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V klicperovské verzi je středobodem všeho dění doktor Puckman. 
Podaří se mu alespoň na jednu noc probudit svým lékem k životu dva 
páry milenců? A usmířit svár ředitele nemocnice / krále skřítků s 
primářkou / královnou víl? A nadto je tu i parta zahraničních 
řemeslníků pod vedením Jurije Klubkoněnka, která pacientům 
představí vlastní adaptaci jedné opravdu slavné sci-fi. 

 



William Shakespeare  
Sen noci svatojánské 

PŮVODNÍ OBSAH DIVADELNÍ HRY: 
  
Hádka Titanie a Oberona; Joseph Noel Paton 

Athénský vévoda Theseus přemohl v boji královnu Amazonek Hippolytu a připravuje svou 
svatbu s ní. Předstupuje před něj občan Egeus se žalobou na svou dceru. Krásná Hermia si 
má podle jeho vůle vzít za muže přítomného Demetria, ale je zamilovaná do Lysandra. Otec 
jí hrozí krutým trestem podle athénského práva, když ho neuposlechne. Proto se Hermia 
domluví s Lysandrem, že spolu utečou z Athén. Mají se setkat v čarovném lese. Hermia však 
prozradí tento úmysl své přítelkyni Heleně a ta přemluví Demetria, do kterého je 
zamilovaná, aby spolu rovněž odešli do lesa. Do tohoto lesa se také chystá divadelní 
společnost složená z anglických řemeslníků zkoušet srdceryvnou tragédii o Pyramovi 
a Thisbě. 

V lese se potkají královna víl Titania a král elfů Oberon. Oberon chce od Titanie zpět páže, 
které mu odebrala. Proto pošle jednoho ze svých elfů pro kouzelný květ, jehož dotykem se 
jakýkoliv člověk zamiluje do toho, koho prvního spatří. Oberon chce, aby se Titania 
zamilovala do nějaké příšery. 

Oberon schovaný za křovím si vyslechne prudkou hádku mezi Demetriem a Helenou a 
nařídí elfu Pukovi, aby očaroval Demetria. Puk se však splete a potře kytkou Lysandra místo 
Demetria. Lysandr se probudí a hned se zamiluje do Heleny. Hermii nechá opuštěnou v lese. 
Titania se rovněž probudí a zamiluje se do řemeslníka (herce) Klubka s oslí hlavou, kterou 
mu přičaroval Oberonův elf. Když si Puk uvědomí svoji chybu, očaruje i Demetria, aby se 
zamiloval do Heleny. 

Demetrius, Lysandr, Helena a Hermia se potkají. Jak Lysandr tak Demetrius jsou zamilovaní 
do Heleny, ta si však myslí, že si z ní oba dělají blázny. Hermia se velmi hněvá na Helenu 
kvůli Lysandrovi. Lysandr a Demetrius chtějí o Helenu bojovat. Oberon, který to vše 
pozoruje, za nimi pošle Puka. Díky elfovi se Lysandr a Demetrius minou a kvůli únavě 
usnou. Na stejné místo dojde Helena a po ní i Hermia. Obě usnou a elf napraví, co zkazil. 
Titania vrátí Oberonovi páže. Ten ji zbaví kouzla a Klubkovi odčaruje oslí hlavu. 

Ráno už jsou spolu Hermia s Lysandrem a Helena s Demetriem. V lese se objeví také 
athénský vévoda Theseus se svou budoucí manželkou. Klubko se vrátí ke zbytku herců. 
V Athénách se slaví tři svatby - vévody Thesea a královny Amazonek Hippolyty, Lysandra 

 a Hermie a Demetria s Helenou. Po svatbě zahrají herci na hostině svoji hru. 
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