
nostra daily

Setkání ve Strašecí 2010 Neděle 21. března

Kdo likviduje 
soubor 
Nazabití?
str. 3

Mařeni a 
Pařeny před 
soudem
str. 8

H. Franková 
byla zubní 
laborantka
str. 6

 

Mařeni a pařeny 
čelí žalobě!

První žaloba je tady! Dvorní fotograf pře-
hlídky žaluje divadelní soubor Mařeni a 
Pařeny. Poté, co soubor odtajnil inspiraci 
ke hře Elektronická kostka, kterou jsou 
skutečné příběhy studentů z gymnázia, 
podal M.Č. nečekaně žalobu. Poznal se 
totiž v jedné z postav a toto spojení ho 
silně urazilo. Jde o postavu studenta, 

který ve škole spí, nevnímá, anebo tam vůbec nechodí. Nejvíce 
ho ale naštvala scéna, kde se student na večírku nezřízeně opíjí 
rumem. M.Č. se ohrazuje tím, že v době studia pil výhradně vod-
ku. Naší redakci se poškozený svěřil, že gympl sice nenavštěvo-
val tak pravidelně, jak by bylo potřeba, ale rozhodně nesouhlasí 
s ostatními rysy postavy. Pro soubor bude velmi těžké se s tím 
vypořádat, protože M.Č. nepožaduje žádné finanční odškodnění. 
Pro odškodnění poškozeného musí soubor splnit dva požadavky 
– veřejně se omluvit a hlavně sehnat autentickou rekvizitu!   
                                                                                      -ewichs-

Daily program
10.00  Roztočená vrtule Slaný – Hameln
  NKC 
11.00  Nazabití Brandýs – Automat na přání
  Modrý sál ZUŠ

13.00 – 14.00 rozborový seminář
14.30  Divadlo Dagmar Karlovy Vary – Já, Holden
  inspirativní představení 
  NKC

cca 15.30 zakončení přehlídky a vyhlášení výsledků
  snad i překvapení NoStraDivadla
  NKC
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Ať je to tak, nebo tak, je jasné, že 
divadelní přehlídka znamená pro 
každého něco jiného. Představení, 
rozborové semináře, dílny, sezna-
mování se s novými lidmi. Pro mě 
je důležité být v pohodě a brát 
vše s nadhledem. Už jen proto, že 
jsem redaktorkou přehlídkového 
zpravodaje. Jsem ráda, když jde 
všechno hladce a bez problémů, 
ale sami asi víte, že takhle ideál-
ní to bývá jen málokdy. Největší 
odměnou pro novináře je, když se 
jeho články čtou a lidé o nich dis-
kutují. Stejně tak je to u divadla. 
Herci jsou rádi, když mají plný sál 

a po představení vznikají vášnivé 
debaty. Vždy je dobré slyšet kri-
tiku, aby se člověk poučil a pro-
příště se vyvaroval chyb. Proto se 
nebojte hodnocení (které samo-
zřejmě nemusí být záporné!) 
Hlavně to vás totiž může posu-
nout dál ve vašem snažení. Do 
třetího dne přehlídky se pořádně 
usmívejte a užijte si ten poslední 
den. I když je posledním. Ale jen 
pro tentokrát. Doufám, že se příš-
tí rok sejdeme se stejným nad-
šením, novými nápady a zase o 
něco zkušenější.
                  Eva Wichsová

Úvodník

PRACHY PRACHY PRACHY
hudba: Abba
text: Martina Tothová

1. Dřu celou noc a celý den,
jen platím účty, platím všem.
To je zlé!
A nikdy mi už nezbyde
ani koruna jen pro mě.
No to né!
A tak sním o světě bez práce,
žít jak v bavlnce vedle boháče,
jen tak bych si užívala,
tančila, nepracovala…

R: Prachy, prachy, prachy, 
samý prachy,
prachy nostrachy.

Prachy, prachy, prachy,
žádný strachy,
prachy nostrachy.
A-haaa, co bych mohla mít,
kdybych měla tyhle prachy,
prachy nostrachy.

2. Však najít muže se jměním,
co každý večer o něm sním,
to je zlé!
A navíc všichni boháči
jsou škarední či ženáči,
no to né!
A tak dnes má cesta začíná 
do zářícího casina,
tam šťastný los mi vyplní
můj život tolik vysněný.
R:

píseň dne
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Bylo toho urči-
tě víc. Ale nejví-
ce mě asi zaujal 
výlet do Lužné. 
Bylo to zajíma-
vé a netradiční.
Žaneta 
Nováková

Nejvíce se mi 
líbilo první předt-
svaení. Bylo to 
udělané jedno-
duše, moderně 
a bylo to srozu-
mitelné. Skvělé 
herecké výkony 
a humor nechy-
běly.
Hana
Luzumová

To, že jsme tu 
zůstali. Byli jsme 
tak líní, že jsme 
neodjeli. Ale urči-
tě toho nelituju.
Petra 
Krušinová

Nejvíce se mi líbila 
dílna. Bylo to neu-
věřitelně zajímavé, 
protože jsme se na 
divadlo dívali z úplně 
nového pohledu. Měli 
jsme tam herečku, 
která nám ukazovala, 
jak máme hrát komic-
ky. Zezačátku nám to 
vůbec nešlo a zjistili 
jsme, že hrát divadlo 
není zas taková sran-
da.   
Blanka Petráková

anketa
Co se vám dnes nejvíce líbilo a proč?

fotoromán
„Vyhla-
šuji 
honit-
bu za 
pokla-
dem!“

Honitba 
začala! 
Jelo se 
vlakem...
...busem 

Odvážlivci 
skočili do 
bobu...
...skočili 
na lyžích!

A když 
všichni 
dojeli do 
cíle...

...poklad 
ZMIZEL!



Setkání s hanou frankovou

Které setkání vás 
v životě velmi ovliv-
nilo? 
Nejvíce mě ovlivnilo 
setkání s maminkou, 
tatínkem, babičkou, 
dědečkem. To je první, 
co mě napadá. Moje 
setkání s rodinou mě 
ovlivnilo lidsky. 
Jaký byl váš dětský 
sen? Chtěla jste se 
věnovat divadlu už 
odmala?
Chtěla jsem být paní 
učitelkou a to se mi i 
napůl splnilo, protože 
jsem pedagog drama-
tické výchovy.

Co považujete za 
svůj největší životní 
úspěch?
Už toho mám hodně 
za sebou, abych mohla 
jmenovat jeden. Ale asi 
to mám spojené s dět-
mi. Zvládla jsem porodit 
a vychovat tři děti.
Jaký byl váš největší 
průšvih na střední 
škole?
Ve třeťáku jsem tele-
fonicky oznámila 
mamince, že bych 
ráda ukončila studium 
zubního laboranta, 
a že odcházím učit 
dramatickou výchovu 
do lidušky do Ostrova. 
Ten den 3. května měla 
maminka narozeniny 
a myslela si, že jí chci 
popřát. Za hodinu přijeli 
a samozřejmě jsem na 
škole zůstala a odmatu-
rovala a dokonce jsem 
tu zubařinu dva roky 
dělala.
Co nesmí divadlu 
chybět, aby bylo 
mladé?

Svoboda.
Co nesmí chybět 
vám, abyste zůstala 
mladá?
Svoboda.
Co je pro vás 
na Setkání, popř. 
jiných divadelních 
přehlídkách, nejvíce 
obohacující?
To setkání. Různost 
pohledů.
Co byste naopak 
na přehlídce raději 
vynechala?
Spaní v tělocvičnách.
Co to podle vás 
znamená být členem 
lektorského sboru? 
Docela těžkou celoden-
ní soustředěnost.
Jaké je vaše životní 
motto?
Nemám. Radši se neří-
dím nějakým mottem, 
abych se nezklamala.

 „chtěla jsem 
být učitelka“
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dnes hrají

Nazabití - Automat na přání
Kdo likviduje členy souboru NAZABITÍ? Když jsme 
hráli poprvé na Prima Setkání, bylo nás sedm. 
Když jsme hráli podruhé, už nás bylo jen pět. A 
letos – tři. (Takže se dá očekávat v příštím roce 
divadlo jednoho herce?)
A co vůbec se třemi ženskými? Není to trochu „na 
zabití“ shánět pro ně hru? Ještě že nás z louže 
vytáhla členka souboru Tereza Žluvová, která na-
psala příběh o třech sestrách (pan Čechov snad 
promine, pan Werich doufejme taktéž) o automa-

tu, který plní přání. Že byste také takový chtěli? Pak se musíte pozorně dívat 
kolem sebe. Bohužel ho v té záplavě herních automatů, automatů na jízdenky, 
na kávu, na oplatky, limonády, květiny a já nevím co ještě, snadno přehlédnete. 
Ovšem když už ho najdete, tak to bude snadné. Nebo snad ne?
Nejoblíbenější píseň členů souboru: Santa Baby  (Santa Vivat!)

Roztočená Vrtule Slaný - Hameln
Inscenace vychází z různých pověstí o městě 
Hameln. Vznikala na základě improvizací a drama-
tických cvičení. Představení využívá různé divadelní 
prostředky – masky, pohyb, světlo a celé ho dopro-
vází živá hudba na elektrickou a basovou kytaru.
Nadšenci a fandové divadelního umění z 3. ZŠ ve 
Slaném založili v roce 1994 vlastní divadelní sou-
bor, který má od roku 1997 vlastní domovskou scé-
nu – klub BUNGR. Zakladatelem byl režisér a uči-

tel Jiří Rezek. Hlavní rekvizitou v divadelní hře Malý princ byla vrtule letadla. A 
právě od této rekvizity se odvíjí název našeho amatérského souboru – VRTULE.
V roce 2000 se divadelní soubor Vrtule rozdělil na tři části - nejmladší dostali přívlastek 
Hladká, starší Roztočená a ti nejstarší Vrásčitá. Po jedenácti letech vedení DS Vrtule 
převzala Kateřina Rezková - učitelka a studentka katedry výchovné dramatiky Damu.
Nejoblíbenější píseň členů souboru: Vzhůru k výškám - H. Vondráčková

Divadlo Dagmar - Já, Holden
INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ

Já, Holden. Na motivy z knihy J.D.Salingera “Kdo chytá v žitě”.
Divadlo Dagmar vzniklo jako otevřené společenství profesionálních divadelních 
umělců na podzim r. 1993 kolem režiséra Michala Przebindy. Pod hlavičkou 
Divadla Dagmar pracuje Studio Divadla Dagmar (složené zejména ze studentů 
karlovarských středních škol) a Dětské studio dramatické výchovy.
Název divadla je vzat z repliky Augusta Strindberga z Enquistovy Noci tribádek 
– z první inscenace Divadla Dagmar: “...tahle zavšivená blechárna, Divadlo Dag-
mar je moje jediná naděje...” – a platí to pořád. 

Protože je neděle, máme 
víc času. Protože je nedě-
le, máme kruhy pod oči-
ma. Protože je neděle, je 
nám smutněji. Protože je 
neděle, loučíme se s vámi 
a těšíme se na příští rok. 
Vaše redakce.

protože je neděle...
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Já vím, že ty jsi taková stálá divačka, proč se 
na přehlídku vracíš?
Vracím se, protože mě to zajímá, ty představení.
Které představení si nejvíc pamatuješ, které 
ti nejvíc utkvělo v paměti?
Já nevím, tak třeba Mrtvá nevěsta.
Na co ses letos nejvíc těšila?
No, já jsem se těšila prostě na ty představení, jaký 

budou, jestli budou lepší než loni a tak.
Jak trávíš ty chvíle volna mezi představeními?
Nevím … (smích) … asi jdu domů.

setkání s divačkou

Jedna herečka se právě svěřuje druhé se svou 
vášnivou láskou k jakémusi Rogerovi. Jenom 
však dořekla větu, zaznělo: „Jo, dobrý, teď to 
zkusíme ještě jednou a energičtěji. Zkuste, aby 
ty kontrasty byly co největší!“ - „Představuji si 
ho nahého, ale nic to se mnou nedělá.“
Nebojte, nejsme na natáčení pornofilmu, to 
jenom účastníci dílen pod vedením Daniely Šte-

ruské tvoří komedii. Zpočátku jsou herci poněkud rozpačití, ovšem pří-
tomnost Dančy brzy způsobí u každého, kdo je poblíž, nevratnou mutaci 
genetického kódu, po které komediální geny vyplavou na povrch. Co se 
stane se vzniklými jedinci po vypuštění do volné přírody prozatím není 
známo, předpokládá se však, že se dokáží bez problému zařadit do běž-
né společnosti, pouze zůstává předmětem výzkumu, zda jsou schopni 
dalšího rozmnožování.
Po této terapii, trvající devadesát minut, jsou 
již všichni připraveni bavit redaktory na povel. 
Krátký test potvrzuje úspěch a účastníci se ode-
bírají na další představení.
Důležité postřehy z dílen - při prodeji horkých 
párků je třeba dávat si pozor na hlas - na kaž-
dou figuru se dá jít více způsoby - intonace dělá 
hodně a střevíce se nosí na nohou.

dílna s dančou šteruskou
No to jste tedy opravdu blázni, stejně jako my.
Takové je poselství Autoskeptiků, hry od dvou pro mnohé.
Divadelní duo ToŤ, které si stálí návštěvníci přehlídky již pama-
tují nejen z jejich působení v souboru Časumálo, ale zejména 
z jejich loňské hry Mrazák, která byla diváky i kritikou přija-
ta kladně, se rozhodlo nepřerušovat tradici a opět připravilo 
nenáročnou komedii o dvojici mladíků s nejasnou sexuální ori-
entací, kteří spolu žijí v jednom menším bytě. Po sérii výher v 
loterii se však od základu změní jejich vztah …

… K autům. Ze dřive nenáviděného dopravního zabijáka se stává nový smysl života a oba 
přátelé odjíždějí na Havaj jezdit rallye.
My v redakci se přiznáváme k nekritickému obdivu, který v nás tito mladí herečtí part-
neři vzbuzují, neboť jejich charisma prochází nejenom mezi jevištěm a hledištěm, nýbrž 
volně plyne i skrz podlahu Modrého sálu až do místnosti č. 12, kde píši tyto řádky. Zdařile 
provedené spojení děje na jevišti s hudbou, vtipy vycházející jak z textu, tak i ze situace 
a pohledy, které po sobě oba hází přebíjí i chvilkovou monotónnost jednotlivých situací a 
překvapivý závěr si zkrátka musí dobýt každé dívčí srdce.

Autoskeptici
Osobní charisma protagonistů, dobré 
partnerské vnímání.
Jistá monotónnost ve vývoji děje.
Proč hrdinové příběhu v závěru zcela 
změnili svůj vztah k životu?
Chybí řád v práci s rekvizitou.
Škorpil Intelektual show & Partneři 
s.r.o
Soustředěná herecká práce, bytí v situ-
aci opřené o vnitřní energii.
Nekonvenční výpověď o člověku a vzta-
zích mezi mužem a ženou.

Ne zcela zřetelná významová stavba v části On a Ona včet-
ně divadelně nedůrazného zakončení.
Vagón Vagónovič
Zajímavé, ale ne zcela využité místo pro Site Specific 
Performance.`Ne zcela srozumitelný vztah mezi důvodem 
cesty, cestou a příhodami v Moskvě.
Vtipně režijně i herecky vystavěné jednotlivé gagy.
Absurdita jako jediné téma?
Ofélie: Čas na lásku
Problémy se srozumitelností děje a motivací postav.
Zbytečně doslovná vulgarita v akcích.
Funkce dvou komiků v inscenaci?
Ona a On se stěhují aneb Vstříc světlým bytům
Výborná hlasová interpretace. Jednotvárná dynamika a temporytmus. Není jasné, zda 
se jedná o příběh jedné či více dvojic.

Řídíte? Ano? Vážně?

lektorské glosy


