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Počítání reflektorů
versus slzy při potlesku

Veronika 
Rodriguezová 

ateliér Divadlo  
a výchovaDivadelní  
fakulta JAMU Brno 

Není výjimkou, 
když je 

působivá 
inscenace 
v diskuzi 

roznesena na 
kopytech 
a naopak 

problematická 
hra zase tak 

špatně 
z diskuze 

nevychází.

V roce 2006 Tomáš Doležal hledal někoho, kdo by vedl rozborové 
diskuse a doprovodnou dílnu na lužáneckém Nadělení v Brně. 
Slovo dalo slovo a tak jsme se nad společnou prací potkali se 
Zuzkou Jirsovou, učitelkou ZUŠ Jindřichův Hradec, a hlavně 
se členy divadelních souborů z Nového Strašecí Mařeni a Pařeny 
(gymnázium J. A. Komenského) a Zazelena utržená (ZUŠ); 
s ohledem na program letošní přehlídky Setkání ve Strašecí 
nesmím zapomenout, že do diskusní dílny chodil i jeden člen 
divadelního dua ToŤ (Praha). Společně jsme hledali, jak diskusní 
kluby vést. 
V té době jsem již delší dobu jako organizátorka krajských 
přehlídek i jako lektor přemýšlela, jak mluvit se soubory tak, aby 
byly pojmenovány problémy – v pozitivním a negativním smyslu 
slova, tj. co na jevišti fungovalo i co nefungovalo – a zároveň aby 
to členové souboru pochopili, přijali a byli schopni připomínky, 
postřehy a poučení zapojit do své další tvůrčí práce. Tehdy 
v prosinci 2006 se něco stalo. Shodou šťastných setkání (se 
Zuzkou J. a s lidmi ze Strašecí) jsem se potkala s problematikou 
diskusí.  
Zkušenosti z Nadělení jsem pak měla možnost dále prověřovat 
a zkoumat jednak na přehlídkách, jednak v ateliéru Divadlo 
a výchova v předmětu Přehlídky amatérského divadla, v jehož 
rámci se studenti učí divadelní přehlídku organizovat a vést 
rozborové diskuse. 
Po několikaletých zkušenostech mohu říci, že i když má člověk 
připravenou strukturu diskuse, nikdy se nedá zaručit, že bude 
fungovat. Ti, co se rozborových diskusí účastní, mi potvrdí, že není 
výjimkou, když je jevištně působivá inscenace v diskusi roznesena 
na kopytech (často zásluhou necitlivosti diskutujících) a naopak 
VELMI problematická inscenace zase tak špatně z diskuse 
nevychází. Často je to způsobeno jakýmisi falešnými „ohledy“, kdy 
méně povedené kusy je třeba rozebírat „od lesa“, tj, není možné 
hned na začátku říci: „To nefungovalo“, zatímco u povedenější 
věci, pokud je pod ní podepsán zkušenější vedoucí, se 
předpokládá, že ten už něco snese a proto se rozebírají detaily 
a celkový dobrý dojem bývá opominut. 
Domnívám se, že diskutovat o tvůrčí práci je velmi těžké. Často se 
do práce na inscenaci promítají ambice, přání a očekávání a to 
nebývají vstřícní partneři pro otevřený kritický rozhovor. 
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Další zajímavou otázkou je přesah tvůrčího díla. Pohybujeme se 
na amatérském poli, tedy na poli těch, co divadlo pěstují ze záliby, 
a domnívám se, že jeden z možných motivů proč se pokoušet 
o jevištní tvar (kromě osobní výpovědi protagonistů), je také touha 
předstoupit před zraky diváků. Pak velmi záleží na citu pro jazyk 
divadla, aby divák nebyl „jen“ pobaven tím, jak „Karel hraje krále“, 
ale aby byl jevištní výpovědí zasažen bez ohledu na kontext 
konkrétních protagonistů. Ti, co jezdí po přehlídkách, mi potvrdí, že 
někdy sedíte v hledišti a počítáte reflektory, zatímco ostatní diváci 
se dobře baví, protože herce znají a oceňují jejich jevištní 
proměnu, která je ovšem pro cizince nesrozumitelná.
Domnívám se, že jsme, jako amatéři, k tomuto osudu předurčeni 
a také často právě proto bývá amatérské divadlo hráno. Je však 
potřeba si tento moment uvědomit a počítat s ním, když vyjedeme 
někam „za humna“. Zároveň se domnívám, že je to regulérní 
a důležitý důvod. Divadlo přece podporuje komunitní život, proto je 
logické, že v rámci komunity bude oceněno. 
Naštěstí se i často stává, že divák sedí a je hluboce zasažen 
výpovědí souboru (já jsem tuto situaci zažila naposledy v polovině 
března na přehlídce Špíl-Berg 2009 v Brně u inscenace souboru 
Obludárium ze ZUŠ Nové Město na Moravě při inscenaci Deník 
nejmenované Velmoci o osudu ruské novinářky Anny Politkovské). 
Obdivuji se každému, kdo takové amatérské dílo s obecnějším 
přesahem stvoří, i když si soukromě myslím, že vedle promyšlené 
přípravy inscenace je to také věcí šťastné souhry okolností. 
A možná právě proto má jeviště takovou přitažlivost: „vstoupit do 
magického prostoru obutý, neobutý, oblečený, neoblečený 
v hodině mezi psem a vlkem...“
Přeji přehlídce v Novém Strašecí, aby diváci častěji hledali po 
kapsách kapesníky, případně seděli s pusou otevřenou, než 
počítali reflektory.

Domnívám se, 
že jeden 
z možných 
motivů, proč se 
pokoušet 
o jevištní tvar 
je také touha 
předstoupit 
před zraky 
diváků.

Mgr. Veronika Rodriguezová
členka lektorského sboru

Absolvovala obory historie – archivnictví a specializaci dramatická 
výchova na Filozofické fakultě MU v Brně.Učila na střední škole,  

vedla divadelní soubor při gymnáziu, pracovala v Domě dětí  
a mládeže v Brně. Nyní působí v ateliéru Divadlo a výchova 

Divadelní fakulty JAMU. Věnuje se možnostem využití dramatické 
výchovy při výuce dějepisu.

Její vedlejší zábavy jsou třeba tarotové karty, nebo zkoumání  
architektonických detailů u secesních domů, za kterými jezdí  

s ředitelkou Setkání Ivou Dvořákovou.
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Plán centra Nového Strašecí
1. ZUŠ

Tady bude většina z nás spát, budou se tu konat dílny a nachází se tu Modrý Sál, 
ve kterém se odehrají některá představení. 

2. NKC
Novostrašecké kulturní centrum, v jehož velkém sá,lu se uskuteční některá 
představení přehlídky.

3. „HAM HAM“ Svop
Obchod s potravinami, kde koupíte téměř vše, co budete potřebovat. 

4. Nonstop bar
místo kam si můžete zajít na něco k pití a poklábosit. Prostředí je zde však 
zakouřené, proto si nepříznivci těchto typů hospod vyberou s dalších možných na 
seznamu, popř vlastní pílí najdou další vhodná místa.

5. Bankomat České Spořitelny 
6. Městský úřad 
7. Autobusové zastávky 
8. Pekárna Hošer - to pravé místo pro milovníky dortíků. 
9. Kavárna PATRO

Výborná horká čokoláda všech druhů, připojení na internet a příjemné posezení. 
10. Nápoje BRADA

 Ideální místo pro nákupy žíznivých účastníků. Otvírací dob a je i o víkedndu do 
20:00. 

11. Ovoce – zelenina
 Fanoušci zdravého životního stylu u nás nepřijdou zkrátka.

12. Pošta 
13. Čajovna

 Tady si můžete krásně odpočinout ve voňavé atmosféře (doporučujeme čaj Tygří
 oko). Někteří návštěvníci zde objeví i další překvapení.

14.Restaurace SPORT u Bendů
 Rychlý a relativně levný způsob, jak se dobře najíst. 

15.Muzeum
 Pokud budete potřebovat trochu odpočinku od divadelního ruchu, zkuste navštívit
 např. stálou expozici, která vás zavede za Kelty, nebo na novou sezónní výstavu
 s názvem „Sáhni si na ptáka“. 

16. Pekárna 
 Je libo teplé kakao, koláčky nebo čerstvé rohlíčky? Zavítejte! 

17. Bankomat GE Moeny Bank 
18. Bankomat Komerční banky

Všechny účastníky přehlídky upozorňujeme, že v Novém Strašecí platí zákaz konzumace 
alkoholických nápůjů na veřejných prostranstvích. Porušení tohoto zákazu je považováno 
za přestupek, který může být řešen i pokutou.

SETKÁNÍ VE STRAŠECÍ 2009
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Přehlídka představení
FIGAROVA SVATBA?!?

DS Časumálo Klub Klamovka Praha
Vedoucí souboru: Hana Vondráková (během MD ji zastupuje Alžběta Lapáčková)

F. si chce vzít Z. a Z. F. – jenže F. si chce vzít i M. M. 
chce B., naopak F. ji nechce. B. ji taky nechce. A. chce 
Z., R. A., F. Ch. a Ch. chce tak trochu každou. G. má do 
věci vnést řád, ale chaotičtějšího soudce abyste 
pohledali. A když se do věci ještě vloží tetička A., zdá se, 
že dobrý konec je v nedohlednu…
Divadelní studio Časumálo při Klubu Klamovka DDM 
hl. města Prahy vzniklo v roce 2002 a od té doby se stále 
proměňuje. Věrno heslu, že zkusit se má všechno a malá 
výzva není výzva, přesedlalo z pohádek (Královna 
Koloběžka, Radúz a Mahulena, Sekáč), hořkého ruského 
humoru (A ven!) a české klasiky (Kytice)  na Figarovu 
svatbu a všichni členové si to užívají, i když čas je pro ně 
stále nedostatkové zboží.

PŘÍBĚH KONĚ
Topirambury, ZUŠ Na Popelce Praha 5

Vedoucí souboru: Radka Svobodová
Příběh vypráví kůň Cholstoměr, který se jako starý a nemocný vrací ke stádu, ve kterém 
se kdysi narodil. Je to životní příběh koně-strakáče a stáda, ale současně i lidí, kteří žijí ve 
své lidské společnosti a mají svá pravidla, často koňům nesrozumitelná.
Divadelní skupinu TOPIRAMBURY tvoří studenti 
literárně – dramatického oboru ZUŠ Na Popelce 
18 v Praze. Někteří pracují v divadelním oboru 
dlouho, tedy od zcela dětského věku, někteří přišli 
později. Od počátku společné práce byl každý 
školní rok zakončen představeníčkem, tematicky 
a rozsahem úměrným věku skupiny. První roky 
společné práce tato divadelní skupina pracovala 
na dramatizaci různých  říkadel, pohádek 
a pověstí. Následující tři roky byly věnovány 
autorské tvorbě, neboť tato potřeba vyplynula ze 
společné práce pedagoga a skupiny. Příběh koně je druhou inscenací souboru podle 
předem daného scénáře.
Všechna představení, která jdoposud hráli, byla určena pro malé sály. Výjimkou byl 
mezinárodní projekt Site Specific. Akce, které děláme, jsou spoluprácí celého divadelního 
oboru (Mikulášské odpoledne, Minifestival, Happening, představení pro školy a ve 
školách, představení v knihovně představení pro veřejnost). V loňském roce postoupil
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soubor na Loutkářskou Chrudim s inscenací Na počátku věků, jinak se doposud 
zúčastňoval pouze nesoutěžních přehlídek (Praha, Brno, Ostrava, Deutschlandsberg, 
Greiswald, Graz).

KOSTLIVEC V SILONKÁCH
Drámotěnka  ZUŠ Na Popelce Praha 5

Vedoucí souboru: Iva Kašparová
„Zdálo se mi o mé duši, ztratila jsem  ji v čistírně medicimbálů….“ Divadelní soubor 
Drámotěnka  uvede představení Kostlivec v silonkách, které vzniklo na motivy 
stejnojmenné hry Davida Drábka.

TECHNICKY NEMOŽNÉ?!?
MACACOS Kladno

Inscenace vznikla jako projekt určený přímo pro soubor MACACOS. Soubor vznikl jako 
nekomerční anarchisticko-bohémistické sdružení herců, hereček a ostatních příznivců 
divadla.

GILGAMEŠ
Mařeni a Pařeny Nové Strašecí

Vedoucí souboru: Iva Dvořáková
Děj příběhu o uruckém králi Gilgamešovi je zasazen do rozhovoru dvou sumerských bohů 
o tom, zda dnešní lidstvo je možno ještě napravit. U Gilgameše se to podařilo, ale 
s dnešními lidmi?
Hlavní podíl na scénáři má Martina Černotová. Dále na něm spolupracovali Eva Wichsová, 
Tereza Červinková, Luboš Ondrůj a Veronika Krejčová. Při psaní se Martina inspirovala 
mnoha dostupnými informacemi o Gilgamešovi jako takovém a o jeho výkladu.
Soubor existuje od školního roku 1994/1995 a de facto stále začíná – jeho členové se 
každým rokem více či méně vymění. Bývalí herci jsou dnes členy NoStraDivadla, které je 
hlavním pořadatelem přehlídky. Najdete je ale i mezi profesionálními umělci, žurnalisty, 
historiky či archeology.

ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO
Akakababa Kladno

Tři příběhy z pera Oldřicha Daňka ze tří různých historických období, ale vždy o stejné 
věci: o vztazích mezi mužem a ženou, o křehkých poutech mileneckých nebo 
sourozeneckých, ale i o moci, strachu, touze a snech. Okouzlující důkaz, že lidé za 
tisíciletí vůbec nezměnili.
První příběh, dialog mezi slavnou aténskou hetérou Fryné a mladíkem Teukrem z ostrova 
Rhodos je setkáním dvou neslučitelných světů, setkáním světa touhy a zkušenosti, 
setkáním nezkušeného mládí, plného života, s krásou, která trvá, ale opravdu trvá, „jen 
když z ní nějaký blázen stvoří sochu nebo drama.“

SETKÁNÍ VE STRAŠECÍ 2009
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Druhý příběh, uherský, ze třináctého století, je dialogem mezi sourozenci. Otevírá 
třináctou komnatu minulosti obou aktérů. Je v něm naděje i smutek, ale také vzdor proti 
společnosti, jež se neptá po tom, co bychom chtěli. Jen vyžaduje a nařizuje. Přesto 
nakonec v útěku z pevně sevřeného světa lze najít „aspoň na chvilku“ útěchu.
Třetí drama se odehrává jen o osmdesát let později než druhé. Je o hledání vlastní identity 
a odvahy vzepřít se osudu, ať je jakýkoliv. Dialog mezi anglickou královnou Filipou 
Henegavskou a jejím písařem připomíná hru na kočku a myš. Jen těžko říci, kdo je tu 
lovené zvíře a kdo predátor…

S HOLKAMA SI NEHRAJEME
KOnec Stanice Brandýs nad Labem

Inscenace „S holkama si nehrajeme“ vychází z textů pana Goscinniho o malém Mikulášovi 
a jeho přátelích. Protože v souboru jsou pouze dívky, jde pochopitelně o holčičí pohled na 
to, jak to vlastně s kluky (a muži) je. Proto také má podtitul „Vše (podstatné), co 
potřebujete vědět o mužích“. Ale určitě to řekne něco i o holkách.

MRAZÁK
Divadelní duo TOŤ

Dvojice produktivních mladíků Ondřeje Zaise 
a Ladislava Kardy spolu úzce spolupracuje už 
od první chvíle jejich setkání a vytváří 
divadelní obrazy přímo z palety života. 
Předvedou svoji jednoaktovku MRAZÁK aneb 
Co když se vám taky objeví nečekaně 
uprostřed bytu. Jejich představení vznikají 
v panenské přírodě Prokopského údolí, kde 
také (paradoxně s tématem hry) Ladislav 
Karda hru napsal. Svěží vánek, mohutné 
skály a kinklající se stromy dodávají jejich 
divadelnímu duchu jedinečnou esenci, kterou 

v kamenných divadlech při zkouškách prostě nemůžete cítit.

A TAK TĚ PROSÍM, KNÍŽE
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
Režie: Martin Hermann

Před texty Karla Steigerwalda varuje čtenáře Jan Vedral (v knize Steigerwaldových 
divadelních her Devět komedií z konce století) mimo jiné těmito slovy: „Autor Vám dává 
k dispozici jen jednotlivé prvky, často ve špatně označených krabicích. Rozbalujte 
a skládejte si je sami. Ve světě panelů a prefabrikátů, řízeném uživatelskými manuály, je 
tento dramatický postoj mnohem spíše ironickým komentářem než přesvědčením 
o stylové konsekventnosti. Zábavnost skládaček z Ikey umocňuje to, že často nevíte, jak 
je který prvek v návodu označen. Tak i u Steigerwalda. Předmět zobrazení se často tváří 
jako téma. Příběh, o který zdánlivě jde, není vůbec důležitý; důležitý je totiž příběh jeho
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dodatečné rekonstrukce, skutečný smysl díla to však neobjasňuje, spíše zatemňuje. Tyto 
hry jsou vhodné pro znalce stavebnice Merkur a luštitele hádanek. Nic se v nich nejeví 
samo o sobě, ale pouze ve složitých kontextech. Milovníky jednoduchého světa varujeme 
— zde jsou lvi pochybností i s blechami nejistot. Kdo chce od divadla a četby her, aby mu 
potvrdily, co si o světě myslí, ten se se zlou potáže. Dostane se mu ‚odpovědí, na které se 
nikdo neptá.’“
V duchu těchto slov se soubor Divadélka na Dlani snažil vyhrát si se skládankou 
Steigerwaldova textu často dosti tvůrčím a nevázaným způsobem. co se mu podařilo 
„složit“ už račte posoudit sami.
Tuto hru jako první hráli v roce 1982 v Divadle v Řeznické pánové K. Heřmánek 
a Z. Dušek, pro ně přímo byla i napsána. Ve hře jsou použity motivy z povídek 
M. J. Saltykova-Ščedrina a A. P. Čechova, což jistě přispívá k její nadčasovosti a nic 
nevadí, že společenské poměry se za posledních dvacet let v našem státě podstatně 
proměnily a hra byla v době svého prvního uvedení jistě vnímána zcela jinak než dnes. 
Stejné to je i s ostatními hrami Karla Steigerwalda, které tvořily nejslavnější kapitoly 
ústeckého Činoherního studia a pražského Divadla Na zábradlí, a které dodnes žijí svým 
vlastním životem. Tento divadelní text není tak slavný jako Steigerwaldova tetralogie – 
Tatarská pouť, Dobové tance, Foxtrot a Neapolská choroba, ale vznikl ve stejné době a ve 
stejných tvůrčích podmínkách.
Představení A tak tě prosím, kníže má již přes třicet repríz.

Přehlídka je realizována za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR  a  fondu kultury Středočeského kraje
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Lidé kolem přehlídky 
Nikdy není na škodu představit i ty, které můžete záhy potřebovat či alespoň potkat. 
Všichni mají jedno společné – jsou tu pro vás.

Iva Dvořáková
ředitelka přehlídky
Představitelka mnoha rolí, jak už to v divadle a životě bývá, se 
letos opět představí na ředitelském postu. Momentálně ji trápí 
změna zimního času na letní, protože se jí tak letos přehlídka 
zkrátí o jednu hodinu.
Pilná včelka 

Martina Tothová
ubytování a organizace dílen
lektorka dílny pro účastníky
(Výtvarné dílo jako zdroj divadelní tvorby)
Co při drtivém výčtu jejich funkcí ještě dodat, když jest 
pravděpodobné, že jsme na něco zapomněli.

Martina Černotová
proplácení cestovného a podpisy smluv

NAJDE SI VÁS
Pokud si vás nenajdete, popř. nebudete úspěšní vy, je to velmi 
významný krok k úhradě nákladů z vlastní kapsy.

?
Lenka Vávrová
péče o lektorský sbor
Vzhledem k pravděpodobné snaze o ovlivňování výsledků 
letošního Setkání zůstavá prozatím v anonymitě.

Vojtěch Dvořák - technik Modrý sál 
(na fotografii vpravo)
Jan Lopour - technik NKC
(mimo záběr)
Tomáš Baroch - pomocník technika NKC
(na fotografii vlevo)
Naši technici mají vždy plné ruce práce. Jan Lopour pracuje 
pod odborným dohledem našich specialistů.

SETKÁNÍ VE STRAŠECÍ 2009



27.3.2009 NoStraDaily 11/12

Účastníků 

Daniela Šteruská
lektorka dílny pro účastníky (Budování postavy)
šéfredaktorka videozpravodajství
Reportérky pod jejím vedením si vás najdou. Vyzbrojeny budou 
neúprosnou kamerou a mikrofonem. Takže pozor na výraz 
i výrazy.

Během přehlídky se kolem všech účastníků budou točit lidé pracující pro 
videozpravodajství přehlídky:

– reportéři: Bára Tetaurová, Tereza Krobová
– střih reportáží: Vítek Hofman, Martin Biroš

Ušetřeni nezůstanete ani perům a fotooaparátům redakce NoStraDaily:
– redaktoři: Eva Wichsová, Jonáš Vidra, Veronika Krejčová
– fotografie: Martin Černý, Martin Biroš

Lektorský sbor bude na letošní přehlídce pracovat v tomto složení:
– Veronika Rodriguezová
– Jiří Pokorný
– Radek Kotlaba

_______________________________________________________________________

Setkání ve Strašecí 2009
pořádají:

NoStraDivadlo, Divadlo Mařeni a Pařeny při GNS, Město Nové Strašecí,
SRPDŠ při gymnáziu a SRPDŠ při ZUŠ v Novém Strašecí

Toto vydání NoStraDaily připravili:
Mirek Vachek (NoStraDivadlo, šéfredaktor) Veronika Krejčová (Mařeni 
a Pařeny, kresba), Jonáš Vidra (LDO ZUŠ, redaktor) , Eva Wichsová 
(Mařeni a Pařeny, redaktorka), Martin Černý (NoStraDivadlo, fotografie), 
Martin Biroš (Gymnázium J. A. K. Nové Strašecí, fotografie)
NoStraDaily je deníkem přehlídky Setkání ve Strašecí 2009.
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Dnes na programu

Pátek
27. 3. 2009

17:30 – 19:10
 

Figarova svatba?!? 
Časumálo Klamovka Praha
(místo konání: Novostrašecké kulturní centrum) 

19:30 – 20:05
 

Příběh koně
Topirambury ZUŠ Praha
(místo konání: Modrý sál ZUŠ)

20:30 – 21:40
 

Kostlivec v silonkách
Drámotěnka ZUŠ Praha
(místo konání: Novostrašecké kulturní centrum)

21:40 Rozborový seminář 
- Figarova svatba?!?
- Příběh koně
- Kostlivec v silonkách

Středočeská přehlídka studentského a mladého experimentálního divadla s postupem 
na Mladou scénu v Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek

Pořádají:
NoStraDivadlo, Divadlo Mařeni a Pařeny při GNS, Město Nové Strašecí,

SRPDŠ při gymnáziu a SRPDŠ při ZUŠ v Novém Strašecí

Přehlídka je realizována za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR  a  fondu kultury Středočeského kraje
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