
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO BÝVALÉ 

ZAMĚSTNANCE – KVÍTEK MANDRAGORY 

 

V roce 2019 naše ZO OS FN PLZEŇ provedla změnu při plánování akce 

pro bývalé zaměstnance. Navrženo bylo uspořádání návštěvy divadelního 

představení. Los padl na muzikál s písněmi Heleny Vondráčkové, Kvítek 

mandragory. Na muzikál, který se hrál v divadle Broadway, v  Praze.                 

Po zajištění vstupenek byli osloveni zájemci z řad bývalých zaměstnanců. 

Z Fakultní nemocnice na Borech byl vypraven autobus, který dopravil 

účastníky do Prahy. Zde se všichni přesunuli do ulice na Příkopech, kde                

se nachází divadlo Broadway. Zde navštívili muzikál Kvítek 

mandragory od režiséra Radka Balaše. Jednalo se o představení, kde                     

se nesourodá trojice mužů, z nichž jeden je policajt, druhý hypochondr                 

a třetí bezdomovec, rozhodne ukrást gangsterskému bossovi vzácný 

diamant. Výjimečný skvost patřil kdysi ruské carevně a byl pojmenován 

jako "Kvítek mandragory". Muži vědí, že šperk je ukrytý v nočním klubu 

Copacabana. Což je podnik proslulý striptýzovými a pěveckými 

vystoupeními dívčího tria. Díky této okolnosti se v hlavě jednoho z hrdinů 

zrodí originální plán. Aby po sobě nezanechali vůbec žádné stopy, 

rozhodnou se loupež drahokamu provést v přestrojení za zpěvačky.                     

A právě tento fakt spouští lavinu komických situací, v nichž  se naši blázniví 

hrdinové postupně ocitají. Do příběhu tří odvážlivců zasahují nečekané 

rodinné, pracovní i osobní problémy a zejména mozek celé akce - komisař 

Jiří Deml - má plné ruce práce, aby svůj dvojí život dokázal držet pod 

kontrolou. Výjimečně riskantní akce se sice zdaří, ale protože jde                              

o muzikálovou komedii, nic nakonec nedopadne tak, jak bylo naplánováno. 

Hlavní hrdinové končí společně se šéfem podsvětí ve vězení a "Kvítek 

mandragory" se dostává do rukou ženy, která během celého příběhu 

nenápadně stála opodál.  

Po ukončeném představení se všichni zase přesunuli k autobusu, kterým 

odjeli zpět do Plzně. Účastníci si akci pochvalovali a prý by rádi zase nějaké 

divadelní představení navštívili. 
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