
Připadám si, že spíše než 
úvodník píši teď vlastně 
něco opačného. Nemá to 
název – závěrečník nezní 
moc noblesně a konečník už 
má svůj zcela jiný význam. 
Stalkerovskýma očima 
jsme pozorně sledovali 
letošní přehlídku. Povedla 
se, byla inspirativní a mno-
zí z nás si v srdci odnášejí 
témata k přemýšlení. I já si 
odnáším jedno téma – tak 
trochu specifické, zdánlivě 
nedivadelní. Čím to je, že 
každý rok se sejde dost lidí, 
kteří s obrovským úsilím 
a bez nároku na odměnu 
touží po tom, aby Setkání 
bylo, dalo, šlapalo, klapalo 
a mělo? Stojí jim to stále za 
to? Přeju Setkání, aby za 
tu námahu vždycky stálo a 
přinášelo všem opravdovou 
inspiraci a radost.
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Grotesky
Hra Grotesky od souboru Nazabití nás nenechala 

chvíli v klidu. Stejně jako v jejich předchozím před-
stavení, které jsme viděli minulý rok, ani zde nechy-
běla akce a zajímavé situace. Říkáme „bravo!“, neboť 
udržet si pozornost diváků poslední den přehlídky 
není jednoduché. 
Vše pramení z energie a souhry všech čtyř dívek. 

Dokázaly publikum rozesmát a překvapit nenásil-
nou cestou. Charaktery hlavních hrdinek odpovída-
ly v mnoha rysech charakterům skutečných matek, 
manželek a zaneprázdněných úřednic. Hra byla jasná 
a srozumitelná, i když se nám leckdy pointa odhali-
la až ke konci scény. Oceňujeme především výkon 
hereček (i v hektických scénách jim bylo vždy dobře 
rozumět!). Soubor Nazabití nám vlil novou krev do 
žil. Líbilo se nám taktéž prolínání a přechody mezi 
jednotlivými scénami se všemi rekvizitami na jevišti. 
Tempo hry bylo až vražedné, ale právě za to děkuje-
me.

Mařeni a Pařeny

SledoVali JsmE pŘedstaVení...

Noc je mladá
Představení podle nás dobře vystihlo příznaky 

schizofrenie. To, že je hrdina schizofrenik, jsme 
se dozvěděli až na konci, což nám vysvětlilo 
smysl počáteční rozpolcenosti hry. 

Herci si zvolili velmi těžký úkol, zpracovat 
představení ve verších. Velmi oceňujeme snahu, 
kterou vynaložili. Zamrzelo nás, že rýmy občas 
do hry neseděly a některé na sebe nenavazovaly. 

Ocenili bychom zpracování snu, tanec půso-
bil věrohodně snovým dojmem a hezky zpestřil 
představení. 

Hra měla otevřený konec, kde se každý divák 
mohl rozhodnout, jak pro něj osobně skončí. 
Nechává nás zamýšlet nad rozhodnutím mezi 
realitou, snem, myšlenkami  a halucinacemi.

GCHD

Milí účastníci Setkání ve Strašecí, všimla jsem si vašeho podceňování přítomnosti stalkera. Když už jste mimo nebezpečí, nebojím se vám napsat 
o tom, co se poslední přehlídkové ráno událo v redakci. Nyní již nemůže propuknout ohromná panika. Jedině kdybyste zjistili, že se vám nějaký 
špion pověsil na paty a dojel s vámi až domů.
Tak… Já si tedy myslím, že stalkerství se tu během tří dnů nebezpečně rozšířilo. První stalker byl ještě poměrně slušný, dokonce i po menším 
přemlouvání ochotný k napsání reportáží z letmých a neškodných návštěv v obou redakcích, na dílnách a rozboru.
Ovšem ten druhý také nejspíš zatoužil po nějakém materiálu z redakce. Byl to ale evidentně strašný amatér. Vešel dvakrát a dvakrát také s nepo-
řízenou odešel, když údajně hledal místo, kde by složil hlavu. Průhledná záminka. Budit v sedm ráno redaktora, to opravdu nebyl dobrý nápad. A 
snažit se o nějaké sdělení? Vlastně si teď nejsem jistá, jestli mluvil opravdu tak nesrozumitelně, nebo jestli jsem nebyla schopna vnímat. To nebyl 
ten, co navštívil Martinčinu hlasovou dílnu. Stalkeři se nám tu tedy množí a jejich mravy se zhoršují. Proto doufejme, že se k nám nevrátí i příští 
rok.             MaČo

Stalo sE v RedaKci



Lektorský sbor pracující ve složení

Jiřina Lhotská, Ivana Pernicová a Petr Váša

Do programu celostátní přehlídky studentského divadla

Mladá scéna v Ústí nad Orlicí 2011

doporučuje

Soubor Nazabití, ZUŠ Brandýs nad Labem

s inscenací Grotesky
a

Soubor Roztočená Vrtule, Slaný

s inscenací Anděl nepřišel?

Do programu celostátní přehlídky experimentujícího divadla

Šrámkův Písek
doporučuje

Divadelní duo ToŤ Praha

s inscenací Tabák aneb Rauchen TöT

Další ocenění

• Cena za podnětné zpracování tématu

v inscenaci Jsou muži z Marsu a ženy z Venuše?

Dramatickému souboru divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec

• Cena za všechno

◦ studentskému divadlu Mařeni a Pařeny

při Gymnáziu J.A.K. Nové Strašecí

VýsledkovÁ ListiNa



Spletl jsem si dveře a vešel do 
místnosti, kde jsem ještě nebyl. 
Co to tu jenom je? Místnost je 
malá, všude se něco povaluje a 
uprostřed je hromada spacáků a 
pod jedním z nich spící člověk. 
Nezdá se, že by se tu něco dělo, 
ovšem počítač a kamery svědčí o 
opaku. Opatrně procházím míst-
ností a hledám úkryt. Schová-
vám se a vyčkávám, je ráno, osm 
hodin, nikde nikdo, až na pravi-
delně oddechujícího člověka ve 
spacáku. Osm třicet, stále se nic 
neděje, mám to ale těžký život, 
stát a pozorovat něco tak nud-
ného, jako je spící člověk. Můj 
stalkerovský šestý smysl mi říká, 
že by to mohlo souviset s časo-
vým posunem, možná to všechny 
zmátlo. 

Devět hodin, konečně budík, 

spáč se probouzí a pomalu se začí-
nají trousit další, zapínají počítač, 
kamery, začíná mě to hodně zají-
mat, třeba natočili něco, co by se 
mi mohlo hodit. Všichni si chvatně 
berou vše, co potřebují, a vyrážejí 
na představení. Po něm dokona-
le vyčíhají ty správné diváky na 
rozhovor do kamery. Míří zpět do 
videoredakce „Doufám, že se to 
vejde na pásku“. Zasedají k počí-
tači. Čekám, kdy přijde něco zlo-
mového, ale oni pořád sedí, stří-
hají, nic kloudného nevidím. Sem 
tam někdo odběhne, přiběhne 
„Tohle nahrajeme hned“. Nikdo 
si mě nevšímá, všichni jsou zau-
jati obrazovkou. Ubíhá hodina za 
hodinou, nahrává se rozhovor za 
rozhovorem. 

Celý den jsem nic kloudné-
ho nezjistil, dochází mi trpěli-

vost, představení dávno skončila, 
večer pokročil. Střihač stále sedí, 
stříhá a upravuje. Cítím ve vzdu-
chu napětí a nervozitu i blíží-
cí se konec práce: „Nejdou tam 
titulky!!!“ „Další budeme muset 
natočit na tu druhou kameru.“ 
„To nech, koukej, tohle tam sko-
čí moc rychle!“ „To už je jedno, 
nemáme čas, to necháme.“.

 Konečně se to začíná rýso-
vat. Vypadá to dobře, nikdy bych 
neřekl, že z toho vysedávání u 
počítače vznikne něco takového. 
Je brzy ráno, všichni se spokoje-
ně odlepují od židlí a míří spát. 
Přišel můj čas. Vteřinu po vteři-
ně prohlížím sestřihaný film. Ach 
jo, všechno, co by mě zajímalo, 
je pryč. Stříhání videonahrávek 
bych zakázal...

TeČe

VyČíhÁno ve ViDeOreDakCi

Co se ti honilo hlavou, když se roz-
běhlo první Setkání? Jak to vlastně 
na začátku v roce 2004 vypadalo?

Já si na to už moc nepamatuju. Byli 
jsme plni obav. Těšili jsme se, ale báli 
jsme se, jestli tak velkou akci zvlád-
neme, protože nultý ročník Setkání 
proběhl při dětské přehlídce Dětská 
scéna Stochov, ale teď jsme na to 
byli sami. Pamatuju si tu úlevu, když 
v neděli všichni odjeli a my jsme si 
sedli v kulturáku a mohli si říct, že 
to všechno dobře dopadlo. Vždycky, 
když je na Setkání nějaká krize, tak si 
vzpomenu na tenhle okamžik…

Jsi ředitelkou přehlídky od začátku. 
Co se v průběhu let změnilo? Na co 
jsi pyšná a co bys naopak udělala 
jinak?
Rozrostl se organizační tým a více 
se zapojili studenti novostrašeckého 
gymnázia. 

Na co jsem pyšná? Při přehlídce 
vznikly a fungují noviny a videore-
portáže. Každý člen NoStraDivadla si 
našel svoji parketu. 
A jinak bych nastavila harmonogram 
přehlídky. Každý rok přemýšlím, jak 
nejlíp nastavit harmonogram tak, aby 
byl atraktivní pro novostrašeckou 
veřejnost, ale zatím se mi ho ještě 
nepodařilo sestavit podle svých před-
stav. Je to hlavně kvůli nespolehlivos-
ti některých souborů, které hlásí změ-
ny pozdě nebo dokonce na poslední 
chvíli zruší účast na přehlídce.

Co ti Setkání ve Strašecí dalo a co 
naopak vzalo?

Dalo mi novou chuť do práce se stu-
denty. Vzalo mi většinu volného času 
od listopadu do dubna.

Máš nějaký nezapomenutelný záži-
tek ze Setkání?

Inspirativní představení divadla Dag-
mar Kdyby bylo nebe… a reakci pub-
lika na ně.

Jaký je tvůj splněný divadelní sen?

Založit v Novém Strašecí divadlo.

Jaký je ten nesplněný?

Zahrát si v představení se svojí mamin-
kou (Evou Venclíkovou, pozn. MáTo) 
Naposledy jsme si spolu zahrály, když 
mi bylo 15. A aby NoStraDivadlo udě-
lalo divadelní pohádku pro děti.

Co bys Setkání do budoucna přá-
la?

Přála bych Setkání nakloněnou rad-
nici, lepší technické zázemí NKC a 
pořád nadšený organizační tým.

MáTo1.

RozHovor se skaLní řeDiteLkou


