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Mám rád tvrdou muziku i paličkování
Herec Milan Žďárský
má rád nohejbal,
šipky a houbaření.
Ze všeho nejvíce
však holduje tvrdým
kytarovým riffům.
Tomáš Libánek
Hradec Králové
Ať je to scéna Divadla Drak,
samoobsluha či královéhradecké lesy, herec Milan Žďárský je
neustále na jevišti. „Zrána často zamířím do lesa. Rozhlédnu
se, jestli mě někdo nevidí a začnu si zkoušet různé repliky.
Je třeba po dešti a já se můžu
stát i Ferdou mravencem,“ říká
herec, který letos v inscenaci
Pedrolínův sen odkryl i tvář
rozervaného rockera. Dnes
zarůstá vousem a má radost,
když v lese zavoní houby.
Jakpak se má herec Divadla Drak o prázdninách?
Jako školák. Užívám si je se
vším všudy. Koupání, návštěvy
babiček nebo houbaření s tátou. Klasické dětské prázdni- akord pohody. Volné chvíle tráví Milan Žďárský nejraději s kytarou. Když nemůže být na své chatě uprostřed přírody,
ny, jenom na tábor letos nepo- brnká si alespoň doma na chodbě. 
Foto 7/ Tomáš Kubelka
jedu.
slavnosti, které letos připadly domem číslo popisné dva. Hru
údolí, Rozkoš a na další báječbudeme zkoušet přímo na mísna 30. července.
Jezdíte na tábory?
ná místa. Nedaleko jsou Hořič- Prázdniny Milana
tě. Pokaždé je to velká legrace.
Samozřejmě jako vedoucí. ky s vyhlášenou hospodou, kde Žďárského
Předpokládám, že tam
Moje kamarádka Kateřina No- často stavějí cyklisté a výletníMimo to, že vás čeká
dojde na inscenaci Stvoření
votná pořádá na statku v Mečo- ci na svíčkovou a dobře vychla• Kolegové ho podezírají,
představení
s ochotníky,
světa?
vě, kousek od Babiččina údolí, zeného Krakonoše. Já mám
že po nocích tančí na
Ano, všechno se bude točit chystáte se s Divadlem Drak
tradiční dětský tábor s netra- ovšem nejraději tamní lidi.
pasece se špičatou čepicí
právě kolem této hry. Je to vel- také někam do zahraničí?
dičním programem. Ovšem le- Přestože je v Mečově jen několesním skřítkům.
Do prázdnin nám skočil
ká událost, na které se podílí
tos se místo tábora zúčastním lik domů, na akce, které místní
• 23. července zahraje na
řada lidí z okolí. Na Mečovské zájezd na Tchaj-wan, kam míhudebního představení Stvoře- pořádají, dokážou přitáhnout
Agressive Music festu
hudební slavnosti dokonce říme s představením Všechno
ní světa, které napsal Vlastimil i na tři stovky nadšenců.
v Pohoří. 30. července
pravidelně jezdí i držitelka lítá, co peří má. I když letíme
Klepáček z Červeného Kostelvystoupí na Mečovských
Thálie Markéta Tallerová z li- do Asie, je to, jako bychom
ce. Jsem na to hodně zvědavý,
To zní zajímavě.
hudebních slavnostech.
bereckého Divadla F. X. Šaldy, hostovali třeba v Třebechoviprotože prázdniny v Mečově
Založili obecně prospěšstejná milovnice paličkování cích. Odehrajeme jedno předmají pro mě zvláštní kouzlo.
nou společnost Z babiččina
stavení, otočíme se a vracíme
a folkloru jako já.
kapsáře. Pěstují tradiční venDo inscenace se může za- se zase domů. Už teď se těším
Čím je Mečov tak výji- kovské divadlo, scházejí se na průvodech. Vedle toho oživumečný?
vánoční zpěvy, bytová před- jí a rozvíjejí tradiční řemesla, pojit každý, kdo přijde den až budeme zpátky a vyrazím
Nepochybně je to skvělý tip stavení nebo se vyřádí zdo- jako je řezbářství nebo palič- předem, tedy 29. července, do Petrovic, kde se věnuji chana prázdninový výlet. Je odtud bením alegorických vozů při kování. Samostatnou kapito- na hlavní scénu Mečovského taření a kytaře.
 Pokračování na straně 10
krásný výhled na Babiččino recesistických prvomájových lou jsou Mečovské hudební divadla, což je dvoreček před

