
Premiéra černé komedie Neběhej s nůžkami v ruce nabídla 

nekorektní humor i prostor k zamyšlení 

Vsetínští ochotníci měli v pátek 14. února nabito zatraceně černým humorem a už od začátku 

premiérového představení Neběhej s nůžkami v ruce jej neváhali použít. 

 

 
  

   
Pětice aktérů od první minuty na jevišti doslova rozbila valentýnské publikum přesně mířenými replikami 

amerického autora Michaela McKeevera. Jeho fantaskní příběh si nekorektně zahrává s tím nejcitlivějším 

tématem v lidském životě – smrtí. Vsetínští ochotníci se pod taktovkou režiséra Davida Vackeho, člena 

Slováckého divadla v Uherském Hradišti, ujali rolí s takovou vervou, že od samého začátku strhli svými 

výkony do posledního místa zaplněné hlediště. Publikum je pak odměnilo čtvrthodinovým aplausem ve 

stoje.   
 
Po představení se v sále tvořily hloučky diváků, kteří nadšeně diskutovali o hře i profesionálních výkonech 

vsetínských ochotníků, které potvrdily rostoucí dlouhodobý trend souboru Divadla v Lidovém domě. „Mně 

se to velmi líbilo. Hrál tam bratr, kterého znám z Karolinky. Prostě výborné,“ svěřila se Hana Hnaníčková 

ze Štítné nad Vláří. Její nadšení po právě skončeném představení sdílela také Vlaďka Bednářová ze 

Vsetína. „Myslím si, že téma bylo úžasné, protože se dotýká každého z nás a bylo velmi hezky pojaté. Budu 

nad tím ještě dlouho přemýšlet. A vlastně každý, kdo tady dnes seděl, se mohl v mnoha věcech vidět.“ 
 
Nadšením z výkonů herců i ze hry samotné se netajili ani další premiéroví diváci. „Vypadalo to opravdu 
profesionálně. Moc se mi to líbilo. Mělo to šmrnc a spád. Bavilo mě to celé od začátku do konce. Jednotlivé 

postavy byly perfektně obsazeny těmi správnými lidmi,“ zhodnotila Darina Kopecká ze Vsetína. 
 
Spokojenost neskrýval ani režisér představení. „Pro mě jsou to samozřejmě vždycky nervy, protože člověk 
už s tím v tu chvíli nic neudělá. Ale na druhou stranu dneska byly vlastně menší, protože jsem nepochyboval 

o tom, že to všichni zvládnou. Opravu hluboká poklona všem na jevišti a vlastně i v zákulisí, protože to 
zvládli naprosto fantasticky. Mám z toho obrovskou radost a myslím si, že to cítili i diváci, protože 

atmosféra byla bezvadná,“ řekl po představení David Vacke. 
 
Ve hře se představili v roli nemocného Charlieho Coxe Pavel Rejman, záhadného Wallyho Miroslav 

Urubek, obětavého Travise Marcel Hanzal, nešťastné Nell Kateřina Mrlinová a ztřeštěné Kiki Mirka 

Kocúnová. 
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