
Včera jsme vtrhli do víru 
přehlídky plnou parou. 
Během dne se všem stalke-
rům jistě podařilo ukořistit 
nejeden úlovek do sbírky. 
První den byl v mnohém 
opravdu náročný. Měli 
jsme možnost vidět dvě 
představení a vše probrat 
na rozborovém semináři. 
Dnes nás čeká další den 
plný představení, dílen i 
seminářů. Lektorky na nás 
chystají dvě dílny a to dílnu 
s názvem Hlas je herci opo-
rou a Dílna improvizačního 
divadla. V dnešním čísle 
jsme vyzpovídali tři orga-
nizátory - Vojtu, Tomáše a 
Jonáše. Čas při čekání na 
některé ze tří představení si 
můžete zpříjemnit křížov-
kou nebo dalším pokračo-
váním komiksu. Přejeme 
vám i sobě dobré úlovky. 
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Mgr. Jiřina Lhotská
Je to až trochu podezřelé, že se o Jiřině nedají najít žádné pikantní informace a drby.  Naše stalkerská dušička si na své moc nepřišla.

Jiřina Lhotská se narodila v Praze, ale později žila a tvořila hlavně ve středních Čechách. 
Už od mládí můžeme sledovat Jiřininy umělecké sklony – na střední škole debutovala v představení Děvčata z Brook Valley. Později hrála v in-

scenacích mělnického Nového divadla. Tušili jste, že jednou z jejích rolí byla dokonce indiánka Nšo-Či?
Velmi důležitá je pedagogická činnost Jiřiny Lhotské – učila v několika základních uměleckých školách ve středních Čechách (např. Mělník, Kra-

lupy). Působila také jako pedagog dramatické výchovy na gymnáziu v Neratovicích a v Praze, byla odbornou asistentkou katedry výchovné drama-

tiky DAMU. V současné době učí Jiřina Lhotská v ZUŠ ve Strakonicích. Je to pravý stolker – ostřížím zrakem sleduje vaše představení a všechno 

vidí! Všechno vidí! A proto vám potom dokáže dobře poradit. 

Petr Váša
Stalkerský večer plný údivu a veselí, to mi připravil náš porotce Petr Váša, když jsem chtěla „trochu zapátrat“. Zpočátku jsem využívala jeho 

oficiální webové prezentace petrvasa.cz. Zvědavcům a zájemcům o své umění tam vychází vstříc. Určitě se podívejte!

Kdybyste toužili po nějakém předmětu do sbírky stalkera, máte mnoho možností. Tento literát, skladatel, performer a výtvarník vydal několik pub-

likací (zejména o svém fyzickém básnictví), vyšly také nahrávky kapel, ve kterých působil (Z kopce, Ošklid, Ty syčáci). Nebo můžete rovnou zajít na 

představení, nepochybně to bude silný zážitek.
Přátelská rada pro další špehy: pokud se vrhnete na videa, vyšetřete si dostatek času!

Mgr. Ivana Pernicová
Dejte si přátele pozor na letošní členku poroty, kterou je Mgr. Ivana Pernicová, 
bude vás zajisté pozorně sledovat. Vzhledem k tomu, že vede kurzy rétoriky a 
kurz Práce s hlasem a textem, je absolventkou Konzervatoře J. Ježka a DAMU, 
katedry dramatické výchovy, opravdu ví, o čem mluví!
Mimo jiné je lektorkou hlasových dílen pro pedagogy a v letech 1990-1992 
působila jako herečka v divadle „M“ České Budějovice a v letech 1992-1999 
v divadle Minor. Nyní pracuje jako vedoucí Dětského divadelního studia Minor a 
jako pedagožka volného času Muzea hlavního města Prahy. Nebojte se tedy, že by 
přehlédla vaši sebemenší chybičku nebo nepochválila dobré výkony.

DůLežití LidÉ

8

2

5 6
10 12

16

1 3

4

11 13 14

7 9

15

1. Jméno malého sálu

2. Obsazení jedné role dvěma či více herci

3. V patách vám je…

4. Hra bez předchozí přípravy

5. To, co ve druhém představení rozhodně nechybělo

6. Hra beze slov

7. Jméno ředitelky přehlídky

8. Co se nachází v místnosti číslo 12

9. Druhé jméno Tyla

10. Kolikátý ročník přehlídky se letos koná

11. Jaká vrtule včera hrála

12. Po představení na přehlídce následuje…

13. Jedna z přehlídek, kam lze ze Setkání postoupit

14. Jméno strašeckého divadla

15. Havajský hudební nástroj

16. Přehlídka spojená se Šrámkem se koná v…

Tajenka 2: 
aristotelská kompo-
zice dramatu, zejm. 
tragédie: expo-
zice, kolize, krize, 
peripetie, katastrofa.



Během mého pobytu v redakci 
jsem narazil na jistě velmi tajné mate-
riály, které nasvědčovaly tomu, že se 
ve večerních hodinách všichni sejdou 
na jednom místě. To si nemůžu nechat 
ujít. 

Když jsem v danou hodinu do sálu 
číslo 3 dorazil, zaskočilo mě, že tam 
jsou opravdu všichni! Abyste věděli, 
my stalkeři jsme vždycky spokojeněj-
ší, pokud se můžeme někam schovat 
a sledovat dění spíše zpovzdálí. Jistě 
chápete, že jsem se v nacpaném sále 
necítil úplně ve své kůži. Tento pocit 
mě ovšem za chvíli přešel, jelikož zra-
ky se upínaly povětšinou ke třem oso-
bám, které moc dobře znám, ačkoliv 
oni o mé existenci nemají ani páru. 

Na rozborovém semináři jsem byl 
poprvé, tak jsem vše dychtivě sledo-
val. Hlavní slovo měla vždy porota, 
ačkoliv se ozývaly hlasy i od účastní-
ků. Všiml jsem si, že není pravidlem, 
aby porota vždy byla zajedno. To mi 

připadá jako dobrý přístup, jelikož na 
umělecké dílo se přece každý kouká 
trochu jinak. Ačkoliv mi chvílemi 
přišlo, že se porota upíná na problém, 
který je hodně subjektivní, takže jsem 
se chvílemi trochu nudil. 

Jako první se probíralo představení 
Anděl nepřišel?, které bylo netradiční 
tím, že diváci seděli přímo na jeviš-
ti. Pro mě to byla jevištní premiéra. 
Stísněný prostor navozuje takovou 
atmosféru, jakou si pro dobu, kterou 
nám představení vyjevilo, předsta-
vuji. Stejně tak mě zaujalo použití 
gumy, což je, jak jsem se ve slovníku 
divadelních pojmů dozvěděl, výra-
zový prostředek. Právě jeho použití 
bylo předmětem velké části diskuse. 
Převládaly pozitivní ohlasy, ačkoliv 
zaznělo i pár výtek. Stejně tak se dis-
kutující ne vždy shodli na tom, jest-
li byla příběhová stránka dostatečně 
výrazná a jestli bylo vhodné zapoje-
ní diváků. Pro tuto diskusi byl tedy 

typický dvojí názor. 
Co se týče druhého představení 

– Tabák aneb Rauchen TöT souboru 
ToŤ, byli jsme všichni zajedno. Ještě 
načichlí cigaretovým kouřem, zasmá-
li jsme se podruhé použitým vtipům.  
Porota Ondru a Láďu chválila za 
jejich všestrannou divadelní činnost. 
Možná jedinou slabinou představení 
byla viditelná propast mezi stylizací 
herců v prvním obraze a obrazy násle-
dujícími, kde již hráli sami sebe. 

Můj první rozborový seminář urči-
tě nebyl poslední, ode dneška se pře-
de mnou neschováte ani tam.

DáMo a MáČe

V rámci divadelní přehlídky Setkání ve Strašecí jsou pro účastníky připraveny i tvůrčí dílny. Začínají dnes 
ve 13.00. Abyste věděli, kterou si vybrat, máme pro vás jejich představení: 

VyČíhÁno na RozBorovéM semiNáři

SLeDujTe, co nÁs dneS čeká?

Hlas je herci oporouDílna zaměřená na práci s hlasem. Naučíme se, jak správně tvořit hlas, způsoby, jak hlas přirozeně a zdra-vě modulovat, jak mluvit nahlas a nekřičet. Zkusíme si vytvořit krát-ké hlasové etudy, které když se nám bude chtít, můžeme spojit do hlasového minipředstavení.Lektorka: Martina Tothová

Dílna improvizačního divadlaDnešní generace alternativních režisérů velmi často dochází k divadelnímu tvaru pomocí IMPROVIZACE a to buď přímo předváděné na jevišti, ale častěji použí-vané jako PROSTŘEDEK pro TVOŘE-NÍ představení na zkušebně. Ukážeme si, jaké prostředky to mohou být, a zkusíme si takové mini představení vytvořit i my.Lektorka: Daniela Šteruská



Jak jste se dostali k Setkání ve 
Strašecí?
J: My jsme byli dostáni, nás ta 
přehlídka dostala a dostává nás stále.
V: Moje účast na této přehlídce byla už 
od prvního ročníku jasná, vzhledem k 
tomu, že ředitelka přehlídky je moje 
matka. Z toho se nedá vykroutit.

Pokolikáté se přehlídky účastníte?
V: Letos je osmý ročník, takže poos-
mé.
J: Taky tak. Tomáši, ty taky, že?
T: Těžko říct, asi jo.
Co vás na přehlídce drží? Osm let 
není krátká doba.
T: Rádi pracujeme v chaosu.
V: Rok od roku je to větší chaos, takže 
je to rok od roku větší zábava. Jak 

ubývají lidé, kteří by se na tom chtěli 
nějak organizačně podílet, tak nám 
přibývají další a další funkce.

A jakou funkci tu teď máte?
V: Já jsem technik Modrého sálu, 
střihač videoredakce a dělám všechno 
ostatní, co neudělá nikdo jiný a je to 
třeba udělat.
J: Jsem kameraman, příležitostný 
nosič, dobíhač, vyřizovač a tak 
dále…
T: Já jsem měl být technik NKC, 
ale spíše tak dělám všechno, co je 
potřeba.
V: Takže taková holka pro všechno.
T: Běhal jsem všude možně, a tak 

jsem se všem zavděčil. Všichni nás 

mají rádi, tak si myslíme, že by nám 
to na konci měli taky říct.
V: Zaplatit!

Jaký plat byste si představovali? 
Co pro vás bude tou největší 
odměnou?
T: My se necháme příjemně 
překvapit…Příjemně!
V: Pro mě je nejlepší ohodnocení, 
když se mi odtud podaří dostat před 
třetí hodinou a ještě se mi podaří za-
stihnout někoho v hospodě.
T: To já odejdu dřív, já už vlastně 
rovnou můžu jít spát, ale nepůjdu. 
Já si ještě zahraju na xylofon (viz 
videoreportáže z minulého roku).

Anděl nepřišel?
Představení Anděl nepřišel? nás zavedlo do období 

holocaustu, které pro nás poměrně citlivě ilustroval 
soubor Roztočená Vrtule.

Ocenili jsme především vizuální a zvukovou 
stránku, která nám dobře navodila atmosféru doby. 
Zvláště bychom vyzdvihli využití bílých pruhů 
látky, práce s nimi se stále rozvíjela a nutila nás 
představení sledovat. Potěšující bylo, že se mladí 
herci nesnažili o naturalistické herectví, ale jejich 
výkony byly příjemně civilní.

Doporučili bychom představení více vygradovat a 
více pracovat s liniemi, které nabízí příběh a doba, a 
ne jen s liniemi, které nabízí rekvizita. 

Trochu nás mrzí, že bylo představení zařazeno 
na úvod přehlídky, protože bylo obtížné se na vlnu 
souboru Roztočená Vrtule naladit.

DS Časumálo

RozHovor se skaLními OrgaNizátory
V dnešním rozhovoru vám představujeme tři lidi, kteří jsou pro chod přehlídky naprosto nepostradatelní. Většinou se s nimi setkáte při řešení technických a vlastně i všech jiných problémů. Vojta Dvořák, Jonáš Vidra a Tomáš Baroch.

SledoVali JsmE pŘedstaVení...



My o vás víme, že kromě podavačů, 
přidavačů a holek pro všechno jste 
také herci. Máte i nějaké fanynky, 
které vás sledují, pronásledují?
J: No jasně! Ale jelikož máme 
samozřejmě ty nejlepší fanynky, tak 
o nich ani nevíme. Jsou prostě v tom 
sledování tak dobrý.
V: Tušíš tu přítomnost těch fanynek, 
ale nikdy je nezachytíš.
T: Ale ono je to tak, že oni (jako 
kluci) jenom tuší, kdežto já o nich 
vím…Ale skrývám to před nima.
V: Myslím si, že bychom si asi měli 
něco vyřídit, Tomáši.

Ale i když o nich tedy nevíte, ale 

jenom tušíte, tak je máte rádi, že?
T: Já je mám rád, já o nich vím…oni 
by je taky měli rádi, kdyby o nich 
věděli.
V: Člověk musí mít rád svoje fan-
ynky. Já na nich mám právě nejradši, 

že o nich nevím. Nemusíš pak pod-
stupovat žádný dlouhý autogramiády 
a tak, ale cítíš tu podporu.
T: Ale mě mají nejradši! Já si ty auto-
gramiády užívám.
J: Tak to by ses mohl podepisovat i 
za mě. Třeba smlouvy pro NoStraDi-
vadlo.
T: Tak příště, až budu něco podepi-
sovat, třeba nějaký dluhopis, tak se 

podepíšu jako ty.

Máte vy sami vzor, který nějakým 
způsobem sledujete?
V: Já nesleduji lidi jako takové, ale 
spíš jejich práci. Takoví jsou tři – Sta-
nislav Grof, Alex Grey a Fosco Alma.
J: Můj nedostižný vzor, kterého si 
velice vážím, je Martinka Tothová.
Snažíš se snad vlichotit naší 
šéfredaktorce?
T: On se snaží vlichotit každému!
V: Takže je taková NoStraDivadelní 
ku..a!

A co ty, Tome, jaký je tvůj vzor?
T: Já nemám vzory, já jsem vzorný.

MaČe a DáMo

Tabák aneb Rauchen TöT

Představení bylo od začátku nabito energií. Na 
hercích bylo vidět, že hraní je baví. Dokázali skvěle 
navázat kontakt s diváky a diváci skvěle reagovali. 

Za obdiv stojí, s jakou nadsázkou bylo představení 
herecky vystaveno a zahráno. Nutno však podot-
knout, že hra je trochu prvoplánová, bez hlubší 
myšlenky. Co se týče jednotlivých vtipů a gagů, 
tak se každý divák (minimálně jednou) zasměje. 
Bohužel některé vtipy postrádají vnitřní hloubku, od 
počátku je vidět konečné záměry.  
Scéna byla lehce chaotická a neuspořádaná. Jednot-
livá prostředí splývala v jeden prostor. Naproti tomu 
zvolené prostředí naprosto odpovídalo tématu.
Divadelní oblouk byl značně napřímen. To však 
nebránilo diváctvu propukat v salvy 
smíchu.
Závěrem lze snad říci, 
že představení je lehké a 
vcelku i vtipné. Nenáročné 
představení pro pobavení. 
Divák se zasměje a odlehčí 
mysli, avšak ne plicím.

DS Roztočená Vrtule

SledoVali JsmE pŘedstaVení...



Vydýcháno Liberec - Jsou muži 
z Marsu a ženy z Venuše?

Jaký článek by o vašem souboru mohl vyjít v bulváru?
V bulváru o nás může vyjít prakticky cokoli, protože jsme velice originální ve vytváření podnětů pro drby.
Jaký byl podnět k vytvoření inscenace?Podnětem pro nás byly naše vztahové kolize, krize, peripetie a katastrofy.
Je ve vaší hře nějaký předmět, který by stal-kerovi mohl sloužit jako určitá trofej?Záleží na osobnosti stalkera a jeho tužbách.Největší tabu vašeho souboru?
Naším největším tabu jsou zkoušky.
Co o vás nesmíme zapomenout napsat?Myslíme, že by se mělo vědět, že jsme dospělé děti, co si rády hrají.

9:30  – 10:10  Jsou muži z Marsu a ženy z 
Venuše?

Dramatický soubor divadla Vydýcháno

  
Modrý sál ZUŠ

10:35– 11:35 Mezi mnoha ženami

  Divadelní soubor 

Gymnázia Christiana Dopplera

  Novostrašecké kulturní centrum

13:00 – 15:00 Dílny pro účastníky přehlídky

  
ZUŠ

15:30 –17:00 Rozborový seminář 
k představením 2. dne

  Koncertní sál č. 3 ZUŠ

19:00 –20:20     Čas je jednosměrný
Časumálo, Klamovka Praha

Novostrašecké kulturní centrum

21:00 –22:00   Rozborový seminář 
k představením 2. dne

  Koncertní sál č. 3 ZUŠ
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Časumálo - Čas je jednosměrný

Jaký článek by o vašem souboru mohl vyjít v bulváru?

TÝRÁNÍ ŽELVY PŘÍMO NA DIVADELNÍ SCÉNĚ PŘED OČIMA 

DIVÁKŮ!
Jaký byl podnět k vytvoření inscenace?

Vašek si tak jednou vzpomněl, že jsme o tom mluvili, a tak jsme to zkusili. ;) 

Vždycky vybereme to nejtěžší, co jde... Ach jo :)

Je ve vaší hře nějaký předmět, který by stalkerovi mohl sloužit jako určitá 

trofej?
Želva. Největší tabu vašeho souboru?

Všichni pečlivě skrýváme, že jsme normál-

ní... Postupem času začíná být tabu i náš 

věk. :)
Co o vás nesmíme zapomenout nap-

sat?
Jsme stálými hosty přehlídky, tak už 

víme, jak to chodí a doufáme, že už 
nás nic nezaskočí.

DáMo

Divadelní 
soubor 
Gymnázia 
Christiana 
Dopplera
se zřejmě os-
týchal, protože 
je u nás úplně 
poprvé. I stalker 
se trochu ostýchal, 
protože jsou tu 
úplně noví. Ale 
dnes je budeme 
sledovat a zjistíme 
pro vás víc.


