Klinika doktora
Řezníčka

Milí diváci,
Věřte mi, že takovou inscenaci jsme ještě
nedělali a vy jste takovou, v našem podání,
ještě neviděli.
Nebojte se, zůstáváme u komedie, což je žánr,
který se nám dobře studuje a Vám se na něj
dobře kouká. Ale tohle je těžce současná
komedie.
Pár našich her se odehrávalo v současnosti,
ale mohli se stejně tak odehrávat v 18. století.
„Plastika“, což je pracovní název Kliniky
doktora Řezníčka, se opravdu nemohla
odehrávat v 18. století. Plastická chirurgie sice
existuje již dlouho, ale její masová
konzumace začala v posledních letech.
No prostě jsem se vrhli do zpracování
současného, trochu bulvárního, tématu.
Musíme Vás tedy předem upozornit na
některé věci, se kterými se u nás v divadle
setkáte dnes poprvé:
Prsa, zadek – pořád se o nich mluví
Sex – jo jo, je to tam
Operace – ty nejsou vidět přímo, stačí jejich
výsledky a ty prachy, co to stálo
A pár dalších věcí, v jejichž stínu blednou
mrtvoly a vraždy z Hrobky, před nimiž se
stydí pouhé povídání o Vraždě sexem, a u
kterých i Zebra zčervená tak, že ztratí své
pruhy.
Tak se hezky bavte!
PS: Samozřejmě trošku přeháním, vždyť mě
znáte, jaký jsem kecálek. Po představení mi
řeknete, jestli jsem kecal!  MM
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Vážení diváci, na tomto místě programu
jsme si zvykli děkovat. A děkovat budeme i
tentokrát.
Děkujeme Daniele Bakerové, která s námi
strávila jeden podzimní víkend a pomohla
nám dát dnes uváděný kus dohromady.
Dandy, děkujeme! 

