
Rok od minulého setkání 

se nám zdál nekonečně 

dlouhý, ale už je pryč. 

Konečně! Nemohli jsme se 

dočkat doby, kdy budeme 

zase sledovat studentské 

divadelní soubory ostřížím 

zrakem. Již poosmé se v 

Novém Strašecí bude po-

hybovat tolik divadelníků, 

že si každý z nás, místních 

stalkerů, přijde na své. V 

prvním čísle zjistíte, že jsme 

i v době před přehlídkou ne-

zaháleli a proklepli jsme si 

soubory, které uvidíte první 

den. Zaměřili jsme se i na 

výrazné osobnosti. Ten-

tokrát nám neunikly skalní 

lektorky přehlídky Setkání 

ve Strašecí Danča a Mar-

tina. Příště se pověsíme na 

někoho z vašich řad. Věřte, 

že se nás jen tak nezbavíte! 
MaČo
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Iva Dvořáková
Učí na gymnáziu v Novém Strašecí 

a v ZUŠ v Novém Strašecí.
Ráda jezdí na plachetnici po moři.

Přála by si, aby se Setkání ve Strašecí 
2011 povedlo.

ŘEDITELKA PŘEHLÍDKY

Klára Nalevanková
Studuje ve druháku na gymplu v 
Novém Strašecí.
Nejradši chodí na dramaťák a čte.
Přála by si potkana,  a v budoucnu 
by chtěla pracovat s dětmi.
UBYTOVÁNÍ SOUBORŮ

Tereza 
Janoušková
Je ze stejné třídy jako Klára.
Má kapelu, která ještě nemá jméno.
Ráda zpívá a maluje.
Přála by si být herečka.
UBYTOVÁNÍ SOUBORŮ

Vojta DvořákStuduje ve třeťáku ve střední hotelo-vé škole v Kladně.Skládá hudbu, repuje a čte.Přál by si, aby se moh živit tím, co ho baví.
TECHNIK V MODRÉM SÁLE.

Tomáš BarochStuduje sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni.Nejradši nedělá nic.Přál by si dělat to, co studuje.TECHNIK V NKC (spolu s panem Lopourem)

Jana KrálováStuduje ve třeťáku na gymnáziu v Novém Strašecí.Ráda čte a peče, tančí břišní tance a hraje divadlo.Přála by si světový mír.TAJEMNICE LEKTORSKÉHO SBORU.

DůLežití LidÉ

abba kos okoř sud

alba lesy on tik

albus lov ony  to

ema :) oř úžas

had mor pes

herec my 2x postel

hody noha pyl

je 3x nová rameno 

klub obloha rýma 

kočka oko řím

Tajenka: 
Podobný význam má i pojem interpretati-ve theatre, který se ale používá jenom pro současné divadlo. Spolehlivou identifikaci jeho děl nelze provést na základě standartního vnímání, je třeba znát způsob vzniku inscena-ce. Neinterpretuje cizí z vnějšku přenesenou hru. Jeho inscenace často předchází písemné kodifikaci textu, nebo k této kodifikaci nedo-chází vůbec.



Divadelní duo TOŤ - Tabák aneb Rauchen TöT
Jaký článek by o vašem souboru mohl vyjít v bulváru?Téměř cokoliv.
Jaký byl podnět k vytvoření inscenace?Bránit se proti protikuřáckému zákonu a omezování svo-body kuřáků... Ale hlavní důvod vlastně je, abychom si mohli zakouřit na jevišti.
Je ve vaší hře nějaký předmět, který by stalkerovi mohl sloužit jako určitá trofej?
Docela dost vajglů.
Největší tabu vašeho souboru?To, co se stalo osudné noci ze 14.4. na 15.4. roku 2008.Co o vás nesmíme 
zapomenout nap-
sat?
Že 22.4. hrajeme 
naše souborné dílo 
v klubu Klamovka 
pod názvem ToŤ 
all-in-1, kde bude 
jediná příležitost 
vidět Mrazák II.

DáMo

18:00 – 18:10 Zahájení přehlídky

  Novostrašecké kulturní centrum

18:10 – 18:40 Anděl nepřišel?

  Roztočená Vrtule, Slaný

  Novostrašecké kulturní centrum

19:00 – 19:30 Tabák aneb Rauchen 
TöT

  Divadelní duo ToŤ

  Novostrašecké kulturní centrum, 
bývalá restaurace

21:00 – 22:00 Rozborový seminář 

k představením 1. dne

  Koncertní sál č. 3 ZUŠ
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Vrtule - Anděl nepřišel?

Jaký článek by o vašem souboru mohl vyjít v bulváru?

Během zkoušení hry Anděl nepřišel? nabrala Roztočená Vrtule takové otáčky, 

že vytočila svou vedoucí Katku až do stavu bezvědomí, z kterého se probere 

možná až během přehlídky ve Strašecí.

Jaký byl podnět k vytvoření inscenace?

Chtěli jsme vyzkoušet vážnější téma. Katka přišla s 

příběhy dětí, kterých se dotýkala druhá světová 

válka a holocaust.

Je ve vaší hře nějaký předmět, který by 

stalkerovi mohl sloužit jako určitá trofej?

Je to obyčejný kufřík, trochu otrhaný na kra-

jích a přesto v dobrém stavu. Hnědý, malý. Ve-

jde se do něj jistě hodně věcí. Hlavně různé gumy 

a gumičky. Nic jiného nemáme. Ale dá se s nimi 

dělat spousty věcí, měli jsme celý týden práce s gu-

mou. To by si vyhrál...

Největší tabu vašeho souboru?

N e m á m e žádné tabu!

Co o vás nesmíme zapomenout napsat?

Představení je součástí výukového projektu pro žáky devátých ročníků, ve 

kterém se seznamují s osudy dětí za druhé světové války. Eva Weilová je 

jedním z těchto dětí. Práci s tímto tématem se věnujeme již dva roky.
DáMo



VyČíhÁno v reDakCi

Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste se k němu dostaly?
D.: Hraju divadlo od třetí třídy a život bez něj si už vlastně nedokážu představit. Beru ho místo prášků na uklidnění.
M.: Já jsem k divadlu přišla až na gym-plu. Ale od té doby se ho ne a ne nějak zbavit. Beru kvůli němu prášky na uklid-nění :-)

Máte nějaký nezapomenutelný záži-tek z představení?
D.: Vlítla jsem na jeviště o scénu dřív a nikdy nezapomenu na ten výraz, když se na mě moje spoluherečky otočily. Jako divák si sama pro sebe dělám takový TOP TEN nejhorších představení, co jsem kdy viděla. Žebříček se mění, ale zážitek je to vždycky.

M.: Já jsem zase pro změnu v jedné scéně na jeviště vůbec nedorazila. Můj herecký partner si pro mě musel do zákulisí dojít. A žebříčky si raději nedělám.
Co jste studovaly a čemu jste se chtěly 

věnovat? Splnilo se vám, co jste chtěly dělat?

D.: Studovala jsem Interaktivní média a mediální komunikaci. Nevím, jestli se mi to splnilo, nevím co ten obor znamená…
M.: Studovala jsem dramatickou výcho-vu na DAMU a potom ještě primární pedagogiku. A vlastně se kolem těchto oborů celý život nějak motám.Ale ani nevím, jestli jsem si to vlastně přála…
Co děláte mimo přehlídku?
D.: Buď jsem v televizi, nebo před tele-vizí.

M.: Hodně věcí. Nejraději ale hraju divadlo pro děti.
Vy jste byly u začátku přehlídky, že? Jak to vlastně všechno začalo? Jak se stalo, že se postupová přehlídka “usa-dila” ve Strašecí?
Obě: Na gymplu jsme nazkoušeli hru Báj. A pak jsme chtěli na přehlídku, aby nás někdo ohodnotil. No, a na dětskou přehlídku jsme byli moc velcí a na dospě-

láckou zase moc malí. Tak Iva Dvořáko-vá hledala, jaké máme možnosti, a obje-vila „díru na trhu“ divadelních přehlídek. Prostě vznikla nová postupová přehlídka původně pro středoškoláky, ale hned se k tomu přidalo experimentální divadlo. 
Letos máte na přehlídce obě zdvoje-nou funkci. Vedete dílny a zároveň jste  obě v redakci. Popište čtenářům prů-běh přehlídky z pohledu šéfredaktora. 
Obě: Musíme hodně sledovat, všechno si pamatovat, nahrávat nebo psát a pořád přemýšlet, jak by se to dalo použít. Málo spíme, musíme být všude. Ale hlavně je důležité mít kolem sebe dobrý tým lidí, protože všude se být nedá.

Hodně souborů jezdí na přehlídku již roky, nevšimly jste si například na svých dílnách nebo poblíž své osoby nějakého stálého fanouška, stalkera?
D.: Nevšimla, a docela mě to mrzí.
M.: Nevšimla, a těší mě, že Danča taky ne :-)

TeČe

RozHovor se skaLními lektorKAmi

Vejdu do místnosti a rozhlédnu 

se. Nic ale nevidím, jen slyším 

veselé hlasy. Ve vedlejší místnos-

ti se něco děje. Zaslechnu: „To je 

dobrá fotka! Tu tam dáme!“ Fot-

ka? Začíná mě to zajímat, třeba 

bych tady mohl ukořistit nějakou 

fotku do svojí sbírky. Skrývám 

se za stěnu a poslouchám dál. 

„Jsme dobrý, jsou teprve dvě 

ráno a už máme dvě strany.“ Co 

se to za stěnou děje? „Už máš ten 

článek o odpoledním rozboru?“ 

Článek! Začíná mi svítat. To tady 

se píšou noviny, ze kterých si tak 

rád vystřihuju písmenka. Cha! To 

je úlovek! Určitě jim tady nějaká 

písmenka zbydou…

Už jsem se párkrát vplížil do 

redakcí novin. Je to vždycky 

podobné. Skupina lidí v noci 

sedí u počítače a píše. Píšou v 

noci, protože celý den sledují. 

Mám pro novináře slabost! Jsou 

tak krásně napjatí, pořád nestíha-

jí a přesto si vyhradí celý den na 

sledování ostatních lidí. 

Čas je neúprosný. „Martinko, 

ty pořád nemáš ten úvodník? Ale 

já už ho potřebuju!“ „Musíš tam 

dát tuhle fotku, ta je prostě boží!“ 

„Ale ta se mi tam už nevejde.“ 

„Tak něco vyměň.“

Začíná svítat. Na stolech se 

mezi počítači povalují hrnečky, 

lahve s vodou nebo džusem a 

zbytky pizzy. Hlasy už jsou una-

vené a nervózní. „Ty tam ještě 

pořád nemáš daný program? Ale 

já už bych šla spát a chci ho ještě 

vidět.“ „Tady je hrubka, kdo to 

pročítal?“ „Už máme tu fotku na 

titulní stránku? Jakto?!“ 

Venku je světlo, lidé se trousí 

do práce, pro snídani a pro ran-

ní noviny. (Kdo zrovna na nich 

pracoval v noci?) „Tiskneme!“ 

Skrývám se za stěnu hlouběji do 

stínu. Zbyly tu jen tři redaktoři, 

zbytek spí. „Zase to netiskne!“ 

Těsně kolem mě proběhne rozči-

lená žena. Nevšimne si mě. Buď 

z rozčilení nebo únavou očí, kte-

ré celou noc hlídaly správné pís-

mo, správné mezery, zarovnání 

fotek, obtékání, písmena, pravo-

pis… 
Je osm hodin ráno. Protože je 

světlo, vymyslel jsem důmysl-

nou skrýš. Mám už těžká víčka a 

usínám. Kolem projdou tři una-

vení lidé. Na stole leží hromádka 

bílých deníků. Za hodinu začíná 

první představení. Alespoň hodi-

nu spát. Alespoň hodinu…
MáTo


