
J ménem všech oby-
vatel města New 
Bubu City bych 

Vás tu rád přivítal. Setká-
ní ve Strašecí je pro nás 
již tradičním divadelním 
svátkem, na který jsme 
patřičně hrdí. Já mám ve 
své kanceláři (kromě růz-
ných ocenění za výtečnou 
službu v šerifském úřadě) 
několik fotografií z nej-

lepších momentů z celé 
historie Setkání. V prů-
běhu celého roku se tak 
těším na další přehlídku. 
Ale nemyslete si, že je to 
jenom zábava a pýcha. Já 
se také musím postarat 
o Vaši bezpečnost! Tak 
prosím žádné konflikty 
na ulicích a v saloonech a 
hlavně žádné přestřelky!  

Váš šerif

P Á T E K ,  Březen 30tého, 2012.

18.00  Zahájení přehlídky     
   Modrý sál ZUŠ

18.15 –19.00 Harila
   Německá kulturní menšina v Kladně  
   Modrý sál ZUŠ

20.00 –20.40 ToTem
   Divadelní duo ToŤ Praha 
   Modrý sál ZUŠ
   
21.05- 22.15 Rozborový seminář 
   Koncertní sál č. 3 ZUŠ
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D nes v hodi-
nách, kdy 

počestní ještě spí a 
lotři už se vá le j í 
ve škarpách, došlo 
k přepadení ná-
kladního vlaku, 
který do New 
Bubu City vezl ve-
lice cennou zásilku 
z hlavního města. 
Kancelář šerifa za-
hájila vyšetřování, 
pachatelé ale bo-
hužel získali ná-

skok - nikdo ne-
předpokládal, že 
by vlak přijel načas 
- tudíž bylo pře-
padení oznámeno 
se značným zpož-
děním. Jelikož ale 
pracujeme rychle, 
podařilo se nám 
už získat stopy ve-
doucí k možným 
pachatelům, které 
právě zkoumáme. 
Kdokoliv, kdo vi-
děl či slyšel něco 

podezřelého, ať se 
okamžitě přihlásí 
a  p ř i s p ě j e  tak 
k brzkému vyřeše-
ní tohoto zločinu.

Zn.: Řekněte to 
šerifovi!

WESTERN STORY Dnes hrají

H arila
Německá kulturní 
menšina v Kladně

Německá kulturní men-
šina v Kladně vystupu-
je na Setkání ve Strašecí 
poprvé, ale nejde o zcela 
neznámý soubor, proto-
že jej tvoří jedna členka 
Divadla V.A.D. a „zbytek 
jsou kreatury vzešlé z kla-
denských sklepů“.
Jejich úprava hry Helmu-
ta Kuhla s názvem Harila 

je provedena formou scé-
nického čtení.  Pojednává 
o skupině punkerů, kteří 
se rozhodnou osvobodit 
gorilu ze ZOO, původní 
plán však dostane nečeka-
ný obrat. 
Nezbývá než doufat, že 

kreatury nečekaný zvrat 
i v rámci chodu celé pře-
hlídky již na samém za-
čátku! Přijďte se podívat!
Režie Hans Wurm, hudba 
Udo Jurgens. 
Hra není vhodná pro děti.

T otem
Divadelní duo ToŤ

Divadelní duo ToŤ vnáší 
do svých her tolik autor-
ské stránky, že i postavy 
jsou sami autoři a autoři 
se stávají postavami. Dva 
lidé v souboru zastávají 
veškerou funkci divadel-
ního souboru – autoři tex-
tu, dramaturgové, režiséři, 
scénografové i herci. Jsou 
to dva mladí kluci z Prahy. 
Oba dva studují na Kon-
zervatoři Jaroslava Ježka 

VOŠ tvorbu textů a scé-
nářů.
TOTEM je jejich čtvrtou 
hrou. Každá jejich hra je 
o nich samotných – postavy 
nerozlučných kamarádů 
Ládi a Ondry zažívají 
nečekaná dobrodružství: 
objevuje se jim m r a z á k 
v  o b ý v á k u , p ě t k r á t 

za sebou vyhrají Toyotu 
Yaris anebo třeba svrhnou 
jeden politický systém. 
Ve hře TOTEM uvidíte, 
co se stane 21. 12. 2012 
a jak to je  doopravdy 
s koncem světa a proč jsou 
vlastně u toho všeho zrov-
na Láďa a Ondra???



Š    erif si pro výslech 
dnes vybral muže, 

který neváhal vážit cestu 
až z Ostravy, a to zná 
Setkání ve Strašecí jen 
z doslechu. 
Podezřelé, že?

Proč jste kývl na „po-
rotcování“ na přehlídce 
v Novém Strašecí?
Protože jsem o přehlídce 
zatím jenom slyšel a jsem 
na ní dost zvědavý. 

Účastnil jste se někdy 
studentské přehlídky 
jako herec? 
Ano, ale bylo to hodně 
dávno s divadlem Ma-
dlem a kdy ž  j sme  s e 
s kamarádem Vladimírem 
pokoušeli o klauniádu a 
vlastně ještě později s di-
vadlem V Soukolí jsme 
hráli volné improvizace 
ve Valmezu a jinde.

Jaký byl Váš největší 
divadelní úspěch a jaký 
naopak neúspěch?
Úspěšným neúspěchem 
byly začátky s Madlem a 
vlastní klauniády, proto-
že nás to děsně bavilo a 

naše vrstevníky taky, ale 
asi ne všichni diváci to 
sdíleli podobně. Hodně 
silné dojmy mám z práce 
na představení Pastička, 
kterou napsala Markéta 
Bláhová a určitě i z vol-
ných improvizací, do kte-
rých jsme se se souborem 
V Soukolí pustili později.

Jaký byl Váš největší 
osobní úspěch a jaký ne-
úspěch?
Svatba, ale teď nevím, co 
z toho to vlastně bylo, je 
a bude. Nějak se to střídá.

Věnujete se zápasům 
v divadelní improvizaci. 
Co považujete pro sebe 
samého za největší pří-
nos z této činnosti?
Ano, když je čas, který 
se nějak nedaří dělit ide-
álně mezi rodinu, práci a 
improvizaci. Přínosem je 
udržování „v kondici“, jak 
říká Ivan Vyskočil, ale ně-

jak to s tím časem i s tou 
kondicí není ono.

Držíte se ve svém 
životě plánu, nebo spíše 
improvizujete? 
Neobejdu se asi ani bez 
jednoho. Vyvolená, za-
městnání, byt, jedno dítě, 
druhé dítě, dovolená… 
A v tom všem špetka im-
provizace, podobně jako 
v improvizaci špetka plá-
nování.

Co Vás právě nejvíce 
zaměstnává? Čemu se 
právě teď nejintenzivněji 
věnujete? 
Odpovědím na vaše otáz-
ky. Ale také se studenty 
učitelství ochutnáváme 
přípravu minidivadelních 
představení a trochu ex-
perimentujeme s Diva-
dlem ve výchově pro děti 
v mateřské škole.

Kým nebo čím byste 
rád byl v příštím životě? 
Lenochodem.

Umíte žonglovat? 
Ano a možná i více, než 
s jedním míčkem.

jan karaffa Pod palbou

odmëna 40 uncí zlata

wanted
dead or alive

listina bídnejch skutkû
$ Od roku 1993 pracuje jako vysokoškolský učitel – lektor seminářů a 

kurzů dramatické výchovy.
$ Od roku 1996 učí na pedagogické fakultě Ostravské univerzity.
$ V roce 1996 ukončil distanční studium dramatické výchovy na DAMU. 
$ Byl členem divadla Vsoukolí, které se věnuje improvizačnímu divadlu a
 v roce 1998 dokonce postoupil a účastnil se 37. ročníku Národní přehlídky
 mladého amatérského divadla “Šrámkův Písek”.
$ Je členem ostravské divadelně-improvizační skupiny OSTR.UŽ.I.NY.
$ V roce 2008 napsal a vydal knihu Dialog, drama a učení.
$ Soustavně vede nové generace učitelů k metodám dramatické
 výchovy.
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Jonáš Vidra
Katka Barochová
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David Hrbek
Organizační 
pomoc všeho 
druhu.

Iva Dvořáková
Hlavní šéfka.
&
Ředitelka 
přehlídky.

Mirek Vachek
Smlouvy se 
soubory.
&
Cestovné.

Anna Klíčová
Ubytování 
souborů.

Lucka Míková
Ubytování 
souborů.

Vojta Dvořák
Technik 
Modrého sálu.
&
Videoredaktor.

Tomáš Baroch
Technik NKC
(spolu s panem 
Lopourem).

Veronika 
Pleierová
Uvádění.

Terezka 
Janoušová
Uvádění.


