
 
 

 

 
Tisková zpráva                                                                                                                                   

v Brně dne 16. 10. 2013  

Balada pro Barku pomohla zajistit provoz divadla  
 
Jedinečné benefiční představení mohli shlédnout v pondělí 14. října 2013 ti diváci, kteří chtěli podpořit 
Bezbariérové divadlo Barka. Na prknech tohoto kulturního prostoru pro poloprofesionální, amatérské i 
integrované soubory se proháněl Nikola Šuhaj, Eržika i další postavy ze slavného muzikálu Balada pro banditu. 
Některé z nich dokonce na vozíku.  
 
Toto představení sehrál totiž jeden z mnoha integrovaných souborů, které v Barce pravidelně působí, a to 
Divadlo Járy Pokojského. Členové, kteří mezi sebou mají herce s hendikepem i bez, obnovili toto úspěšné 

představení, které vysoce hodnotili i jeho autoři – Milan Uhde a 
Miloš Štědroň. Derniéra tohoto kusu sklidila obrovský potlesk 
diváků a zároveň také přinesla dlouhodobý užitek.  
 
Benefiční představení Balada pro Barku totiž mělo za cíl vybrat 
prostředky na dofinancování provozu Bezbariérového divadla 
Barka. To se díky podpoře Nadace Divoké husy, která výtěžek 

zdvojnásobí, podařilo. „Diváci nám házeli do kasičky obrovské částky. Díky tomu, díky podpoře přátel i díky 
prodeji drobných předmětů jsme vybrali neuvěřitelných 55 tisíc korun.  S podporou zmíněné nadace tak 
budeme moct například zaplatit faktury za plyn a za elektřinu, na které nám díky nižším dotacím nezbylo,“ 
uvedla ředitelka Bezbariérového divadla Barka Zdeňka Vlachovská.  
Bezbariérové divadlo Barka můžou zájemci podpořit ještě na akci Přisedni si, která se bude konat 17. – 19. října 
ve Vaňkovce. Zde se také můžou návštěvníci setkat jak s Divadlem Járy Pokojského, tak i s dalšími uměleckými 
soubory.  
 
Aktuální informace o divadle, program na měsíc říjen i listopad nebo fotografie z představení si můžete přečíst 
na www.divadlobarka.cz nebo na stránkách občanského sdružení Liga vozíčkářů, které divadlo provozuje 
(www.ligavozic.cz).  
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