
Je před námi třetí den 
přehlídky. Nezapomeňte 
si přeřídit hodinky na 
letní čas. Hodinu nám 
prostě ukořistil nějaký 
čas-stalker. Čekají nás 
ještě dvě přehlídková 
představení a rozboro-
vý seminář. Po něm si 
nenechte ujít inspirativ-
ní představení souboru 
Rádobydivadlo Klapý. 
Představení bude nároč-
né, ale bude stát za to. 

Po načerpání inspirace 
se dozvíme do poslední 
chvíle pečlivě utajova-
né výsledky - tedy kdo 
pojede na Mladou scénu 
a Šrámkův Písek. 

DáMo
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PopRvé na Setkání
Divadelní soubor 
Gymnázia Christiana 
Dopplera
Co nejvíc oceňujete na divadle? 
Co vám přináší?
Divadlo je hrozně silná věc, je to 
něco, co ovlivnilo dějiny. Dokáže 
člověka naplnit, ovlivnit. Ale 
hlavně je to pro nás taky zábava. 
Nikdo z nás není takový, že by se 
nechtěl nějak vyjádřit. Baví nás to 
a je to i relax.

Proč jste přijeli na přehlídku? 
Co jste od ní očekávali?
Jsme skupina, která se prostě schází 
jen tak pro radost. A pro radost jsme 
taky zkusili divadlo. Hru, kterou 
jsme tady hráli, jsme hráli u nás 
ve škole pro spolužáky a pak ještě 

pro rodiče. A chtěli jsme si zkusit 
hrát taky někde jinde. Našli jsme 
si v Praze nepostupovou přehlídku 
školních divadelních souborů, 
tam jsme pak hráli. Líbilo se nám 
tam, tak jsme chtěli zkusit i jinou 
přehlídku.

Jak se vám na Setkání ve Strašecí 
líbí? Co vás překvapilo mile? Co 
naopak nemile?
Líbí se nám organizace, jak je tu 
všechno zajištěné. A dílny byly 
skvělé. Mile nás překvapilo, že se 
tolik souborů věnovalo autorským 
hrám. A taky jsme rádi, že na roz-
boru se dává tak podrobná zpětná 
vazba. Že potom víme, jaké jsou 
problémy a co zlepšit. Zároveň nás 
ale zpětná vazba překvapila nemile. 
Porota nás totiž vůbec nepochváli-
la, i když to asi nemysleli zle.

Inspirovali jste se na přehlídce? 
Co plánujete dál?
No, teď máme v hlavě trochu 
guláš. Musíme zpracovat, co jsme 
se tu dozvěděli a co jsme viděli a 
potom určitě dojde k transformaci. 
My se hlavně musíme rozhodnout, 
jestli se budeme divadlu věnovat 
víc, nebo se budeme zabývat zase 
něčím jiným.



Když jsem po dobrém obědě seděl 
v ZUŠce, kam jsem se na dobu diva-
delní přehlídky nastěhoval, (není to 
vůbec problém, všichni se navzájem 
neznají, a tak si myslí, že jsem pro-
stě z jiného souboru), zahlédl jsem, 
jak se na dvoře pomalu utváří hlou-
ček lidí. Asi se něco chystá, blesklo 
mi hlavou. Seběhl jsem schody tak 
rychle, jako nikdy. Nenápadně jsem 
se zapojil. Všiml jsem si, že hlavní 
slovo tu mají ty dvě slečny, které byly 
představeny v minulém čísle deníku 
(Všechna čísla zařadím do své sbírky 
úlovků!). Každá z nich měla na sta-
rosti jednu dílnu, a tak se účastníci 
začali rozdělovat do dvou skupin. V 
tu chvíli jsem se začal bát, že se pro-
zradím. Byl jsem hrozně nervózní, 
protože jsem netušil, ke které skupin-
ce se přidat. Měl strach, abych o něco 
náhodou nepřišel. Jelikož se skupiny 
už začaly rozcházet, musel jsem jed-
nat pohotově. Přidal jsem se k Dílně 

improvizačního divadla a odešel do 
jednoho z tanečních sálů.

Na začátku lektorka Danča 
položila otázku, co je to improvizace. 
V tu chvíli jsem zajásal. Při sledování 
improvizuji často, to znám! Rozšířil 
jsem si své vědomosti o tom, jak se 
improvizuje v divadle. Určitě něco z 
toho využiji. Zjistil jsem, že při sle-
dování početnější skupiny se někdy 
vyplatí najít si jejího vůdce a sledovat 
jeho, protože ostatní ho napodobují. 
Nepochybně mi to ulehčí práci. Cvi-
čení „zrcadlo“ mi zase pomůže lépe 
napodobovat lidi kolem sebe, a tak 
zapadnout do jejich řad a být nená-
padný. Když se skupina kvůli 
dalšímu cvičení přesouvala 
do vedlejší místnosti, došlo 
mi, že právě tento okamžik 
je vhodný k nepozorované-
mu přesunu na druhou dílnu.

Ještě než jsem otevřel dve-
ře druhého tanečního sálu, slyšel jsem 

podivné zvuky. To zvýšilo mou zvě-
davost. Na dveřích jsem si přečetl, že 
dílna nese jméno Hlas je herci oporou. 
Měl jsem neskutečné štěstí, že byli 
účastníci právě zabráni do něčeho, co 
mi připomínalo skupinovou medita-
ci. Využil jsem jejich soustředění, a 
vyhledal jsem místo, ze kterého jsem 
je mohl nenápadně sledovat. Až po 
chvíli jsem pochopil, že jde o hlasová 
cvičení. Jelikož toho při své práci moc 
nenamluvím, stačí mi pouze okrajové 
teoretické znalosti, abych někdy příš-
tě lépe zapadal mezi divadelníky. Aby 
nevyšlo najevo, že mezi ně vlastně 

nepatřím. Nepochybuji však o 
tom, že hercům dílna přinesla 
mnoho užitečného.

Koneckonců, já jsem si 
také z dílen něco odnesl...

DáMo, MáČo

VyČíhÁno v tVůRČích dílnÁch

Vydýcháno Liberec
Co nejvíc oceňujete na divadle? 
Co vám přináší?
Zábavu, potěšení…Že můžu být 
na chvíli někdo jiný. Já miluju ten 
pocit – být na jevišti a vybít ze 
sebe energii. Já se ráda předvádím. 
Miluju potlesk, když se diváci smě-
jou, tak to úplně zahřeje u srdíčka. 
Když člověk dohraje, ten pocit, že 

se to povedlo.
Proč jste přijeli na přehlídku? 
Co jste od ní očekávali?
Přijeli jsme ukázat naše předsta-
vení. Já jsem chtěla poznat nějaký 
kluky od divadla, protože diva-
dlo hrajou vždycky hezký kluci. I 
holky. Já jsem se těšila na porotu. 
Já jsem se moc netěšil. Já jsem se 
poroty docela bála, ale nakonec to 
bylo dobrý.

Jak se vám na Setkání ve Straše-
cí líbí? Co vás překvapilo mile? 
Co naopak nemile?

Mile nás překvapilo počasí, u nás 
sněží. A máte tady krásnou ZUŠ-
ku. Taky jsme byli nadšení z dílen. 
A nemile? Nenašli jsme sprchy a 
máte hrozně ošklivej komunistic-
kej kulturák.

Inspirovali jste se na přehlídce? 
Co plánujete dál?
My moc neplánujeme…Ale chtěli 
bychom teď určitě dál pracovat na 
našem představení, zapracovat do 
něj i to, co jsme se dověděli.



Pokolikáté jste na Setkání ve Stra-
šecí?
Nazabití: Počtvrté.
Časumálo: Posedmé, ale jednou jsme 
tu byli jenom jako diváci.

Jaké představení se vám tu hrálo 
nejlépe? (a proč?)
Nazabití: Santa nebo Filip, možná 
Filip, protože jsme tady byli poprvé 
a byli jsme dobře přijati. Ale hrálo se 
nám tady dobře vždycky, protože tu 
jsou skvělý lidi.
Časumálo: Figaro a to dnešní (Čas je 
jednosměrný). Troufli jsme si na velký 
prostor a víc jsme si to užili. A hlavně 
tu byla skvělá divácká odezva.

Jaké naopak nejhůře? (a proč?)
Nazabití: To bude asi zítra. :-)
Časumálo: Kytice – to byl konec…
Jeden z nás byl tak ožralý a ještě k 

tomu hluchý z diskotéky, že se mu 
nedalo ani napovídat.

Jaké jste tu měli úspěchy? Nějaké 
nominace či doporučení?
Nazabití: Jednou jsme byli nominova-
ní a jednou doporučení. A jednou jsme 
dostali diplom za autorský text.
Časumálo: Poprvé a pak už nikdy.

A to doporučení dopadlo?
Nazabití: A to doporučení dopadlo. 
Dopadlo tvrdě. :-)
Časumálo: Nedopadlo.
Jak se vám líbí rozborové semináře? 
Pomáhají vám? Využijete rady, kte-
ré při nich dostanete?
Nazabití: Dnes nám pomohl moc, 
protože máme psát o jiném souboru 
recenzi. Jinak my si z toho vždy něco 
vezmeme, potom máme hodinové 

sezení a přemýšlíme, co dál. Na dra-
maťáku sedíme zhroucený a přemýšlí-
me o tom. Vždy objevíme něco nové-
ho, co jsme ani netušili, že tam může 
být. Například nová zákoutí hry nebo 
nová inspirace. Někdy se nám stává, 
že jedni diváci tam něco chtějí a jiní 
ne. Na jedné přehlídce řeknou „To tam 
nedávejte!“ a na jiné řeknou „Jaktože 
jste to tam neměli?“
Vrtule: Vždy po příjezdu domů si 
zhodnotíme, co říkala porota i diváci. 
Určitě se pak představení nějak mění, 
posouvá. Ale nikdy nedochází k úplně 
zásadním změnám.
Časumálo: Líbí se nám, když padne 
nějaká konkrétní rada, nebo návrh, 
co změnit a není to jenom subjektivní 
pocit jednoho porotce. U Figara jsme 
si dost odnesli.

Ženy jsou z Marsu a muži 
z Venuše… nebo je to snad jinak
Poznání. Sex. Hádka. Rozchod. Pro soubor Vydýcháno 
nejdůležitější body vztahu. Pojďme si ale říci, že vše 
nemusí být podle jejich schématu… Třeba takový 
Ondra vynechává pravidelně poslední dvě položky.  
Vnitřní hlasy jsou výtečnej nápad! Klidně 
bych se nebál si s nimi více vyhrát… 
 Inu, i já poznal několik divých dam, vždy se s nimi 
seznámil, popovídal. Chtěly se mnou ženy spáti, však 
já nechtěl žádné dáti. Hádaly se a křičely na mě, 
plísnily za to, že jsem nestyda, který jim motá hlavy a 
pak k ránu odchází za šera.
PS (pro dívky): Největší krásou světa, je Vaše 
otevřenost…
PS (pro kluky): A chlapci, nepijte tolik toho piva. 
Pijte víno, přátelé, neb pivo tupí, víno prokrvuje…

Tančete, milujte se, množte se a rozcházejte! Hlavně 
dál dělejte divadlo.
Rozchod, sex, hádka, poznání?
Sex, seznámení, sex, rozchod?
Poznání, hádka, rozchod, sex… 

divadelní duo ToŤ

RozHovor se skaLními Účastníky
Se Setkáním jsou kromě skalních organizátorů a lektorů spojeny i soubory, které na přehlídku jezdí 

pravidelně a často. Máme je rádi a oni nás doufám také. Abyste je mohli poznat blíž, máme pro vás 

následující rozhovor.

SledoVali JsmE pŘedstaVení...



Jezdíte i na jiné přehlídky. V čem 
se podle vás SvS liší? Je něco, co se 
vám tu líbí a jinde to nenacházíte?
Nazabití: Je tu dobře udělaný pro-
gram všechno na sebe navazuje a 
je pořád co dělat. Nic bychom tu 
neměnily. Každá přehlídka je jiná. 
Každá má být něčím typická, mys-
lím, že to tak má být.
Vrtule: Líbí se nám, že je tu vážně 
pohodová atmosféra, nikdy jsme necí-
tili nějakou rivalitu. Na jiných pře-
hlídkách to někdy i bývá. Tady se sou-
bory na rozborových seminářích snaží 
vzájemně se podpořit.
Časumálo: Ano, ale většina z nich jsou 
středoškolské přehlídky a my už tam 
začínáme být trochu přestárlí. Je to tak 
i tady, ale u ostatních je to víc 

v id i -
telné. A sem 
už jezdíme jako domů.

Řádí tu stalker, který sbírá suve-
nýry… Neztratila se vám nějaká 
rekvizita nebo třeba herec?
Nazabití: To poznáme zítra. Doufáme, 
že neztratí. Zítra by se asi rádi ztra-
tili všichni herci. Jinak máme pocit, 
že nám někdo herce krade už docela 
dlouho, zbylo nás málo. Náhodou teď 
nám ale jedna herečka přibyla.
Vrtule: To zjistíme až při další reprí-
ze. Kdyby se ztratil kufr, tak bychom 
si toho asi už všimli. A Jestli se ztra-
tila nějaká guma, tak to zjistíme při 
další repríze. A to budou mít členo-

vé strašný problém, to si odnesou.
Časumálo: (V tomto okamžiku se 
všichni zděsili a vydali se zkontrolo-

vat želvu.) 
A taky se nám ztrácí jídlo – jestli má 
stalker hlad, stačí říct, my se s ním 
rozdělíme.

MáČo, TeČe, DáMo

NAZABITÍ BRANDÝS NAD LABEM

2007: Jak je důležité míti Filipa 

(nominace na Náchodskou prima sezónu)

2008: Santa vivat 

(doporučení 3. místo na Náchodskou prima sezónu)

2010: Automat na přání

2011: Grotesky 

VRTULE SLANÝ

2003: Nicola Sanders 

(doporučení na náchodskou Prima Sezónu)

2005: Blues pro černého pasažéra 

(doporučení na  Šrámkův Písek)

2006: Čekárna 

(doporučení na Šrámkův Písek)

2008: Krkavci 

(nominace na Prima Sezónu)

2010: Hameln 

(doporučení na Mladou Scénu v Ústí nad Orlicí)

2011: Anděl nepřišel?

ČASUMÁLO PRAHA2005: Sekáč aneb Co se stane, když 
Smrť příjde o práci (doporučení na Náchodskou prima sezónu)

2007: A ven 2008: Kytice2009: Figarova svatba ?!? 
2010: Ve dvou 2011: Čas je jednosměrný 

Mezi mnoha ženami
Divadelní soubor Gymnázia Christiana Dopplera nás 
potěšil zejména otevřeností  a upřímností při disku-
zi která se vedla na rozborovém semináři. Přestože 
představení nebylo dokonalé, soubor rozhodně 
nemusí odjíždět se špatným pocitem. Herci se potýka-
li především s obtížně dramatizovatelnou předlohou s 
tématem, které přesahovalo jejich aktuální zkušenosti. 
Jednotlivé příběhy nebyly tématicky provázané a pos-
trádali jsme výraznější osobní výpověď souboru. Přesto 
oceňujeme některé herecké výkony, například hrdinky 
první epizody, nebo sboru recitujících pionýrek.

Nazabití

SledoVali JsmE pŘedstaVení...
Čas je jednosměrný
Po zhlédnutí představení v nás vyvstávaly 
povětšinou smíšené pocity. Bohatě členitý a vykon-
struovaný příhěh protínající dvě časové a několik 
dějových linií byl prezentován velmi dobrými 
činoherními výkony, i když s občasnými hlasovými 
rezervami. Soubor si s divákem hraje a podstrkuje 
mu veliké množství více či méně důležitých sou-
vislostí, jež bylo někdy těžké sledovat a sestavovat 
dohromady. Proto si myslíme, že je toto představení 
jak pro diváka, tak pro herce značně složité. Při 
délce představení obdivuji herce, že neusnuli na 
pódiu, protože pár diváku tak silnou vůli bohužel 
nemělo. Jinak byly herecké výkony dobře podány 
jak pro lajky, tak pro náročného diváka.  I navz-
dory výtkám poroty bylo představení takové, jaké 
ho herecký soubor chtěl mít. Bylo vidět, že soubor 
ví, o čem hraje a proč nám to sděluje. ;-) :-* :-P

Vydýcháno



Nazabití - Grotesky
Jaký článek by o vašem souboru mohl vyjít v bulváru?
NAZABITÍ to nevzdávají a jsou tu zas!Navzdory věku, kdy by je už ty blázniviny moh-ly přestat bavit, tak je pořád baví a při zkouškách dělají pořád ten stejný bordel. Touha po hraní byla veliká. Aby mohly zase hrát, vyštrachaly přece jen nějakou hru a přesvědčily oddanou fanynku, aby se stala jejich členem.

Jaký byl podnět k vytvoření inscenace?Pronásledovaly nás noční můry o tom, že už nikdy nic dobrého nenajdeme, tak jsme hledaly a našly.Je ve vaší hře nějaký předmět, který by stalke-rovi mohl sloužit jako určitá trofej?
Zajíčkovská ouška nebo lak na nehty Lenky Potměšilové.
Největší tabu vašeho souboru?
Poslední tabu padlo 13. 6. 2007.
Co o vás nesmíme zapomenout napsat?Že už druhý rok fungujeme jako ženský soubor, muži se vydali za kariérou. Občas si na ně vzpo-meneme (Ale to jim taky neříkejte, strašně by se nafoukli.)

10:00  – 10:40  Noc je mladá
Divadlo Žumpa, Nučice

  Novostrašecké kulturní centrum

10:45– 11:45 Grotesky

  Nazabití, ZUŠ Brandýs nad Labem

  
Modrý sál ZUŠ

12:45 –13:45 Rozborový seminář 
k představením 3. dne

  Koncertní sál č. 3 ZUŠ

14:00 –15:30    Elegie tyrolská
Rádobydivadlo Klapý

Novostrašecké kulturní centrum

Inspirativní představení finančně podpořené městem Nové Strašecí

16:00 –16:30  Vyhlášení výsledků
a ukončení přehlídky

 Novostrašecké kulturní centrum

Neděle  27. 3. 2011

Rádobydivadlo Klapý  Elegie tyrolská (Chrám bolesti)(inspirativní představení)Slovo o hře:
Drama Chrám bolesti je hra vzniklá na pozadí skutečných událostí. Jak uvádí autor: „Vytryskla z duše táty, čerstvě zmučeného ztrátou mi-lovaného syna.“  Josef si je vědom své odpovědnosti za smrt syna, nezříká se jí, ale odmítá absurdní soudní obvinění. V zoufalém psy-chickém stavu a na pokrají sebevraždy se seznamuje s Marií, jejíž chápavé porozumění pro Josefovu bolest, mu pomůže překonat složité období jeho života. Nalézá znovu ztracenou víru v Boha a děkuje mu, že prozřel dříve, než stačil promarnit svou pozemskou pouť. Drama o vině a trestu, porozumění či ztrátě a znovunalezení víry uvádí Rádo-bydivadlo Klapý pod názvem Elegie tyrolská.Slovo o souboru:

Rádobydivadlo Klapý bylo založeno v roce 1986. Patří mezi špičkové amatérské divadelní soubory v České republice. U jeho základního kamene stál současný vedoucí souboru a jeho režisér a herec Ladislav Valeš. Za 25 let existence se v jeho řadách vystřídalo kolem padesáti až šedesáti herců z různých koutů České republiky. Soubor nastudoval za dobu trvání téměř čtyřicet inscenací, hodně hraje především na zájezdech doma i v zahraničí. V letošním roce už po jedenácté vystoupil na nejvyšší vrcholové přehlídce v ČR Jiráskův Hronov. 

Divadlo Žumpa, Nučice

Jaký článek by o vašem souboru mohl vyjít 

v bulváru?
Žádný, bulvár se o nás nezajímá.

Jaký byl podnět k vytvoření inscenace?

Je to studie lidské psychiky. Hra je o tom, že 

člověk má v určité chvíli na vybranou…a vy-

bírá si – buďto dobře, nebo špatně.

Je ve vaší hře nějaký předmět, který by stal-

kerovi mohl sloužit jako určitá trofej?

Telefon. Občas ho dáváme do ledničky – za 

trest.
Největší tabu vašeho souboru?

Zkoušet hodinu před představením. To se nes-

mí stát. A hlavně – kdo hodně cvičí, nástroj si 

ničí.
Co o vás nesmíme zapomenout napsat?

Ať je představení dobré, nebo špatné, stojí za 

to ho vidět.


