
NĚKOLIK OTÁZEK PRO OLGU „HÁTU“ ŽELENSKOU 
Na konci listopadu (přesněji řečeno 25.10. – v den voleb ☺) uvedeme na prknech Sdruženého Klubu 

Rabštejn novou komedii Divadelní společnosti Háta s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli – Vztahy na 

úrovni. Je to první představení v rámci abonmá na rok 2013/14. Při této příležitosti jsem se 

principálky společnosti Háta zeptala na několik otázek, které by mohly naše čtenáře zajímat.  

Háta je u Kosteleckých občanů velmi dobře známá, ale o její historii se zde mnoho neví. Jak jste se 

vlastně dali dohromady? 

Háta vznikla vlastně náhodou v roce 1997, kdy jsme se s Mahulenou Bočanovou a Ivanou Andrlovou 

domluvily a osamostatnily z jiného divadelního projektu, kde jsme spolu 5 let působily. Nikdy bych 

neměla tolik odvahy, kdybych necítila velkou podporu od obou mých kamarádek. Půjčila jsem si 

peníze, oslovila kolegy, profesory a 22. února 1998 byla na světě komedie Malované milování.  

Jak často nyní hrajete, a kolik Vás vlastně je? 

Naší divadelní společností Háta prošlo za těch 15 let více než 60 herců a hrajeme měsíčně většinou 20 

– 25 představení. Přibližně jednou za rok dokážeme vyprodukovat nové představení.  Není to mnoho, 

ale snažíme se uržet si vysokou laťku. 

Po velice úspěšné komedii „Tři bratři v nesnázích“ k nám přijedete s novým představením „Vztahy 

na úrovni“. Proč zrovna Lukáš Vaculík v hlavní roli? 

Lukáš Vaculík je můj spolužák. Hráli jsme spolu asi před dvaceti lety v Divadle ABC. Poté se naše cesty 

rozešly. Po letech jsme se potkali – je to zhruba 2 roky zpět. A začala spolupráce. Pro mě je 

nejdůležitější, že se s Lukášem „máme rádi jako lidi“. 

Chcete něco vzkázat kosteleckým divákům? 

Jistě. Do Kostelce jezdíme velmi rádi již 15 let téměř každým rokem.  Od vzniku Háty.Hraje se nám 

zde velmi dobře s ohledem na vnímavé publikum a příjemnou atmosféru. Také se mi líbí posezení 

v restauraci s návštěvníky divadla na Rabštejně, ale nejvíce mě vždy dojímá k slzám, že lidé tleskají, 

když celý spolek Háta po vystoupení z budovy odchází.... 

 

Paní Olgu Želenskou jsem zastihla ve chvíli, kdy cestovala autem do Bratislavy na celovíkendové 

natáčení. Hned jak zaslechla, že se jedná o Kostelec nad Orlicí, doslova zajásala a v hlase bylo slyšet 

nadšení a radost. Velmi příjemné. Děkujeme. 

Za SK Rabštejn otázky kladla Marta Klimešová 

 


