
PROTŘENO S BARTLEY MCCORMICKEM

Ve speciálním bonusovém dílu se 
tentokrát role obrátila a na návštěvu 
s kamerou jsme se vydali k Bartleymu 
do divadla. Jak jeho kulinářské umění 
zhodnotili ostatní?

NA KAFI S LENKOU

Lenku Loubalovou můžete v těchto 
dnech vidět v kinech ve filmu Fotograf. 
Nejen o tom, jak probíhal premiérový 
večírek, se můžete dočíst v tradičním 
Lenčině fejetonu.

Mladá dramatička Simona Petrů napsa-
la pro Klicperovo divadlu novou hru 
o  bratrech Nedvědech. Jak dlouho se 
taková hra píše a jak se změnil její vztah 
k trampingu během psaní?

SIMONA PETRŮ
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ZAČÍNÁME ZKOUŠET
MEDVĚDY A EVŽENA ONĚGINA!



O TÁBORECH A HUDEBNÍCH IDOLECH

V lednovém úvodníku vám Martin Sedláček povypráví o 
svých hudebních idolech a táborových zážitcích.03

O ČEM SI PŘEČTETE?
LEDNOVÝ POT@LESK 2015

	  

MEDVĚDI

Největší část lednového POT@LESKu je věnovaná naší 
nejbližší premiéře - Medvědům.06

KLICPEROVO KUKÁTKO

Nahlédněte s námi za divadelní oponu a podívejte se, které 
inscenace pro vás právě zkoušíme.04
ROZHOVOR: SIMONA PETRŮ

Mladá autorka Simona Petrů přiznává, že tramping jí blízký 
nebyl. Ale při psaní Medvědů názor změnila.07

NA KAFI S LENKOU

Lenka Loubalová ve svém tradičním fejetonu vypráví zážitky 
spojené s jejím účinkováním ve filmu Fotograf.14

ROZHOVOR: MARTIN SEDLÁČEK

Muže zpoza kamery jsme posadili jednou před ni. 
V rozhovoru se dozvíte, jaká byla jeho cesta do divadla.09

NAKROČENO K DERNIÉŘE

Blíží se nejen premiéry, ale i derniéry. Podívejte se,  které 
inscenace byste si neměli nechat ujít!16
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jazykovou korekturou, ale snažíme se, aby těch chybiček bylo co nejméně :-)

PROTŘENO S BARTLEY MCCORMICKEM

Speciální pátý díl kulinářské show vás tentokrát zavede 
přímo do Klicperova divadla!13

ZAČÍNÁ DALŠÍ ÉRA, 
HLÁSÍ KLICPEROVO DIVADLO

Ve druhém lednovém týdnu jsme 
novinářům na tiskové konferenci 

představili, jak se daří Klicperovu divadlu 
a jaké máme nejbližší plány. Vše důležité 

si můžete přečíst v článku MF DNES.
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ROZHOVOR: JANA SLOUKOVÁ

I Janu Sloukovou jsme vyzpovídali v souvislosti s chystanou 
premiérou. Jaký je její vztah k trampingu a hudbě Nedvědů? 08
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S novým rokem jsem se rozhodl, že i já na chvíli 
převezmu štafetu POT@LESKových úvodníků. Velkou 
část lednového čísla totiž tvoří povídání o  nové 

inscenaci Medvědi, kterou napsala Simona Petrů a do 
Klicperova divadla ji přijela zrežírovat Anna Petrželková. 
Jistě jste se již dovtípili, že Medvědi mají svůj předobraz ve 
dvou bratrech hudebnících, Honzovi a Františkovi, a mně 
(taky hudebníkovi) by proto tato nová česká divadelní hra 
o trampování a hudbě měla být sympatická.

Musím se ale narovinu přiznat, že bratři Nedvědi mi moc 
blízcí nejsou, k mým hudebním idolům mají daleko. A ani 
třeba stanování a táboření mě vlastně nikdy nebavilo 
ani nechytlo. Jako malý městský kluk jsem sice chodil do 
skautu a několik táborů jsem absolvoval, ale mé nadšení 
z  pobytu asi nejvíce doloží skautská přezdívka, kterou 
jsem na táborech získal - „bratr smutný úsměv“.

A největší trapas nastal vždycky u táboráku. Vytáhly se 
kytary a začaly zpívat „Stánky“ a já jako zpěvák mlčel, 
protože jsem vůbec žádnou z těch písniček neznal. Až když 
jsem před rokem od kamarádky dostal jako dárek zpěvník 
s písničkami bratrů Nedvědů, půjčil jsem si kytaru, naučil 
se tři akordy a i ty „Stánky“, abych už příště nedělal ostudu.

S těmito myšlenkami jsem vstupoval na první čtenou 
zkoušku Medvědů, abych vám z ní přinesl několik záběrů. 

Po mých zkušenostech a zážitcích, které jsem vám tu 
popsal, bych nečekal nějaké silnější zaujetí. Ale opak byl 
pravdou.

Už jenom první přečtení celého příběhu, který popisuje 
cestu dvou bratrů od dětství z trampské osady až po 
megakoncert na Strahově, mě dostal. Vybavil jsem si, jak 
jsem já jako dvanáctiletý sólista stál před orchestrem na 
pódiu ve vyprodaném Rudolfinu, jak se mi o pár let později 
klepaly nohy před dvoutisícovým publikem v  koncertní 
síni kdesi v Japonsku, nebo jak jsem si užíval vyprodanou 
O2 arénu, když jsme loni v únoru spolu s mým sborem 
doprovázeli kapelu Chinaski na jejich výročním koncertě.

Najednou jsem si ale uvědomil, co je to 16 tisíc lidí v O2 
aréně proti 60 tisícům na Strahově... To pro bratry Nedvědy 
musel být neuvěřitelný zážitek a já bych to přeci jenom 
chtěl taky jednou zažít.

Teď budu mít příležitost a vy taky. Ať už jsou Nedvědi 
vašimi hudebními idoly, nebo nejsou, přijďte 21. února na 
premiéru Medvědů do Besedy, uvidíte náš malý Strahov!

O TÁBORECH
A HUDEBNÍCH

IDOLECH

Na setkání a společné zazpívání se těší 

MARTIN SEDLÁČEK



NAHLÉDNĚTE SPOLU S NÁMI ZA DIVADELNÍ OPONU.

KLICPEROVO
KUKÁTKO
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Připravila: Jana Slouková



Sotva jsme se po novém roce vrátili do práce a slavnostně 
se přivítali v kalendářním roce 2015, vrhli jsme se s vervou 
Klicperovu divadlu vlastní do zkoušení dvou nových inscenací. 
A nejedná se o projekty ledasjaké. Již nyní jsou totiž zahaleny 
oparem velkého očekávání!!! 
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Návrh scény Jakuba Kopeckého k inscenaci Evžen Oněgin.
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První z těchto premiér, ta únorová, se bude odehrá-
vat ve Studiu Beseda. Prostory této scény Klicpe-
rova divadla se však promění v krajinu daleko od 

Hradce, ocitneme se totiž v Lukách pod Medníkem na 
břehu řeky Sázavy, kde je tichý, klidný kraj, na břehu řeky 
modravý, kde osadu prej maj…. Ano, zavítáte s námi to-
tiž do osady Toronto, kde pod Mravenčí skálou vyrůstali 
naší hrdinové, malí chlapečci z pražského Spořilova, kteří 
dokázali vyprodat Strahovský stadion… a věřte, nejsou 
to Rolling Stones. A na koho se v inscenaci MEDVĚDI mů-
žete těšit? Jan Sklenář ztvární Jana Nedvěda a Jan Vá-
peník jeho bratra Františka. Jakuba Tvrdíka uvidíte jako 
jejich tatínka, pravověrného trampa, Martu Zaoralovou 
uvidíte jako dětskou kamarádku obou hlavních hrdinů, 
Lenka Loubalová bude reprezentovat lesní moudrost 
woodcraft a Zora Valchařová-Poulová trampskou od-
danou fanynku. Nebudou chybět ani Vojtěch Dvořák 
a Lubor Novotný, vystupující v dvojicích trampů z osa-
dy, policistů z okrsku a svazáků z partaje. V inscenaci sa-
mozřejmě zazní písničky legendárního sourozeneckého 
dua v úpravě Jakuba Kudláče. Autorkou scény je Lucie 
Labajová, kostýmy navrhuje Lenka Odvárková. Těšte 
se s námi na premiéru 21. února 2015 ve Studiu Beseda 
a nyní pojďte nahlédnout na naši první čtenou zkoušku!

A zatímco únor bude patřit romantice lesa a kotlíků, 
březen se ponese ve znamení romantiky zamilované, 
toužebné a trýznivé až k uzoufání. Jeden z nejslavněj-
ších milostných příběhů vůbec, Puškinova Evžena Oně-
gina, totiž uvedeme na hlavní scéně Klicperova divadla 
v adaptaci a režii dua SKUTR. „Píšu vám, a už jen to samo 
je víc, než do slov mohu dát, a jako vám i mně je známo, že 
smíte mnou teď pohrdat. A přece - snad mi bude přáno, že 
spíše s vroucným soucitem se k mému žalu skloníte.“ Klicpe-
rovo divadle tak už v brzy ovládnou láska, dopisy, míjení 
i potkávání ve slavném příběhu Alexandra Sergejeviče 
Puškina. V titulní roli Evžena Oněgina uvidíte Miroslava 
Zavičára, snivou Taťánu hraje Pavlína Štorková, její pro-
tipól Olgu Marie Poulová a v roli Lenského se můžete 
těšit na Vladimíra Polívku. Kromě nich se můžete těšit 
také na Isabelu Smečkovou-Bencovou, Ondřeje Malé-
ho, Hynka Pecha, Marii Kleplovou, Kamilu Sedlárovou, 
Martinu Novákovou, Natálii Holíkovou a Davida Smeč-
ku. Nebude chybět ani magická scénografie Jakuba 
Kopeckého a kostýmy Simony Rybákové. Přijďte vzdát 
s  námi hold nesmrtelnému dílu romantické literatury, 
které uvedeme jako inscenaci pro všechny, kteří lásku 
dávali či odmítali v nepravou chvíli! A jak probíhala první 
čtená? Co duo Skutr na Evženovu Oněginovi přitahuje? 
A jak je to s těmi dopisy? Nahlédněte s námi do zkušebny 
Klicperova divadla!

Video z obou prvních čtených zkoušek 
si můžete přehrát na serveru YouTube:

http://youtu.be/eHZWFFbibu4

MEDVĚDI

EVŽEN
ONĚGIN

Režisérka Anna Petrželková 
při první čtené zkoušce Medvědů

Režijní duo SKUTR spolu s herci
inscenace Evžen Oněgin



Jak to vzniklo, že jste začala psát Medvědy?
To, že jsem začala psát Medvědy, je zásluha a zároveň 
pomsta Aničky Petrželkové, režisérky tohoto představení.

Jak dlouho se taková hra píše?
Hra se píše dlouho, ale hodně času stojí přemýšlení 
o tom, co to téma má vyjadřovat. Nejvíc času a boje za-
bere, abyste se s tématem dokázali sžít a dokázali si ho 
zvnitřnit natolik, že se vám stane vlastním.

Jaký je váš vztah k trampingu?
Měla bych říct, že žádný, protože jsem nikdy na žádném 
trampu nebyla, ani jsem nejezdila na tábory, ani jsem 
nedělala ohně a nepekla špekáčky. Úplně původně byl 
můj vztah až negativní. Myslela jsem si, že to je záležitost 
zvláštních, podivných lidí, kteří se vyžívají v absurdních 
činnostech. Ale protože jsem se tím tématem začala více 
zabývat, postupně jsem zjistila, že tramping je dost fas-
cinující fenomén. V Čechách se rozvíjel od 20. a 30. let, 
bylo to obrovské hnutí, které vzniklo ze skautingu, což 
jsem dřív nevěděla. Nechalo si principy o pravdě, příro-

dě, lásce a přátelství, které jsou ve skautingu zakořeně-
né, ale zbavilo se té organizovanosti a hierarchie. Zůstalo 
to jenom takovým svobodným vláním v přírodě, a to se 
mi začalo líbit. Tak třeba teď na nějaký tramp
vyrazím...

Text inscenace Medvědi připravila pro režisérku Annu Petrželkovou mladá dramatička 
Simona Petrů. Výsledky spolupráce obou dam nejsou samozřejmě hradeckému publiku 
neznámé – fotografovi a kyjovskému podivínu Miroslavu Tichému se věnovaly v inscenaci 
Tichý tarzan, osudy legendárních dětských bavičů, kteří přinesli radost i noční můry třem 
generacím dětí, sledovaly zase v inscenaci P.Š.T. Nyní pro nás Simona Petrů napsala hru 
o bratrech Nedvědech. Pojďte se s námi zeptat, jaký má vztah ke slavným sourozencům!

SIMONA PETRŮ: 
TRAMPING JE
FASCINUJÍCÍ
FENOMÉN 

PTÁME SE ZA VÁS!
Vážení čtenáři, v příštím čísle POT@LESKu vám přineseme rozhovor s režisérkou 
inscenace Medvědi Annou Petrželkovou a zároveň i s představiteli titulních po-
stav dvou písničkářských bratrů Honzy a Františka (a to nejenom těch dospě-
lých). Napište nám vaše otázky na e-mail redakce@klicperovodivadlo.cz a my se 
zeptáme za vás!

Celý rozhovor si můžete přehrát 
na serveru YouTube na stránce:

http://youtu.be/-vPSkhjITag

07ROZHOVOR  | POT@LESK
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O přípravách inscenace Medvědi jsme si povída-
li také s dramaturgyní Janou Sloukovou. Od ní 
se zase dozvíte, jak vůbec k nasazení tohoto 

projektu došlo, jak se vyvíjel text během zkoušení 
a o čem chceme naší inscenací vypovídat. Nechybí sa-
mozřejmě ani zvídavé otázky o vztahu respondentky 
k  trampování, písním bratří Nedvědů a dětským tá-
borům! To vše a ještě více se dozvíte v následujícím 
videorozhovoru…

Jak tě napadlo nasadit na repertoár Medvědy?
Nejprve nás napadlo nasadit Aničku Petrželkovou, 
skvělou režisérku, o kterou jsme v Klicperově divadlo již 
dlouho stáli. A když jsme s Aničkou přemýšlely o tématu 
inscenace, tak jsme věděly, že se budeme chtít věnovat 
nějaké osobnosti. Líbil se mi od ní Divoký Tarzan i insce-
nace P.Š.T. a Anička sama přišla s bratry Nedvědovými, 
což bych se sama ani neodvážila jí navrhnout a nadšeně 
jsem po tom sáhla.

Kdo vybíral tvůrčí tým?
Anička si přivezla své „Medvědice“, autorku hry Simonu 
Petrů, scénografku Lucii Labajovou i kostýmní výtvarni-
ci Lenku Odvárkovou. Je to takový silný ženský tým!

Byli bratři Nedvědi tvými idoly?
Ne, to rozhodně nikdy nebyli. O vizuální stránce se roz-

JANA SLOUKOVÁ: 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITKY  
MÁM Z TÁBORŮ

Celý rozhovor si můžete přehrát 
na serveru YouTube na stránce:

http://youtu.be/H7CF2hwh9-0

hodně mluvit nedá a o hudební stránce z hlediska idolu 
také ne.

Kterou jejich písničku máš nejraději?
Mám ráda písničku Nad Sázavou, protože je taková „ned-
vědovsky“ pravdivá, a mám ráda spoustu písniček od 
Brontosaurů, třeba Sedmikrásku.

Jak moc zasahuje dramaturg autorovi do nového díla?
Hodně. A v tomto případě zasahuje autorovi do díla i re-
žisérka. Anička Petrželková je zvyklá se Simonou Petrů 
pracovat hodně i v průběhu zkoušení. Není to tak, že text, 
který jsme dostali na první čtenou zkoušku, zůstává ne-
dotčený. Hodně se s ním pracuje, upravuje se.

Jezdila jsi na tábory?
Ano, jezdila jsem na základní škole na Kařtejn u Kardašovy 
Řečice na Nežárku. Ale zábavnější fáze přišla s každoroční 
návštěvou na dětstkém táboru Valdek, což byl tábor pro 
děti zaměstnanců Armády České republiky, který ležel ve 
vojenském prostoru Brdy. Jsou to jedny z mých nejkrás-
nějších dětských a dospívajících zážitků vůbec.
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Vážení čtenáři, jistě jste si povšimli změny, kte-
rou prodělal náš-váš magazín od září loňského 
roku. Stejnou změnou prošly i webové stránky, 

facebookový profil divadla a postupně se bude měnit 
i mnoho dalšího. „Na svědomí“ to má nová krev naší 
propagace, Martin Sedláček. Martinovu tvorbu sice 
minimálně z nového formátu POT@LESKU znáte už 
velmi dobře, ale nyní přichází ten pravý čas dozvědět 
se něco i o něm samotném a tohoto muže zpoza ka-
mery posadit jednou před ni…

Kdy jsi poprvé zavítal do hlediště Klicperova divadla?
To bylo někdy na základní škole. Protože jsem rodilý hra-
dečák, takže jsem do divadla chodil už na základce.

A kdy jsi poprvé zavítal na jeviště Klicperova divadla?
To bylo taky, když jsem byl ještě malý kluk. Zpíval jsem 
ve sboru a Vladimír Morávek tady dělal předávání něja-
kých divadelních cen a my jsme tam se sborem vystupo-
vali. Novodobě to bylo v inscenaci Richard III., kde jsem 
s Českým chlapeckým sborem pomáhal při korepeticích 
a zároveň v této inscenaci i zpívám.

Jaká byla tvoje cesta do propagace Klicperova 
divadla?

MARTIN SEDLÁČEK: 

PŘES JEVIŠTĚ DO PROPAGACE

Celý rozhovor si můžete přehrát 
na serveru YouTube na stránce:

http://youtu.be/yez0LsHzobs

Ta byla trošku delší. Já už jsem v loňském roce trochu 
pomáhal dostat divadlo do sociálních sítí a nových mé-
dií a  jednoho dne mi zavolal David Drábek a oslovil mě 
s nabídkou, abych šel do Klicperova divadla na plný úva-
zek. Já jsem v té době pracoval v Praze v Nakladatelství 
Fragment, což bylo pro mě velmi příjemné zaměstnání, 
takže jsem tu nabídku hodně zvažoval a nakonec jsem se 
rozhodl, že do divadla půjdu a udělal jsem dobře.

Co je pro tebe Klicperovo divadlo?
Klicperovo divadlo je pro mě hlavně parta fajn lidí, jsem 
rád, že jsem tady. Vím, že když ráno přijdu do práce, tak se 
potkám se skvělými lidmi a že mě to tady baví.

Co bys vzkázal našim čtenářům a divákům?
Čtěte POT@LESK, sledujte naše videa, lajkujte nás na Fa-
cebooku, ale hlavně choďte do divadla! :-)
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ZAČÍNÁ DALŠÍ ÉRA, 
HLÁSÍ KLICPEROVO DIVADLO

Klicperovo divadlo čeká ostře sledované střídání 
stráží ve vedení i oslavy 130. výročí existence. 
Do roku 2015 vstoupilo s vyprodaným hledi-

štěm a nešetří novinkami, třeba soutěží o nové logo 
s motivem klicperovské figurky s fialovým cylindrem.

Když je divadlo vyprodané, že přístavky nestačí, a na je-
višti se nepitvoří polostíny s nálepkou „znáte mě z tele-
vize“, to se v českých poměrech - a mimo Prahu - bere 
takřka jako zázrak. Alespoň na ten divadelní má Hradec 
Králové štěstí.

Klicperovo divadlo má za rok 2014 rekordní tržby přes 
15 a půl milionu korun, což je meziroční nárůst o půldru-
hého milionu, na vstupenky na komedii Koule je skoro 
takový pořadník, jaký býval v 80. letech na žigulíka. Vy-
prodané bývají vesměs všechny komedie režiséra a dra-
matika Davida Drábka, nezájmem netrpí ani Brožkova 
Kytice či Bez bab! aneb Kutloch.

Činohru letos čeká galavečer ke 130. výročí existence 
hradeckého divadla, které připadá na 24. března, i druhé 
kolo výběrového řízení na nového ředitele, který by od 
1. srpna plně nahradil Ladislava Zemana, jenž vloni k 30. 
červnu pro nemoc odstoupil.

Drábek: Mou podporu má Eva Mikulková

Tehdy po něm divadlo převzala ekonomka Eva Mikul-
ková, která se nyní po poradě s uměleckých šéfem Da-
videm Drábkem a dramaturgyní Janou Sloukovou roz-
hodla, že se do výběru přihlásí.

„Ještě jsem se nepřihlásila, ale udělám to. Říkala jsem, 
že nikdy se tady nehodlám stát ředitelkou, ale to bylo 
loni v lednu, kdy jsem zastupovala pana ředitele Zema-
na, jenž byl nemocný. Jenže za celý loňský rok jsem tu 
prožila hotové martyrium, získala určité sebevědomí 
a zkušenosti,“ říká Eva Mikulková.

Ta nijak neskrývá vděčnost Ladislavu Zemanovi, stejně 
jako dramatik a režisér Drábek, neboť bývalý ředitel stál 
jak za érou Vladimíra Morávka, tak za neméně slavnou 
érou drábkovskou. „Byli bychom rádi, kdyby se, pokud 
bude chtít, účastnil našich porad o vizích, neboť si ho 

nesmírně vážíme,“ podotýká Drábek a přiznává, že střídá-
ní stráží nebylo lehké a že prověřilo vztahy v divadle.

„Eva Mikulková má moji podporu, což má řadu důvodů. 
Hlavní je ona kolektivní chemie, která tu funguje a kterou 
nijak neokecáte. Mám poprvé intenzivní pocit, že můžu 
do dění více promlouvat a vstupovat, mít divadlo oprav-
du za své. Poslední dobou jsem se spíše cítil jako dvou-
hlavé tele, jehož inscenace sice vydělávají, ale ono dojíždí 
z Prahy a je tu spíše jen na tajtrlíkování. Eva Mikulková 
se svým neokázalým ředitelováním podobá jiné Evě, ře-
ditelce Dejvického divadla Měřičkové. Ani ji nevidíte při 
nějakých výbojích či čepýření na sociálních sítích, jakého 
jsem schopen třeba já, ale je to ekonom, manažer, který 
nás podporuje v uměleckých výkonech. Sázím tedy na ni 
a nebudu nikde bokem vyjednávat s někým jiným,“ slibu-
je Drábek.

Navazujeme na otce budovatele

Radokovými cenami ověnčený dramatik si je dobře vě-
dom citlivosti celé věci i toho, že divadlo je dnes tribunou 
z nejsvobodnějších.

„Skončila jedna velká éra nejúspěšnějšího polistopadové-
ho divadelního ředitele, ale my musíme jít dál. Rád bych 
vyvrátil řeči všech, s odpuštěním, pitomců, kteří tvrdí, že 
se vše zemanovské tady neguje. Není to pravda, jen za-
číná nová doba s novou tváří divadla. Ladislav Zeman 
bude mít ve foyer svůj památník, portrét, kde bude jasně 
řečeno, co pro divadlo znamenal, že je otcem budova-
telem a  velkým kormidelníkem. To je neoddiskutovatel-
né, ale střídání garnitur s sebou přináší hořkosti, výčitky 
i zklamání, čemuž jsme se nevyhnuli ani my, ale vážíme 
si možnosti na něj navázat. Nelze žít ze staré slávy a my 
nechceme nastavovat žádnou kaši, to bychom dopadli 
katastrofálně,“ míní.

Galakoncert k výročí s charitativním posláním

24. března 1885 se v hradeckém divadle, které mělo nést 
jméno Václava Klimenta Klicpery, rozhrnula opona popr-
vé. Na programu byla jeho Eliška Přemyslovna. Divadlo to 
oslaví v sobotu 28. března galakoncertem, jenž by měl mít 
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punc benefice, výtěžek by šel na charitativní účely.

„Tam se pokusíme spojit to nejlepší, čeho jsme schopni, 
s  dobrou věcí. Pásmo skečů a písní nejen z různých na-
šich inscenací chceme jednou za čtvrt či půl roku opako-
vat a vybrousit a vždy výnosem z toho někomu pomoci, 
byť je to činnost dosti donkichotská. Divadla sama na tom 
nebývají moc dobře, ale ve chvíli, kdy se nám daří, by to 
měla být sebevědomá a okolí si vědomá instituce pomoci 
slabším. My jsme zase vděčni lidu Hradce a okolí a chce-
me to vracet,“ říká Drábek.

K výročí bude po městě jezdit divadelně pomalovaný au-
tobus městské hromadné dopravy, vyjde kniha o čtvrt-
století divadla, na níž pracuje kritička Marie Resslová.

Lesk „evropských regionů“

Několika změn dozná i mezinárodní festival Divadlo ev-
ropských regionů, jenž už několik let přešlapoval na mís-
tě a budil zdání, že jde o více festivalů v jednom. I titulní 
„evropské regiony“ se z dramaturgie vytrácely, ač o silné 
zážitky nebyla nikdy nouze. První změna je v datu, místo 
železného 21. až 30. června bude letos 19. až 28. června, 
aby finále připadlo na sobotu.

„Pracujeme na tom, aby festival byl samostatnou práv-
nickou jednotkou jako jiné přehlídky v zemi, což má řadu 
výhod, hlavně co se týká možností získávání dotací. Letos 
to nestihneme, ale pracujeme na tom, aby 22. ročník už 
tak fungoval,“ říká Eva Mikulková. Pro oslavu divadla ve 
všech podobách, která loni za deset dnů nasčítala 90 ti-
síc diváků, tedy jen těch spočítatelných, se činohra více 
a  úžeji spojí s dalšími partnery - Divadlem Drak a sdru-
žením Kontrapunkt, které chystá open air program. „Pra-
cujeme na společné vizualizaci i internetových stránkách, 
aby festival byl jeden celek,“ podotýká Mikulková.

„Letos se pokusíme přivézt dva tři špičkové evropské sou-
bory, což je nákladné, takže to bude na úkor počtu zahra-
niční účasti v Klicperově divadle, ale to zase vyrovná Drak, 
protože loutkáři mají snazší dopravu. Určitě bychom stáli 
o jednu z inscenací Dušana Pařízka, který se stal čtvrtým 
nejlepším režisérem v Německu. Jednáme s divadlem 
v  Brémách i s Wiener Akademietheaterem z Rakouska,“ 
říká Jana Slouková.

Gen plzeňské přehlídky do hradecké radosti

Hradecký festival stagnoval, David Drábek míní, že to, že 
se to neřeklo nahlas, bylo z lásky k němu.

„Nepříjemně se propadal z kategorie A níž, takže jsem 
rád, že jsme se s Drakem a Kontrapunktem dohodli, aby-
chom mu vrátili punc, který ve svých silných chvílích měl. 
Musíme sem totiž píchnout jeden z genů, který má plzeň-
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ský festival. Ten má skutečně špičková zahraniční předsta-
vení, ale žádnou kulisu ani atmosféru, natož hradeckou 
radost. Ta je naší největší devizou a také jí zůstane, ale po-
kusíme se získat slavné velké inscenace a chceme se učit 
z plzeňské reklamy, která umí zaplavit republiku, přitom 
tamní přehlídku propagují osobnosti, které na ní třeba 
vůbec nehrají. Trošku je to Potěmkinova vesnice, ale má 
zatraceně dobrá představení,“ míní David Drábek.

Klicperovo divadlo nechce sedět doma

Zaráží se i nad tím, že festival euroregionů zve zahraniční 
divadelníky, ale sám hostitel zůstává doma.

„Nebyla energie, aby se to prolomilo, takže jsme byli za 
dobráky. Všechny jsme zvali, ale nikam nevyjeli. Hradec 
má partnerská města v Polsku, Maďarsku, Rakousku či 
Německu, tak proč s nimi nenastolit, jak se říká, půjčku 
za oplátku? I tam, jak jsme zjistili, je divadelní úroveň ev-
ropská, tak proč se jim neotevřít,“ říká Drábek. V červnu 
přijedou i Poláci a Francouzi a samozřejmě divadla ze Slo-
venska.

Klicperovo divadlo se vrátilo k pravidelnému hostování 
v Praze, na konci února ve Švandově divadle uvede Jedlí-
ky čokolády, Velkou mořskou vílu a Romea a Julii. „Neber-
te to jako Drábek sobě, nabízeli jsme i další inscenace, jde 
však o právo jejich výběru stejně jako o naše právo vybrat 
si z jejich repertoáru. Švandovo divadlo je navíc prosto-
rem souměřitelné s hradeckým,“ říká umělecký šéf.

Na Facebooku je rušno

Do roku 2015 čtyřnásobná - a mnohokrát nominovaná 
- činohra roku vstoupila s novým vizuálem, novými in-
ternetovými stránkami, výstupy na YouTube, Twitteru, In-
stragramu i s novými druhy předplatného. A velmi rušno 
je na divadelním Facebooku, jenž má 3 285 fanoušků.

Internetový časopis Pot&Lesk má nového průvodce, figu-
rku Václava Klimenta Klicpery s fialovým cylindrem bohé-
ma od výtvarnice Báry Buchalové, která vyšla z Preclíkovy 
busty na fasádě divadla. S tím souvisí i logo divadla, jímž 
byl léta otisk plastiky Vladimíra Preclíka Antické drama, 
která na fasádě visí od roku 1998. Divadelníci by rádi měli 
nové logo, proto vyhlásili soutěž, do níž může vstoupit 
profesionální výtvarník i laik, jenž umí jen domek jedním 
tahem a kočku zezadu.

„Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou ve-
řejnost, chtěli bychom oslovit i studenty a fanoušky di-
vadla. Byli bychom rádi, kdyby logo vycházelo z Klicpe-
rovy busty s fialovým kloboukem, tento symbol je však 
vítanou, nikoli nezbytnou podmínkou. Přesné podmínky 
soutěže a informace, jakým způsobem podávat soutěžní 
návrhy, zveřejníme do konce ledna na webových strán-

kách divadla, vítěze bychom měli vyhlásit nejpozději na 
červnovém festivalu Divadlo evropských regionů,“ říká 
Martin Sedláček, specialista na nová média v divadle.

Přibyl také nový kalendář s fotografiemi z inscenací Play 
Drábek či pexeso s hereckými portréty. Novinkou bude 
také přestěhování předprodeje ze Švehlově ulice, za 
nějž divadlo nyní platí nájem 5 200 korun za metr. „Hle-
dali jsme něco schůdnějšího, levnějšího a hlavně, co by 
to bylo v majetku města. Uvolnil se prostor na Gočárově 
třídě, kde bývala galerie Fotochemy, tak jsme si jej prona-
jali. Předěláváme to, v dubnu před festivalem by mělo být 
hotovo,“ uvádí Mikulková.

Petr Mareček 
Převzato z MF DNES 

15.1.2015



PRVNÍ SÉRIE KULINÁŘSKÉ SHOW SE DOSTALA DO SVÉ POLO-
VINY, A TAK DO PÁTÉHO DÍLU POZVAL BARTLEY MCCORMICK 
HERCE ZE VŠECH PŘEDCHOZÍCH DÍLŮ.

Hosty tedy tentokrát byli Jan Vápeník, Jan Bílek, Lenka Lou-
balová a Josef Čepelka. A protože Bartley je vlastně diva-
delní postava a žije v divadle, hodovalo se tentokrát pří-

mo v divadelním zákulisí. Bartleyho pokrm se nazývá „Co dům 
dal“ a v našem případě je to vše, co náš průvodce v divadelních 
prostorách našel. Dobrou chuť a příjemnou zábavu!

RECEPT PRO BLÍŽE NESPECIFIKOVANÝ POČET OSOB:

Ingredience: vařič, konzervy fazolí v tomatovém nálevu, cibule, olej, 
paprika, párky.

Na rozpálenem oleji dozlatova osmažíme nadrobno nakráje-
nou cibulku. Přidáme na kostičky nakrájenou papriku a poté 
párky nakrájené na kolečka. Podusíme a nakonec přidáme fa-
zole v tomatovém nálevu a krátce povaříme. Podáváme s pe-
čivem.

VOJTA DVOŘÁK AKA BARTLEY MCCORMICK SE VRACÍ Z INISHMAANU
A KONTROLUJE DOMOVY A PÁNVE HRADECKÝCH HERCŮ.

BARTLEY 
MCCORMICK:
CO DŮM DAL

KDE VLASTNĚ BYDLÍ BARTLEY MCCORMICK 
A JAK POHOSTIL SVÉ HERECKÉ KOLEGY?

Podívejte se na pořad Protřeno 
na serveru YouTube:

http://youtu.be/WbPVp6VfDzY
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A tak tu máme ten nový rok, o kterém jsme jaksi doufa-
li, že snad bude lepší, než všechny předchozí. Sotva 
stačily uhasnout oslavné ohňostroje, byli jsme sraženi 

k zemi událostmi ve Francii. A obavami, že úzkost nás bude 
provázet při každé vzpomínce na tyto dny.

Dovolte mi ale, abych psala o věcech příjemných, které jsem 
si dopřála ve svém osobním životě.

Moje vnučky byly nadšeny vánočními dárky. Ta starší, Ronja, 
dostala koloběžku, kterou okamžitě osedlala a jala se na ní 
drandit dokola po mém malém bytečku. Mladší Rozárka po-
sadila panenku do golfových holí a v protisměru,  vražedným 
tempem, vyjela také. Kdykoli se setkaly na křižovatce svých 
cest, asi tak každé dvě minuty, nastala dramatická situace, 
která se musela vyřešit za pomoci rodičů i babičky. Je vám 
jistě jasné, laskaví čtenáři, že o radostné Vánoce bylo posta-
ráno. Ale dárky se nám všem líbily, cukroví se letos zvláště 
vydařilo, a kachnička byla báječná natolik, že jsme spokoje-
ně vrostli do křesel a polštářů a koukali na pohádky.

Po Novém roce se v Praze konala slavnostní premiéra filmu 
Fotograf. Jelikož jsem se herecky zúčastnila na tomto pro-
jektu, dostala jsem dvě vstupenky na tuhle slávu. Ani ve snu 
mne nenapadlo, že bych do matičky Prahy doopravdy jela. 
Na plátně se zdržím asi tři minuty, což fakt není nic moc, 
a navíc se nerada slyším, natož pak, abych se na sebe kou-
kala. Naopak, trápilo mne, zda se musím nějak omlouvat, že 
tam nebudu, či dokonce pozvánky vracet! To je samozřejmě 
důkaz mé blbosti a nezkušenosti s podobnými záležitostmi. 
Když jsem se tam totiž nakonec octla, nikdo, ale opravdu ni-
kdo si toho nevšiml.

Jak k tomu došlo? Jednoduše. Kamarádky a kolegyně v klu-
bu do mne hučely, že jet musím, přece si nenechám ujít ta-
kovou parádu, že už mne nejspíš nic takového nepotká (což 
si myslím mimochodem také), no prostě mne nahlodaly. Ko-
lega Sklenář mne dorazil úplně, když se nabídl, že se mnou 
pojede a bude mi dělat „kolouška“. Do mých úvah se pomalu 
vkrádal problém, co na sebe. Hvězdy, červený koberec, dlou-
hé toalety, klobouky a růže ve vlasech, to vše mi nahánělo 
hrůzu. Kolegyně mne přesvědčily, že moje černé kalhoty od 
Vietnamců a dlouhé černé triko,  ozdobené ledabyle pře-
hozenou šálou budou bohatě stačit. Nebyla jsem si jistá, že 
módní policii opiju dobře zvolenou šálou, ale nakonec jsem 
svolila, že tedy pojedu být slavná. Toho dne jsem na sobě 
makala od božího rána, z půdičky jsem vytáhla černý kabát, 
zjistila, zda na něm za poslední rok nezapracovali moli, zda 
někde neuvízla nějaká pavučinka, a před pátou hodinou 
jsem vyšla z domu. Vypadala jsem velmi všedně, ale Honza 
mi podržel dveře u auta a choval se ke mně jako k dámě vel-
kého světa. Hnedle mi bylo líp. Když se nám podařilo v Praze 
zaparkovat, vydali jsme se k Lucerně. Ano, červený koberec 
tam byl. Když jsme byli asi uprostřed schodiště, vstoupil na 
první schod pan Roden. Honza mne upozornil, ať se otočím, 
protože to je ta pravá skvělá vteřina, kdy blesky fotoapará-
tů oslňovaly vše okolo, kdy my dva jsme kousek od hlavní 
hvězdy večera, a objevíme se zítra na prvních stranách všech 
novin a časopisů. To, že se tak nestalo, svědčí o proradnosti 
fotografů, kteří lstivě do svého hledáčku umístili právě a jen 

toho slavného protagonistu, který to vlastně již ani nepo-
třebuje, protože na rozdíl od nás je již slavný dost.

V kavárně bylo plno lidí a byl velký úspěch, že se nám po-
dařilo koupit dvě dvojky vína. Pak jsme společně s mým 
garde pánem vstoupili do promítacího sálu, abychom zjis-
tili, že jediná dvě volná místa jsou v první řadě. Slavní tvůr-
ci vyšli na podium, včetně Jana Soudka, který  byl nejen 
inspirací, ale také, spolu s Irenou Pavláskovou, scénáristou 
tohoto filmu. Po několika více či méně vtipných větách 
film  začal. Se zalomeným krkem jsme ho sledovali s Hon-
zou velmi pozorně, když jsem se zjevila já, křeč v zátylku 
se zmnohonásobila, čelo orosilo a dech se téměř zastavil. 
Přežila jsem, a při  odchodu ze sálu si již na mne někteří lidé 
ukazovali prstem. Ach, tak takhle vypadá sláva!?

Vydali jsme se směrem ke švédským stolům, protože jsem 
opravdu potřebovala sklenku vína. Ano, byla tam, vypila 
jsem ji v družném hovoru s několika známými, a pak tak 
již nebylo nic. U baru bylo tolik lidí, že naděje na jakékoli 
pití jsme se rádi vzdali. Byl čas vyrazit domů. Chtěla jsem 
se rozloučit s herečkou Mášou Málkovou, která hrála mou 
dceru. Právě ji okupovali fotografové, blesky opět svištěly 
vzduchem, ale sotva jsem k ní přistoupila, setmělo se ko-
lem nás a vlčáci od novin se vrhali na jinou oběť. Mladá 
kolegyně byla krásná a milá, prohodily jsme pár vět, a pak 
už byl opravdu čas odejít. Pochopila jsem, že jsem splnila 
své předsevzetí. Chtěla jsem být nenápadnou šedou myš-
kou, a  to se mi fakt podařilo. Navzdory skvělému dopro-
vodu milovaného Honzy, který v obleku, připomínajícím 
smoking, byl tím nejkrásnějším pevným bodem večera. 
Staral se o mne a dokonce mi tvrdil že jsem byla krásná 
a výborná. Takže vedle skvělých kolegů filmových a vedle 
paní režisérky Pavláskové, patří i jemu veliký dík za mou 
hvězdnou minutu. Doma jsem měla krásnou pistoli bílého 
vína od milované přítelkyně Eldy, tu jsem otevřela a koneč-
ně jsem dvojkou oslavila svůj několikaminutový filmový 
úspěch. Běžte se podívat a bavte se!

Vaše Lenka
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Příští číslo vychází 15. února 2014 na www.klicperovodivadlo.cz. Časopis je také zdarma ke stažení v internetovém obchodě Google Play.

DĚKUJEME NAŠIM
SPONZORŮM A PARTNERŮM

SOUDCE V NESNÁZÍCH
derniéra ve čtvrtek 22.1.2015 od 19:00 na hlavní scéně 

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL
derniéra v pátek 30.1.2015 od 19:00 ve Studiu Beseda
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60.
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