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 Slavný snímek velikána Quentina Tarantina se jako každé dobré dílo pohybuje na 

hranici vkusu a „humusu“. Drogy, sex a rock and roll přetransformované do drogy, násilí a 

sex, se stal kultovním pro mnohé lidi po celém světě. 

 Divadelní soubor Profidivadlo působící na půdě Fakulty Informatiky, Masarykovy 

Univerzity se chopil úkolu nelehkého a připravil pro naše nadržené smysly „remake“ tohoto 

výkvětu světové kinematografie. Každý si dokáže představit, že i malé zaváhání by u takto 

slavného díla mělo fatální následky. 

  Děj je složitou sítí dějových linií a mnohé nezasvěcené může často zmást. Kopíruje 

filmovou předlohu a odehrává se v americkém podsvětí, jemuž vládne Marsellus Wallace. 

Jeho dva vykonavatelé „černoty“ Jules Winnfield a Vincent Vega musí zabít boxera Butch 

Coolidge, který se dostal do problému s podsvětím. Butch vyhrál podplacený zápas, který 

měl skončit jeho prohrou. Další trable pomocníky zastihnou při hledání kufříku nebo při 

hlídání šéfovy ženy. 

 Přednášková místnost naplněna k prasknutí, lidé stěžující si na otlačeniny svých 

zadnic. Taková byla atmosféra na začátku představení. Lidé odcházející s úsměvem a 

xiózním pocitem rozumně investovaného času na konci představení těšili herce, jejichž 

výkon byl směs talentu a těžké práce celého týmu Profidivadla. Naši kolegové to zvládli a 

nenechali se zatlačit předsudky mnohých skeptiků. 

 Proto je možné litovat každého, kdo nepoctil svou účastí premiéru 11. 5. 2011. Ale 

nezoufejte a neváhejte přijít na derniéru 18. 5. 2011 shlédnout Extra silný odvar, 

tarantýnovskou extázi pro vaše společností zatížené mozky. 
 

 

 

 

 

Cesta spravedlivého ze všech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií 

lidské zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí 

temnoty, neb ten jest skutečným pastýřem a spasitelem zbloudilých dětí. A já srazím k zemi 

mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když 

uvalím svou mstu na tebe, seznáš, že jméno mé je Bůh!  


