
NATÁLIE ŘEHOŘOVÁ

V připravované premiéře inscenace 
Moliérovy hry Škola pro ženy hos-
tuje mladá talentovaná herečka Na-
tálie Řehořová. Co na sebe prozradila 
v našem videorozhovoru?

DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ 2015

V květnu odstartoval předprodej vstu-
penek na festival Divadlo evropských 
regionů. Podívejte se, jaké divadelní 
lahůdky jsme si pro vás připravili a které 
hosty v Hradci Králové přivítáme.

Bartley McCormick se tentokrát vydal 
na návštěvu za hercem Mírou Zavičá-
rem. Podívejte se na další díl oblíbené-
ho pořadu Protřeno a ochutnejte další 
hereckou specialitu.

PROTŘENO S BARTLEY MCCORMICKEM
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CHYSTÁ SE ČESKÝ LES!



MÁJOVÁ POETIKA KONČÍ!

V květnovém úvodníku vás pozdraví dramaturgyně Jana 
Slouková.03

O ČEM SI PŘEČTETE?
KVĚTNOVÝ POT@LESK 2015

DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ 2015

Podívejte se na nabídku, kterou vám v rámci divadelního 
festivalu připravilo Klicperovo divadlo.10

ZKOUŠÍME ČESKÝ LES

Poslední premiérou této sezony bude bestiální kabaret 
Davida Drábka.04
ROZHOVOR: DAVID DRÁBEK

Dramatik a režisér David Drábek vám prozradí, co pro něj 
znamená Český les.06

NA KAFI... S LENKOU

Někomu se v květnu zapalují lýtka, Lence se tentokrát 
zapálily plíce. I o tom bude její další oblíbený fejeton.26
NOVÉ DÁRKOVÉ KUPONY

Hledáte dárek pro své přátele? Připravili jsme nové dárkové 
kupony s na příští divadelní sezonu.28

Šédredaktorka: Jana Slouková (drama@klicperovodivadlo.cz) - Redakce: Vojtěch Dvořák, Lenka Loubalová a další - Ilustrace a komiks: Bára Buchalová - Grafika a on-line obsah: 
Martin Sedláček - Foto: archiv Klicperova divadla Hradec Králové - Vydává: KLICPEROVO DIVADLO o.p.s., Dlouhá 99/9, 500 01 Hradec Králové - Vyšlo: 15. května 2015 - Neprošlo 
jazykovou korekturou, ale snažíme se, aby těch chybiček bylo co nejméně :-)

PROTŘENO S BARTLEY MCCORMICKEM

V osmém dílu své kulinářské show Bartley McCormick 
zavítal za Mírou Zavičárem.27

ROZHOVOR: DAREK KRÁL

Hudební skladatel Darek Král nyní píše hudbu pro Český les. 
Je težké napsat hit?08

ROZHOVOR:
NATÁLIE ŘEHOŘOVÁ

Ve videorozhovoru vám představíme 
herečku Natálii Řehořovou, 

která v Klicperově divadle 
hostuje v inscenaci 

Škola pro ženy.

25
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vítám vás u květnového čísla vašeho oblíbeného 
divadelního měsíčníku! Oslovuji vás takto poeticky, neboť 
máme přece máj, ten lásky čas. Tím ovšem veškerá poetika 
Karla Hynka v tomto čísle končí. Jeho hlavní plocha totiž 
bude patřit tentokrát Českému lesu – poslední premiéře 
naší letošní divadelní sezony. V něm, pravda, najdete 
lásku také, i když….

Zatímco píšu tento úvodník, dostáváme se do závěrečné 
fáze příprav, očekáváme technickou zkoušku, kde 
poprvé spatříme naši scénografii, těšíme se i třeseme na 
punkové kostýmy Honzy Štěpánka, plné latexu a kožek, 
herci korepetují hitovky Darka Krále, nová kapela poctivě 
zkouší, aby se zapsala v Klicperově divadle s plnou 
parádou a my s Davidem Drábkem dolaďujeme poslední 
textové detaily tohoto bestiálního kabaretu či, chcete-li, 
lesní revue, společně zkoumáme českou povahu i zákruty 
z říše zvířat a čteme při tom všem České okamžiky a Velkou 
obrázkovou knížku o zvířatech.

Neznám příliš českých divadel, ve kterých si dokážu 
představit noblesní herečky v rolích páchnoucích Tchořic 

či krvežíznivých Kudlanek, kde by se herci na zkouškách 
s nadšením vyblbli jak v prvním roce dramaťáku a  kde 
jsou dramatičtí umělci okamžitě schopni opustit 
Stanislavského i Brechta a dělat na jevišti skopičiny z čiré 
divadelní radosti a hravosti.

Užijte si s námi zběsilý průlet českou kotlinou! Poodhalte 
závoj z mechu a kapradí a zkontrolujte stav onoho bájného 
Českého lesa! Víte, kdo kdysi řekl, že český národ buď hoří 
nebo hnije? Jaký je osudový rys českého charakteru? 
Kolik toho vidí krtek, jaká je vražedná úspěšnost kudlanek 
a jak dělá klokan? A jak česká zvířátka přivítají ruského 
Medvěda? Podobně, jako spisovatel Jan Hostáň v roce 
1949? - „Zdráv buď, otče všeho lidu! Zdráv buď v zemi Sovětů, 
že jsi vaši – i mou zemi přivedl zas k rozkvětu!“ Dokážeme, 
že se Češi přece jenom někdy umějí z dějin poučit? A do 
jakého zvířátka byste obsadili sami sebe vy?

Těšte se na premiéru 30. května 2015 na hlavní scéně 
Klicperova divadla!!!

My se zase těšíme na vás.

MÁJOVÁ
POETIKA KONČÍ!

Spanilomyslní čtenáři,

Za redakci POT@LESKU

Vaše

JANA SLOUKOVÁ



ZKOUŠÍME  
ČESKÝ LES
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Připravila: Jana Slouková

„Ó, český lese, kam člověk hne se, všude se na něho lepkavě snese našeho 
národa přírodní pohoda!“

Co to zašramotilo v houští? Čí cinkot kopýtek a šmrdlání oháněk značkuje 
na mýtině mlází a pod stromisky mech? To zvířata z tuzemského hvozdu 
míří na sněm. Exaltovaná sojka nese alarmující zvěst: z Východu se sem valí 
krvelačný ruský medvěd i s rozežranou chotí! Česká zvířátka se okamžitě 
rozhodnou postavit valibukovi se zbraní v ruce! Ale... no však to znáte. 
Do krevních oběhů místních savců, ptáků i hmyzu počne odkapávati 
strach a vyčůránky... A už je tu rozpad nadšení, už je tu rozkol uvnitř 
fauny. Opět to skončí u dělení – vzbouřenci, kolaboranti a šedá zóna. Víc 
prozrazovati nesmíme. Prostě se těšte na hrdinného Myšáka, Kance jak od 
Homolkových, světáckého Lišáka, Zajíce komunistu, gender - Kudlanku, 
osamělou Sovu, hypochondriálního Jelena, neparfémovanou Tchořici, 
muslimského Klokana, vágusovitého Vlka, Myš s ADHD, muzikální Žížalu 
a další. Kdyby nic víc, odnesete si z našeho kabaretu jedno revoluční 
zjištění: zvířata ve zdejších lesích se podobají českým lidem jako kukaččí 
vejce kukaččímu vejci.
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Premiéra bestiálního kabaretu Český les je za dveřmi a spolu s ní vtrhnou na 
hlavní scénu Klicperova divadla také zástupci zvířecí říše v podání našich 
skvělých herců. Dokážete si z pohodlí domova tipnout, kdo hraje Sojku, 
kdo manžele Medvědovy a kdo Jelena, Kance, Motýla, Myšáky, Sovu, Krtka, 
Žížalu, Klokana, Tchořici, Vlka, Zajíce a Kudlanku? A jaké obyvatele ještě 
vůbec ten náš Český les ukrývá? To vše vám prozradí naše zákulisní anketa 
přímo ze zkoušky!

Na která zvířátka se můžete těšit? 
Podívejte se na video na YouTube:

http://youtu.be/5ZBAmABto3k
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Celý videorozhovor si můžete 
přehrát na serveru YouTube:

http://youtu.be/SHZ4S-5ng_M

Kdy vás poprvé napadl námět Českého lesa, co vás 
k tomuto tématu vedlo?
Český les je pro mě záležitost téměř mystická. Vyrostl 
jsem v domě u lesa, strýc hajný k nám nosil různé zatou-
lánky, takže jsem se staral o spoustu zvířat, ke kterým se 
normální dítě nedostane, včetně bažantů, ondatry nebo 
puštíka. Posedlost zvěří u mě tedy figurovala od malička, 
chtěl jsem být poté dokonce zvěrolékařem - učedníkem 
inženýra Josefa Wágnera – stát se ředitelem ZOO nebo 

pronásledovat pytláky u Viktoriina jezera. Dnes miluju 
přírodu spíš jako duchovní entitu, čerpám z ní sílu, ob-
divuji se jí. Můj „dětský les“ se tak stává hájemstvím pro 
všechny mé fantazie a představy. 

Do jakého zvířátka byste obsadil sám sebe?
I když se nabízí „Davídek – medvídek“, vždycky mi byla 
blízká vydra, vodní tvor z naší divoké fauny. I já sám se 
vždycky pohyboval ve vodě lépe, nežli na suchu, a toto 
zvíře mi zkrátka přišlo vždycky pozoruhodné. 

Jaká je vaše nejoblíbenější a naopak nejméně oblíbe-
ná česká vlastnost?
Člověk by neměl generalizovat, ale určité zobecnění je 
tu důležité. Určitě se nabízí závistivost a nepřejícnost, 
jedny z mých skutečně neoblíbených českých vlastností. 
Přidává se xenofobie, dějinné švejkování, to, že Češi jako 
národ neumíme být Evropě pevnými partnery, ona ne-
dospělost malého národa, který zřejmě logicky musel ve 
svých dějinách takhle švejkovat, být proměnlivý a kluz-
ký, aby obstál, to je ta věc, která je mi na Češích nejvíc 
protivná. A co mi je příjemné na české povaze? Protože 
je to o lidech, o jednotlivcích, tak vždycky ty chvíle, kdy 
tohle neplatí, kdy se objeví, často izolovaná, individua-
lita, která si troufne býti hrdinou, vezme na sebe odpo-
vědnost a odvahu a nebojí se si za ní stát.

S uměleckým šéfem Klicperova divadla, režisérem a dramatikem Davidem Drábkem, jsme 
si tentokrát povídali k tématu jeho nejnovější inscenace – bestiálního kabaretu Český les. 
Kde se vzal jeho vztah k fauně? Do jakého zvířátka by obsadil sám sebe? Kdo s ním na 
Českém lese spolupracoval? Čeho si cení na Češích a za co je mu občas stydno? Proč si zvolil 
žánr kabaretu? A co ho na zkouškách pravidelně rozesměje? To vše a ještě více se dozvíte 
v následujícím videorozhovoru!!!

DAVID DRÁBEK: 
ČESKÝ LES 
JE ZÁLEŽITOST 
TÉMĚŘ MYSTICKÁ!
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Dramatik, režisér a umělecký šéf Klicperova divadla David Drábek



Hudební skladatel Darek Král
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Celý videorozhovor si můžete 
přehrát na serveru YouTube:

http://youtu.be/_MzCt5lfu3I

Po kolikáté jste v Hradci Králové?
Pravidelně sem jezdím od roku 2009, od inscenace Ještě-
ři, ale už v roce 2005 jsme tu s Davidem dělali inscenaci 
R.U.R. a poté Macbetha. Objevuji se nyní v Hradci velmi 
často, kontroluju totiž zpěvy v představení, korepetuju, 
takže se dá říct, že tak jednou týdně tu jsem.

Pamatujete si úplně první inscenaci, do které jste dělal 
Davidu Drábkovi hudbu?
Ještě na vysoké škole, byly to Hořící žirafy, Davidova prv-
ní samostatná hra, po které se pak jmenovalo i naše di-
vadelní studio.  Byl to rok 1993.

Je těžké napsat hit?
Ano! Jsem typ, který to nevysedí, musím si počkat na 
konstelaci, kde se to buď v hlavě, nebo u nástroje potká. 
Není to ovšem úplně bez přípravy, do situace, do které 
hit patří, se musím nejdřív vžít, vnímat, jaká je atmosféra, 
kdo má píseň zpívat… nějakým způsobem se takhle na-
ladím a jsem jistým způsobem vnitřně nervózní a čekám, 
chodím pár dní kolem piána a v určitém momentu se mi 
povede tu melodii podchytnout  - a v momentě, kdy ji 
zachytím, vím, že je to ona a spadne to ze mě. 

Hudební skladatel Darek Král tvoří spolu s Davidem Drábkem nerozlučnou dvojici už od dob společných studií 
v Olomouci. Nechybí proto samozřejmě ani u zkoušení Českého lesa, do kterého Darek složil řadu písní, které si 
během představení užijete za doprovodu živé hudby. Jak se mu skládají hity? Co nás čeká na jeho plánovaném 
CD „Play Král“, které pokřtíme během červnového divadelního festivalu? Podívejte se na odpovědi Darka Krále 
v následujícím videu!!!

DAREK KRÁL:
KDYŽ PÍŠU HIT,

JSEM NERVÓZNÍ!
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Notová ukázka jedné z připravovaných písní
Darka Krále do Českého lesa.
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Vážení a milí čtenáři, loni touhle dobou jsem vás lákala k jubilejnímu dvacátému ročníku našeho červnového 
festivalu Divadlo evropských regionů. A hle, rok se s rokem sešel a já vás lákám znovu. Tentokrát je naše-
mu oslavenci jednadvacet, což znamená, že už může volit do senátu, opravňuje ho to k řízení motorového 

vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a v USA už by se mohl napít alkoholu. Nevím, zda 
něco z toho náš čerstvý jedenadvacátník využije, byť popíjení s přáteli je během festivalu vždy dostatek, kamiony 
do Hradce najíždějí z nejrůznějších koutů republiky i Evropy a volit si mezi představeními musí diváci den co den.

A jakou programovou nabídku že jsme pro vás přichystali letos? Věřím, že nebudete zklamáni. Na hlavní scéně 
a ve Studiu Beseda se odehraje dvacet šest představení a dvě Povídání v Podkroví. Ze zahraničních hostů se mů-
žete těšit na německé divadlo z Brém, na francouzské divadlo z Paříže, na společný projekt maďarských, polských, 
srbských a českých divadelníků a speciální zacílení věnujeme letos našim zahraničním sousedům nejbližším – ze 
Slovenska vám totiž vezeme hned čtyři představení! Z českých divadel pak přivítáme samozřejmě kolegy z Prahy 
– oslavíme 50. výročí Činoherního klubu, nabídneme vám inscenace ze Zábradlí, Švandova divadla a Divadla na 
Vinohradech, Brno bude zastupovat HaDivadlo, zavítají k nám i Slovácké divadlo z Uherského Hradiště, Jihočeské 
divadlo České Budějovice a Městské divadlo Kladno, neochudíme vás ani o oblíbené ostravské Divadlo Petra Be-
zruče, spojení pohybového divadla a činohry pak nabídnou 420PEOPLE s Janem Nebeským a odlehčení přinese 
divadlo Komediograf. Oblíbená Povídání v Podkroví stočíme tentokrát směrem k literatuře, vzácným hostem bude 
spisovatel Jiří Hájíček, nositel Ceny Magnesia Litera za román Rybí krev, a herečka Marie Doležalová, která získala 
tutéž cenu za svůj internetový blog Kafe a cigárko. Lovci autogramů mohou v hradeckých ulicích potkat Zdenu 
Studénkovou, Emílii Vašáryovou, Juraje Kukuru, Davida Prachaře, Martina Fingera, Gabrielu Míčovou, Csongora 
Kassaie, Janu Olhovou, Tomáše Matonohu, Jaroslava Satoranského, Oldřicha Vlacha, Janu Plodkovou, Jiřího Vyo-
rálka, Stanislava Majera a další a další. 

A to zde zatím mluvím jen o programové části pod hlavičkou Klicperova divadla!

Přijďte si s námi užít deset báječných festivalových dní a vzdát hold všem formám divadelní radosti!!!

Jana Slouková

FESTIVALOVÁ JEDNADVACÍTKA JE TU!!!
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Celý videorozhovor si můžete 
přehrát na serveru YouTube:

http://youtu.be/gQIBJAUBSnk

Jak se vám zkoušelo v Klicperově divadle?
Zkouší se mi tady moc dobře. Musím říct, že Klicperovo 
divadlo má neuvěřitelně otevřený soubor novým nápa-
dům a hostům. Je to jeden z nejlepších souborů, jak he-
recky, tak osobnostně.

Jak byste popsala svou hrdinku Anežku?
Anežka je takové čisté, nezkažené děvče, taková příjem-
ná holka. Ono se sice zdá, že ona je oběť, ale nemyslím si 
to, protože ona nepoznala nic jiného, a to, v čem vyrůstá, 
ji nepřijde nijak divné. Líbí se mi u ní, že tou situací, která 
se jí děje, dospěje do ženy. 

Měla jste možnost vidět nějaká naše představení? Co 
se vám nejvíce líbilo?
Viděla jsem asi pět nebo šest představení a líbilo se mi to 
hlavně hravostí a lehkostí, která tady vládne.

A proč by měli naši čtenáři na Školu pro ženy rozhodně 
přijít?
Diváky zvu na Školu pro ženy pro herecké výkony, které 
tady podáváme. To téma samo o sobě není težké, takže 
diváci nebudou odcházet s broukem v hlavě, naopak se 
pobaví.

Pozorní příznivci Klicperova divadla jistě postřehli, že hlavní roli ve Škole pro ženy, mladou 
schovanku Anežku, hraje jim možná neznámá tvář. Ano, na hostování do této inscenace 
jsme totiž pozvali talentovanou herečku a zpěvačku Natálii Řehořovou. O tom, jak se ji u nás 
pracovalo i jaká je její hrdinka Anežka, se nám rozpovídala v následujícím rozhovoru….

NATÁLIE ŘEHOŘOVÁ: 
ANEŽKA JE ČISTÉ,
NEZKAŽENÉ
DĚVČE

ROZHOVOR  | POT@LESK
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NĚKOMU SE ZAPALUJÍ LÝTKA, 
NĚKOMU PLÍCE... 
ZKRÁTKA KVĚTEN 

Stalo se to před mnoha a mnoha lety. Nejprve mi napsa-
li z vysoké školy, že jsem přijatá na obor herectví. Pak 
jsem udělala maturitu. Den poté mne rodiče poslali na 

dva týdny do Paříže, prý za vysvědčení, ale já vím, že to bylo 
proto, abych na maturitním večírku nepřišla o věnec. Z Paří-
že,  jsem se plná dojmů vrátila domů, zabalila bágl a odjela 
se svou tehdejší láskou do Jeseníků pod stan, abych konečně 
o to panenství přišla a nedělala na vysoké škole ostudu jako 
nepolíbené  a nedotčené venkovské děvče. Myslela jsem si, 
že už mne nemůže potkat žádné velké překvapení, ale mýlila 
jsem se. Přišel zápal plic. Začalo to jako obvykle, jako každá 
moje dětská chřipka. Zdál se mi strašlivý sen. Ležela jsem na 
dlažbě, zcela nepohyblivá, a po tom chodníku ke mně šíle-
nou rychlostí běžela šílená kráva. Dodnes si pamatuju její 
dunící kopyta, obrovské rohy, vypoulené oči, a vemeno lé-
tající do všech stran. Prostě taková typická mohutná, komik-
sová kráva. Když už mě měla rozdupat, probudila jsem se, 
maminčinu chladnou ruku jsem měla na čele, na teploměru 
bylo 39 stupňů, a u postele stál kbelík, to kdyby náhodou. 
Nechápu proč, ale kdykoli jsem uviděla u postele lavór nebo 
kýbl, začala jsem zvracet. Tentokrát to ovšem nebylo jen tak. 
Teplota stoupala, v noci už to bylo na jednačtyřicítce, a tatí-
nek, který nás nikdy neléčil, běžel na oddělení pro penicilín, 
aby mne vyrval smrti z lopaty. Mezitím jsem naprosto pod-
lehla bludům, před očima se mi míhala čísla a řadila se po 
dvou, tvrdila jsem, že jsem Napoleon, za což se dodnes sty-
dím, a byla jsem přesvědčená, že mám dvacet paží a dvacet 
nohou. Každý pohyb mne totiž tolik bolel a namáhal tak, že 
jsem myslela, že ty končetiny přehazuju jako pytle s pískem. 
Po injekci jsem usnula, ráno mne zcela zbědovanou odvezla 
sanitka na kontrolu do špitálu, bylo to asi dvěstě metrů, ale 
nedošla bych to, tam mi diagnostikovali zápal plic, no a pak 
mne poslali domů. Pamatuju si, že mi bylo opravdu tak zle, 
že jsem podléhala kacířským myšlenkám, že někdy musí být 
snadné umřít. Leč překonala jsem to, vyléčila se a vyrazila na 
studia, což je ovšem už jiná kapitola.

Letos na jaře v divadle kolegové a kolegyně dost vydatně 
pokašlávali. Snažili jsme se to přehlížet jako vždy, protože 
bylo třeba hrát, zkoušet, zkrátka na stonání není u divadla 
čas. Pak ovšem jeden po druhém začali kapat jako mouchy. 
A nebylo to na dva či tři dny. Kdepak. Trvalo to déle, bylo 
potřeba občas zaskočit, změnit představení, nebo dokonce 
ho zrušit a přeložit na jindy. A to my u divadla fakt neděláme 
rádi.

Postupně se vyléčení kamarádi vraceli do procesu, ale všich-
ni mluvili o únavě, hrozném kašli, který je sužoval, o vysokých 
teplotách a velkém trápení. Já jsem se hrdinně bila v prsa, 
jakože mne něco takového nepotká, že jsem silná a zdravá, 
dobře léčená a vůbec... No, byla jsem hloupá. V prsa jsem se 
bila jen do chvíle, kdy se rozpukl první pupenec na jasanu, 

či co to bylo za prokletý strom. Kašel přišel zcela bez va-
rování a s takovou razancí, že jsem nemohla ležet, mluvit, 
nadechnout, vydechnout, zkrátka a dobře, bála jsem se 
nejhoršího, že totiž již žádné „Kafe“ nenapíšu. Moje lékař-
ka neváhala ani vteřinu a nasadila antibiotika. Těšila jsem 
se na ně jako na bonboniéru belgických pralinek. Když se 
totiž setká alergie s astmatem a krutým virem, vznikne ne-
bezpečný koktejl hodný horroru.

Za pár dní jsem pak šla na pravidelnou kontrolu, a  byla 
jsem vyslána na snímek plic.  To kvůli žádosti o lázně. Dru-
hý den u mne zlověstně zazvonil telefon a dozvěděla jsem 
se, že mám zápal plic. Takže další pilule, a nechodit mezi 
lidi, protože je to nakažlivé. A tak mi nastaly podivné dny, 
poslední dubnové a první májové. Chtěla jsem se brouzdat 
v lukách a toulat se po lesích, setkat se s přáteli a líbat se 
pod rozkvetlou třešní, a místo toho bloumám po bytě, le-
žím a pospávám, neboť mi bylo řečeno, že se nesmím na-
máhat. A taky proto, že jsem unavená z choroby i z léků.

A taky jsem dost zmatená, neboť můj první zápal vypadal 
úplně jinak než ten nynější, nemám teploty, už ani nekašlu, 
a tak se mi zdá, že vlastně lenoším, zatímco mí kolegové 
jsou nuceni zkoušet beze mne, a z toho všeho mi vyplývá, 
že jsem vlastně podvodnice. A to mi nedělá vůbec dobře 
na duši.

Za dva dny mám představení a začnu zase zkoušet, tudíž 
budu muset vyjít ven ze svého brlohu. Trošku se bojím, 
že budu unavená , že jsem zapomněla chodit, že jsem za-
pomněla roli, a jenom doufám, že se zase zvetím , a budu 
pokračovat tam, kde jsem byla nucena přestat. Ale jedno 
ponaučení z toho všeho trápení mám. Zápal plic má mno-
ho podob a přepadne vás z ničeho nic, nespravedlivě, 
nečekaně a zcela bez důvodu. A tak nám všem přeju, aby-
chom zdrávi byli a mohli chodit mezi lidi a do divadla beze 
strachu, že nějaký urputný bacil či virus ovládne naše tělo 
a změní naše plány na dny příští.

Vaše Lenka

NA KAFI... S LENKOU
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V OSMÉM DÍLU SVÉ KULINÁŘSKÉ SHOW ZAVÍTAL BARTLEY 
MCCORMICK NA NÁVŠTĚVU ZA HERCEM MÍROU ZAVIČÁREM

Za Mírou Zavičárem jsme vyjeli na venkov, do vesnice Litíč, 
kde již několik let bydlí. Bartley tentokrát na návštěvě ne-
byl sám, v tomto dílu se sektáte i s „kutilem“ Bohouškem 

Čepelkou a speciálním hostem - Eddiem z Ulice.

RECEPT PRO BLÍŽE NESPECIFIKOVANÝ POČET OSOB:

Ingredience: kuře, kořenovou zeleninu (mrkev, petržel, celer) v relativně 
velkém množství, sůl, kari, máslo, bylinky podle chuti (nejlépe čerstvé), 
rýži.

Na struhadle nastrouháme zeleninu na větší „slzy“. Prosolíme, 
přidáme kari a bylinky a promícháme. Kuře osolíme, položíme 
na zeleninu, posypeme další vrstvičkou zeleniny a navrch po-
klademe plátky másla. Pečeme v troubě na 170 - 180 stupňů 
asi hodnu  a půl. Během pečení podléváme vodou.

Po upečení smícháme zeleninu s uvařenou rýží a podáváme.

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

MÍRA ZAVIČÁR:
KUŘE 
Z PUSTY

JAK BYDLÍ MÍRA ZAVIČÁR 
A JAK BARTLEYMU CHUTNALO?

Podívejte se na pořad Protřeno 
na serveru YouTube:

http://bit.ly/1ETLtHj



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

DĚKUJEME NAŠIM
SPONZORŮM A PARTNERŮM

V našem novém předprodeji na Gočárově třídě 
a online na shop.klicperovodivadlo.cz 

si můžete zakoupit nové dárkové kupony 
s platností na příští divadelní sezonu!


