
 

 

 

Město Chlumec nad Cidlinou    Divadelní soubor Klicpera o.s. 

Městské kulturní středisko Klicperův dům 

 

 

uvádějí 

 

 

pod záštitou starosty Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila 

a senátorky za Pardubicko a Chlumecko Mgr. Miluše Horské, 

za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Města Chlumec nad Cidlinou 

69. ročník amatérské divadelní přehlídky 

 

 

Klicperův Chlumec 2016 

 
14. září 2016  - středa od 18:00 hod 

Láska je radost srdce 

Vernisáž výstavy charismatického výtvarníka a poety Honzy Volfa 

Jan Volf se narodil v Praze na Bulovce, ale již ve třech letech odjel s matkou do Sliače na 

Slovensku, kde žil až do svých 16 let.  

Poté co nebyl v Kremnici přijat na střední výtvarnou školu, se vrátil do Prahy, kde posléze 

vystudoval Střední uměleckou školu Václava Hollara. Na vysokou školu nebyl přijat 

z kádrových důvodů. Po škole se čtyři roky živil jako uklizeč v metru, poté pracoval rok 

v podniku Geodézie jako dělní, načež začal prodávat svoje grafiky na Karlově mostě. 

Zpočátku na černo a po roce 1989 oficiálně. „Zde,“ jak píše „pod širým nebem strávil 

dlouhých třináct let.“ Mezitím se, ve 30 letech, oženil. Po rozpadu manželství, z něhož vzešly 

dvě děti, následovalo období sebehledání, jež trvalo několik let. 

V roce 1996 založil Nakladatelství jednoho autora, v němž od té doby vydává svoje díla – 

knížky, plakáty, kalendáře, diáře a jiné drobnosti. 

Počátky nebyly vůbec jednoduché, mnozí jej zrazovali, ale postupem doby si získal řadu 

příznivců. 

   Výstava potrvá do 7. 11. 2016 a je prodejní 

   malý sál Klicperova domu – vstup zdarma 

 

 

2. října 2016  - neděle od 19:00 hod. 

    Zahájení 69. ročníku Klicperova Chlumce 2016 

DS „Jirásek“ Nový Bydžov 

Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud: Alleluja, svatá Nituš!  

Příběh o klášterní chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, klášterním varhaníkovi a 

zároveň operetním autorovi, je vtipnou konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a 

kasáren. Bydžovští ochotníci nabídnou tuto výpravnou klasickou operetu v úsporné verzi.  

Text jejich inscenace vychází z klasické úpravy Oldřicha Nového (Dilia Praha, 1960), ale 

inspirovali se také jejím zpracováním v Divadle Jesličky v Hradci Králové (1994), které 

nabídlo zajímavý odstup od tradičního pojetí. Jan Dvořák, autor úpravy, svou tehdejší 

inscenaci nazval Co zbylo z Mam'zell Nitouche, aneb výpravná klasická opereta v úsporné 



verzi, zato však s několika českými motivy. I bydžovští ochotníci v mnohém krátili (i nově 

přidávali), ale zbylo ještě dost a dost… 

   vstupné: 90 Kč, studenti, důchodci: 60 Kč 

 

 

8. října 2016  - sobota od 19:00 hod., Klicperův Chlumec 2016 

DS „J. K. Tyl“ Meziměstí 

Michael Cooney: Habaďůra 

Eric Swan žije v domě se svojí manželkou a jedním podnájemníkem. Bohužel, je bez práce a 

tak se snaží přilepšit si, kde se jen dá. Jednou zjistí, že štědrý sociální systém má trhliny. 

Úředníkům totiž stačí jen hlásit, že v domě žije i spousta dalších nájemníků, kteří jsou velmi 

nemocní, bez práce a někteří dokonce právě umřeli. To se poté příspěvky na nájem, léky, jídlo 

či pohřebné jen sypou. Ovšem tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až přijde kontrola ze 

sociálky a chce všechny ty nemocné nájemníky vidět. Ale Eric je doma sám, jen se svým 

podnájemníkem. To pak musí na úředníky sehrát pořádnou HABAĎŮRU... 

   vstupné: 90 Kč, studenti, důchodci: 60 Kč 

 

 

 

15. října 2016  - sobota od 19:00 hod., Klicperův Chlumec 2016 

DS „Vrchlický“ Jaroměř 

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Ženitba 

Groteskní podívaná o dlouho chystaných námluvách i strachu dostat se jednou pro vždy do 

chomoutu... Do domu vdavekchtivé staré panny Agáty sezve dohazovačka Tekla šestici 

nápadníků, kteří se ji nemotorně snaží zaujmout svými “přednostmi“. Faraónsky, leckdy 

neobratně, zbaběle, vždy bezostyšně a sebevědomě. 

Tato hra, v níž se snoubí smích i smutek, vypráví o blbosti a malosti, o pinožení se ve strachu 

ze zítřka, ale taky o velké touze, nenaplněné lásce, špatné taktice a selském rozumu. 

   vstupné: 90 Kč, studenti, důchodci: 60 Kč 

 

 

 

22. října 2016  - sobota od 19:00 hod., Klicperův Chlumec 2016 

DS „Vicena“ Ústí nad Orlicí 

Jan Váchal: Madam Colombová zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant? 

Lehce bláznivá detektivní komedie točící se okolo ukradeného diamantu. Lord Ham-milk-ton 

zakoupí do své sbírky maličkostí vzácný diamant zvaný Růžový ptakopysk, který je však 

následujícího dne překvapivě odcizen. Na základě tohoto zjištění se rozhodne spolu se svým 

komorníkem Jamesem sezvat na své anglické panství všechny věhlasné detektivy. Přes hojně 

rozeslané e-maily se vrátí pouze jedna kladná odpověď od poručíka Colomba, z kterého se po 

příjezdu vyklube jeho žena Margaret. Madam Colombová pátrá, kde se dá, vyslýchá všechny 

podezřelé a vyhodnocuje jednotlivé důkazy. Pátrání komplikuje pouze fakt, že jeden 

z podezřelých diamant skutečně ukradl, další dva se jen domnívají, že ho ukradli, a ostatní 

nemají vůbec žádné alibi. Nebyla by to ovšem madam Colombová, kdyby ji to zmátlo.  

   vstupné: 90 Kč, studenti, důchodci: 60 Kč 

 

 

 

 

 



28. října 2016  - pátek od 19:00 hod., Klicperův Chlumec 2016  

DS „Klicpera“ Chlumec nad Cidlinou 

Alan Ayckbourn: Postelová fraška 

Rozhádanému manželskému páru, hysterické Nině a egoistickému jedináčkovi Tomovi, se 

podaří svým nevhodným chováním a dokonce i rvačkou, rozbít večerní party u kamaráda ještě 

dříve, než začala. Nevhodnost svého chování korunuje Nina návštěvou Tomových rodičů ve 

dvě hodiny ráno, aby si jim postěžovala na jejich syna a Tom v tutéž dobu navštíví manžela 

Julie, který je momentálně upoután na lůžko, aby mu vysvětlil, že když se s jeho manželkou 

na začínajícím večírku líbal, vlastně vůbec, ale vůbec o nic nešlo!.. Nakonec se povedená 

dvojice vrací do bytu, kde měla být původně party a své usmiřování pečetí milostným objetím 

v posteli hostitelů! 

   vstupné nesoutěžní představení:: 90 Kč 

 

29. října 2016  - sobota od 19:00 hod., Klicperův Chlumec 2016  

DS „Klicpera“ Chlumec nad Cidlinou 

Alan Ayckbourn: Postelová fraška 

Rozhádanému manželskému páru, hysterické Nině a egoistickému jedináčkovi Tomovi, se 

podaří svým nevhodným chováním a dokonce i rvačkou, rozbít večerní party u kamaráda ještě 

dříve, než začala. Nevhodnost svého chování korunuje Nina návštěvou Tomových rodičů ve 

dvě hodiny ráno, aby si jim postěžovala na jejich syna a Tom v tutéž dobu navštíví manžela 

Julie, který je momentálně upoután na lůžko, aby mu vysvětlil, že když se s jeho manželkou 

na začínajícím večírku líbal, vlastně vůbec, ale vůbec o nic nešlo!.. Nakonec se povedená 

dvojice vrací do bytu, kde měla být původně party a své usmiřování pečetí milostným objetím 

v posteli hostitelů! 

   Vstupné: 90 Kč, studenti/důchodci/držitelé ZTP: 60 Kč 

 

 

5. listopadu 2016 - sobota od 19:00 hod.     

Slavnostní vyhlášení výsledků 69. ročníku amatérské divadelní přehlídky „Klicperův 

Chlumec 2016“ 

  vstupné: zdarma 

 

 

11. listopadu 2016 - pátek od 8:30, 10:15 hod., Klicperův Chlumec dětem 

Loutkobraní 

Divadelní představení pro MŠ a I. st. ZŠ 

vstupné: 20 Kč 

 

 

12. listopadu 2016 - sobota od 13:00 hod. 

Loutkobraní – Setkání loutkářů a příznivců divadla 

    velký a malý sál Klicperova domu 

    vstupné: zdarma 

 

 

Mediální partner 

Český rozhlas Hradec Králové 

 

Předprodej  vstupenek na soutěžní i nesoutěžní představení a doprovodných programů 

včetně předplatného bude zahájen 1. září 2016 v pokladně Klicperova domu  a bude 



pokračovat každý čtvrtek v době od 15:00 - 19:00 hod., nebo před každým představením 

dle programu. 

Rezervace vstupenek on-line: www.klicperuvdum.koupitvstupenku.cz 

Rezervace předplatného a vstupenek tel: 495433140, 602717410, po-pá 8:00-16:00 hod. 

Rezervace předplatného a vstupenek SMS: 602717410, po-pá 8:00-16:00 hod. 

Rezervace předplatného a vstupenek e-mail: klicperuvdum@chlumecnc.cz 

 

Rezervované vstupenky nutno vyzvednout do 14-ti dnů od data uskutečnění rezervace. 

V opačném případě budou vráceny do prodeje. 

  

Ceník vstupného na soutěžní, nesoutěžní divadelní představení: 

 

Předplatné skupina „A“:  350 Kč/osoba – 5 soutěžních představení 

Předplatné skupiny „D,S,ZTP“: 300 Kč/osoba – 5 soutěžních představení 

Jednotlivé vstupné:       90 Kč/osoba 

Student, důchodce:       60 Kč/osoba 

 

Změna programu vyhrazena.  

 

       

        Marcela Přerovská 

       vedoucí MěKS Klicperův dům 

 

Chlumec nad Cidlinou 

6. září 2016 
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