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967   BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID (western z Bohnic) 

 
 
 
Přijďte se podívat na skvělou komedii autora Luboše Baláka, jednoho z nejúspěšnějších českých komediografů, který svou tvorbu právem 
nazval  "smíchovou katarzí". Dvojici originálních "pistolníků" Josefa Poláška a Václava Kopty výborně doplňuje Simona Vrbická v roli 
sestřičky v psychiatrické léčebně. 
Dvě jména, která nás hned přenesou k romantickému westernu a k okouzlujícím darebákům v podání Paula Newmana a Roberta 
Redforda. A takovými frajery na divokém Západu se cítí i dva kamarádi „na život a na smrt“, kteří touží prožívat stejná dobrodružství, 
přepadení, střílení i nebezpečné útěky. Nevadí jim, že místo pistolí vytáhnou třeba rohlík a prchají-li divokou jízdou na koni, prostě se 
sami přemění v koně. A mnoho dalšího stvoří jejich fantazie, protože jsou pacienty psychiatrické léčebny. Svá napínavá dobrodružství 
nekazí logikou, ani zdravým rozumem a k plánování útěku je vede touha po svobodě. Jejich protihráčem je zkušená sestra přicházející 
vždy v nečekaném okamžiku. V prudkém rytmu grotesky se střídají komické situace, ve kterých nechybí slovní humor. Herci si s jemným 
nadhledem mohou užívat gejzír absurdit, kterými dokážou vyvolat odezvu bavících se diváků. Autor nazval právem svoji tvorbu 
„smíchovou katarzí“ a i touto komedií potvrdil, že patří k nejúspěšnějším českým komediografům. 
Luboš Balák se stal po absolvování JAMU (obor dramaturgie) na deset let uměleckým šéfem Divadla na provázku, následně Ha divadla; 
jako režisér hostoval v několika moravských divadlech. Sympatické je, že jeho představení jsou vždy výsostným divadlem, jejich hodnoty 
se na jevišti projeví především ve spolupráci s herci, jak je tomu i u komedie, kterou uvádíme. 
 

Butch Cassidy: Josef Polášek                        Sundance Kid: Václav Kopta                Sestra: Simona Vrbická 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupné  
Cena vstupné  1-6 
Cena vstupné   7-14 
Cena vstupné balkon 

490,-Kč 
390,-Kč 
290,-Kč 

Číslo zájezdu 967 

Datum zájezdu 18.12.2021 
 

Místo představení 
KD LIDEČKO 

Na tuto akci zajištujeme autobusovou dopravu.Je 
třeba objednat předem. 
 
Odjezdy autobusů příplatek 70 Kč/os:  
Brumov-Bylnice: 17:10 
Val. Klobouky:  17:35 
Horní Lideč:  17:50 
Odjezdy autobusů příplatek 100 Kč/os:  
Valašská Polanka: 17:15 
Vsetín: 17:00  
Valašské Meziříčí: 16:30 
Odjezdy autobusů příplatek  150 Kč/os:  
Rožnov p. Rad:16:00 
Frýdek Místek:15:15 
 
Odjezdy zpět po ukončení autogramiády 
 
 
 
 
 

       U RIVIERA TOUR - vždy něco na víc 
Po ukončení divadelního představení privátní 
autogramiáda pouze pro naši skupinu s herci  

a  neformální setkání  

 

POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA 


