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TISKOVÁ ZPRÁVA
Ray Cooney
Rodina je základ státu
Komedie, ve které jde o život!
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V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva dny před Štědrým dnem doktor
David Mortimore
(Miroslav Etzler) připravuje na důležitou Ponsobyho nadační
přednášku, která mu může pomoci v tolik očekávaném kariérním postupu.
Potřebuje k tomu jenom klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. Chvíle
soustředění před vystoupením mu znesnadňuje běžný provoz nemocnice, příprava
vánočního představení a taky nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane (Sabina
Laurinová) a jejího ještě nečekanějšího „dárečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc
přítele Huberta (Petr Motloch), ale tato prosba situaci jenom komplikuje a
příchodem manželky Rosemary (Vanda Hybnerová) a dalších postav se ještě více
zamotává. Výsledkem jsou neuvěřitelné, typicky cooneyovské zmatky.
Rodina je základ státu je v Divadle Palace po představení Prachy!!! dalším textem
uznávaného mistra frašky Raye Cooneyho. Jeho hry vycházejí z nejlepších tradic
anglické komedie s komplikovanou zápletkou a suchým britským humorem. Ne
náhodou mu v roce 2005 udělila královna za služby britskému dramatu titul
důstojníka Řádu britského impéria (O.B.E.)
Hrají:
Dr. David Mortimore - Miroslav Etzler
Dr. Mike Connoly - Richard Trsťan
Rosemary Mortimorová - Vanda Hybnerová nebo Marika Procházková
Dr. Hubert Bonney - Petr Motloch
Vrchní sestra - Martina Hudečková nebo Marika Procházková
Sir Willoughby Drake – Zdeněk Košata
Jane Tateová - Sabina Laurinová
Leslie - Miroslav Sabadin nebo Zdeněk Piškula
Seržant- Jakub Slach nebo Vojtěch Záveský
Bill - Miloš Kopečný
Autor: Ray Cooney
Výprava: Miroslav Král
Fotografie: Roman Albrecht
Režie: Petr Hruška
Žánr: Komedie
Premiéra: 14. 5. 2015

Perličky a zajímavosti
•

Text této komedie čítá 105 stran. Miroslav Etzler, jako protagonista hlavní
role Dr. Mortimora, se musel naučit celých 95 stran textu. Jeho fenomenální
paměť si producenti ověřili již před dvěma lety, kdy se pro hru Heslo Morálka
musel naučit celé filozofické pasáže.

•

Rodina je základ státu navazuje na nejlepší tradice anglické komedie s
komplikovanou zápletkou a suchým britským humorem, tak, jak jsme si již
zvykli u Cooneyho předešlých komedií. Divadlo Palace má v repertoáru jeho
komedii Prachy!!! s Ondřejem Vetchým
a Vandou Hybnerovou v hlavních rolích, která patří k nejúspěšnějším
představením tohoto divadla.

•

Miroslav Sabadin, který hraje syna Leslieho je objevem Divadla Palace.
Momentálně studuje poslední ročník Pražské konzervatoře a jeho pedagogem
herectví byla i Ivana Wojtylová, která v Divadle Palace exceluje v komedii
P.R.S.A.

•

Zdeněk Piškula, známý z filmové pohádky Tři bratři a televizního seriálu
Vyprávěj, alternuje roli Leslieho a se Sabinou Laurinovou se setkal na jevišti
již v muzikálu Andílci za školou, což byla jeho vůbec první divadelní role.

•

Představitele Dr. Huberta Bonneyho Petra Motlocha pojí mnohaleté
přátelství s Miroslavem Etzlerem. Oba totiž pocházejí z Ostravy, kde začínali
v tamním divadle a poté oba přijali angažmá v Národním divadle v Praze.
Přes toto dlouholeté přátelství se už několik let nesetkali na jednom jevišti a
povedlo se jim to až v této komedii.

•

Podobně jako u ostatních inscenací našeho divadla i zde budou moci diváci
obdivovat nepřeberné množství kostýmů. V úvodní scéně se Richard Trsťan
představí v korzetu, ve kterém hrála v 70tých letech Helena Růžičková
v Ostrovského hře Les v Divadle Na zábradlí.

Divadlo Palace, divadlo na dosah. To je motto našeho divadla a vyjadřuje nejen žánrovou
srozumitelnost repertoáru, ale i polohu v samotném centru města.
Adresa divadla, v pasáži Jalta má dlouholetou kulturní tradici. Sídlilo tu jedno z nejznámějších
kin a od září 1991 tu působilo Divadlo Jiřího Grossmanna, po němž Divadlo Palace přebírá
pomyslnou štafetu a hraje na této scéně od roku 2006. Dramaturgie divadla klade důraz na
kvalitu repertoáru, ve kterém najdete především komedie ve všech jejích podobách. Pod
jednou střechou zde má návštěvník možnost vidět hereckou elitu.
Součástí programu divadla jsou různé charitativní akce, například filmový festival „Mental
Power Prague Film Festival“.
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www.divadlopalace.cz
www.facebook.com/divadlopalace
Pro více informací prosím kontaktujte:
Petra WAGNEROVÁ, tel. 607 104 354, e-mail: wagnerova.petra@email.cz

