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                                960   HRDINOVÉ  

 
 

Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého 
současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s 
velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není proto 
schopen vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát nohama pevně na 
zemi. Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt, a 
společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém 
posledním životním dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí? 
Respektovaný francouzský dramatik a překladatel Gérald Sibleyras (*1961) je podepsán pod více než 15 celovečerními hrami; české 
publikum ho bude patrně znát jako spoluautora úspěšných komedií Půldruhé hodiny zpoždění (2006) a Takový malý žertík (2002). Pro 
francouzská divadla rovněž adaptoval např. Hitchcockových 39 stupňů či Keyesovy Růže pro Algernon. Dojemnou komedii Vítr ve větvích 
topolů (2003), kterou v Rytířské uvádíme v české premiéře pod názvem Hrdinové, jenž v anglosaském světě etabloval Tom Stoppard, byla 
v roce svého vzniku nominována na francouzskou prestižní cenu Molière a o tři roky později získala v Anglii cenu Laurence Oliviera za 
nejlepší komedii roku 
 

V halvních rolích s Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským a Miroslavem Vladykou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

520,-Kč 
390,-Kč 
290,-Kč 

Číslo zájezdu 960 

Datum zájezdu 23.10.2021 
 

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, 
sklenička sektu, přípitek a neformální setkání  

 

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ HOSTUJE NA VALAŠSKU 


