď si představte, že angličan s tímto zá-
zemím a touto charakteristikou se rozhodne 
pro jiné angličany napsat frašku…

Břetislav Hodek (1994)

„Kapesní“ průvodce anglickým humorem

Tady má být Petr Buchta, 
ale protože v době fotogra-
fování natačel nekonečný 
televizní seriál Ulice, za-
skočil za něho režisér před-
stavení Karol Suszka.



JIří FISHeR  
PŘeKLaDaTeL
Amadeus (1984) 
Jaws (1975) 
east of Eden (1955)
Taxi Driver (1976)
One Flew Over The Cuck-
oo‘s Nest (1979)
Vertigo (1958)
Psycho (1960)
Yojimbo (1961)
True Lies (1994)
Lawrence of Arabia (1962)
Invasion of the Body 
Snatchers (1956)

ZdeněK KLuSáK  
TOM KeRWOOD 
A začátek vše začalo  
od Adama, abeceda začíná 
od A atd.
Ježíš Kristus
exit – někdy ho potřebuje 
každý 

Trakař. Proč? To se všichni 
dozvědí
Oskar – a tím pádem Louis 
de Funès
Vlasta – a tím pádem Burian
Přítel – skutečných je málo
Y – prak, se kterým si snad 
hrál každý kluk
Tábor – jižní Čechy v čele s 
Českými Budějovicemi
Láska – každý z nás po ní 
touží a potřebuje ji a měl by 
si jí vážit 
Idiot (každý v tomto slově 
najde něco jiného – to, co 
chce), a proto i Ideální

PeTR BuCHTA  
DICK KeRWOOD 
Audrey Hepburn
Jean-Paul Belmondo
e 5. Element
Taťka, mamka, Míša, Jirka, 
Honzíček, Terezka, Maleros 
familios and friends
Otík
Vignemale 
Přízrak, Ronin. Likan, Bas-
quit, Druide, ostravský Sve-
tr, Eddie, Hia
Y Studio Y
Třista 60 Outdoor 
Lysá hora, Linda Bogusław
I modré slzy můžou bolet…

TOMáš HáBA  
HaRRy KeRWOOD 
Agresivita – podle mě jedna 
z nejhorších lidských vlast-
ností
Jana a Jiří – jména mých 
rodičů a mého bratra
energie – té není nikdy dost
Tomáš – jméno mého kama-
ráda a spolubydlícího
Obezita – tou už naštěstí 
netrpím
Víno – to mám rád
Přelouč – město, odkud po-
cházím
Y – tak si často připadám, 
jako tvrdé Y
To jsem taky já…
Lopata – u té jednou třeba 
skončím
Inteligence – té bych potře-
boval někdy více

JOLAnA FeRenCOVá  
LInDa, TOMOVa žena
Andělé – věřím  
na ně
Jablka – mám na ně, bohu-
žel, alergii
empatie – kéž by jí v dnešní 
době bylo více
Tatínek – můj největší kritik
Ochota – bývá vzácná
Válka – aby už nikdy nebyla
Peťulka – člověk, kterého 
mám moc ráda
Yanek – můj princ, muž 
mého života
Tulení – miluji se svými 
dětmi
Láska – ta mi v životě nikdy 
nechyběla
I když to někdy není lehké, 
snažím se být stále pozitivní.

PeTRA SKLářOVá  
KaTeŘIna
Alenka – má vždy dobrou 
náladu
Jolanka – moje skvělá ka-
marádka, mám k ní velkou 
důvěru
evička – vaří nám dobrá 
jídla
Tomášek – můžu se na něj 
vždycky spolehnout
Otík – má velké herecké 
zkušenosti
Víťa – s ním je  
o zábavu postaráno
Petr – to je náš básník
Yanek – Jolančina druhá půl-
ka, takže vlastně jeden z nás
Trhlá Jana Ondrušková – to 
si vymyslela sama 
Lucka – zážitků moc, někte-
ré se sem ani nedají napsat
Ivan – příjemná spolupráce 
při zkoušení Popelky 

A je to v pytli! 
Originální název hry  
je Tom, Dick & Harry, 
což je idiom v angličti-
ně znamenající něco  
ve smyslu – každému 
jsi to vyžvanil nebo 
každej to teď ví.  
Požádal jsem tě, ať to 
nikomu neříkáš, a ty 
jsi to vykecal každému 
Tomovi, Dickovi  
a Harrymu. 

Hra měla světovou 
premiéru na podzim 
roku 2003 v Králov-
ském divadle ve Wind-
soru. V české premiéře 
ji uvedlo Divadlo  
Na Fidlovačce. 
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Práva k provozování tohoto díla 
zastupuje DILIa, divadelní,  
literární, audiovizuální agentura
Vedoucí obchodního oddělení Dag-
mar Pavlíková
Vedoucí dekorační dílny aleš Szot-
kowski
Vedoucí krejčovny Marie Urbanie-
cová
Vedoucí vlásenkárny eva Radová
Jevištní mistr Roman Sekula
Vedoucí zvuku a osvětlení  
Vladimír Rybář

Vedoucí úseku rekvizit Josef Kurek
Rekvizity alena Jasinská
Garderoba Monika Suchánková, 
Šárka Šeligová
Světla Czesław Czakoj,  
Martin Valenta
Zvuk Josef Mikulášek,  
Jaroslav Odrobina
Jevištní technika Jiří Ponča,  
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Jindřich Tesarczyk
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ZdeněK HRABAL  
KOnSTábL DOWnS 
Intelektuální výron poslance 
ČR na otázku: „Kolik je ho-
din, pane poslanče?“
Antiproduktivně 
Jsou
erupce
Traumatologicky
Odpovědné
Valorizačními

Protiproudy?
Yetti
Tratorii
Lenochodů
Ignoruje!

LenKA WACLAWIeCOVá  
Paní POTTeROVá

Adam
Jablko
eden
Tužba
Onan
Vinen
Peklo
Yetti
Tečka
Love
Idylka

PeTR PěnKAVA bORIS
Aklepop
Jepope
elbart
Tochar

Ortap
Vej
Pesán
Ynímok
Tnama
Lehrvyv
Ibila
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