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Pornografie?

10.00 - 10.40: Všechno o ženách (Explodo, SPŠS a OA Kladno), NKC
11.00 - 11.45: Jessie a Morgiana (KOnec STanice, Brandýs nad Labem), MS
12.00 - 12.25: OH aneb bude Naseto? (DS Scéna Kralupy nad Vltavou), NKC
13.30 - 14.45: Rozborový seminář + Dílny, Koncertní sál č.3 ZUŠ + učebny ZUŠ
15.00 - 16.15: Prodaná nevěsta (Komorní studio Áčko Benešov), NKC
16.30 - 16.45: Ale ty večery... (Zazelena utržená Nové Strašecí), MS
17.00 - 18.30: Dílny, učebny ZUŠ
18.30 - 19.45: Rozborový seminář, Koncertní sál č.3 ZUŠ
20.00 - 21.00: HaHaMlet aneb K úspěchu přes mrtvoly (Nula morčat Čerčany),NKC 
21.30: Rozborový seminář, Koncertní sál č.3 ZUŠ



Archeologie na přehlídce?

Letošní prima setkání bude v dobrodružném duchu, 
alespoň to tak zatím vypadá. Přesvědčil nás o tom 
úvodní parakotoul Indiana Jonese, doufáme tedy, že to 
nebyl poslední uchvacující prvek a těšíme se na další 
překvapení. Jak jsme se dozvěděli v soukromém inter-

view s představitelem legendárního dobrodruha, tvůrci 
úvodních skečů se do poslední chvíle obávali, že se jim 
nepodaří přeskočit vysokou laťku, kterou si nastavili 
loňským uváděním. Zatím to ale vypadá slibně, nechme 
se tedy překvapit příštími dny.

strana 2



strana 3

Z tvorby tajemného básníka...

Když jsme oslovili dosud neznámého, avšak velmi 
nadějného básníka Týpýho, byl tak laskav a poskytl nám 
část své sbírky. Nyní se můžete potěšit jeho dílem i vy. 
Možná vás inspiruje k vaší soukromé tvorbě, kterou rádi 
otiskneme na stránkách tohoto časopisu.

Jaro

Noci dlouhé, tuhý mráz
odcházejí od nás zas.
Jarní slunce noci krátí,
úsměv na tváře nám vrátí.
Teplý vánek odvál mráz,
místo hvězdy mne budí jas.
Buď sbohem zimo,
Začal nový rok
a do rána uděláme
další smělý krok.

Za oknem

Světlo proudí oknem do 
místnosti,
já užívám jej do sytosti,
vždyť kolikrát za den
podívám se tam ven,
kde cizí, nepřátelský svět
kde dávno pošel květen
a voda změnila se v jed?
Je jenom teď,
pouhý okamžik a světlo 
zmizí v tmách

Podzimní drak

Kolem barvy mědi, zlata
pouští dětem draka táta.
Mocný drak si nebem letí,
křičí staří, křičí děti.
Leť dál, dráčku, leť,
obleť celý svět!

Vychází slunce

Vychází slunce, no tak 
vstávej!   
Vychází slunce, tak se us-
mívej!
Vychází slunce, už nebude 
ouvej.
Vychází slunce, zapěj si a 
hrej!
Vychází slunce, no tak se 
usměj!
Zítra už možná nevyjde…



MO aneb HLAS Z LIDU

Rozbor se zvrhl v lynčování

   Ahoj, chci se vám nejdřív ze všeho představit, jsem 
hlas z lidu, který asi sami brzo odhalíte, budete-li chtít. 
Jsem především subjektivní a provokativní – to říkám 
předem.
   V dnešním čísle bych se chtěl zabývat rozborem 
představení. Docela zásadně nesouhlasím s výroky 
porotců, hlavně s jejich přístupem k rozboru. Sice jsme 
na postupové přehlídce, ale to neznamená, že mezi 
porotou a herci bude vládnout nevraživost. Rozbor je tu 
přece od toho, abychom si podiskutovali o tom, co jsme 
viděli a ne od toho, abychom z něj všichni odcházeli 
naštvaní a znechucení, se zkaženou radostí z ode-
hraného představení. 

koukám do užaslých tváří
a říkám si

taková silná slova?
když hvězdy září 

a nebe temné jak eben odráží 
stavy našich duší

   Abych se vyjádřil k prvnímu představení, které jsme 
měli možnost vidět – pro mě bylo představení srozu-
mitelné, jednotlivé příběhy jsem vnímal jako celek. 
Občas jsem měl spíše dojem, že porotci trochu nesle-
dovali děj na jevišti, a proto jim ucházely některé de-
taily. 
   Lidi, prostě interpretujte, dokonce i čajík si dejte! (A 
nenechte si zkazit náladu.)
   A teď? Nangijala. Nepochopím zbytečné odbíhání od 
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hlavního tématu k nepodstatným detailům, které stojí 
maximálně za dvě slova. Zbytečně to rozplyzává celý ro-
zbor do ztracena a motáme se v kruhu. Možná by nebylo 
na škodu připomenout si přehlídku Nadělení v Brně a 
skvělou diskuzi, kterou nám tam nabídli. S jistou nostal-
gií vzpomínám, jak jsme se tehdy aktivně účastnili roz-
boru, který měl smysl, řád a vládla v něm demokracie. 

SLÁVA ČTVRTKÁM SE SYMBOLY, PRYČ S KRITIKOU BEZ 
POCHVALY.

 - mo - 
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Jak vidíme...

...představení A ven!

Včerejší večer jsme okamžitě po zahájení přehlídky měli 
možnost shlédnout představení souboru Časumálo A ven!. 
S časem, který postupně plynul s představením jsme nahl-
édli do obrazů společnosti námi nenáviděnými Rusy. Říkejte 
si, že třeba jsou Rusové nehumorní. Ale v podání souboru 
nás přesvědčují o opaku. I z odezvy publika to bylo patrné. 
Troufám si říci, že i přes jistou zdlouhavost naši pražští 
kamarádi předvedli výkon hodný zanesení do kronik přehlídky. 
Ale musím také podotknout, jelikož jsem toto představení 
viděl již dvakrát, že nějaká ta palmička jim tam vyrašila. Však 
kdo z nás je bezchybným zahradníkem, že? Některé „hlášky“ 
z představení se ovšem stávají nesmrtelnými. 
„Jasně, interpretuj!“. 
Humorem k zdravějším zítřkům! A prosím, ponechejte  si to 
jako takové malé „tajemství“
PS: Nedivím se, že tam pijí tolik čaje, když to pijí z tak 
malých hrnečků.

... se členem divadelního klubu Časumálo

S dotyčnou osobou jsme se sešli v krasném čase, totiž  ve  
2:16 ráno dne 17. března. Hvězdy svítily, okolí bylo tiché a 
my se třásli zimou. Přesto jsme získali odpovědi na pár našich 
otázek.

Vítáme tě u nás ve Strašecí, jak probíhala vaše cesta?
Cesta probíhala bez problémů, máme všechny zavazadla, 
který jsme měli mít. Dokonce jsme měli i všechny rekvizity, 
což se málokdy stane. 

Interview s ...
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A jaký byl váš první pocit, když jste vystoupili z auto-
busu a uviděli jste naše malebné městečko?
Nevěděla jsem, kde vás najít, ale hrozně jsem se na vás 
těšila.

To jsme rádi, my jsme se taky moc těšili. A jaký máte 
pocit z odehraného představení?
Rozporuplnej, mně se hrálo dobře, ale diváci byli takoví mrtví, 
což mě vždycky zamrzí.

Myslíš si, že to bylo tim, že byli uavení z dlouhého dne a 
nebo byli myšlenkama jinde?
Myslím, že ještě nebyli na to tak naladěný a ani my jsme 
nebyli tak uplně naladěný, asi jsme to nedokázali tak úplně 
předat a oni to nedokázali tak úplně přijmout.

Doslechli jsme se, že vám chyběli členové?
Chyběli, dva. Jedna nám to odřekla až včera (pátek) v 
poledne, takže to bylo docela narychlo.

Jak se ti líbil rozbor?
Letošní porota je mi sympatická, už se nám stalo,že někde 
byli nepříjemní. Letos to tak není, myslím, že k tomu, co říkají 
mají důvod a je to jejich názor, určitě toho hodně o divadle 
vědí. Jenom mi na rozboru vadí, že se do diskuze nepřipojují 
taky diváci, i když se porotci ptají, jestli k tomu někdo chce 
něco říct. Ráda bych znala názor  i někoho jiného.

Má váš soubor nějakou ideologii? Říkali jste, že se 
všichni cítíte trochu jako takoví outsideři, je zajímávý, 
že to řeknete takhle naplno. Řekneš nám ještě něco o 
vás?
Tak…asi to, že i když to někdy mezi náma není uplně perfekt-
ní, tak si myslím, že jeden za druhýho dokážeme bojovat. A 

když ne jeden za druhýho, tak jeden za celej 
soubor. 

pokračování na straně 8
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Máte už nějaké plány, jak byste chtěli strávit volný čas 
tady ve Strašecí? 
(smích)
Toho volnýho času zas tolik nebude, ne? Každopádně chceme 
jít na kafe se starými známými.

To určitě stihnete, je to přeci jeden z důležitých smyslů 
Prima setkání. A jakej je podle tebe smysl světa?
Pro mě je teď ve tři ráno největší smysl světa jít si lehnout.

To je hezky řečeno. Tak my už tě nebudeme trápit, 
děkujeme ti a dobrou noc.

Poznámka redakce: Text nepodlehl cenzuře pro zachování 
autenticity.

6. Co je to mizanscéna? 
a) Scéna, která má tu přednost, že může ve vteřině zmizet.
b) Scéna připravená pro hru Misantrop.
c) Grafické znázornění toho, co je obsahem jednání.

7. Anton Pavlovič Čechov je autorem řady 
vynikajících děl, ovšem jeho původní povolání 
bylo? 
a) herec 
b) lékař 
c) učitel

8. Jaký je rozdíl mezi pojmy „comoedia palliata“ 
a „comoedia togata“? 
a) žádný, první je řecké a druhé latinské označení hry, kde vystupují 
neurozené postavy.
b) označení „comoedia palliata“ znamená, že se v antické hře pro-
línají jak řecké, tak i římské prvky, zatímco označení „comoedia 
togata“ se používá pouze pro hry, kde se objevují pouze prvky 
pořímštěné. 
c) žádný, první je řecké a druhé latinské označení hry, která obsa-
huje náboženské prvky.

soutěž
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9. Jak se jmenovali zakladatelé Moskevského akademického 
uměleckého divadla (MCHAT)? 
a) Konstantin Sergejevič Stanislavskij a Vladimir Ivanovič 
Němirovič-Dančenko
b) Konstantin Sergejevič Stanislavskij a Leopold Antonovič 
Suleržickij
c) Konstantin Sergejevič Stanislavskij a Leonid Andrejevič Gajev

10. Jak se jmenuje představení Těšínského divadla, ve 
kterém čeští a polští herci a herečky zpívají písně Jaromíra 
Nohavici? 
a) Těšín / Cieszyn 
b) Těšínské niebo / Cieszyńskie nebe
c) Těšínská Olza / Cieszyńskia Olše

správné odpovědi na včerejší otázky:

1. Co jsou to interludia?
a) Krátké frašky, které se předváděly mezi jednotlivými jed-
náními vážných her. 

2. Ve kterém pražském divadle se konala světová 
premiéra Mozartovy opery Don Giovanni? 
a) Nosticovo (Stavovské) divadlo 

3. Jak se jmenovala první hra A.P.Čechova, uvedená 
v Moskevském akademickém uměleckém divadle 
(MCHAT)?
b) Racek 

4. V jaké hře uvedené divadlem Na Fidlovačce se jako 
hlavní postavy objevují jména Nikola a Eržika?
b) Balada pro banditu 

5. V jaké hře vystupuje Mackie Messer?
c) Třígrošová opera
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Reklama

Jistě jste si všimli, že zde máme alternativu pro ty, kteří 
nechtějí jenom pasivně shlížet výkony druhých, ale 
chtějí se sami aktivně zapojit a zlepšovat se. Pro takové 
máme připraveny zajímavé dílny. A co vám tedy letošní 
ročník nabídne? 

Herec a multimediální divadlo - vede Daniela 
Šteruská

Zajímáte se o poslední vývoj divadla? Zajímají vás nové 
trendy kombinující klasické divadlo s nejmodernějšími 
technickými prostředky? Potom je pro vás tato dílna 
jako stvořená. Dílnu vede osoba se zkušenosti s realizací 
takového představení a tudíž vám může nabídnout neo-
cenitelné rady a poznatky.

Herec a realita - vede Martina Tothová
Tajemstvím opředená lektorka i dílna určená pro ty, kteří 
se nebojí záhad a budou za to odměněni
zvláštním zážitkem a možná odhalí i tajemství samot-
ného herce a reality. 

Znáš dobře svoji roli? (role pohledem psychologa) 
- vede Lenka Vávrová

Zajímá vás, co se právě honí halvou hlavní postavě? Ch-
cete pochopit, jak Vaše postava myslí a 
jaká má přání? Naše psycholožka nabízí vysvětlení a 
možnost proniknout postavám tzv. pod kůži.

Výběr je tedy bohatý, tak již déle neváhejte a zúčastněte 
se i vy!
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A kdy příjde ta 
pornografie???



Prima setkání 2007

krajské kolo postupové přehlídky studentského a 
experimentujícího divadla

pořádá:

divadlo Mařeni a Pařeny 
při SRPDŠ Gymnázia 

J.A.Komenského Nové Strašecí 
ve spolupráci se ZUŠ Nové 

Strašecí, NoStraDivadlem a 
městem Nové Strašecí

redakce:

Tereza Červinková, Dalia Moudrá, 
Lucie Siskosová, Tomáš Přibyl, 

Radek Stöber
+ Mařeni a Pařeny

www.nostradivadlo.com

fotograf:

Martin Biroš

ilustrace:

Jeník Biroš


