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Pøedstavení se odehrává v psychiatrické léèebnì, která 
pøedstavuje obraz svìta, jenž z jedince dìlá jen pouhé 
koleèko v systému. Všední život na oddìlení pro psychicky 
nemocné pacienty naruší charismatický rebel McMurphy, 
který se prohlásil za psychopata, aby pobytem v blázinci unikl 
težké práci ve vìzeòské farmì. Pomalu se mu daøí narušovat 
tvrdý øád, který na oddìlení dlouhá léta budovala vrchní 
sestra. Jedná se o øád, který už pouhý náznak i toho 
nejmenšího odporu tvrdì trestá. Hrdý a svobodomyslný 
McMurphy se ale podøizovat nehodlá a osudový støet mezi 
ním a vrchní sestrou se tak nevyhnutelnì blíží! Hra je 
mohutným voláním po svobodì a po vzpouøe proti jakékoli 
zvùli. Snad smíme doufat, že naše inscenace, která vznikala 
pod režijním vedením Martina Baška déle než jeden rok, bude 
pro vás jedineèným zážitkem. Pùvodní román Kena Eltona 
Keseyho se øadí mezi nejpozoruhodnìjší díla pováleèné 
americké literatury. U nás byl vydán pod názvem Vyhoïme ho 
z kola ven a stal se úspìšnou inspirací pro mnohé tvùrce 
(pøipomeòme si alespoò filmové zpracování èeského režiséra 
Miloše Formana) a Wassermanova jevištní úprava se 
objevuje pravidelnì na repertoáru divadel po celém svìtì.      

Divadelní soubor Tyl Slaná si bìhem více než dvanácti 
let své existence vybudoval hezké zázemí, dobrou 

povìst a hlavnì partu bezvadných pøátel, kteøí vám rok 
co rok nabízejí veliké množství kulturních akcí, ze 

kterých si urèitì každý vybere. Pravdou bohužel je, že 
pestrostí nabídky nemùžeme konkurovat všem tìm 

satelitùm nebo internetu, ale v nìèem pøeci jen 
dokážeme víc. Dokážeme spojovat lidi, kteøí se sejdou v 
jednom sále, vidí a slyší stejné vìci, posedí si u sklenky 

dobrého vína èi šálku kávy, živì si pohovoøí z oèí do 
oèí, pozdraví se podáním rukou nebo polibkem na tváø 
a odchází s pocitem pøíjemnì stráveného èasu. Také v 
tom je kouzlo divadla. Myslete na to a pøíštì zkuste dát 

pøednost návštìvì nìkterého z našich pøedstavení.

Nositele autorských práv k dílu zastupuje
DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého l, Praha 9.
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