
Rádobydivadlo Klapý: "Na neúspěch stále čekáme," říká principál Valeš - Litoměřický deník

https://litomericky.denik.cz/kultura_region/radobydivadlo-klapy-na-neuspech-stale-cekame-rika-principal-vales-20171212.html[13. 12. 2017 8:27:22]

Rádobydivadlo Klapý: "Na neúspěch stále
čekáme," říká principál Valeš
Litoměřicko - Funguje přes 30 let. Rádobydivadlo Klapý původně
zakládali tři herci a jeden režisér, dnes soubor čítá přes 30 členů.

Zakladatel Rádobydivadla, současný principál souboru, režisér, scénarista a herec
Ladislav Valeš.

včera 17:34
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Foto: archiv divadla

První premiéra se odehrála 12. ledna 1987 v lovosickém kulturním domě.
„Byla strašná zima, něco kolem -18 stupňů a divákům šla pára od úst.
Vydrželi ale do konce, a to bylo dobré znamení, protože pokud by tenkrát
odešli, Rádobydivadlo by se zcela jistě rozpadlo,“ říká principál a režisér
Ladislav Valeš.

Jak, kdy a proč Rádobydivadlo Klapý vzniklo?

Rádobydivadlo vzniklo na podzim roku 1986. Do té doby jsme byli společně
s Vláďou Kasparem členy divadelního souboru Scéna Libochovice. Pro
názorové neshody s vedením tehdejšího závodního klubu jsme ale byli nuceni
odejít. Uchýlili jsme se následně pod Osvětovou besedu v Klapý, kde jsme byli
spokojení a jsme spokojení dodnes.

Kolik původních členů od založení zůstalo?

Zakládající členové, kteří vytvořili to zdravé jádro, v souboru stále zůstávají.
Až na Vláďu Kaspara, který bohužel odešel do divadelního nebe.

Vznikli jste v roce 1986. Jaké byly před revolucí možnosti
vystupování? Mohli jste svobodně vybírat témata her?

V polovině 80. let docházelo na poli amatérského divadla k jistému
osmělování ze strany inscenátorů jednotlivých souborů. Rádobydivadlo patřilo
samozřejmě mezi soubory, které byly ostře sledované. Přesto se dařilo
uveřejnit inscenace jako Zeď polského autora Jana Tettera nebo Divadlo za
časů Nerona a Seneky od Radzinského.
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na Karlštejně

FOTO A VIDEOj

NABÍDKA VOZIDEL Z REGIONU

Hyundai i20
rok 2009
107 000,- Kč

Renault Espace
rok 2017
800 000,- Kč

Renault Megane
rok 2007
90 000,- Kč

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92201&idc=5357491&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91981&idc=5357491&ids=5239&idp=88791&url=http%3A%2F%2Fwww.divadlonavinohradech.com%2Frepertoar
http://www.dumazahrada.cz/
http://www.dumazahrada.cz/
http://www.dumazahrada.cz/stavba-rekonstrukce/stavba/24839-topne-kabely-pro-venkovni-pouziti/?utm_source=denikRegion&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=box-dumaazahrada&utm_content=detail
http://www.dumazahrada.cz/stavba-rekonstrukce/stavba/24839-topne-kabely-pro-venkovni-pouziti/?utm_source=denikRegion&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=box-dumaazahrada&utm_content=detail
http://www.dumazahrada.cz/bydleni/interiery/24835-mate-kam-ulozit-navstevy/?utm_source=denikRegion&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=box-dumaazahrada&utm_content=detail
http://www.dumazahrada.cz/bydleni/interiery/24835-mate-kam-ulozit-navstevy/?utm_source=denikRegion&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=box-dumaazahrada&utm_content=detail
http://www.dumazahrada.cz/bydleni/interiery/24835-mate-kam-ulozit-navstevy/?utm_source=denikRegion&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=box-dumaazahrada&utm_content=detail
http://www.dumazahrada.cz/bydleni/interiery/24835-mate-kam-ulozit-navstevy/?utm_source=denikRegion&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=box-dumaazahrada&utm_content=detail
http://www.dumazahrada.cz/stavba-rekonstrukce/stavba/24839-topne-kabely-pro-venkovni-pouziti/?utm_source=denikRegion&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=box-dumaazahrada&utm_content=detail
http://www.dumazahrada.cz/bydleni/interiery/24835-mate-kam-ulozit-navstevy/?utm_source=denikRegion&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=box-dumaazahrada&utm_content=detail
https://litomericky.denik.cz/galerie/v-litomericich-jiz-je-na-namesti-vanocni-strom.html?photo=2
https://litomericky.denik.cz/galerie/v-litomericich-jiz-je-na-namesti-vanocni-strom.html?photo=2
https://litomericky.denik.cz/galerie/v-litomericich-jiz-je-na-namesti-vanocni-strom.html?photo=2
https://litomericky.denik.cz/galerie/turisticky-oddil-vejri-lovosice.html?photo=1
https://litomericky.denik.cz/galerie/turisticky-oddil-vejri-lovosice.html?photo=1
https://litomericky.denik.cz/galerie/turisticky-oddil-vejri-lovosice.html?photo=1
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/dilum-vraci-puvodni-lesk-malby-restauroval-take-na-karlstejne-20171212.html
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/dilum-vraci-puvodni-lesk-malby-restauroval-take-na-karlstejne-20171212.html
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/dilum-vraci-puvodni-lesk-malby-restauroval-take-na-karlstejne-20171212.html
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/dilum-vraci-puvodni-lesk-malby-restauroval-take-na-karlstejne-20171212.html
https://litomericky.denik.cz/tipy/sakralni-pamatky-vystavuji-v-muzeu-267177.html
https://litomericky.denik.cz/galerie/
https://litomericky.denik.cz/galerie/v-litomericich-jiz-je-na-namesti-vanocni-strom.html?photo=2
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FHyundai%2Fi20%2Fi20-Hatchback-150093980305812905.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos1?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FHyundai%2Fi20%2Fi20-Hatchback-150093980305812905.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos1?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FHyundai%2Fi20%2Fi20-Hatchback-150093980305812905.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos1?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FHyundai%2Fi20%2Fi20-Hatchback-150093980305812905.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos1?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FRenault%2FEspace%2FEspace-1-6-dCi-AU-MPV-1513110825942773.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos2?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FRenault%2FEspace%2FEspace-1-6-dCi-AU-MPV-1513110825942773.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos2?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FRenault%2FEspace%2FEspace-1-6-dCi-AU-MPV-1513110825942773.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos2?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FRenault%2FEspace%2FEspace-1-6-dCi-AU-MPV-1513110825942773.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos2?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FRenault%2FMegane%2FMegane-1-6-16-V-2-Kombi-15124963324671243.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos3?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FRenault%2FMegane%2FMegane-1-6-16-V-2-Kombi-15124963324671243.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos3?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FRenault%2FMegane%2FMegane-1-6-16-V-2-Kombi-15124963324671243.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos3?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://ads.cars.cz/adclick.php?bannerid=679&zoneid=458&source=litomericky.denik.cz&dest=http%3A%2F%2Fwww.cars.cz%2Finzerce%2Fosobni-auto-O%2FRenault%2FMegane%2FMegane-1-6-16-V-2-Kombi-15124963324671243.html%3Fd_lt%26utm_source%3DdenikCZ%26utm_medium%3Dbox%26utm_term%3Dlitomericky.denik.cz%26utm_content%3Dpos3?utm_source=api-cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik
http://www.cars.cz/


Rádobydivadlo Klapý: "Na neúspěch stále čekáme," říká principál Valeš - Litoměřický deník

https://litomericky.denik.cz/kultura_region/radobydivadlo-klapy-na-neuspech-stale-cekame-rika-principal-vales-20171212.html[13. 12. 2017 8:27:22]

Co považujete za největší dosavadní úspěch divadla a naopak jeho
největší neúspěch?

Pro mne je největší úspěchem, že soubor existuje přes 30 let. Že jsme si
získali i přes ne zrovna podbízivou dramaturgii svého diváka a že jej můžeme
přes různá témata, která nás celospolečensky trápí, stále oslovovat. Na
neúspěch stále čekáme…

Co je vodítkem pro výběr nové hry? Píšete si i své vlastní?

Vždy rozhodovala jistá opovážlivost a provokace, touha dělat divadlo přes
člověka a jeho běsy. Pár her jsme si napsali, ale už na to není čas. Naše
dramaturgické šuplíky přetékají materiálem, o kterém se obávám, že není
v našich silách jej zvládnout.

Kdy a kde vás mohou diváci vidět?

V letošním roce jsme stanuli před divákem 35krát, není to moc, ale ani málo.
V současné době pracujeme na novém titulu Vassa Železnovová. Je zajímavé,
jak je toto drama z roku 1908 stále aktuální. V únoru zase vyjíždíme na cesty
do nové divadelní sezony, nejdříve nás čekají Prachatice, kde se mohou těšit
na Kočičí bažinu.

ZPRÁVY ODJINUD

UTRPENÍ Marty Vančurové
nezná hranic: Muž ji
ZKLAMAL, když bojovala o
život

20 PERFEKTNĚ
NAČASOVANÝCH fotek,
které byste si přáli vyfotit
sami

Znásilnění od Weinsteina
nakonec ustála: DOMA PŘI
SEXU Rose McGowan vůbec
netrpí

VYUŽÍVÁ Kateřina Kristelová
Tomáše Řepku? Vlastík
Plamínek v tom má jasno!

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY A
BEZ PENĚZ: Těžký život
Miluše Voborníkové a Petra
Spáleného

ČTĚTE TAKÉ:
Projekt beřkovické nemocnice navštívilo na

ŠÍPj
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