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O PŘEDSTAVENÍ

To jsou oni, hrdinové našeho dětství! Pokrevní 
bratři Old Shatterhand a Vinnetou. Vydejme se 
napříč vrcholky vysokých pohoří, nekonečnými 
dálavami amerických prérií a prožijme                        
s nimi a jejich přáteli veliká dobrodružství                         
a nemilosrdné boje za čest a slávu. Drama cti 
v kulisách Divokého západu… Příběh úředníka 
Památkového úřadu Středočeského kraje, 
kterého se snaží uplatit lobbista kvůli stavbě 
dálnice. Nadsázka a humor při zachování 
odkazu knižní předlohy budiž pozvánkou 
pro všechny příznivce romantiky divokého 
západu i dobré zábavy. Komedie na motivy 
románů Karla Maye a filmů Haralda Reinla.

O AUTOROVI

Petr Kolečko, autor této divadelní komedie, se 
řadí k nejúspěšnějším scénáristům naší sou-
časnosti. Je držitelem Českého lva za nejlepší 
scénář k filmu Masaryk v režii Julia Ševčíka. 
Nejznámější je ale bezesporu díky takovým se-
riálům, jako jsou Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, 
Vinaři, Vyšehrad, Lajna, MOST!, Osada a další.

O SOUBORU

Během dvaceti let své existence jsme si 
vybudovali hezké zázemí, dobrou pověst                 
a hlavně partu bezvadných přátel, kteří vám rok 
co rok nabízejí veliké množství kulturních akcí, 
ze kterých si každý vybere. Dokážeme spojovat 
lidi, kteří se sejdou v jednom sále, vidí a slyší 
stejné věci, posedí si u sklenky dobrého vína či 
šálku kávy, živě si pohovoří z očí do očí, pozdraví 
se podáním rukou nebo polibkem na tvář              
a odchází s pocitem příjemně stráveného času.

Autorská práva k dramatickému textu zastupuje
Aura - Pont s. r. o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4.
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