
NOSTRADAILY
č. 2/2009 Sobota 28. 3. 2009

V tomto čísle
najdete:

Představení, rozbor a...
posun vpřed
(úvodní slovo Radka Kotlaby,
člena lektorského sobru)

__________________________________

Odehrálo se...
– Figarova svatba?!?
– Příběh koně
– Kostlivec v silonkách

__________________________________

Ohlasy diváků
(bohužel jen na jedno představení)

__________________________________

Vata
(ale od ředitelky)

__________________________________

Dnes na programu
(kdy, kde, co)
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Představení, hrdost, rozbor a …
posun vpřed

Radek Kotlaba 
Divadýlko na dlani 

Rozbory, na 
kterých jsem si 

připadal jako 
na popravě, 

byly těmi, 
které mě 

nejvýznamněji 
posouvaly.

Prostor, který jsem dostal na stránkách, které znamenají svět, se 
pokusím využít ke krátké reflexi mé premiéry v roli člena poroty.
Doposud jsem vždy sedával na druhé straně a nosil svou kůži na 
trh, zatímco teď si těžko zvykám na roli přísného oka, které se 
představením nejen baví, ale i přemýšlí a hledá to, co by si herci 
přáli, aby se nestalo a divák přehlédl.
Vzpomínám si na svůj pocit po rozboru námi odehraného 
představení, který bych přirovnal k pocitu hrdého rodiče 
přijíždějícího se pochlubit se svým miminkem na veřejnost a zatím 
mu do kočárku naplivou. Nerad bych někomu způsobil podobné 
trauma, ale s odstupem času vím, že rozbory, na kterých jsem si 
připadal jako na popravě, byly těmi, které mě nejvýznamněji 
posouvaly v mé zkušenosti divadelníka. Obdivné poplácávání po 
zádech mi nikdy nic nepřineslo, snad vyjma krátkodobého pocitu 
hvězdy. Ten ovšem vyvane rychleji, než byste si přáli.
Pokud vás budu hodně „štvát“, můžete mi to vrátit na konci 
přehlídky po inspirativním představení – předsálí skýtá dostatek 
prostoru pro vaši „pomstu“. Splní se mi tak sen o divadle, ve 
kterém si herci po představení sednou do hlediště, pošlou diváky 
na jeviště a řeknou: „A co umíte vy? Nemohl by někdo třeba něco 
zarecitovat?“ Plním si ho vlastně na většině přehlídek a vyzývám 
vás tímto k aktivním vstupům do diskusí, protože každý má jistě na 
shlédnuté přestavení svůj názor a nikde není psáno, že jen 
porotcův je ten správný.

Mgr. Radek Kotlaba
člen lektorského sboru

ochotný herec,
příležitostný režisér a dramaturg

Divadýlka na dlani v Mladé Boleslavi;
ve volném čase učitel historie,

 z přesvědčení chodec
a hrdý otec
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Odehrálo se
Tak už je to tady! Rakety k cizím světům startují za doprovodu dramatické hudby, plameny 
z motorů olizují zemi, starosta mluví, ředitelé a zástupci představují své školy a Iva 
nadává uvaděčům, kteří jsou tradičně nepřipraveni. Začíná Setkání ve Strašecí, událost 
roku nejen pro lokálpatrioty, setkání starých i nových přátel a zejména setkání divadelních 
kuchařů a velká burza zkušeností, tipů a triků.

FIGAROVA SVATBA?!?
DS Časumálo Klub Klamovka Praha

Ne, já (JV) nejsem udiven, překvapen ani zaskočen, byl jsem na začátek tohoto 
představení již mnoho dní předem připravován programem. To je název! Není asi zvolen 
zcela nevhodně, neboť mezi diváky bych udiveného nenašel, zatímco bavících se byla 
spousta. Někteří si, pravda, stěžovali na bolavé zadnice, tvrdé židle a přílišnou délku, 
nepřerušenou ani jedinou reklamou nebo teleshoppingem, ale na druhou stranu přiznávali, 
že vtipné dialogy a dobré herecké výkony přebily i plný měchýř a že proškrtáním textu by 
se více ztratilo, než získalo.

      

SETKÁNÍ VE STRAŠECÍ 2009
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Ačkoliv nejspíše většina doufala, že vše dobře dopadne a že se Figaro se Zuzankou 
vezmou tak jako vždy, jedna osoba se přiznala, že fandila vilnému hraběti, neboť „přeci 
jste všichni viděli tu Zuzku, ne? No tak je to přece jasný, já bych to teda dělal taky tak!“ Ani 
jí nevadilo, že hrabě byl na konci příběhu odhalen a ztrapněn. Vyjádření postav příběhu 
k osobě dotyčné slečny a k jejímu vztahu s inkriminovaným šlechticem se bohužel našemu 
Daily získat nepodařilo. Tak alespoň přinášíme zprávu o tom, jak svůj výkon zhodnotili 
samotní účinkující.

Jak jste zvládli dnešní představení?
Myslím si, že jsme ho celkem zvládli. Sice bych řekla, že jsme toto představení  
zahráli už lépe, ale vzhledem k tomu jaké jsme měli problémy s prostorem a se 
světly, tak to dopadlo hodně dobře.
Jaký máš pocit z rozborového semináře?
Mám výborný pocit, protože jsme si mysleli, že se setkáme s velkou kritikou, ale 
mile nás překvapily kladné reakce. Je to příjemné.

PŘÍBĚH KONĚ
Topirambury, ZUŠ Na Popelce Praha 5

Po šibeniční desetiminutovce na přesun se v Modrém sále začal odvíjet Příběh koně, na 
kterém bylo stejně jako na prvním představení téměř plno a i přes depresivnější téma na 
něm bylo také stejně nadšeno. Okolo sedící diváci se shodovali, že díky zvládnutým 
stylizacím a dobrým nápadům si i nehrající osoba může po chvíli připadat jako kůň, což 
však rozhodně není na škodu věci. Jiní říkali, že to bylo „fakt dobrý, silný, působivý,“ nebo 
„v životě bych to takhle nezahrála! To by pro mě bylo představení smrti!“

   

Další věc, která byla obecenstvem přijata jednomyslně jako fakt, je, že smysl představení 
byl naplněn – lidé z Topirambur se jistě museli pod vedením své lektorky mnoho naučit 
k tomu, aby mohli takto měnit role na jevišti, a o to přeci v každém „dramaťáku“ jde. Vzkaz 
všem začínajícím hercům je tedy jasný – vytrvejte, stačí jenom pár let a koňská dávka 
talentu a budete také tak dobří. Závěrem se dá dodat snad už jen jedno: Íhahá!?!
A co odpověděli samotní účinkující naší reportérce Evě po večerním rozborovém 
semináři?

SETKÁNÍ VE STRAŠECÍ 2009
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Proč jste si vybrali tuto hru? Rozhodovali jste o tom všichni?
Jako soubor jsme se rozhodli na základě usilovného hlasování. Vybrali jsme si to,  
protože jsme chtěli hrát podle jasně daného scénáře. 
Jak si myslíš, že jste to dnes zahráli?
Mám pocit, že jsme jako celek fungovali dost dobře oproti posledním představením.
Jaký máš pocit z rozborového semináře?
Pro mě byl dost náročný. Ještě to musím nechat uležet, teď už jsem moc unavená.

KOSTLIVEC V SILONKÁCH
Drámotěnka  ZUŠ Na Popelce Praha 5

Soubor Drámotěnka nám svojí inscenací pomohl nahlédnout do světa, který je dosti 
šílený, ale ještě šílenější na tom je, že tohle je dnešní realita. Nebo nemáte pocit, že jsme 
jen konzumenti nepřeberného množství hloupostí, které nám dnešní mediální obraz nabízí 
a podstrkuje?
Jednotlivé reportáže a pořady z vysílání televize IN nám přinesly zábavu a jemné vtípky 
provázející celou hru. Celý sál se očividně bavil při parodii na pěveckou reality show, 
španělskou telenovelu nebo při narážkách na dnešní problémy, jakými jsou třeba 
nekonečné a přitom stále stejné básničky politiků nebo demonstrace lidí netušících, proč 
a za co se bouří.

   

Po celou dobu inscenace nám jednotlivé televizní bloky uváděla moderátorka s nízkým 
sebevědomím, jejímž prvním hostem byl kostlivec. Jak naznačila v pozdější reakci porota 
přehlídky, nikdo z nás nevěděl, co nebo koho má kostlivec představovat a odkud přišel.
Pro diváka, který neřeší detaily, je tvšak toto představení zábavné a odlehčující. Navíc 
nemusí dávat pozor celou dobu, stačí se „probudit“ do jednoho z „pořadů“.
Jelikož toto představení uzavíralo páteční program,  chtiví diváci již neměli kam spěchat, 
což vytvořilo prostor pro pokládání dotazů přítomným divákům. Toho naše redakce využila.

SETKÁNÍ VE STRAŠECÍ 2009
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Ohlasy z publika

Co se Vám na představení líbilo a co byste naopak vytkli?
„Pro mě byla určitě nejlepší hudební scénka, kde si dva herci vyhráli s nástroji. A potom 
hned kostým kostlivce. A co bych jim vytknul? Na mě to bylo možná moc dlouhé.
„Nejlepší byl mončičák, samozřejmě (hit výherkyně pěvecké soutěže XY, pozn. red.).  
Představení mělo grády, probíhalo svižně a rychle, nepřestávalo člověka bavit, mělo svůj  
styl a téma, které se týká dnešní doby. Takže výborné.“
„Mně se líbil konkrétně jejich nápad, hezké vtipné scénky. Takové chytré věci (smích).  
Pěkně provedená loutka. A jediné, co bych změnil je, že bych zrychlil tempo celé hry.“
„V podstatě se mi libíla většina scén. Úžasný byl třeba Mončičák, politik nebo hudebníci,  
to se mi hodně líbilo. Jediné, co mi chybí je soudržnost představení. Ta linka mi nepřijde 
tak silná, jak bych si představovala.“
„Myslím si, že myšlenka, kterou to nese je děsivá a pravdivá. Ale tu myšlenku jsem 
pochopila během patnácti minut a potom už mi to přišlo moc zdlouhavé, ačkoliv tam bylo 
spousta vtipných věcí, které oceňuji. Jen nechápu zařazení předpotopního dramatu,  
protože je to pasáž, která se do toho podle mě vůbec nehodí.“

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

SETKÁNÍ VE STRAŠECÍ 2009
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Vata
Tak je to zase tady. Březnový větřík, známé obličeje.Váhavé kroky těch, 
kteří jsou tu prvně. Hlavně si na rozboru sednout někam dozadu, co 
kdyby se nás na něco ptali… Neboj, nebudou, mluvíš jen když chceš. 
Fakt?
Jé, ty jsi tady taky? Návrat ztracence! Večer ve Stopu… jasně, uvidíme 
se. Kde spíte? Zase tam jako vloni? Hospody pořád stejný? Sportka 
vaří? 
Ale dobrý. Fakt dobrý. Líbilo se mi to. Kdybyste ale…. Chápeš?
Mám to ráda. Postavy s batohy i bez nich, na všechno připraveni. V NKC 
i v ZUŠ kuloáry bzučí. Před NKC je živo, nutná rekvizita: cigareta 
a omluvný úsměv. No, dobrá, pro tentokrát nic nevidím.
Pátek přivezl tři pražské soubory. Jednoho stálého barda (Časumálo) 
a dva nováčky. Všichni tři jsou vlastně sousedé. Z Klamovky je Na 
Popelku kousek. Jestlipak se vlastně znají spíš z Prahy a nebo 
z přehlídek a představení? My jsme je všechny pohromadě potkali 
v prosinci v Brně.
Dnešek bude ve znamení Kladna. Dva nové soubory, ale jeden člověk na 
Setkání už dávno známý. Pravidelný účastník. Do třetice pak hostitel.
A neděle? Zase známé tváře.

Jsme tady vlastně jeden malý svět. Alespoň to tak vypadá navenek. Doufám, že to tak 
bude i uvnitř, že tu budou všichni spokojení a bude se jim u nás líbit.

(DV)
_______________________________________________________________________

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

Sobota
28. 3. 2009

10:00 – 11:05
 

Technicky nemožné
Macacos Kladno
(místo konání: Novostrašecké kulturní centrum)

12:30 – 14:45
 

Dílny pro účastníky přehlídky
(místo konání: učebny ZUŠ)

15:30 – 16:45 Rozborový seminář 
- Technicky nemožné

17:00 – 17:50
 

Gilgameš
Mařeni a pařeny, Nové Strašecí
(místo konání: Novostrašecké kulturní centrum)

19:00 – 21:15 Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo
Akakababa Kladno
(místo konání: Novostrašecké kulturní centrum)

21:30 Rozborový seminář 
- Gilgameš
- Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo

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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