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Daily program
10.00  Duo Toť Pha - Autoskeptici
  Modrý sál ZUŠ

10.30  D.S. Antonín – Intelektual show + Partneři s.r.o.
  NKC

11.30   cesta busem do Lužné  do železničního muzea
12.00  V.A.D. Kladno – Vagón Vagónovič
  železniční muzeum Lužná
12.30  cesta busem zpět

14.00 – 15.30  dílny pro účastníky
15.45  Divadlo potrvá – Ofélie: Čas na lásku
  Modrý sál ZUŠ

17.00 – 18.30 rozborový seminář (dopolední představení)
19.30  Afinteatre -  Ona&On (4) se stěhují aneb 
  Vstříc světlým bytům
  NKC

21.30  rozborový seminář (odpolední a večerní představení)
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Redakce: Martina Tothová, Eva Wichsová, Jonáš Vidra. Fotograf: Martin Černý
Protivných rámečků v InDesignu nás zbavil: Marek Štěpánek
Uzávěrka: 20.3.2010 ve 5.01. Vychází 20.3. v 10.00.

V redakci 
se paří až 
do rána!
Dnes v 
ranních 
hodinách 
byli při-
voláni 
nezná-

mou osobou příslušníci městské 
policie do redakce Daily kvůli 
podezření z konzumace alkoholu 
a omamných látek. Dle zdroje 
NoStra Daily skutečně k toxi-
komanii v prostorách učebny 

č. 12 docházelo a zřejmě stále 
dochází, a to pod vedením osoby 
M. V. známého pod přezdívkou 
„Svačinář.“ Navíc dle našeho 
informátora podává návykové 
látky i mladistvým z konkurenční 
videoredakce a také z řad uva-
děčů, což je zřejmě i důvod, proč 
včerejší uvádění vypadalo tak, 
jak vypadalo. Redakce svorně 
doufá, že řádění řečeného Sva-
čináře se nepodepíše na kvalitě 
článků, která bude jako vždy 
zcela maximální.
                                      -jesus-

policie v redakci
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Chtěla bych si 
zahrát Don Juana, 
protože mě tahle 
postava vždy fasci-
novala. Jak to uměl 
se ženskýma a tak. 
Takže bych chtěla 
zkusit tuto roli v 
ženském podání.
Lucie Cvanová

Negativní. Třeba 
macechu v Popelce, 
abych si vybouřila 
svoje špatné emo-
ce. Nebo ne. Chtěla 
bych být královna. 
Vím, že neexistuje 
ideální muž, proto 
bych ve svém krá-
lovství chtěla mít 
mužů několik. Kaž-
dý by byl dobrý na 
něco jiného. Šikovný 
kuchař, zahradník…
Lenka Vávrová

Modela. Chtěl bych 
být model, protože 
jsem se proto nar-
odil.
Ondřej Zais

Už jsem si ji zahrál. 
Radúze. Tu postavu 
chápu, rozumím si 
s ní a mám jí rád.
Vašek Tomášek

Den druhý začíná, přehlídka je 
v plném proudu, tak se držte, ať 
vás to nestrhne, neboť v záplavě 
divadla byste se mohli snadno 
utopit. Ale nebojte, záchranná síť 
v podobě organizátorů (viz strany 
4 a 5 včerejšího čísla) a redaktorů 
(v tomto výtisku) je stále připra-
vena pomoci, ať už potřebujete 
nastavit světla v sále či poradit, 
kde se dobře najíst. Najdete nás 
vždy někde poblíž, hledejte rychle 
se pohybující postavy se zoufalý-
mi výrazy ve tvářích.
Role redaktora je vůbec práce 
zodpovědná, musí vás informovat 
o událostech pravdivě, protože 

jinak mu to Iva omlátí o hlavu. Ne, 
že bych s tím měl problémy, já 
nikdy nelžu, a když už, tak jenom 
v článku na poslední straně, ale 
často mám na srdci a na klávesni-
ci tolik, že při pokusu o překotné 
vyjádření svých myšlenek nedojdu 
pochopení a vzniklý kec se pak 
snadno může rozšířit mezi nevě-
domou veřejnost.
Jindy zase nemám na srdci nic.
Přeji vám mnoho inspirace do 
vašich projektů a ať vždy víte, 
o čem hrát.
                                 Jonáš Vidra

Úvodník

JAN Z LIPAN
hudba i text: Martina Tothová

Jan z Lipan, 
to na něm stojí dějiny, 
Jan z Lipan, 
zdobí ho slova a činy, 
Jan z Lipan,
nemaje zbraně za pasem, 
Jan z Lipan
teď přichází za námi – sem.
/: Jan z Lipan :/

R: Jan z Lipan, 
může to být jen on, 
teď přichází a hned milion
bolavých strastí a starostí
tě rázem úplně opustí. 

/: Jan z Lipan :/

Jan z Lipan
vždy, za každého počasí, 
Jan z Lipan 
rozvíjí svět jen do krásy, 
Jan z Lipan, 
ctná skromnost, žádné sobectví,
Jan z Lipan, 
račte ho poznat teď i vy.
/: Jan z Lipan :/

R: Jan z Lipan, 
může to být jen on,
teď přichází a hned milion
bolavých strastí a starostí
tě rázem úplně opustí. 

píseň dne

anketa
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Jakou roli byste si chtěli zahrát ve svém životě a proč?

Vítám odbornou porotu!

Volba 
NoStra 
Star 
začala!

Mezi mnoha 
kandidáty bylo 
mnoho naděj-
ných tváří. 
Sliby se jen 
hrnuly... Snížím daně! Nezklamu!

Mezi 
voliči 
pano-
valo 
napě-
tí...

Já volím jedině Pospu! Má NoStraStar jsi ty. Pravá NoStraStar 2010

fotoromán
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Co se ti vybaví, když se řekne (Prima) Setkání 
ve Strašecí?
Fajnový dny plný nejen divadla, ale i lidí schopnejch 
dávat většinou víc než brát a to mi hodně přináší.
Nevíš náhodou, který ročník přehlídky se letos 
koná?
To si každej může vygůglit a v tomhle případě neni 

podstatnej počet ročníků, ale to, že Setkání pořád spřízněný lidi přitahu-
je.
Proč se na přehlídku každoročně vracíš?
Nejvíc kvůli atmosféře, která, jak někdy v minulosti trefně poznamenal 
herec a právník Václav Stiber, vrací roky.
Přijedeš i letos?
I když nemůžu strávit na Setkání letos tolik času, jak bych si sám přál, 
přijedu na několik představení mezi mými směnami na dráze.
Co ti ten víkend přináší?
Přináší mi vždycky přinejmenším inspirace i povzbuzení do všedních dnů 
života, kde jsme herci my ostatní, jen se někdy nějak ztrácí režisér.
Které představení ti za ta léta utkvělo v paměti nejvíc? Které se 
ti nejvíc líbilo?
Vzpomínám na několik inscenací, ale už se mi trochu vytratily všechny 
ty konkrétní názvy, někdy je to ale tak výjimečný, že se divím, proč se ty 
kusy neprosadí i někde, třebas na větší scéně. Vedle pokusů o absurdno, 
improvizaci, snahy o vypovězení svojí velký pravdy divákům mi utkvěly 
i kusy poetický, někdy pohádkový, ale i nesmyslný, ze kterejch šlo vždy 
kus radosti – asi nejsem tak moc náročnej divák?
Pamatuješ si nějakou příhodu, která se ti na Setkání stala?
Nemám žádnou výraznou příhodu, nicméně z každýho Setkání mám 
takovou příjemnou mozaiku menších zážitků, nic mimořádnýho nějak 
neočekávám.
Máš pro čtenáře nějaký tip, jak strávit tu spoustu volného času 
mezi představeními, dílnami a semináři?
Když to počasí dovolí, rád vycházím za Strašecí a odpoutám se na chvíli 
rád od lidí a dějů, nechám chvíli mluvit a hrát na moje smysly jen příro-
du.
Je něco, co bys chtěl účastníkům přehlídky vzkázat?
Chtěl bych všem, kdož se Setkání zúčastní, říct, že způsob jakým tráví 
svůj volnej čas je asi to nejlepší co můžou udělat a přeju jim, ať jejich 
nadšení pro divadlo z nich jen tak nevyprchá!

setkání s divákem dnes hrají
Autoskeptici

Divadelní duo ToŤ Praha
Divadelní duo ToŤ vnáší do svých her 
tolik autorské stránky, že i postavy jsou 
sami autoři a autoři se stávají posta-
vami. Dva lidé v souboru zastáva-
jí veškerou funkci divadelního souboru 
– autoři textu, dramaturgové, režiséři, scé-
nografové i herci. Při nové divadelní hře 

Autoskeptici zažijete zběsilou jízdu plnou nebezpečí a stra-
chu o život s jedním milionem korun v kufru. A nebo ne?
Nejoblíbenější píseň členů souboru: Pověste ho vejš

D.S. Antonín
Intelektual show + Partneři s.r.o.

SKORPIL INTELEKTUAL SHOW  
 Svět pod nemilosrdným pohledem 
intelektuála Jakuba Škorpila. 
PARTNEŘI.CZ
On a Ona. Blbec a kráva. Panorama 
manželského života ve dvaceti minu-

tách. 
Antonín D.S. je pražský amatérský divadelní soubor vzniklý v lednu 
2005 na základech Kulturně divadelního spolku Puchmajer. Anto-
nín D.S. se věnuje výhradně vlastní, autorské tvorbě - a to buď v 
podobě činoherně - hudebních pásem (intelektuálních veselic), 
kratších her nebo celovečerních inscenací. Vystupuje pravidelně 
jednou měsíčně v pražském malostranském klubu Rubín. Poetika 
souboru je orientována na drsný, černý humor; Antonín D.S. se ve 
svých inscenacích neštítí naprosto ničeho, jeho cílem je diváka od 
první minuty uvrhnout do takové nejistoty, aby si jednou provždy 
pamatoval, že divadelní kumšt – o životě ani nemluvě - neni žád-
ný peříčko.
Nejoblíbenější píseň členů souboru: Housemartins – Caravan of 
Love
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Divadlo Potrvá
Ofélie: Čas na lásku

Hamlet, Horacio a hlavně, jedině a přede-
vším Ofélie. Svět je plný komiků, ale nako-
nec se stejně nebude nikdo smát. Anebo 
možná přece jen?
Divadlo POTRVÁ vzniklo v lednu 2006 jako 
amatérské sdružení studentů pražských 
vysokých škol. Jádro divadelního souboru 
je tvořeno bývalými spolužáky na Divadelní 

vědě FF UK, jsou mezi námi ovšem i další studenti. 

Vagón Vagónovič
Divadlo V.A.D. Kladno
Divadlo V.A.D. vzniklo v roce 1999, tvoří vět-
šinou autorské komedie, hlavním motorem 
je Kazimír Lupinec, jeho motorem jsou Lau-
ra Lupincová a jejich společné děti. Ostat-
ní členové souboru jsou občasnou inspirací 
a ženy převážně nábojem a muži převážně 
nosí kulisy …

Nejoblíbenější píseň členů souboru: Když se snáší noc na stře-
chy Petěrburgu, padá na mě žal…

Ona & On (4) se stěhují aneb Vstříc světlým bytům
AFINTEATRE Praha

Kynuté povídky a písničky. Další pokračování 
volného text-appealového seriálu Ona & On.
Divadelní seriál Ona & On má na svědomí 
dvojice loňských absolventů katedry autor-
ské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze. 
Zuzana Macáková, Petr Jediný Novotný, Filip 
Votava. Divadlo je pro nás všechny „profesi-

onální koníček“. V civilním životě se živíme lektorováním, lin-
gvistikou a akvaristikou. 
Nejoblíbenější píseň členů souboru:  Viens nous aider (Gilbert 
Bécaud)

Kdybys měla napsat pozvánku na svoji dílnu, jak by vypadala?
Zvu vás na dnešní dílnu. Dílna je určena účastníkům přehlídky, kteří 
se chtějí v divadelním oboru zdokonalovat. Tentokrát se zaměříme na 
HUMOR a komiku. Budeme se zabývat správným timingem (to je ter-
mín pro divadelní fajnšmekry), divadelními prostředky (gesta, mimika, 
hlas), budeme také hledat rozdíly v chování různých lidí, které jsou 
zdrojem humoru. A co je na tom nejlepší? To všechno se naučíme na 
konkrétní situaci z divadelní hry. 
Dančo, na co se osobně ty nejvíc těšíš ve své dílně?
Na výsledné herecké výstupy. Doufám, že si opravdu vyzkoušíme 
„dělat humor“ a bude na co koukat.
Proč sis vybrala právě tohle téma?
V posledních dvou letech jsem hrála se souborem Luna Stochov v 
komedii Ach ta něha našich dam. (Velmi úspěšná a velmi vtipná kome-
die, která uspěla i na Jiráskově Hronově, pozn. redakce) Myslím, že 
jsem za tu dobu získala některé zkušenosti s vytvářením humoru na 
jevišti a pár z nich můžu předat.
Díky a přeju hodně štěstí.

dílna plná humoru

viděli jsme
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Setkání s luďkem richterem

Které setkání vás v 
životě velmi ovlivni-
lo? 
Tak například už 41 a 
půl roku jsem se svou 
ženou - to mě určitě 
muselo ovlivnit. Doce-
la určitě jistá Hana 
Budínská, u které jsem 
si začal s divadlem. A 
spousta dalších lidí a 
událostí.
Jaký byl váš dětský 
sen? Chtěl jste se 
věnovat divadlu už 
odmala?
S divadlem jsem si 
začal až v sedmi – a to 
si ještě nejsem jist, zda 
jsem se mu chtěl věno-
vat celý. Prostě mě jen 
bavilo. A to nepřešlo, 
ani když jsem se mu 
celý věnoval.
Co považujete za 
svůj největší životní 
úspěch?
Asi své tři děti. Že to 
se mnou ještě někdo 
vydrží a pár lidí mě má 
snad i rádo. Doufám.
Divadelně: Tristan a 
Isolda, Hanýsek, Kicho-
tání…

Jaký byl váš největší 
průšvih na střední 
škole?
Při maturitě z latiny 
jsem suverénně roze-
bral zadaného autora. 
Chyba byla jen v tom, 
že jsem mluvil úplně o 
jiném. Ale hodný pan 
profesor (bylo to krátce 
po osmašedesátém a 
on říkal, že jsem správ-
ný vlastenec, neb věděl, 
že tu Rusy nechci) mě 
nechal vypovídat a 
pak mě postrčil k tomu 
správnému. Dostal jsem 
jedničku – takže to zas 
až takový průšvih nebyl. 
Co nesmí divadlu 
chybět, aby bylo 
mladé?
Chuť. Opravdické chtě-
ní! 
Co nesmí chybět 
vám, abyste zůstal 
mladý?
Chuť. Opravdické chtě-
ní!
Co je pro vás 
na Setkání, popř. 
jiných divadelních 
přehlídkách, nejvíce 
obohacující?
Různorodost inscenač-
ních přístupů.
Možnost přemýšlet a 
povídat si o divadle s 
dalšími.
A taky sám ten fakt, že 
existuje spousta nad-
šenců, kteří se zabývají 

něčím tak staromódním, 
jako je divadlo.
Co byste naopak 
na přehlídce raději 
vynechal?
Čekání. Tedy pokud se 
nekoná za přítomnosti 
někoho, s kým je rozkoší 
čekat.
Co to podle vás 
znamená být členem 
lektorského sboru? 
Tak to je na samostat-
nou stať. Když to hodně 
zjednoduším:
a) Být dobrým 
(vstřícným a pozorným) 
divákem. 
b) Dokázat rozpo-
znat, proč se mi něco 
líbí nebo nelíbí. 
c) Umět to zfor-
mulovat tak, aby tomu 
bylo rozumět, bylo to co 
nejpřesnější a nejpře-
svědčivější.
d) Říci to tak, aby 
to ti druzí (ať už tvůrci 
sami nebo ostatní divá-
ci) mohli přijmout - a 
přitom neuhnout z toho, co 
si myslím.
e) Naslouchat ostat-
ním, uvažovat o tom, co 
říkají a snažit se společně 
s nimi dojít o kousek dál v 
myšlení o divadle.
 Jaké je vaše životní 
motto?
Člověk má sahat dál, než 
mu ruka stačí,
nač by jinak bylo nebe? 
Browning.

Elektronická kostka
Řada nosných motivů, jež by stály za dopracování.
 Jaké jsou významy jednotlivých motivů:
• Co znamená elektronická kostka vzhledem k problému, který 
řeší studenti mezi sebou?
• Jaký je vztah mezi Helenou a Jakubem a jak ho ovlivní falešný 
zápis v deníku?
• Jaké poznání Helena z konfliktu získala?
Problémy s logikou prostoru a chybějící herecká akce v něm.
Nevypracovaná temporytmická stavba příběhu.
Ve dvou aneb Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, tak proč jsme 
se do prdele potkali na Zemi?
Dobrý herecký potenciál.
Nosné téma konfrontace ženského a mužského světa.
Jednotlivé příběhy nepřekračují úroveň anekdot ze života tak, aby sdě-
lily téma.
Nejsou vytvořeny konce jednotlivých příběhů a jejich pointy.
Jaký vztah k příběhům má a co chce sdělit průvodkyně mužským a žen-
ským světem.

Divadelní soubor Časumálo se pustil do autorského představe-
ní, které naráželo na to, jaké jsou rozdílné rysy chování ve vzta-
hu mezi ženou a mužem. Na třech epizodách herci ukázali, jak 
je mnohdy zvláštní a nesnadné soužití lidí. První dva páry spolu 
pravděpodobně žili již dlouho. Třetí „pár“ byl uveden jako dvojice 
plná protikladů. Následně jsme však zjistili, že jde o seznáme-
ní dvou lidí, kteří v závěru vyrazili na zmrzlinu. Je na tom něco 
důležitého pro jejich budoucí vztah? Také mi uniklo, proč se první 
dvě epizody dotýkaly manželského života a poslední sznamová-
ní. Herci se snažili vtipně pojmout tak běžné věci, jako jsou mezi-
lidské vztahy, ale myslím si, že mohli vypointovat mnohem více 
situací.  Napadá mě, proč se hra zabývá neporozumněním pro-
tějšku, když všechny tři příběhy končí víceméně kladně. Soubor 
předvedl divadelní zkušenost i sehranost na jevišti. Také potěšila 
nenáročná a funkční scénografie.

recenze z venuše, vlastně z redakce

lektorské glosy
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představujeme redaktorypředstavujeme lektory
Jiřina Lhotská
funkce: lektorka přehlídky
v civilu: učitelka LDO v ZUŠ
poznávací znamení: vlídný úsměv
domácí zvíře: Arnošt
přezdívka: nemá

Hana Franková
funkce: lektorka přehlídky
v civilu: pedagog DAMU, profesorka Střední 
pedagogické školy v Karlových Varech, herečka 
a majitelka divadla Dagmar
poznávací znamení: nádherná barva hlasu
domácí zvíře: králík Márinka
přezdívka: Hanka Franka

Daniela Šteruská
funkce: lektorka dílen
v civilu: autorka divadelních her, pracovnice ČT
poznávací znamení: vždy dokonale krásná
domácí zvíře: pejsci Bigbeat a Arti
přezdívka: Kočkapeskůň

Luděk Richter
funkce: lektor přehlídky
v civilu: loutkář, divadelník, dramaturg......, he-
rec a majitel divadla Kejklíř, redaktor občasníku 
Dobré divadlo dětem, 
poznávací znamení: Mluví. Rukama!
domácí zvíře: morčátko Kulda
přezdívka: je z chudé rodiny, a tak ji nemá

Martin Černý
funkce: fotograf
v civilu: práce všeho druhu alias postaví dům od 
začátku do konce, herec NoStraDivadla
poznávací znamení: poker face
přezdívka: Blackie
domácí zvíře: Kosodřevina

Eva Wichsová
funkce: redaktorka
v civilu: studentka Gymnázia J.A.K. v Novém 
Strašecí
poznávací znamení: krásné a nápadité náušni-
ce
přezdívka: prostě Eva
domácí zvíře: tajné, bližší informace v redakci

Jonáš Vidra
funkce: redaktor
v civilu: student Gymnázia Kladno, herec 
NoStraDivadla
poznávací znamení: ví víc, než všichni redak-
toři dohromady
přezdívka: Džonýs
domácí zvíře: dva bratři

Martina Tothová
funkce: šéfredaktorka
v civilu: učitelka LDO a zobcové flétny, herečka 
divadla Spolupospolu, herečka NoStraDivadla
poznávací znamení: nechodí pozdě – chodí 
jindy
přezdívka: Macek, Toropecká, Kosodřevina
domácí zvíře: nemá


