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Hraje se bez přestávky, hra trvá 90 min.

Česká premiéra hry dne 28.listopadu 2019 
v Kulturním centru Labuť Říčany

Michael McKeever je americký dramatik, 
jehož činnost je primárně spjatá s divadelní 
komunitou v Miami, divadelně činný je od 
devadesátých let. Napsal třináct komedií, 
devět vážných her a množství aktovek. Za 
své hry obdržel různé lokální divadelní 
ceny, působí též jako herec. Je jedním ze 
zakladatelů divadla Zoetic Stage v Miami. 
Věnuje se scénografii a grafice a vyučuje 
„Jak psát divadelní hry“.

První archivní zmínka o říčanských ochotnících pochází z roku 
1850. V roce 1926 vznikl Dramatický a vzdělávací spolek Tyl, 
v současnosti Divadelní spolek Tyl. V šedesátých letech se 
zvedala úroveň inscenací tak, že roku 1967 soubor poprvé 
postoupil na národní přehlídku Jiráskův Hronov. Z této doby 
jsou inscenace Drahomíra, Než kohout zazpívá, Ryba ve čtyřech 
aj. Po roce 1989 několik mladých herců pod vedením režiséra 
Karla Purkara nastudovalo hru Noc Vrahů José Triany, se kterou 
úspěšně hostovali v německém Lorrachu a švýcarské Basileji. 
Významným počinem byly i inscenace Zeď (autor Jan Tetter), 
Hra o životě a smrti v popelové poušti, Sen, Oběti amnézie, Lady 
Strass a mnoho dalších.



Charlie Cox:  Martin VÍŠEK
Nell Todd:  Jaroslava KLUČINOVÁ
Travis Dunn:  Vratislav BOCH
Wally:  Jakub KOTEK
Kiki:  Klára JAKOUBKOVÁ 
Úprava a režie:  Karel PURKAR
Scéna:  Karel PURKAR
Světla a zvuk:  Radim KULHAN
Kostýmy:  Karel PURKAR

Technická spolupráce:   Zuzana BARTOŠOVÁ 
Vratislav BOCH 
Jaroslava KLUČINOVÁ 
Jana SVOBODOVÁ

Když byl Charlie malý, říkala mu maminka: „Neplav moc daleko, 
nebav se s lidma, který neznáš a neběhej s nůžkama v ruce“. 
Poslušný Charlie prožije velkou část života podle pravidel a když 
mu diagnostikují Lou Gehrigovu nemoc, uvědomí si, že svůj život 
promarnil.

Jako vždycky, když o něco šlo, utíká. Sedne do auta a jede a jede, 
až se ocitne v poušti, kde vezme do auta podivného stopaře.

Kvůli poruše auta se ubytují v opuštěném motelu, který vede 
vdova Nell. S její pomocí se Charlie snaží přijít na to, co je 
vlastně smrt a co opravdový život.

Mezi ním a Nell vzniká vztah, ale oba musí překonávat nedůvěru 
v něco lepšího, která je v nich zakořeněná.

Nell musí volit mezi krokem do nejistoty a „vrabcem v hrsti“, 
kterým je automechanik Travis z blízkého městečka. 

Nakonec oba přijdou na to, že nemít odvahu a bát se riskovat 
znamená nežít, a proto se rozhodnou s tím něco udělat.

Přestože hra pojednává o podstatných věcech v lidském životě, 
o lásce, o smrti a o smyslu života, jedná se o výjimečnou komedii 
se skvěle vykreslenými postavami, v níž ale nejde zdaleka jen 
o zábavu.
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