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Představení studentského profidivadla, tedy souboru studentů fakulty informatiky, 

prezentoval divadelně upravenou verzi světoznámého díla Quentina Tarantina: Pulp 

Fiction- Historky z podsvětí. První uvedení tohoto představení se publikum dočkalo 

v den rektorského volna přímo na fakultě informatiky na prknech největší zdejší 

posluchárny D1. Druhé, derniérové, uvedení proběhlo ve středu 18.5. od 19:30 v prostoru 

studentům dobře známého klubu Šelepka.  

 Předloha Quentina Tarantina je kompilací kratkých historek z amerického 

podsvětí, které do sebe zapadají a tvoří ucelený příběh. V originálním filmovém uvedení 

jistě všichni známe perfektní výkony Bruce Willise, Umy Thurman, Harveyho Keitela, 

Samuela L. Jacksona a v neposlední řadě Johna Travolty. Studenti si tak ukousli velký 

krajíc, když vezmeme v potaz, že jsou to „neherci“ a jistě budou srovnáváni ve svých 

rolích s tak zavedenými jmény. Musím říct, že studentští představitelé se nemají za co 

stydět, naopak vytvářejí příjemnou atmosféru a přinášejí něco nového v podobě vtipného 

nadhledu na zpracování.   

Celkový počet účinkujících přesahuje čtyřicet osob včetně komparzu. Hlavní role 

v podání Martina Hudce (Vincent Vega), Adama Mašury (Butch Coolidge) a Romana 

Studeného (Marsellus Wallace) byly dobře zvládnuté, přesvědčivě působil nejvíce 

Roman Studený, roli Los Angelského bosse podsvětí zvládl na výbornou.  

Technická stránka představení nebyla nijak složitá, přitom velmi účelná. Kostýmy 

a rekvizity studenti opatřili na jedničku, zvláště oblek „Mrzáka“ (v podání Ivana Davida) 

patřil mezi hodně povedené.  

Bohužel kapacita sálů, zvláště na představení v aule FI, nebyla dostatečná pro tak 

obrovské množství zájemců o nevšední kulturní zážitek. Navíc z důvodu nepoužívání 

mikrofonů herci musela být vypnuta klimatizace a publikum tedy fungovalo jako jedno 

velké topné těleso, přičemž zvláště horní řady trpěly nadměrným horkem a špatným 

vzduchem. Kapacita D1 byla vyčerpaná již více než 40minut před začátkem premiéry, 

divácí stáli i seděli na schodech a sál(aula) byl přecpaný k prasknutí. I to svědčí o tom že 

studenti FI nemají v hlavách jen nuly a jedničky a rádi shlédnou i něco kulturně 

přínosného. Za toto patří všem, kteří toto představení připravovali velký dík! 
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