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ANKETA
Jaké otázky vás napadaly na
letoním krajském kole dìtské recitaèní/
divadelní pøehlídky?

Jak od pøítího roku zajistit, aby se
soubory a sólisté dozvìdìli, kde a kdy se konají
krajské pøehlídky?
Mají být na krajskou a posléze i
celostátní pøehlídku navrhovány jen "velké",
"ambiciózní", objevné inscenace, nebo také
kvalitní, by "malé" poøady, na nich je vidìt, jak
lze pracovat s dìtmi meními nebo se
zaèáteèníky?

Jak to udìlat, aby o pøehlídky dìtských
souborù mìla zájem média, a tudí se o nich
dozvìdìla irí veøejnost?
Èím to, e tolik (a nejen malých) dìtí
trpí artikulaèními vadami?
Co pøi recitaci s písòovými texty (Suchý,
Nohavica, Brel, Svìrák...)?
Jak pøesvìdèit uèitele základních kol,
e pøednes je vydatným prostøedkem literární
výchovy, dokáu-li s ním pracovat?
J. Provazník
Jak se u provdy vypøádat s
kadoroèními námitkami nìkterých uèitelù

gymnázií a Z, ze spoleènì soutìí se áky ZU?
Vdy dokládám: 1. e jde o osobnost uèitele, o
jeho chu se vìnovat pøednesu. 2.e skuteènì
nemohu po týdenni èi ètrnáctidenní práci oèekávat
stejné výsledky jako od pùlroèní. 3. e i uèitelé
ZU u 1. a 2. kategorie dìlaji pøednes dobrovolnì,
nemají ho té v osnovách - a tudí ani vyhrazené
hodiny. 4. e jsou uèitelé ze Z a gymnázií, kteøí
mají výsledky, nebo se dìtem více vìnují (u nás
v kraji Nejdek, Mariánské Láznì, A). Ale
bohuel... ubìhne rok a pøijde dalí....a dalí....a
budou chodit.
I. Konývková
Vyjdeme, èi nevyjdeme?
Kde na to kadý rok vyebrat?
Troufneme si na tohle i za rok?
S. Rychecký
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HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
Otvírání 2002  Praská pøehlídka dìtského divadla - Karlínské Spektrum 20.4.2002
Pøi zpìtném pohledu (s témìø dvoumìsíèním odstupem) na to, co jsem vidìl na Praské regionální pøehlídce se mi nejvíce vracejí dvì pøedstavení.
Jedno jako divadelnì neobvyklé (Japonské pohádky souboru TY-JÁ-TR (Co?!), vedoucí Radka Tesárková) a druhé jako sociálnì neobvyklé (Odporná FBI
Dramatického krouku Frajeris Z Grafická, vedoucí Helena Poláková). K obìma tìmto inscenacím se dále jetì na konci èlánku vrátím. A tak teï tedy
k ostatnímu, co pøehlídka nabídla.
Vidìli jsme dvì vcelku zdaøilá pøedstavení, která lze zaøadit do kategorie recitaèních pásem (My a bajky, ZU u Prosecké koly, vedoucí J.
Morávková a Epizody kolní, Gymnázium J. Keplera, vedoucí Eva Wasková). Dìti se v prvém pøípadì Bajek dosti ztìka potýkaly pøedevím s rekvizitami
- poltáøi, které mìly pomáhat spojit jednotlivé výstupy v celek pøedstavení, ve druhém pøípadì  Epizodách kolních - byla znát urèitá nevyváenost a to
jak v øazení a akcentování nìkterých textù, kdy nebylo zøejmé (pøedevím v pøípadì úvodního textu), zda se jedná o rámec celého pøedstavení, nebo jen o
jeden z listù kolního leporela, tak i v urèité nevyváenosti kvality recitaèních partù jednotlivcù.
Dalím z nabídnutých ánrù byla klasická pohádka (Dlouhý, iroký a Bystrozraký, Z Umìlecká, vedoucí Bìla Jeková). Inscenace byla
zpracována v intencích kolního pøedstavení, kdy se proti poctivé snaze vech aktérù vytvoøit pìkné iluzivní pøedstavení staví ne pøíli vysoká kvalita
pouitého textu, kostýmù a rekvizit na jedné stranì a nepøipravenost dìtí na hraní velkých rolí na stranì druhé.
Do dalí kategorie by bylo moné zaøadit sympatický pokus o vlastní divadelní ztvárnìní literárního textu (Medvídek PÚ, SUNAR Praha, vedoucí
Adéla Gemrothová), kdy si èlovìk (který si to v ivotì i sám zail na vlastní kùi) uvìdomuje, jak daleká a nároèná je cesta mezi kvalitní literaturou, kterou
má rád a divadlem, které chce pøedvést divákùm.
Dalí kategorii, a to studentské recesistické divadlo (Bludièka, Gymnázium J. Nerudy, vedoucí Jindøich Mára) se dostalo na pøehlídce ke hranici
svých souèasných moností, kdy spontánnì vzniklé pøedstavení pro obveselení svých blízkých narazí ve velkém svìtì pøeci jen na nutnost ponìkud
kultivovat herecké výkony a nehledat zdroj komiky napøíklad v tom, e se hrající odbourávají vlastními gagy.
A teï na závìr ke dvìma pøedstavením, která patøila na pøehlídce k nejzajímavìjím:
Divadelnì neobvyklým a pøíjemným pøedstavením byly Japonské pohádky, které vznikly ve spolupráci èeského souboru TY-JÁ-TR, vedeného
èeskou vedoucí a hostujícího japonského reiséra (Noriuki Sawa). Kromì zdaøilé výtvarné stránky a zajímavého èlenìní hereckých partù mezi dvì skupiny
dìtí, které se v rolích støídají, je nepøehlédnutelná schopnost dìtí sdìlit divákovi ponìkud exotické a místy i kruté pohádky z japonského prostøedí. Inscenace
dosahovala nejpùsobivìjího dojmu pøedevím v okamicích stylizovaného a rytmizovaného pohybu dìtských hercù.
Za sociálnì neobvyklé pøedstavení jsem oznaèil inscenaci Odporná FBI dramatického krouku Frajeris ze Z Grafická, které nám nabízí
nezvyklý pohled do usmìròované improvizaèní tvoøivosti skupiny romských dìtí, které hrají (improvizují) vlastní detektivní pøíbìh. Na pøedstavení je
fascinující nejen taneèní a pohybová dovednost dìtí, ale také absolutní soustøedìnost vech hrajících na probíhající akci. Spád pøedstavení vìtinou dává
zapomenout na to, jaký souboj s jazykovým i sociálním handicapem musely dìti zvládnout, ne vzniklo toto pøedstavení, které je spíe úkazem, ne
divadlem v klasickém slova smyslu.
Porota, která pracovala ve sloení Eva Machková, Jaroslav Provazník a Radim Svoboda, (kávu a èaj vaøil Jakub Hulák) vybrala k pøímému
postupu na Dìtskou scénu 2002 Japonské pohádky souboru TY-JÁ-TR (CO?!). Do irího výbìru nominovala Epizody kolní souboru Gymnázia Jana
Keplera.
Radim Svoboda

Praská pøehlídka dìtských recitátorù opìt v Kobylisích
Byla doba, kdy jsem na praské (krajské) pøehlídky sólových recitátorù nechodíval moc rád. Èasto trpìly organizaèními zmatky, nìkdy a
totálním chaosem v pøípravných fázích i v prùbìhu akce samé, mnohdy se konaly v nedùstojných nebo zcela nevhodných podmínkách (Divadlo
Solidarita), nahutìny do co nejmeního moného èasu, take nejen porotci, ale i dìti, uèitelé a rodièe mohli mít pocit (a leckdy ho opravdu mìli), e
by bylo nejlepí, aby pøíli nezdrovali,kdy u se to musí konat Zkrátka praské pøehlídky mìly mnohdy charakter akcí pro èárku.
Neøíkám, e vechny neduhy praských pøehlídek zmizely, ale leccos se v posledních nìkolika letech daøí výraznì vylepovat. Podstatnou
zásluhu na tom mají - samozøejmì, jak jinak - konkrétní lidé, kteøí vìdí co, proè a jak v pravou chvíli udìlat. A kteøí pochopili, e nejde o ádný relikt
totalitního systému, který je vymylen jen proto, aby otravoval ivot uèitelùm a potamo kolám, ale e pøednes - dìlají-li ho s dìtmi a mladými lidmi
pouèení pedagogové - mùe mít podstatný vliv na to, co dnením dìtem tolik chybí: na získávání vztahu ke kvalitní literatuøe, ke schopnosti (a
dovednosti!) text aktivnì vnímat a orientovat se v nìm, k získávání mluvních dovedností a ke schopnosti kultivovanì vystupovat na veøejnosti a
samozøejmì k rozvoji tvoøivosti a aktivnímu pøístupu ke svìtu, ve kterém ijí. Mezi tìmi, kdo význam dìtského pøednesu (a pøehlídek jako prostøedku
k rozvoji tohoto oboru a k vzájemné inspiraci dìtí i pedagogù) pochopili, na prvním místì v Praze jmenujme Evu Bazikovou z DDM Pøemylenská v
Praze-Kobylisích. Ta se praské (krajské) pøehlídky dìtských recitátorù obìtavì ujala pøed ètyømi lety, v roce 1998 (troufla si na ni a po pøedchozí
nìkolikaleté zkuenosti s pøíkladným poøádáním obvodních pøehlídek). O jejím pøístupu k vìci svìdèí výmluvnì i to, e letos byla ochotná pøehlídku
poøádat i s rizikem, e od Magistrátu hl. m. Prahy nedostane na akci ani korunu. (Ostatnì jetì necelý mìsíc pøed pøehlídkou to tak vypadalo )
Vydatnì ji pøitom pomáhaly její spolupracovnice Jana Machalíková a Hana imonová, které navíc vedly i dílny pro recitátory, a dalí kolegové z DDM
Pøemylenská, díky nim mìla pøehlídka a dílna dùstojný a pohodový prùbìh. Nelze pominout ani Jakuba Huláka z ARTAMY, který kromì toho, e je
ústøedním odborným pracovníkem pro dìtské divadlo a dìtský pøednes s celorepublikovou pùsobností, se kadoroènì obìtavì ujímá mravenèí a
èasto nepøíli vdìèné koordinaèní role v rámci Prahy, a to v obou podoborech - dìtském divadle a pøednesu. Jsou obvodní pøehlídky, které fungují
dobøe nebo alespoò standardnì (Praha 8, Praha 6, Praha 7), ale jsou obvody, které tuto pomoc potøebují jako sùl, protoe tam pøehlídky poøádají
lidé, kteøí jsou buï organizaènì málo zdatní, nebo prostì netuí - èi nechtìjí tuit -, jaký smysl dìtský pøednes má, a co tudí potøebuje. Napø. na
Praze 3 mají - obávám se - pøedstavu, e pøednes je jakousi sportovní disciplinou, take je tøeba pøehlídku sfouknout v co nejkratím èase - u aby
bylo po vem a li jsme vichni domù. Samostatnou kapitolou byla letos obvodní pøehlídka na Praze 10, kterou Irena Huinová poøádala z
nepochopitelných dùvodù zcela nekoordinovanì mimo domluvené termíny a opìt ve velmi problematických podmínkách divadla Solidarita.
Navzdory vem tìmto problémùm je vak tøeba pøesto podìkovat - stejnì jako to uèinila Eva Baziková na závìr kobyliské krajské pøehlídky
- vem, kdo se v obvodech nezalekli zmatku, který letos zpùsobilo Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy tím, e vyøadilo recitaèní pøehlídky z
akcí typu A, a pøehlídky nakonec uspoøádali. Organizátoøi obvodních kol a jejich poroty se tak zaslouili o to, e úroveò praské pøehlídky byla letos
ve vech kategoriích skuteènì vysoká. Porota (Nina Martínková, Jakub Hulák a Jaroslav Provazník) tak mìla vesmìs pøíjemnou povinnost oprávnìnì
chválit, bavit se pøevánì o dílèích problémech a rozdávat nejen ceny s postupem, ale v kadé kategorii i mnoství dalích cen a èestných uznání.
U statistika je výmluvná: V I. kategorii vystoupilo 21 recitátorù, z toho pìti udìlila porota cenu a ètyøem jetì k tomu èestné uznání. V II.
kategorii vystoupilo 25 dìtí, pøièem kromì dvou recitátorù, kteøí postupují do Trutnova, udìlila porota dvì ceny bez postupu a devìt èestných
uznání. Ve III. kategorii recitovalo 21 dìtí, dva chlapce vyslala porota na celostátní dílnu, dvìma recitátorùm udìlila cenu bez postupu a pìti èestné
uznání. Z vystoupení ve IV. kategorii poslala porota tøi recitátory (opìt chlapce) do Trutnova, dvìma udìlila cenu bez postupu a ètyøem èestná
uznání.
Pøednesy I. kategorie, jak napovídají pøedchozí èísla, mìly vìtinou velmi dobrou, a výbornou úroveò. Na rozdíl od starích kategorií tu
pøevaovaly kvalitní verované texty, zejména z posledních tøiceti let. Vedle J. áèka a J. Vodòanského se recitovaly vere J. Bruknera, E. Frynty, M.
Lukeové, L. típlové , tedy repertoár, který je dìtem tohoto vìku blízký a pøístupný. Bylo potìitelné, e i tìmto zaèínajícím recitátorùm se
nejednou podaøilo pøirozenì, adekvátnì svým monostem vyjádøit to, co je pro interpretaci nezbytnou podmínkou, tedy vztah k zvolenému textu
(napø. Filip Rut pøi pøednesu Fryntových Pìti koat nebo Andrea leichrtová v áèkovì Zemi Gramofónie). Jen tu a tam jsme zaslechli nepøirozená
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intonaèní schémata (vlnkování), popisné ilustrace pøehnaným protahováním vokálù (dlóóóuhý, vééélký ) nebo zlozvyk, jinak dost èastý u
nejmladích recitátorù, èíst vechny èárky, nepøirozenì frázovat, a drobit vìty èi vere.
U druhé kategorie u prózy tvoøily více ne polovinu repertoáru. Ale i tady porota s radostí konstatovala, e si recitátoøi z velké èásti zvolili
vhodné a kvalitní texty (pøevaovaly autorské pohádky a pohádkové prózy - J. Kahoun, D. Hevier, M. Macourek, I. Hurník, P. rut, D. Mrázková ) a
e nìkterým problematickým nebo ménì výrazným textùm zaujatý pøednes dìtí dokonce pomohl (J. Molavcová, A. Vostrá). Do znaèné míry výjimeèným
vystoupením v této kategorii byl pøednes Ortenovy Pohádky, k ní si David Semler nael na své úrovni cestu díky zázemí v rodinì. Kobyliská
pøehlídka prokázala, e recitátoøi tohoto vìku u dokáí - pokud se s nimi ovem systematiètìji pracuje - vystavìt své vystoupení jako celek a
uvìdomovat si, kde je jádro sdìlení. Jako výhodné se pro tento vìk jeví zvlátì texty zaloené na dialozích, které dìtem umoòují uvìdomovat si
pøesnìji mluvèího i adresáta, a uèit se tak jednat slovem, jak to dokázala zvl. Natálie Smaginová pøi pøednesu Kahounovy Tìlesné výchovy. Více ne
v pøedchozí kategorii se vak objevovaly tendence uchylovat se pøi charakterizaci postav k prvoplánové hlasové deformaci. Pøekvapivé bylo relativnì
velké mnoství recitátorù, kteøí mají jetì v tomto vìku potíe se sykavkami.
Drtivá pøevaha próz na úkor verovaných textù u III. kategorie je vcelku pochopitelná. Prozaické texty, které mají z vìtí èásti epický charakter, a
pracují tedy s rùznými postavami, tedy s rùznými pohledy na tuté situaci, nabízejí dìtem tohoto vìku dùleitý prostøedek, jak si ovìøovat, e na tentý
problém je moné se podívat z rùzných úhlù pohledu. ánrový rozptyl byl v této kategorii potìitelnì velký - od autorských pohádek (K. Èapek, I. Hurník)
pøes text s dìtským hrdinou (K. Poláèek) a po útvary publicistické (F. Nepil). Také co do kvality byly pøedlohy vìtinou dobøe voleny, protoe dìtem
poskytovaly dostatek materiálu k interpretaci, k hledání vlastních témat. Z verovaných textù se objevila dokonce i klasika: pøíjemná, svébytná interpretace
J. Nerudy (Zdenìk Charvát - Romance o Karlu IV.) a pøednes staré èínské poezie (Tu Fu a Li Po, jejich vere si vybral Marek Zima). Jako problém se opìt
- v posledních letech je to problém témìø tradièní - ukázaly písòové texty (tentokrát byl kamenem úrazu nejen J. Nohavica, ale i J. Brel). Vìtinou
vyèpìle zapùsobily v ústech starích recitátorù texty J. áèka. Na praské krajské pøehlídce jsme s radostí konstatovali, e nìkteøí vedoucí a
uèitelé, kteøí pracují s recitátory ze 6. a 7. tøíd, si u troufají vést dìti tohoto vìku k promylenìjí a jemnìjí práci na tvaru vèetnì schopnosti
pracovat s gradací, e u dìtí úctyhodnì rozvíjejí dovednosti související s hledáním osobité stylizace. Jen citlivý a pouèený pedagog vak dokáe
odhadnout, kam a mùe tímto smìrem jít, aby nenutil dìtského pøednaeèe ke køeèovitému projevu nebo dokonce k nepøirozenému exhibování.
(I takové náznaky jsme v Praze tu a tam zahlédli a zaslechli.) To je ovem mimoøádnì nároèný úkol, na který nestaèí jen prostá uèitelská intuice,
ale je k tomu tøeba systematiètìjí vzdìlávání v literární teorii, a hlavnì v metodice práce s dìtským pøednaeèem (vèetnì metodiky mluvní
výchovy).
IV. kategorie - by i tady mohla porota ocenit nìkolik pozoruhodných vystoupení (zvl. Jan Cina s velmi pìknì vystavìnými Medovými
léty I. Krause, Joná Zboøil s Nalezenými rukopisy W. Allena, pøednesenými s oèividným nadhledem a smyslem pro autorovu poetiku) - nastolila
nìkolik problémù, které jsou pro tento vìk pøíznaèné a vyskytují se na pøehlídkách v poslední dobì èastìji. V první øadì je to problém pøednesu
vlastních textù, které zøídkakdy bývají opravdu kvalitní, ale hlavnì neumoòují recitátorùm získat nutný odstup k jejich interpretaci. Typickým
pøíznakem tohoto vìku, který by nemìl ádný pedagog pøehlédnout, je pochopitelný, z ontogeneze známý pokles celkové kultivovanosti projevu.
Je zcela normální, e jsou dìti v tomto vìku na jeviti (ale i v civilu) zhroucené, povolené v tìiti nebo zas nepøirozenì pøepjaté. Kultivaèní
funkce veøejného vystupování je tu evidentní. Dokáe ji vak u pubescentù rozvíjet jen ten pedagog, který ví, jak na to. Jetì více ne u pøedchozí
kategorie je u tìchto recitátorù zøetelná snaha cílenì hledat osobitou, výraznou stylizaci, která vak nejednou jetì naráí na malé pøednaeèské
dovednosti nebo i malou technickou vybavenost. Takoví pøednaeèi se pak uchylují k povrchní výraznosti nebo a k pøehrávání, pøeexponovávání
svého projevu a nìkdy dokonce a k nebezpeèné forzi, nehygienickému, a nebezpeènému tlaku na hlasivky. I tady je na místì pøipomenout, e
pedagog tu mùe sehrát rozhodující roli. Je-li pouèený, pak mùe výraznì pomoci, v opaèném pøípadì mùe ovem i ukodit.
Samostatnou kapitolou je problém hranice mezi pøednesem a divadlem. Nìkteøí pøednaeèi z nejstarí kategorie se do epického textu pokládají
do té míry, e vstupují do rolí jednotlivých postav, ztrácejí ze zøetele klíèovou roli vypravìèe, a svùj projev drobí do série izolovaných promluv
jednotlivých postav, realizovaných v podstatì divadelnì. To se v Praze stalo napø. Olze Staòkové pøi pøednesu úryvku z knihy V. Vackeho Sonáta
pro zrzku, a zejména Petru Èermákovi v Krylovovì bajce Vlk a beránek.
Letoní kobyliská pøehlídka byla bezpochyby setkáním pøíjemným a pro dìti i pro jejich rodièe dùstojným. (Pomíjím nevrlý kuloárový
projev jednoho nervózního tatínka, který se rozèílil, proè e to ta porota tak protahuje a chce nìjaké druhé texty, kdy u se mìlo podle plánu
skonèit pøed tøiètvrtì hodinou ) Co mì vak zarazilo, bylo to, e tu byli s dìtmi pøevánì rodièe, zatímco uèitelé byli v poválivé meninì. (e by
si uèitelé nemohli vyetøit èas o víkendu, kdy vystupuje jejich svìøenec?) Byla to koda nejen proto, e nebyli svìdky toho, jak se pøednes
vìtinou jejich dìtem povedl, ale také proto, e propásli pøíleitost inspirovat se (a pøiuèit se) od kolegù, respektive od jejich dìtí. A inspiraèních
podnìtù tu bylo víc ne dost! Znovu se mi tak v Kobylisích vracela pøedstava, jak by se právì takováto pøehlídka (a její obvodní pøedkola) dala
dobøe vyuít jako ideální pøíleitost pro dalí vzdìlávání uèitelù Z, ZU i gymnázií a vedoucích recitaèních souborù. Pøed léty (v lednu 1998)
uspoøádalo Centrum tvoøivé dramatiky v Praze 6 na Èerveném Vrchu víkendovou dílnu o dìtském pøednesu pro uèitele z celé Prahy. Nestálo by
za to o nìèem podobném pouvaovat znovu? Pøípadnì takovouto dílnu koncipovat jako kontinuální (od úvodního inspiraèního a dramaturgického
setkání nìkdy v prosinci a k dílnì shrnující výsledky krajské pøehlídky). Moná e by takovýto Klub dìtského pøednesu mohl být i dobrým
impulzem i pro uèitele literární výchovy, kteøí by mohli objevit v pøednesu jednu z cest, jak dìtem otevírat cesty ke kvalitní literatuøe a k porozumìní textu.
Na závìr si neodpustím jetì jednu poznámku: Praská pøehlídka dìtských recitátorù se témìø odnepamìti jmenuje Praské vajíèko. Je to
pozùstatek z dob, kdy se konala v tìsné blízkosti velikonoèních svátkù. Èasy se vak dávno zmìnily, pøehlídka se posunula o mìsíc pozdìji (nebo to
daleko lépe vyhovuje dìtem i pedagogùm, protoe èasový odstup mezi okresními/obvodními pøehlídkami a pøehlídkou celostátní není tak velký jako býval),
a tak ten tradièní název a velikonoèní rekvizity pùsobí koncem dubna - letos se praská pøehlídka konala 27.-28. dubna - u ponìkud kurióznì. Co
kdybychom zaèali uvaovat o zmìnì názvu, který by lépe vystihoval smysl a zamìøení akce?
Jaroslav Provazník

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Mìlník
V Mìlníku se konala opìt po roce soutì regionálního kola v dìtské recitaci. Jak o ní psát? e zaplabùh i pøesto, e MMT vyøadilo v letoním
kolním roce soutì recitátorù a recitaèních kolektivù (bez konzultace s odborníky!) z pøehledu soutìí vyhlaovaných èi alespoò spoluvyhlaovaných
MMT, se nalo dost uèitelù, kteøí cítí potøebu pracovat ve kole s dìtmi víc, ne jim ukládají jejich povinnosti? e se nali i poøadatelé okresních a
regionálních pøehlídek, kteøí si uvìdomují, e vzdìlanost a kultura národa se nedá pomìøovat jen vìdomostními soutìemi? e tìko vichni tito zúèastnìní
se doèkají pochvaly èi vdìku svých nadøízených institucí, neb soutì, kterou ministerstvo ani nevyhlauje ani nespolufinancuje ani (alespoò!) doporuèuje
uskuteènit, se stává soutìí okrajovou èi zbyteènou (alespoò z pohledu MMT)? Zajímalo by mì, jak reagovalo ministerstvo na otevøený dopis Jaroslava
Provazníka a Jakuba Huláka, ve kterém ádají pøehodnocení stanoviska ministerstva na dìtskou recitaèní soutì a zda v pøítím kolním roce se bude
moci tato soutì konat za jiných podmínek. (Pro objektivitu chci jetì dodat, e ve Støedoèeském kraji pøispìl ze svého rozpoètu na soutì alespoò Krajský
úøad.) Tìko pak obviòovat poøadatele, e ani v letoním roce nedokázali pøipravit pro dìti a pro jejich pedagogy ádné doprovodné akce jako odborné
semináøe èi praktické dílny.
Soutìe se zúèastnilo sedmdesát dìtí. Jako nejkvalitnìjí hodnotila porota 2.kategorii, ve které kromì dvou postupujících bylo udìleno pìt
èestných uznání. Na Dìtskou scénu do Trutnova pak postupují z první kategorie tìpán Latùvka ze Slaného a Jaroslav Knespl z Brodcù, ve druhé
kategorii Michaela Hubáèková z Mìlníka a Adéla Rumlová ze Slaného.
Tøetí kategorii bude na celostátní soutìi reprezentovat Jan Uzel z Èernoic a Petr Vízdal z Kralup a ve ètvrté kategorii postoupili Tereza Macháèková
z Beneova a Miroslav Køí z Èáslavi.
Jiøina Lhotská
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Stochov se stává pojmem
Kdy v kruzích, kde se zasvìcenì diskutuje o dramatické výchovì, dìtském divadle a pøednesu, padnou jména jako Kaplice, Mìlník, Ústí,
Trutnov, Bechynì, Ostrov, nemusí se k tomu nic víc dodávat. Vichni vìdí, e je øeè o místech, kde má nebo mìl tento obor zázemí, kde mnozí dospìlí a
dìti proili chvíle objevování, setkávání, chvíle, na které se jen tak nezapomíná a ze kterých se èerpá jetì po dlouhou dobu. Takovýmto místem se stává
i støedoèeský Stochov.
V areálu kulturního domu se o v dubnovém víkendu setkali ji pátým rokem dìti, studenti, jejich uèitelé a vedoucí na regionální pøehlídce Dìtská
scéna 2002. Od rána do pozdních veèerních hodin se zde pøednáelo, hrála se zde divadelní pøedstavení, diskutovalo se a pracovalo v semináøích. Navíc
se zde jetì nesoutìnì mìla monost setkat i støedokolská divadla (nabídku vyuily tøi soubory, dva ze ZU Rakovník a støedokolský soubor Vrtule ze
Slaného.). Vedení následné diskuse o tìchto pøedstaveních se ujali sami støedokoláci, konkrétnì èlenové divadelního souboru z Gymnázia v Novém
Straecí. Nutno taky dodat, e vekerá iniciativa, nápady, shánìní penìz, samotná organizace pøehlídky, její uvádìní, v neposlední øadì i dvì vystoupení
(dokonce i svícení svého pøedstavení), je dílem Ivy Dvoøákové, profesorky Gymnázia v Novém Straecí a uèitelky LDO ZU tamté. Kde na to vechno
bere èas, chu a hlavnì sílu bùh ví. Nebylo by ale namístì pominout vechny ostatní spoluorganizátory v èele s vedoucím KD Tomáem Barochem a jeho
týmem, kteøí pak zvenèí ne pøíli útulnému kulturáku dodali atmosféru místa, kde se èlovìk cítí být vítaným hostem. Pøiznám se, e toto ve mi pøilo na té
letoní pøehlídce hodnotou nejvyí. Ne, e bych tím chtìla sniovat kvalitu jednotlivých pøedstavení, ale co by bylo platné, mít ve Støedoèeském kraji
kvalitní soubory a nemít kde se vzájemnì potkávat a inspirovat.
Z patnácti soutìních pøedstavení se tentokrát daøilo lépe souborùm recitaèním. Vech sedm (Sluníèko pøi Z Kladno, Nepindej pøi ZU
atec, dìti ze Z Tøebotov, Recitaèní krouek 3.Z Slaný, Hudlice pøi Z Hudlice, LDO ZU Nové Straecí a Bonbónek pøi Z Letcù R.A.F.Nymburk)
pøivezlo kvalitní dramaturgii, texty, které dìti a na výjimky (Moøena ze Slaného) vzaly za své a s chutí a vìdomím spoleèné kolektivní výpovìdi je dokázaly
sdìlit divákovi. Divadelním souborùm se zas a tolik nedaøilo. Pøijelo jich rovnì sedm (Strauláci Bøeznice, Mrsa Prsa pøi ZU Kouøim, Páni kluci ze
ZU atec, Janek pøi 3.Z Rakovník, Vrtule ze Slaného, DDS pøi 9.Z Mladá Boleslav a Dramatický krouek pøi KIC Jílové, který uvedl dvì
pøedstavení). Ambicióznímu pøedstavení DS Vrtule Slaný Docela inteligentní moucha podle bajek J.Thurbera chybìl øád, sdìlnost a potøeba komunikovat
s divákem. Kouøimské Od La Platty k Fergussonu na motivy povídky I. Vyskoèila s rámcem pøedstavení inspirovaným cimrmanovskou poetikou bylo
vybudováno v pøesné stylizaci, ale pouité prostøedky, které se opakovaly a vyèerpávaly, zpùsobily, e pøedstavení postupnì ztrácelo temporytmus a
gradaci. DDS z Mladé Boleslavi se pokusil volnì pøenést pùvabné literární vyprávìní o divadle  soubor fejetonù K.Èapka Jak vzniká divadelní hra
v pøedstavení Jak se dìlá divadlo. Soubor pìvecky i herecky disponovaný s velkým nasazením pøedstavil svoji variantu o tom, jak se taky dìlá divadlo.
Nasazení bylo ovem tak velké, e nìkteøí (týká se hlavnì postavy reiséra) upadali do arí. Pøes jednotlivé problémy tato tøi pøedstavení spojovala
divadelní kvalita a schopnost vytváøet divadelní situace. Ostatní divadelní pøedstavení zùstala na úrovni kolních pøedstavení. Pøíliná verbalizace na úkor
divadelního sdìlení. Pøedstavením, které zcela jistì neodpovídá kvalitì regionální pøehlídky, byla bøeznická pohádka O stateèném Kapárkovi. Vousatá,
hloupá a nevkusná pøedloha sehraná namalovanými a okostýmovanými dívkami, kterým text nenabídl jinou monost nì se pøedvádìt. Snad jen pøipomenout,
e to nebyla tak úplnì jejich chyba, e se musely konfrontovat se svými vrstevníky. Z dvanácti støedoèeských okresù, probìhla okresní kola pouze v pìti (a
to jetì nìkde pouze díky intervenci I. Dvoøákové), take soubor se mùe pøihlásit na regionální pøehlídku pøímo. Tak se mùe stát, e z nìkterého okresu
nepostoupí do regionu soubor, který snese podstatnì tvrdí mìøítka, ne soubor z jiného okresu, který jde pøímo. Mohou ale soubory za to, e se v jejich
okrese nenajde ádný poøadatel, který je ochoten pøehlídku uspoøádat? Tìko. A organizátorùm krajských pøehlídek pak zbývá dilema  pozvat soubor,
který nechce zùstat v izolaci i za cenu, e se mùe stát, e kupuje zajíce v pytli (ani zaslaný videozáznam nemùe zcela objektivnì informovat o inscenaci,
pokud jej vùbec nìkdo dokáe dobøe natoèit). Bude vùbec nìkdo v budoucnu schopen systémovì zastoupit kdysi fungující sí okresních kulturních støedisek,
budou na to lidi a finance? Tìká odpovìï.
Vrame se ale zpátky do Stochova. K pøíménu postupu na celostátní pøehlídku navrhl lektorský sbor ve sloení Iveta Døízhalová, Tomá Komárek
a Jiøina Lhotská recitaèní soubor dìtí ze Z Tøebotov s veri E.Frynty a písnìmi P.Skoumala ivot je pes aneb Copak se, tupèe, øíká lfi?. Zaèínající soubor
sloený z dìtí druhých a tøetích tøíd (spoleènì s jejich panem øeditelem, který zajioval hudební doprovod) pøedvedl a neèekanì vybudované, hravé
pøedstavení, kde dìti v pravdivých situacích a fungujících vztazích soustøedìnì a spontánnì pøenesly svoji radost ze hry s veri a písnièkami na posluchaèe.
Do irího výbìru pak byly navreny soubory dva. Recitaèní soubor Sluníèko pøi 1.Z Kladno s pásmem kola roku 1902 a divadelní soubor DDS pøi 9.Z
Mladá Boleslav s ji výe zmínìnou inscenací Jak se dìlá divadlo na motivy K.Èapka. Kladenské pásmo pøineslo neotøelou dramaturgii, kdy východiskem
vekerých jevitních situací byla retrospektiva. Spoleènì s interprety, dìtmi pátých a estých tøíd, jsme se ocitli ve kole jejich pøedkù pøed sto lety. Byli jsme
svìdky zajímavého setkání s lidovou poezií, hádankami a øíkadly. Setkání dneních dìtí s dìtstvím jejich babièek a prababièek bylo záitkem po publikum.
Dìti si na to zahráli s chutí a pøirozenì. Lektoøi doporuèili vedoucí souboru, jetì pøesnìji vypointovat závìr pøedstavení.
Víkend ve Stochovì byl inspirativní a tvùrèí. Díky Vám, stochovtí, za to.
Jiøina Lhotská

JIHOÈESKÝ KRAJ
Bechyòské jaro 2002
Ve dnech 12. - 13. dubna 2002 se v Bechyni konal ji 10. roèník krajské pøehlídky dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù
Bechyòské jaro.
Nejprve trochu statistiky: pøehlídky se zúèastnilo 9 souborù z pùvodnì 11 plánovaných, nebo Dramatický krouek z Èeských Budìjovic nemohl
pøijet kvùli nemoci èlenù a nepøijelo ani HUDRADLO ze Zlivi, jemu prý øeditel koly kvùli nevyjasnìné situaci v souboru úèast na pøehlídce zakázal.
Jak tedy vypadala samotná pøehlídka a které soubory budou hrát na Dìtské scénì v Trutnovì?
Na letoním Bechyòském jaru se samozøejmì objevily pohádkové pøíbìhy inspirované klasickými pohádkami:
Dìtský divadelní soubor Petrovice, který vede Petr tìpánek, se pøedstavil dvìma z nich. Nejprve jsme mìli monost zhlédnout pøedstavení s názvem
Tøi zlaté vlasy dìda Vevìda, jeho základem byla dramatizace Erbenovy pohádky. Pøedstavení trvalo více ne hodinu a po takovou dobu je obtíné
udret dynamiku pøedstavení, výkony hercù i soustøedìní divákù - a souboru se to nepodaøilo. Pøedstavení bylo zasazeno do rámce vyprávìní - babièka
vypráví malému dìvèátku pøíbìh a holèièka pak sleduje zhmotnìný dìj na jeviti. Babièka i dìvèátko jako prùvodci celým pøíbìhem jsou po celou dobu
pøedstavení na jeviti, co se pro pøedstavitelku dìvèátka ukázalo být pøíli nároèné. Ze zaèátku pìkný kontakt mezi ní a pøedstavitelkou babièky postupnì
mizel, a hra pak u nebavila ani holèièku.
Obtíe se projevovaly i v technické oblasti. Cesta Plaváèka za dìdem Vevìdem byla ztvárnìna pomocí stínohry. Texty vak byly dlouhé, gesta
nevýrazná, take pøedstavení bylo v tìchto místech a pøíli monotónní. Urèitá reijní neobratnost se projevila i v závìru pøedstavení, nebo diváci jen velmi
obtínì urèili jeho konec.
Zcela odliný charakter mìlo druhé pøedstavení tohoto souboru. Také zde se vycházelo z pohádkové pøedlohy, tentokrát z knihy J. Jecha erty
s hastrmany a èerty, a hrálo se O nebojácném Honzovi. Na rozdíl od první inscenace mìli Petroviètí velmi jednoduchou scénu - staèil jim stùl uprostøed
jevitì, který v jedné scénì pøedstavoval pec v rodné chalupì, v dalí stùl v hostinci atd. Diváci se vak dobøe orientovali, nebo prostøedí bylo vytváøeno i
akcemi protagonistù. Líný Honza se na své cestì do svìta dostal do zaèarovaného zámku a musel vydret tøi noci nepromluvit, i kdy byl stále intenzivnìji
ohroován èerty. Zdá se vak, e si reie neujasnila, jaký vlastnì Honza je, proè je nebojácný: z neznalosti nebezpeèí (táta mu øekl, e se nemusí bát ani
èertù), a nebo je líný se i bát (i kdy je pravda, e pøi dramatizaci textu se výraznì pøidrovali pøedlohy). Celkovì vak lze øíci, e toto druhé pøedstavení
souboru mìlo spád a pùsobilo svìe, co se odrazilo i na pøíznivém diváckém ohlasu. Nejvìtí problém souboru je vak v oblasti mluvy. V okamiku, kdy
dìti hrají citovì vypjaté scény, kdy vstupují do rolí drsòákù, pøepínají hlasivky, hlas tvoøí nesprávnì, co kodí jak celkovému vyznìní postavy, tak
pøedevím hercùm samotným.
S dalí pohádkou pøijel èeskobudìjovický soubor Vanelka, který vede Stanislava Bumbová. Pro své vystoupení si soubor vybral pøíbìh o dívce
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zrozené ze snìhu, stejnì bílé, èisté a pomíjivé. Ano, hrála se Snìhurka. Zdá se, e reisérka pøecenila monosti souboru i své vlastní a prostý pøíbìh
neúmìrnì zatíila symbolikou, ve které se mladé hereèky jen obtínì orientovaly. Tak se vak nemohli orientovat ani diváci. Jako hlavní jevitní výrazový
prostøedek byla zvolena látka - bílá pøedstavovala nevinnost, èerná zlo, èervená oheò. Slibné byly pasáe, kdy se roèní období charakterizovala pomocí
flétny a písnièek, typických pro dané období. Inscenaci by jistì prospìlo, kdyby reisérka chtìla kromì svých pøedstav více realizovat i pøedstavy dìtí.
S podobným problémem (podílu dìtí na podobì inscenace) se potýkalo pøedstavení malotøídní koly z Novosedel. áci této koly hráli pohádku
Popelka. U v programu uvádìné okolnosti vzniku inscenace napovídaly, jakým smìrem se celá práce bude ubírat. Tato pohádka se toti pøed 30 lety hrála
právì v této kole. Po jejím zruení a znovuobnovení chtìl pan Stanislav Talián obnovit i tradici hraní divadla. Dokázal inspirovat patrnì velký okruh lidí vznikly detailnì propracované kulisy (scéna vak byla nevyváená - v jednom obraze realistická náves, ve druhém stylizovaný královský sál ), vznikly
bohatì zdobené kostýmy, hrálo vech 11 ákù koly. Cílem bylo ukázat, e i na tak malé kole lze dìlat opravdové divadlo.
Co vak je opravdové divadlo? To pøece nespoèívá ve vnìjích povrchních efektech, ale v opravdovosti zachycení vztahù mezi postavami. Mladí
herci si vak nemohli poradit s postavou bodrého hospodského, s postavou tajemné staøeny, která pomáhá Popelce, ani s Duchem èeského národa, který
v závìru hry promluvil ke vem zúèastnìným a vyzýval k obrodì národa a k tomu, aby pravda a láska zvítìzila nad lí a nenávistí. Pøes vechnu snahu
pùsobili dìttí herci jako karikatury dospìlých a celé pøedstavení vyznìlo jako nepøíli vkusná parodie divadla z dob národního obrození.
Také lidová slovesnost je bohatým inspiraèním zdrojem pro dìtské divadlo:
Diváci mìli monost zhlédnout recitaènì dramatické pásmo, které pøipravil Velíek, soubor Z z Veleína pod vedením Markéty Ivanové. Folklórní
pásmo nás provedlo celým rokem - od jara do jara. Dìvèata zpoèátku zaujala svým temperamentem a výraznou mluvou, ale bìhem 40 minutového
pøedstavení se jim nepodaøilo udret celistvost pásma. Znovu se potvrdilo, jak dùleitá je vhodnì volená délka pøedvádìného textu.
Tento problém dobøe vyøeila Drahomíra Heverová, vedoucí souboru Úsmìv z Bìlèic, která pro 4 dìvèata z 1. a 2. tøídy vybrala text O dvou
mykách. Bez zbyteèných rekvizit a pozlátka pùsobily myky tak pøirozenì a bezprostøednì, e jim nakonec byla pøedána i èestná a symbolická cena pravý myí sýr.
Kromì pøedstavení inspirovaných lidovou slovesností se na Bechyòském jaru objevily i moderní pohádky a pøíbìhy, které zachycují reálný svìt:
Velmi pøíjemným pøekvapením, zvlátì pro domácí diváky, bylo pøedstavení Bechynì N, souboru z 1. Z v Bechyni, které s dìtmi nastudoval Frantiek
Oplatek. Zvolili si Macourkùv text Makaróny jdou na procházku. Pøes obtínou hratelnost tohoto typu prózy, zaloené pøedevím na slovním humoru a
absurditì, bylo pøedstavení pomìrnì dobøe zvládnuté. Postava vypravìèe pomáhala posouvat dìj dopøedu. Pøedstavení mìlo spád a dobrou dynamiku,
co bylo vidìt i na úspìchu, který mìlo u divákù. Zdá se, e tento soubor je pøíslibem do budoucna.
Také dalí dvì pøedstavení se odvíjela v rychlém rytmu. Úsmìv z Bìlèic pøedvedl jetì jedno vystoupení (tentokrát hrála vìtí dìvèata) s názvem
Ach jo lo spíe o etudu rozehranou kolem první zkuenosti s kouøením. Dìvèata velmi dobøe pøedvedla sourozenecké vztahy, pøirozenì na sebe
reagovala.
Formu pásma etud mìlo i vystoupení Divadla Rùe z Èeských Budìjovic pod vedením Aleny Vitáèkové. Pøedstavení mìlo název Setkání.
Nebylo zcela jasné, zda je to setkání svìta lidí a zvíøat, èi svìta mladých a dospìlých. Etudy mìly rùzné zdroje inspirace. Nìkteré byly zaloené na
literárním textu (J. Klapka Jerome: Tøi mui ve èlunu, A. de Saint-Exupéry: Malý princ), který zachycoval právì vztah svìta lidí a zvíøat, jiný byl autentickou
etudou ze ivota podnikatele a bezdomovce. Pøedstavení skuteènì bylo jen letmým setkáváním bez jasné spojovací linie. Kladem vak byla dobrá pøipravenost
dívek, které dokázaly zvládnout prostor, udrovat stálý kontakt, vnímat se.
Nejvíce vak zaujala porotu, ale i diváky, dalí dvì pøedstavení, která nakonec byla navrena na postup na celostátní pøehlídku do Trutnova. Do
irího výbìru bylo doporuèeno vystoupení ZU Jindøichùv Hradec, které neslo název Urèitì jste o nìm slyeli. Vedoucí souboru Zuzana Jirsová a
Radek Maruák se inspirovali rutovým pøíbìhem o Pedrovi, který il trochu divoce a nepoèestnì a dokázal kadého pøelstít. Daøilo se mu to i po smrti, kdy
unikl peklu, oidil andìly a nakonec se zase dostal na zem, kde ho jetì oslavovali. Pøedstavení mìlo pevnou kompozici s øadou vtipnì øeených výstupù
(Pedro nastraí na èerty léèku a ti si do pekla odnesou místo nìho nìkoho jiného) Závìr vak byl málo rozvinutý, a tak pro diváky málo srozumitelný.
Soubor je sice zvyklý pracovat s improvizací pøímo na jeviti, ale nìkde (pøedevím v hromadných scénách) by pøedstavení pro lepí orientaci prospìl
pevnìjí øád. Místy bylo hercùm i hùøe rozumìt. Kladem byly jednoduché kulisy, které prostøedí spíe jen naznaèovaly (Pedrùv hrob, nebeská brána).
Celkovì bylo na výkonu hercù znát, e hrají svùj pøíbìh, na jeho koneèné verzi se podíleli.
K pøímému postupu na celostátní pøehlídku Dìtská scéna do Trutnova bylo vybráno pøedstavení Ètvrté pøikázání, které pøipravil soubor Lannovka
z Èeských Budìjovic pod vedením Pavla Petrovského. Autorem textu je souèasný dánský spisovatel Michael Ramlose. Motto celého pøíbìhu zní: Cti
otce svého a matku svou a vy, otcové a matky, buïte cti hodni. Ve høe se øeí závané problémy, které se mohou dotýkat opravdu kadého èlovìka:
osamìlost, nepochopení, manipulace. Celý pøíbìh je nazírán z hlediska malého dìvèátka, které je ve svìtì dospìlých nadbyteèné a hledá porozumìní u
kvìtin, ale ke kterému se matka nakonec snaí najít cestu. Tím nejchápavìjím èlovìkem ve spletitých rodinných vztazích vak zùstává právì dìvèátko.
Toto velmi tìké téma bylo zachyceno s velkým vkusem, pomocí úsporných scénických prostøedkù. Scéna byla pøedstavována ètyømi døevìnými
praktikábly, které tvoøily jakési jevitì na jeviti a mohly velmi rychlým seskupením mìnit prostøedí nutné pro jednotlivé výstupy. Hercùm se podaøilo podat
pøesvìdèivé výkony, i kdy pøedstavitelka matky obèas svùj projev ponìkud pøedimenzovala. Pøedstavení bylo rámováno èteným textem zesilovaným
reproduktory. Text sám byl pøíli návodný, snad a didaktický a neponechával divákùm prostor (hlavnì v závìru) pro doznìní pøíbìhu. Závìr hry sám o
sobì byl dostateènì pùsobivý. Na vystoupení bylo znát, e herci s tématem dlouho pracovali a dokázali ho zvládnout.
Organizátoøi Bechyòského jara - øeditel Kulturního domu v Bechyni Josef Brùèek a jeho spolupracovnice Kvìta Dopitová se svými kolegy pøipravili vem pøíjemné prostøedí, ve kterém se souborùm dobøe hrálo a divákùm i porotì (ve sloení Jaroslav Provazník, Radim Svoboda, Jindøika
Bumerlová) dobøe sledovalo. Vichni ostatnì dostali dárek v podobì vystoupení divadla DRAK z Hradce Králové a jeho Èernoské pohádky. Vichni také
dostali symbolické diplomy, které je vyhlaovaly za nejlepí soubory.
Co tedy øíci závìrem? Pøi pohledu na vechna vystoupení si opìt musím klást ty zásadní otázky, které se vztahují k divadlu hraném dìtmi:
Co je vlastnì cílem takového divadla? Pro koho dìti hrají? (Pro sebe, pro diváky, pro ambice svého vedoucího?).
S tím souvisí i dalí otázka: Co vlastnì hrají? (Text, který jim samotným nìco øíká? Text, který se vedoucímu zdál zajímavý? Text, který má ohromit diváky?)
Kdy si uvìdomíme, jaká jsou specifika dìtského divadla, je vidìt, e ne vichni vedoucí souborù naplnili základní cíle dìtského divadla. Jistì, je dùleité,
aby divák nael klíè, který by mu pomohl porozumìt pøedstavení, mìl by z nìj mít potìení, ale neménì dùleité je i to, jak se dìttí herci cítí ve své roli, jaké
potìení pøináí role jim, zda jim reisér umonil vloit do postavy i nìco svého a neuèinil je pouhými nosièi kostýmù a rekvizit.
Opìt se ukázalo, e nìkteré soubory ve snaze hrát velké divadlo pøecenily své síly v otázce jevitní techniky i herecké vybavenosti dìtí,
v otázce volby vhodné pøedlohy i délce vystoupení.
Opìt se ukázalo, e by vedoucí souboru mìl mít alespoò základní vìdomosti z disciplín souvisejících s divadlem (pøedevím z oblasti hlasové
výchovy).
Opìt se potvrdilo, e jednoduchost výrazu i techniky je èasto pùsobivìjí ne povrchní pompéznost.
Letoní Bechyòské jaro potvrdilo, e o vech tìchto problémech je moné mluvit vìcnì a spoleènì hledat a nacházet cesty ke zlepení práce.
Dùleité bylo, e i pøes zmínìné nedostatky byla ve vìtinì pøedstavení znát radost dìtí i vedoucích souborù ze spoleèného setkávání a stejná vstøícnost
se projevovala ze strany divákù. Myslím, e pøehlídka v Bechyni byla pro vechny pøíjemným záitkem.
Jindøika Bumerlová

Recitaèní Bechynì
Jihoèeská krajská pøehlídka dìtských recitátorù se konala 10. kvìtna v Bechyni. Letos poprvé pøijal pod svá køídla dìtské recitátory usmìvavý
létající hroch, talisman Kulturního domu v Bechyni. Poøadatelé vytvoøili velice pøíjemnou atmosféru a dodávali pozitivní energii jak úèinkujícím a jejich
doprovodùm, tak i lektorskému sboru.
Dopoledne bylo vìnováno I. a II. kategorii, odpoledne se pøedstavili recitátoøi III. a IV. kategorie. Dopolední i odpolední pøehlídka probíhala
v kategoriích soubìnì, take i porota pracovala ve dvou skupinách.
V porotì krajské pøehlídky pracovali: Hana imonová, Radka ulistová, Jaroslav Provazník (I. a III. kategorie), Irena Provazníková, Jakub Hulák

d e n í k d ì t s k é s c é n y - Tr u t n o v - 2 0 0 2

str - 6
a Josef Brùèek (II. a IV. kategorie).
Pøi celkové rekapitulaci vech kategorií porota konstatovala, e výbìr textù na letoním oblastním kole byl vcelku vhodný a pøimìøený vìku dìtí.
Pøi samotné recitaci se vak mnohdy objevovaly problémy s interpretací  práce s hlasem, recitace bez obsahu.
Z èasového hlediska nemohl být uskuteènìn spoleèný rozborový semináø, zájemci vak mìli monost oslovit lektorský sbor jednotlivì. Ze stejného
dùvodu museli organizátoøi upustit od mylenky vytvoøit dìtské dílny. Pøíèinou tohoto èasového maratonu v Bechyni bylo patné autobusové a vlakové
spojení z celého kraje  pokud aktéøi nemìli zajitìnou vlastní dopravu, museli ji brzy po obìdì odjídìt, take mnozí se zøekli úèasti pøi recitaci druhých
textù, co bylo na kodu celé akce.
Na národní pøehlídku postoupili Albìta Èernoková z Vodòan, Jakub Pokorný z Milevska(II. kategorie), Denisa Turnhöferová z Èeského Krumlova
(III. kategorie) a Markéta Pohoøálková a Jitka Wailgunyová z Milevska (IV. kategorie)
Na závìr chci jetì jednou podìkovat organizátorùm za jejich práci a tìím se, e Bechynì bude poøadatelskou stálicí regionálních pøehlídek
dìtských recitátorù, kteøí snad napøítì nezùstanou osamoceni pøi hledání øeení dopravního spojení do Bechynì.
Radka ulistová

PLZEÒSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Plzeò
V letoním roce byla pøeruena spolupráce s kulturním domem v Ostrovì nad Ohøí a krajská pøehlídka se k nemalé lítosti vìtiny zúèastnìných
vrátila do Plznì. Proè? Organizátoøi v Ostrovì vdy pøipravovali krajskou pøehlídku se ví odpovìdností a pouèením o návaznosti na národní pøehlídku 
hlavnì peèlivým výbìrem poroty. Nechci tím øíci, e Dùm dìtí a mládee v Plzni nevytvoøil pøíjemnou atmosféru. Nebyla vak dodrena pravidla pøi výbìru
poroty a ta nebyla seznámena s propozicemi pøehlídky. Jednotliví èlenové poroty byli sice erudovanými pracovníky divadla a rozhlasu, ale jejich odbornost
v oblasti práce s dìtmi a znalost kritérií pro výbìr na národní pøehlídku je zpochybnitelná. Není-li porota schopná rozebrat a zhodnotit výkony dìtí a poradit
jim, jsou nespokojeni recitátoøi i jejich doprovod. Díky tomu byly nakonec i vzneseny námitky proti regulérnosti soutìe. Samozøejmì, e ve bylo
poznamenáno letoní sloitou situací a e mùeme být rádi, e se pøehlídka vùbec konala. Ale právì pro výe uvedené dùvody byla soutì pøed nìkolika
lety pøesunuta do Ostrova. Jsem pøesvìdèena, e pokud se spokojíme s èárkou za uskuteènìnou akci, stane se soutì pouze formální záleitostí a její
úroveò se pøíli nezvedne.
P.S. Nemohu hodnotit výsledky ve vech kategoriích, ale vìøím, e recitátoøi druhé kategorie ve srovnání s ostatními obstojí. Zdravím vechny
úèastníky, pøeji vstøícnou porotu a drím palce.
Dana Jandová

Karlovarský kraj - 20.4.2002, Dùm kultury Ostrov nad Ohøí
Sloení poroty:
I. a II. kategorie - Jana Procházková (pedagog Z a PF v Èeských Budìjovicích, absolventka katedry VD DAMU), Lucie Velièková (pedagog LDO
ZU Ostrov, absolventka katedry VD DAMU), Hana Cerhová (studentka katedry TD JAMU).
Porota III. a IV. kategorie - Hana Franková (èlenka divadla Dagmar, karlovarského Mìstského divadla, absolventka VD DAMU), Dagmar Hubièková
(èlenka karlovarského Mìstského divadla) a Jiøí Pokorný (dramaturg divadla, pedagog PF a TP Èeské Budìjovice, absolvent katedry VD DAMU).
Pøestoe se obì poroty prakticky míjely, shodli jsme se, e jsme proili den, který byl naplnìn poezií a prózou v míøe vrchovaté. Navíc jsme si
mohli popovídat s tvùrci, recitátory a podìlit se s nimi o nae záitky z jejich sdìlení poezie a prózy. Bylo velice zajímavé sledovat, poslouchat a vnímat, s
jakým zanícením, zápalem a urputností (mnozí velice fundovanì na svùj vìk) vesmìs vichni hovoøili o postupu pøípravy, o hledání významù v pøipravovaných
textech, o pocitech z pøednesu pøed diváky. Nebyl to pouze monolog poroty k jednotlivým recitátorùm a jejich pedagogùm. (Platí to ve vìtí míøe pochopitelenì
pøedevím o III. a IV. kategorii, kde jsou ji zkuenìjí recitátoøi.) Organizátoøi pro zachování co nejvyí objektivnosti neuvádìli u recitátorù adresu koly.
Nicménì nìkteré ostøílené firmy a líhnì byly pøesto odhaleny u pøi vstupu pøed posluchaèe.
Èlenové poroty vyuili monosti postupu esti recitátorù na Dìtskou scénu 2002 a navíc navrhli organizátorùm udìlit 12 èestných uznání,
pøedevím za výbìr textu a jeho interpretaci, co samo o sobì svìdèí o vysoké kvalitì a úrovni jednotlivých interpretaèních výkonù. Zvlátì IV. kategorie
byla výraznì nadprùmìrná. Porota navrhla k postupu 3 recitátory (na úkor prvního postupujícího ze III. kategorie, kde byla prùmìrná úroveò bez výraznìjích
výkonù), a dalím 4 navrhla udìlit èestná uznání.
V první kategorii ( aè nepostupové) porota ocenila Aneku Hladíkovou a Terezu Nesnídalovou a udìlila i 2 èestná uznání.
II. kategorii výraznì ovlivnily výkony Tomáe Havlínka a Terezy Pachtové a byla udìlena 2 èestná uznání.
Ve III. kategorii na dìtskou scénu postupuje árka Hájková a k tomu byla udìlena 4 èestná uznání.
IV. kategorie - postupují Joná Konývka, Irena Skuhrovcová a Dana Sobotková.
Velice pøíjemnou atmosféru naruilo snad jenom to, e pùvodnì naplánované spoleèné krajské kolo s plzeòským krajem bylo ze strany plzeòákù
na poslední chvíli zrueno, a tak poøadatelé v Ostrovì zaili horké chvilky. Vzhledem ke skvìlému zázemí to ale nikdo z nás nepostøehl.
Jiøí Pokorný

Chotìovské slunce svítilo zvesela
regionální pøehlídka dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù pro kraje Karlovarský a Plzeòský
Plzeòské centrum JOHAN, po loòské, velmi pøíjemné zkuenosti s chotìovskými spolupracovníky (základní kolou, osvìtovou besedou a
obecním úøadem), nabídlo tøídenní (12. - 14. dubna) tvùrèí setkání dìtským divadelním souborù z obou západoèeských krajù právì v tomto mìsteèku s
dominantou barokního klátera. Ve tøech uplakaných a chvílemi jetì chladných dubnových dnech se v Chotìovì pøedstavilo jedenáct inscenací, je se
liily vìkem aktérù, zpracovávanými tématy i vyuívanými jevitními postupy.
Lektorský sbor (Dana Jandová, Václavka Køesadlová, Ajka Pospíilová a Roman Èerník) se ve tøech otevøených, vìcných a kultivovaných
diskusních blocích spoleènì s vedoucími hrajících souborù snaili dobírat odpovìdí na otázky, je pøedstavení nabízela. Letos bylo skuteènì o èem
diskutovat. Pøedevím u pøedstavení tvoøených dìtmi mladího vìku: Noviny vèera i dnes Dramatického krouku pøi 1. Základní kole v Plzni
(vedoucí Michal Vybíral), Èerná pohádka z komína souboru V koi plzeòské 1. Základní koly (vedoucí Ivana Øíhová) se ukazovalo, jak podstatná
je pro sdìlení osobní vybavenost aktérù a dobrá dramaturgická pøíprava. Právì nedobudovaný sled vystavìných situací neposkytl hrajícím dìtem jistotu a
neochránil je pøed pøehráváním. Dobøe zvolený text drobnièky Listono souboru ZU ze Kdynì (vedoucí Dana áková) nabídl jednoduchou, ale èistou
dramatickou situaci adekvátní této vìkové kategorii a zkuenosti dìtí. Inscenace se opøela o tradièní prvky divadla vylého z dramatické výchovy. Pùsobilo
hravì, lehce, èistì, ale doporuèeno bylo jetì více tìit z moností pøíbìhu pro jevitní akce, jednání. Ukázku ukáznìného výkonu, jeho lze i v této vìkové
kategorii dosáhout, nabídl divákùm Petr míd z 5. ZU v Plzni (spolupráce Michal Vybíral): V øemeslnì dobøe pøipraveném pantomimickém sóle Cestující
ve vlaku, které bylo doporuèeno na národní pøehlídku do Trutnova pro vyjímeènou, v divadle hraném dìtmi ojedinìlou kvalitu pohybové techniky (øemesla),
pro schopnost udret napìtí pøedstavení i komunikaci s divákem.
Druhou skupinu chotìovských pøedstavení tvoøila ta vìkem aktérù patøící na druhý stupeò. Inscenace souboru Trn (ZU Kynperk n. Ohøí) 
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Princezna na hráku nebo Tulka souboru Frantiek I. (ZU Frantikovy Láznì), ale také Fáma (ZU Domalice, Dana áková) se opíraly o
pøevzatý u hotový text, vyuily øady zajímavých scénických prvkù, ale pøedevím vlastní jednání, budování dramatických situací jetì pokulhávalo. Velkým
zklamáním bylo pro mnohé pøedstavení soukromé plzeòské koly múzických umìní Mario. Jejich naivní, nesourodé pásmo Paní,Vy u zase jeèíte
evokovalo témìø padesátá léta.
Pohlazením na dui lektora byla obì pøedstaveni ostrovského Hop - Hopu (vedoucí Irena Konývková). Precizovaný zpìv, práce s prostorem i
jevitním obrazem. K tomu osobitý ostrovský jazyk to byly atributy divácky i lektorsky výraznì pøijatých inscenací. Ostrovské dívky v pøedstavení Za
tebou, pásmo z verù èínské poezie, bylo velmi pøínosné dramaturgickým výbìrem - text je adekvátní aktuálnímu vìku dozrávání aktérek. Problémem
pøedstavení je vak uívání vnìjích znakù, které mají navodit atmosféru prostøedí Èíny. Udrení tìchto znakù bývá i na úkor plnosti sdìlení poezie.
Rozhodnì se vak jedná o ojedinìlý jevitní pokus. Také druhé ostrovské pøedstavení, tentokrát v podání tøí starích chlapcù, Naslouchej, osobité a
jevitnì (obraznì) vtipnì pointované zpracování pøedlohy Zdeòka Malinského, vyuívá divadelní zkratku, èinoherní i loutkové herectví, postupy divadla
malé formy. Celé pøedstavení je pro aktéry i diváky ivé, hravé, pøítomné, komunikující, pracuje s divákovou pozorností tak, e zaijeme setkání jevitì
a hleditì. Zajímavé je, jak toto chlapecké pøedstavení zvládá jak køehké nìné momenty, tak i muskou dynamiku.
Johanovtí organizátoøi i letos uplatnili svùj model pøehlídky proloené dílnami pro dìtské úèastníky. Dílny opìt pøipravili a také vedli studenti
Ateliéru dramatické výchovy Fakulty pedagogické Západoèeské univerzity v Plzni. V esti skupinách se v pøestávkách mezi pøedstaveními mohly dìti vydat
za dobrodrustvím tajemné planety, za neprobádanými zákoutími místního klátera, nebo pronikat do tajù fyzické improvizace. Studenti také pomáhali s
technickými a organizaèními úkoly, s veselou zvládali i obsluhovat v malém obèerstvení. Soudì podle zachycených ohlasù byly i letos dìti velmi spokojeny.
Studenti také v sobotu veèer pøipravili tradièní spoleèenský veèer s hudbou (tentokráte dokonce ivou) a tancem. Jistou pøíjemnou novinkou byla úèast
dìtských i dospìlých pozorovatelù ze souborù, které zatím s pøedstavením z rùzných dùvodù nedojely. Letos také do hleditì regionální pøehlídky nala
cestu i øada místních divákù - vèetnì chotìovské paní starostky. Pøehlídka byla reflektována místními a regionálními médii (Plzeòský deník, regionální
pøíloha MF Dnes, dva ivé vstupy odvysílal i ÈRo Plzeò).
Aèkoli letoní detivý duben trochu protiøeèil usmìvavému logu a jménu pøehlídky, úsmìvy spokojených úèastníkù se ani letos z tøíd a chodeb
nebo prostor osvìtové besedy nevytratily. I proto patøí dík vem, kteøí pøehlídku podpoøili: IPOS-ARTAMA, MK ÈR, odbor kultury Plzeòského kraje.
Roman Èerník

LIBERECKÝ A ÚSTECKÝ KRAJ
Ústí nad Labem  krajská soutì dìtských recitátorù
V sobotu 27.4. 2002 probìhlo v Ústí nad Labem v Domì dìtí a mládee krajské kolo soutìe dìtských recitátorù a recitaèních kolektivù.
Zúèastnilo se celkem 55 recitátorù ze vech okresù kraje. Jejich výkony sledoval v jednotlivých kategoriích vdy tøíèlenný lektorský sbor ( I.
kategorie: E. Herdová, V. Waldsteinová, M. Èuban, II. kategorie: J. Vobrubová, J. Strnadová, I. Dostálková, III. kategorie: E. Venclíková, K. Duková, J.
Izavèuk, IV. ketegorie: A. Pavlíková, D. Hlavatá, J. Zelinková).
Vìtina recitaèních výkonù úèastníkù byla na dobré a velmi dobré úrovni. Potìující byl i zájem uèitelù a rodièù pøednaeèù.
Achillovou patou pøehlídky byla vak její celková organizace. Prostory Domu dìtí a mládee nebyly na recitaci pøipraveny, a tak si kadá porota
musela úpravu své místnosti zorganizovat a zajistit pøemístìní stolù a idlí. Nedolo k pøedstavení lektorského sboru soutìícím a ani k pøedstavení
porotcù vzájemnì. Chybìly blankety pro èestná uznání bez postupu. Celý prùbìh pøehlídky byl uspìchaný. Na pohovor s dìtmi bylo velmi málo èasu 
v nìkterých pøípadech se èas vùbec nenael.
Pøehlídky se zúèastnily té tøi soubory  teprve zde se vedoucí souborù dovìdìli, e vystupují mimo soutì, jeliko krajské kolo soutìe souborù
probìhlo ji pøed týdnem a na jiném místì
A tak musím závìrem konstatovat, e zásadním pozitivem pøehlídky byly pøednaeèské výkony. V první kategorii si ocenìní odnesla Adriana
Svobodová ze ZU atec, Kateøina Svobodová ze Z Probotov, Michal Jírovec ze ZU Louny a Lenka imùnková ze ZU Dìèín IV. Ve druhé kategorii
Michaela Èerná ze ZU Louny, Barbora lapáková ze Z Hluboká Ústí nad Labem a Nicol Kopeèná ze ZU Horská Litvínov. Ve tøetí kategorii jakub trba
ze ZU Dìèín, Petra Øíhová ze ZU Postoloprty a Dalibor Koke z gymnázia Rumburk. Ve ètvrté kategorii Ivana krmíèková ze ZU Litomìøice, Alena
Hendrychová ze ZU Dìèín a Daniel Zíbrt ze ZU Postoloprty.
Po skonèení pøehlídky recitátorù dolo jetì ke krátké debatì mezi lektory a organizátory o organizaèních nedostatcích prùbìhu pøehlídky.
Vìtinu pøipomínek pøijali organizátoøi vstøícnì a pøislíbili na pøítí rok zlepení organizace a prùbìhu recitaèní pøehlídky.
Eva Venclíková

Recitátoøi z Libereckého kraje pod patronací DDM Vìtrník
Krajské kolo celostátní pøehlídky dìtských recitátorù Libereckého kraje se konalo v sobotu 4. kvìtna 2002. Pøehlídku pøipravil a poøádal liberecký
Dùm dìtí a mládee Vìtrník a uskuteènila se v Liberci v pøíjemném prostøedí Experimentálního studia v milé, pøátelské a druné atmosféøe.
Z okresních kol postoupilo celkem 41 dìtských recitátorù, liberecké krajské postupové pøehlídky se zúèastnilo 35 dìtí (10 v první a tøetí kategorii,
6 ve druhé a 9 ve ètvrté kategorii). Zastoupeny byly vechny okresy kraje: Èeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.
Vystoupení dìtských recitátorù v libereckém krajském kole sledovala a hodnotila porota, která pracovala ve sloení: Elika Herdová, Libue Hájková,
tìpánka Prýmková, Ivana Touová a Luká Horáèek.
Souèástí krajské pøehlídky byly krátké rozehøívaèky recitátorù v jednotlivých kategoriích ( jedna kategorie, jeden lektor  s výjimkou ètvrté
kategorie, s ní pracovaly lektorky dvì ) pøed pøednesovou èástí a rozborový semináø pro dìtské recitátory i dospìlé úèastníky
(pedagogy a doprovody
dìtí ), vedený opìt èleny poroty (zejména Elikou Herdovou, tìpánkou Prýmkovou a Lukáem Horáèkem ). Semináø probíhal za hojné aktivní úèasti a
zájmu dìtí i dospìlých.
Úroveò jednotlivých recitátorù ve vech kategoriích byla pomìrnì solidní a vyrovnaná, pokud nìkdo v záporném slova vyèníval, byli to stejnì
jako v loòském roce, ve vìtinì pøípadù zejména recitátoøi postupující z okresu Èeská Lípa. Jejich pøednes byl vnìjkový, a nepøirozenì afektovaný, bez
vlastního stanoviska, navíc technicky nevybavený. Vede to k opìtovnému zamylení, je-li vùbec v okrese soustavnì a hlavnì pouèenì pracováno s recitátory,
jak probíhají okresní pøehlídky a kdo na nich pracuje jako lektor a porotce.
Ocenìní, a zejména postupující, recitátoøi pøevyovali výraznì ji zmínìnou solidní úroveò pøehlídkových vystoupení, zvlátì se to týká postupujících
ze III. a IV. kategorie.
Vichni recitátoøi, kteøí se zúèastnili krajského kola byli odmìnìni úèastnickým listem a drobným (sladkým) dárkem, ocenìní a postupující
recitátoøi obdreli kromì diplomu té kniní dárek.
Ocenìní recitátoøi 1. kategorie: Martin Patrman za pøednes textu J. áèka Kulihráek a Aneta itníková za pøednes textu M. Kratochvíla Co lidi vidí
Recitátoøi postupující na národní pøehlídku  Trutnov 2002: 2.kategorie: Alena Salaèová  Ivan Andrejeviè Krylov: Opièka a brýle a Tereza
Nohýnková -Jan Skácel: Uspávanka se studánkou.
3. kategorie: Anna Losová  T. Janovic: Zavaøeniny, M. Procházková: Podìkování za kvìty a Lucie Dvoøáková - B. Metzeltin: ivot (pøeklad
J. rámková), A. de Saint Exupéry: Malý princ  úryvek (pøeklad Z.Stavinohová)
4. kategorie: Petra Dolealová - Marina Carr: Maja  monolog Millie, neznámý autor: Dnení den a Vítìzslav rek - Z. míd: Proè bychom
se netopili aneb vodácký prùvodce pro Ofélii, J. ák: Pusa lidská co perpetum mobile.
Na závìr ráda pochválím Dùm dìtí a mládee Vìtrník za dobrou organizaèní pøípravu i realizaci krajské pøehlídky dìtských recitátorù. To se
vztahuje na vechny umìlecké soutìe, kterých se letos DDM Vìtrník ujal, a svízelnou finanèní situaci vyøeil ádostí o grant MK ÈR na poøádání
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umìleckých soutìí, který mu byl poskytnut. Mimo jiné mì to vede k úvaze, zda se o toté nemohli pokusit i organizátoøi obdobných soutìí v jiných
místech, napøíklad poøadatelé krajské pøehlídky dìtských recitátorù v Ústí nad Labem nebo poøadatelé krajské pøehlídky dìtských divadelních, loutkáøských
a recitaèních souborù v Novém Boru. Èi se snad pokusili a neuspìli?
Mgr. Elika Herdová

Severoèeská pøehlídka souborù v Novém Boru
Severoèeská pøehlídka v Novém Boru (13.4.2002) nabídla pøedstavení divadelních i recitaèních souborù jak z Libereckého tak Ústeckého kraje.
Místem konání bylo pøíjemné a dùstojné prostøedí mìstského divadla. Organizace pøehlídky byla poznamenána náhlým odchodem její hlavní poøadatelky
Kateøiny Kovalevové na mateøskou dovolenou tìsnì pøed termínem konání, a tak i pøes vekeré úsilí ostatních poøadatelù byla trochu ve znamení improvizace.
Také zmìna propozic týkajících se postupu na celonárodní pøehlídku v Trutnovì, která nebyla vèas tlumoèena vedoucím zúèastnìných souborù, pøispìla
k ponìkud nervózní atmosféøe v závìru pøehlídky.
K zhlédnutí bylo v jednom dni celkem deset pøedstavení, z kterých porota ve sloení Hana Strnadová, Galina Grzinèièová, Marek Sýkora a Pavel
Bednáø nakonec doporuèila jedno pøedstavení k pøímému postupu a dvì do irího výbìru.
Pøehlídku zahájil divadelní soubor Kandrdas Junior, pùsobící pøi ZU v Kláterci nad Ohøí, svým autorským pøedstavením Konkurs. Konkurs
je o skupinì mladých dìvèat, spoluaèek pøipravujících se na konkurs v divadle. Dìvèata mezi sebou soupeøí o roli (záskok) v divadelním pøedstavení. Dìj
se odehrává støídavì v bytì jedné ze spoluaèek, ve kole, u konkursu a v divadle. Mezi jednotlivými scénami jsou øazeny vstupy, ve kterých se dozvídáme
o mylenkových pochodech zúèastnìných, komentujících pøedchozí situace. V tìchto komentáøích se zveøejòují jejich konfliktní postoje k sobì navzájem,
ani by vak vycházely ze situací odehrávajících se na jeviti. Soubor Kandrdas Junior je sloen z ákù nìkolika roèníkù a jeho tvorba je víceménì
autorská. áci byli z vìtí èásti autory scénáøe tohoto pøedstavení a odborný dohled uèitele spoèíval spíe v usmìròování, rozvíjení a podpoøe. To se
projevilo v mení pøehlednosti a neucelenosti. Problematická byla také délka témìø hodinového pøedstavení.
Domácí tvorbu zastupoval dìtský divadelní soubor Rubínek pùsobící pøi Domì dìtí a mládee Smetanka v Novém Boru. Soubor byl zaloen
v roce 1981 a od roku 1983 a do dnení doby je jeho vedoucím Jarka Lukáková. V letoním kolním roce má 21 èlenù. Vedoucí spolu s dìtmi pracují na
úpravách pohádek pro první stupeò Z a dìti pøedkolního vìku a letos pøedstavili vlastní úpravu pohádky B. Nìmcové O dvanácti mìsíèkách. Této
úpravì chybìla nápaditost a pøedstavení bylo ponìkud ilustrativní, co jetì zvýrazòovala role vypravìèe. Tato popisnost dìti svazovala a neumoòovala
projevit vhodným zpùsobem jejich pøirozenou hravost.
Z literární pøedlohy vycházelo i pøedstavení Z ikova z Turnova, od pøedchozího se vak liilo velkou mírou autentiènosti projevu. Pøedstavení
Z tajného deníku A. Molea bylo výsledkem tématických improvizací inspirovaných dospíváním mladého anglického intelektuála ze stejnojmenné knihy.
Soubor je tvoøen áky 2.stupnì Z, kteøí navtìvují volitelný pøedmìt literárnì dramatické výchovy a Tajný deník A. Molea si nevybrali pouze jako literární
pøedlohu k pøedstavení, ale pøedevím jako prostøedek pro jejich spoleènou práci v hodinách.. Jde o sled krátkých pøíbìhù ze ivota jednoho chlapce,
jejich spoleèným jmenovatelem jsou radosti a strasti dospívání. Jednotlivé scény byly vhodnì vybrány a sestaveny, a byly velmi blízké problémùm
samotných pøedstavitelù. Autoøi mìli astnou ruku pøi výbìru hlavního pøedstavitele, který se zcela pøirozenì odlioval od skupiny svých vrstevníkù. Ji
zmiòovaná autentiènost byla nìkdy na úkor vìtí pøehlednosti a èitelnosti zobrazovaných situací.
Vystoupení dìtského divadelního souboru Holky na zabití & Pavlík pøi ZU Semily, s pøedstavením Metoda Dr.Téra a Dr.Péra, bylo naopak
vysoce stylizované a ze vech pøedstavení pùsobilo nejdivadelnìji. Pøedlohou divadelního pøedstavení byla povídka E.A.Poea z prostøedí psychiatrické
léèebny, která se mùe zdát neobvyklou a nároènou pro dìtské divadlo. Celý soubor, sestávající ze tøí dìvèat a jednoho chlapce, se s ní vak vyrovnal
velmi dobøe. Výsledkem je zdaøilá dramatizace, které dominují herecké výkony. Vhodnì zvolené inscenaèní prostøedky, kostýmy i scéna podtrhují ucelenost
a divadelnost tohoto pøedstavení. Jediným nedostatkem bylo nedostateèné vyuití prostoru na jeviti a jistá stereotypnost nìkterých postav a situací.
Také následující pøedstavení vycházelo z literární pøedlohy, tentokrát z knihy J. Wericha Fimfárum. Proè je moøe slané, ségro dìtského
souboru pøi DDM Libertin v Èeské Lípì je vyprávìním pohádky na jeviti, do které dìti postupnì sami vstupují a její pøíbìh rozehrávají. Tento pøístup je
zaloen na pøirozené dìtské hravosti a rámcové improvizaci. Dìti nebyly pøíli svázány pøedlohou, hrály s chutí a samotná hra je bavila. Nìkdy vak
nedokázaly rozliit hru v roli od pouhé zábavy, co bylo na úkor pøehlednosti. Jejich spontaneita vedla èasto k ivelnosti a vulgárnosti, èím sniovala
celkové vyznìní a hodnotu tohoto pøedstavení.
Prvním z øady recitaèních vystoupení byl Kolotoè s labutìmi v podání souboru PiHa pøi DDM Vìtrník v Liberci. PiHa je literárnì dramatický
krouek sestávající z jedenácti èlenù. Pøedstavili se s pásmem krátkých próz Zbyòka Malinovského. Toto pásmo prezentovali jako výbìr nadèasových
pøíbìhù, které se mohly pøihodit v mezidobí od Matìjské pouti do Vánoc. Jednotlivé prózy byly vhodnì vybrány, ale jejich pøednes postrádal barvitost a
potøebný rytmus. Pøedstavení bylo ponìkud statické a bez nápadu.
Vìtí oèekávání vzbudilo recitaèní vystoupení Humorné organizace velmi neseriózních obèanù s dialogy na spoleèné téma Opatrnosti
nikdy nezbývá. Pod tímto názvem se skrývá soubor ákù literárnì dramatického oboru pøi ZU Frýdlant pod vedením Eliky Herdové a jejich interpretace
samostatných dialogù od Rudolfa Køesana v úpravì vedoucí souboru. Spoleèným tématem byly nesnáze pøi komunikaci. Kadý dialog konèil neèekanou
pointou, která ve obrátila v úsmìv. Pøes nesporné kvality hereckého i hlasového projevu, se vak nepodaøilo ani jeden z dialogù patøiènì vygradovat.
Nedostateèné bylo také vyuití prostoru na jeviti, co pøispívalo k jisté statiènosti pøedstavení. Opakování prvního dialogu ve stejné podobì (znovu
nevypointované) na závìr, nepøineslo oèekávané odlehèení, ale zanechalo diváky spíe v rozpacích.
Od souèasného civilního tématu nás pak áci dramatického krouku pøi 6. Z V Jablonci nad Nisou opìt pøenesli zpìt do pohádky svým
pøedstavením Pohádky na dobrou noc podle literární pøedlohy Frantika Nepila Pohádky z pekelce. Pøedstavení mìlo formu recitaèního pásma, které
bylo dobøe sestavené, pøimìøenì vìku a vybavení dìtí, a zdárnì pøedvedené. Mìlo tempo a spád, dìti vystupovaly s chutí a zaujetím, a i po technické
stránce (recitace a zpìv) byly na velmi dobré úrovni. Bylo patrné dobré vedení, dìti vìdìly o èem hrají, a i kdy lo víceménì o recitaèní vystoupení,
nechybìly ani dramatické situace. Vhodnì zvolené kostýmy a scéna spoluvytváøely ucelené pøedstavení, které oslovilo publikum také svou osobitou
poetikou.
V jistém kontrastu s pøedchozím pak bylo vystoupení pøípravky Turnovského divadelního studia pod názvem li èervotoèi do houslí. Bylo
dalím recitaèním vystoupením, tentokrát pásmem z poezie Jiøího Dìdeèka, které se vyznaèovalo zcela odlinou poetikou. Té byla pøizpùsobena scéna i
výbìr rekvizit. Pøedstavení mìlo spád, dobøe zvolený temporytmus a jistota recitátorù pøispívaly k vysoké úrovni pøednesu. Èlenové souboru udivovali
vzájemnou souhrou, velmi dobøe zvládali pohyb po jeviti a práci s rekvizitami. Jednoduché kostýmy a nápadité vyuití rekvizit pøispívalo k ucelenosti
celého pøedstavení. Jedinou výtkou by mohla a pøíliná preciznost, která nìkdy vedla a k jisté mechaniènosti. Kadopádnì to byl dalí z vrcholù celé
pøehlídky.
Poslední pøedstavení pak ji bylo sestupem dolù z výin a poslední cestou do pohádky. Pøedstavení Cesta do pohádky dramatického krouku
pøi Z A. Èeské v Ústí nad Labem bylo do programu pøehlídky zaøazeno na poslední chvíli, a tento syndrom na poslední chvíli byl pro nìj symptomatický.
Na poslední chvíli také onemocnìli nìkteøí èlenové souboru, a tak celé pøedstavení divák spíe trnul, jak to ty dìti na jeviti ustojí. Dramatický krouek
pracuje pod vedením Vìry Waldsteinové a v letoním roce je tvoøen dìtmi 2. a 7. roèníku základní koly. Kadý rok si dìti pøipravují vystoupení na kolní
akademii. Letos pøipravily pøedstavení, které vychází z pohádek a je výsledkem rùzných her a èinností krouku v prùbìhu roku. Pøedstavení chybìla
celistvost, lo o sled jednotlivých situací které nedávaly dohromady ucelený tvar. Bylo zøejmé, e propast mezi kolní akademii a regionální pøehlídkou
nelze pøeklenout pouhým entuziasmem.
Nakonec se tedy porota zcela jednomyslnì usnesla na tom, aby jako pøímo postupující do celonárodní pøehlídky byla navrena 6. Z v Jablonci
nad Nisou, a do irího výbìru pak doporuèila Turnovské divadelní studio spolu se ZU Semily. Závìreèné hodnocení jednotlivých pøedstavení spolu
s vedoucími zúèastnìných souborù se bohuel neslo v ponìkud konfrontaèní atmosféøe, která byla zapøíèinìna nejasnostmi ohlednì postupových propozic
a kriterií. Toto setkání porotcù a vedoucích, které mìlo být pùvodnì semináøem o kvalitách èi nedostatcích jednotlivých pøedstavení, se tak spíe stalo
obhajobou výbìru postupujících. Tuto neblahou skuteènost nelze pøièítat pouze nejasnostem okolo propozic, ale spíe samotnému programu, který tomuto
setkání vyhradil krátký èas a na úplný závìr pøehlídky po samotném vyhláení postupujících.
Pavel Bednáø
pátek - 14. èervna 2002 -
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KRÁLOVEHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ
Regionální pøehlídka dìtských recitátorù, Hradec Králové, Divadlo Jeslièky, 24.25.4., 29.30. 4.
Poøadatelé: Støedisko Impuls, Divadlo Jeslièky Králové
Lektorský sbor: Nina Martínková, Martina Nováková-Hamaïáková, Klára Jedlièková, Petra Zámeèníková, Tomá Komárek
Øízení soutìe a tajemnice lektorského sboru: Ema Zámeèníková
Jaký mám pocit z regionálních kol recitaèních soutìí dìtí a mládee v Jeslièkách
docela pøíjemný. Byl to sice pro mne a moje kolegy v porotì a v jeslièkovském baru maratón velice nároèný, ale kdy byl konec, øekla jsem
si: stálo to za to. I pøes obavy z malého zájmu ze strany organizátorù okresních a kolních kol se zúèastnilo dostatek dìtí, oèekávaný pokles oproti minulým
roèníkùm se nekonal. I kdy co se týèe Wolkrova Prostìjova, mohlo by to být lepí.V nìkterých okresech se okresní kola vùbec nekonala, kdo se pøihlásil,
ten postoupil do regionu. (Nìkde, jako u nás v okrese, kde byla úroveò skoro vyí ne v regionu, se konal lítý boj). Proto si pak porota a ostatní
zúèastnìní kladli otázku kde se to tu vzalo!. Nu ale, nejde pøec jen o soutì, hlavnì, e se recitaci ti malí a mladí vìnují.
V dìtských soutìích jsme volili osvìdèený program  zaèít hrami a povídáním ve skupinkách, dìti se uvolnily, seznámily se èlenkami poroty,
nasályatmosféru prostøedí Pak se teprve recitovalo. Malým dìtem jsme vytvoøili jakési komorní doupátko- sedìly vepøedu pìknì pospolu na lavièkách,
vzájemnì si fandily. Snaila jsem se ze vech sil vyruit napjaté ovzduí (soutìe jsem øídila a uvádìla) a myslím, e se to snad i podaøilo (alespoò to øíkali
nìkteøí doprovázející rodièe a pedagogové). V porotì zasedly eny a dívky (krom ètvrté kategorie, tam, za nadeného souhlasu porotkyò a dalího
pøítomného enského pokolení, hodnotil výkony Tomá Komárek) -profesionální vynikající hereèka Klicperova divadla Martina Nováková, zkuená lektorka
z národních kol Nina Martínková a studentky DAMU Petra Zámeèníková a Klára Jedlièková  inu, nutno vychovávat porotovský dorost! Porota se, stejnì
jako já, snaila o vstøícnou atmosféru, ovem její poslání bylo hodnotit, tedy vytknout i nìkteré nedostatky, øíci svùj nìkdy i negativní názor (u malých dìtí
bylo hovoøeno zvlá s dìtmi a zvlá s doprovodem). Samozøejmì, není vdy pøíjemné poslouchat od nìkoho kritiku, ale odmítat ji, reagovat uraenì,
dokonce dávat najevo, e ty mi nemá co povídat... Byly okamiky, kdy jsem porotkynì upøímnì litovala. Ale nìkteré pedagoky jako by byly hluché a
naprosto nepøístupné. Vìtina vak na dialog pøistoupila, diskuse byly vìcné a zajímavé. Dále mne trápilo nepøíjemné pospíchání, tedy  hlavnì dospìlákù.
Nemohla jsem to pochopit - soutìe jsou jednou za rok, dìti byly spokojené a tvùrèí, ale skoro kadý druhý doprovod se neustále doadoval krátkých
porad poroty a rychlého vyhodnocení  prostì nejlepí by bylo, aby toskonèilo u v poledne (pøedpokládaný závìr mìl být, jak bylo avizováno v pozvánce,
a ve tøi èi ve ètyøi, co se podaøilo dodret ). Bylo to velice nepøíjemné. Nejhorí vak byl okamik pøi vyhodnocení, kdy výherce nemohl pøevzít cenu,
protoe byl odvelen. Skuteènì nepochopitelné.
Odborná úroveò soutìí byla dobrá.Objevovaly se neotøelé texty, dìti vìtinou vìdìly co øíkajía proè to øíkají, dokázaly zaujmout, a na nìkteré
výjimky, byla radost je poslouchat, vnímat. Jen té mládee mohlo být víc.
Recitátorù se selo celkem 91. V první kategorii 23, porota udìlila celkem 4 ceny poroty a 6 èestných uznání. Ve druhé kategorii 24 soutìících,
6 èestných uznání, na celostátní pøehlídku postupují Kateøina Zemanová a Ondøej Bendl ( Královéhradecký kraj) a Jan Kaluný a Helena Kmínková (
Pardubický kraj). Ve tøetí kategorii 23 recitátorù, 5 èestných uznání, na celostátní pøehlídku postupují Pøemysl Jeek a Adéla Víchová ( Královéhradecký
kraj) a Anna tìpánková a Kateøina Truneèková ( Pardubický kraj). Ve ètvrté kategorii 21 soutìící, 5 èestných uznání, na celostátní pøehlídku postupují
Milan Doèekal a Renata Huková ( Královéhradecký kraj) a Tereza Báèová a Dominika Stolárová ( Pardubický kraj).
Ema Zámeèníková

Regionální pøehlídka dìtských divadelních, loutkáøských a recitaèních souborù DÌTSKÁ SCÉNA
Hradec Králové, Divadlo Jeslièky, 20  21. dubna 2002
Poøadatelé: Støedisko amatérské kultury Impuls a Divadlo Jeslièky Hradec Králové
Lektorský sbor: Jaroslav Dejl, Blanka efrnová, Alexandr Gregar.
Poèet pøedstavení: 17
Poèet úèastníkù: 170
Pøedposlední dubnový víkend a zase s divadlem, tentokrát dìtským. Jeslièky jako vdy praskají ve vech. V porotì Blanka efrnová, Jarda Dejl
a Saa Gregar.
Kromì dìtských semináøù vedených uèitelkami Jeslièek, se porota rozdìlila o své dojmy s vedoucími souborù. Základní postøehy z pøedstavení
si koneènì mùete sami pøeèíst:
Z Husitská Nová Paka, ved. Eva Kaprálová
Jak vepøík uschnul docela na placièku (V. Ètvrtek, J.Turnovská)
Spíe èinoherní, trochu v nadsázce parodické, princip dospìlého divadla s hereckými výkony, potýká se s prostorem, zatím pokus o sdìlení,
který je dobrou zkueností pro soubor, ale zatím ménì sdìlný pro diváka.
Dramatický krouek IV. Z eleznická, Jièín, ved. Richard Koníø
Osmý John a krvavé koleno (R.Koníø podle P.ruta)
Pìkné mizanscény, idle jako scénografický objekt i rekvizita, ze souboru tryská energie, dìti hrají pøíbìh s chutí, kolektivnì, trochu jako hru u
táboráku, spontánnì. Pøispívají k tomu i písnièky s pìknými choreografiemi na westernové tance, navíc se tlaèí i na jakýsi pouèný a vlastenecký apel.
koda, e sám John nemá a tak mnoho pøíleitostí ke hraní a proto víc pøedstírá ne jedná.
Recitaèní soubor Z Bystré, ved. Rudolf íp
Zpívání za kolou (áèek, Jurkoviè, Danda)
Pøedstavení kompilované ze známých veríkù jede jak válec, a mechanicky a stereotypnì. Nescházejí nápady a inspirace, které ovem jsou na dìtském
projevu navìeny zvenèí, dìti je necítí jako vlastní potøebu, spí markýrují a napodobují. Vysoké tempo a stále forte, pøedstavení se slévá a stává neèitelným
 zøejmì i pro hrající dìti.
ZU Chrudim, ved. Renata Kleèková
Dobrodruství Toma Sawyera (Jan Stejskal na motivy M. Twaina)
Pokus o dìtský muzikál, spíe v operetním ánru. Autor hudby a libreta doprovází dìti na elektrický klavír. Princip dìtského divadla reírovaného jako
velké pøedstavení, nìkteré situace a scény reijnì i herecky pùsobivé (høbitov-vrady), herecké výkony manýristické, napodobující psychologické divadlo.
Saa Gregar
LDO ZU Ústí nad Orlicí, ved. Markéta Svìtlíková
Bubliny (E. Frynta, J. Vodòanský)
Problém je u v sestavení pásma - odkud kam a proè. A tak vere, které by mohly
slouit k chápání rytmu, nadsázky a hry se slovy velmi èasto jen vyumí. Kadá z básnièek má i svùj výrazný konec, co se v inscenaci také neobjevilo. A
tak jsme vidìli pokus esti dívek o jevitní ztvárnìní hraných básnièek. Problematická byla i pohybová sloka pásma.
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HORNÍ  DOLNÍ, dramatický krouek pøi Z Sloupnice, ved. Eva Sychrová
Stalo se v Hameln (na motivy lidové pohádky E. Sychrová)
Hudba: Jana Hudcová
Zajímavá úprava známého pøíbìhu krysaøe. Inscenace vyuívající chóru. Pøíbìh je sice zjednoduen, ale základní poselství nese. Jedná se také
o pokus o muzikál, pùvodní hudba i zpìv jsou velmi kvalitní, místy pùsobivé. Prostor je vytváøen pouze tìly hercù, pracuje se s náznakem. Dùleitým
prvkem jsou edé átky, které nesou øadu významù. Krysy jsou naznaèeny zvukem èi pohybem átkù. Postavy radních jsou vyèlenìny rychle z chóru a mají
pouze jednoduchý znak - èepice, plátìnka.
Jedinou sólovou postavou je krysaø. Dìti na jeviti pùsobí pøimìøenì, ví o èem mluví, pìknì zpívají. Celek je pøíkladem, e i na základní kole
mùe pùsobit soubor, který umí a ví co a jak chce dìlat.
Cena souboru za práci na inscenaci, nominace na Dìtskou scénu Trutnov.
Divadýlko Z Provodov, ved. Kateøina Turková
O ípkové Rùence (K. Turková podle F. Hrubína)
Souborek malých dìtí od první do páté tøídy, pracují první rok pøi kolní druinì.
Sympatická a mladièká vedoucí je na zaèátku práce, take inscenace nese vechny rysy zaèátkù - nesoustøedìnost dìtí, trochu zmatku v
dramatizaci. Také zvolené loutky - bedny - hlavy Rùenky a prince nejsou zrovna nejastnìjí. Lze jen pøát vedoucí i dìtem mnoho trpìlivosti a nadení do
dalí práce.
Z Brandýs nad Orlicí , ved. Antonín Sláma
Babièko, proè je moøe slané?(na motivy J. Wericha zdramatizoval Z. Pojman)
Vedoucí pouil jako pøedlohu dramatizaci Z. Pojmana ze sedmdesátých let minulého století a jetì ji dál aktualizoval. Pùvodní dvoreèek v úvodu
rozvinul o postavu babièky. A tak vznikl text, který ztratil poetiku pùvodní laskavì ironické pohádky J. Wericha. Aktualizace jsou místy a brutální, mimo
dìtský svìt. Dìti jsou místy nepøirozené a afektované. Na jeviti nemají vytvoøen jasnì vytèený hrací prostor a jsou bezradné. Scénická hudba je
nesourodá, èasto mimo ánr inscenace. Zpìv místy falený. Prostì - ménì by bývalo lépe.
New-fíci, Z Horní Marov, ved. Kateøina Klimeová
Pan Kaplan (Leo Rosten + kolektiv)
Milá skupina dìtí, milý text, ale výsledek práce je zatím spíe milým pokusem.
Jde spíe o ilustraci textu, práce má více smysl smìrem dovnitø souboru. Snad pøítì.
3. roè. LDO ZU Na Støezinì, HK, ved. Ema Zámeèníková
Jak se chtìl oenit Yangy Bangy Bou (pásmo nesmyslových pøíbìhù Edwarda Leara v pøekladu A. Pøidala)
Èást vìtího budoucího celku z textù Edwarda Leara. Parta, která ví, co øíká, protoe vichni znají celý text a a na jeviti si urèí, kdo bude kdo. Umí
rytmus, nadhled, humor, pohyb. Prostì radost se dívat. Jde o metodickou ukázku, jak èistì dìlat recitaèní pásmo, jak na dobøe zvoleném textu lze dìti
mnohé nauèit a nemusí pøitom jít o samoúèelnou práci.
Doporuèení do irího výbìru DS Trutnov.
Jaroslav Dejl
My tøi ZU amberk, ved. Olga Strnadová
Ètvero (podle pøedlohy J. Kahouna: Ze zahrádky do zahrádky)
Se dvìma malými protagonisty, i kdy doplnìnými do tria Olgou Strnadovou v roli promìòujícího se slunce., vypadá inscenace na první pohled
køehce. Ale brzo na køehkosti zapomeneme, dìti dokáou zahrát své pøíbìhy pìknì razantnì, v rámci zvoleného tvaru, s gustem, s humorem a vypointovanì.
Dìti odehrají role rùzné, navíc dokáou u pøedat i roli toho kterého roèního období, ve kterém se se svým pøíbìhem pohybují. (Z jevitì k nám zavanul
horký vzduch letního lesa, nebo i to, jak vesele i smutnì je na podzim ).
Úprava textu je výborná, situace nejsou zahlceny slovy. O vìcech prostých, ale dùleitých, se hraje jednodue a vynalézavì. Ovem, kdy se
vìci mají dít, skuteènì se dìjí. Jistého povýení pøíbìhù se doèkáme v písních, které ukonèují kadou roèní dobu. Dìti v nich niternì doøíkávají to, co
pøedtím rozehrály. Opìt, slova k písním jsou dozajista básnické texty.
Nominace na DS Trutnov, protoe kvalita vech sloek (dramaturgické, reijní, výtvarné i hudební) je nesporná. Pøedstavení zapùsobilo velmi
harmonicky.
OÈKA ZU amberk, ved. Olga Strnadová
Mùj kocouøí deník (podle pøedlohy J. Koláø: Z deníku Kocoura Modrooèka)
Jde samozøejmì o dramatizaci èásti knihy J. Koláøe. Pøíbìh kocoura Modrooèka je jemnì veden od jeho astné sebedùvìry ve vlastní já pøes
poznávání okolního svìta s jeho koèièími trably a po náznak kocourkova dospívání. Modrooèko u nemyslí jen na sebe, zaèíná oplácet, uèí teï novým
vìcem svou kamarádku. Kocourek se podøizuje øádu vìcí, nebo snad  splývá s ním a mùe se pak cítit dobøe a astný v tom svém svìtì, který si dobøe
ohmatal. (Tento dramaturgický úmysl povauji za krásný.)
Vizuálnì je inscenace velmi uspokojivá, vkusná a vtipná, na míru ètyøem dìtským hercùm. Hraje se se itými loutkami  zvíøecími manekýny.
Jednotlivé epizody se rozehrávají na zvìtených èástech panelu, na kterém vidíme celý domov kocourka.V pøíbìhu postupnì obejdeme tento
kocouøí mikrosvìt. Traktování epizod je zcela pravidelné, co dodává jemnosti vyjádøení patøièný klid, ale jak èas bìí, stává se monotónním. V kadé
epizodì je píseò, která je zaøazena originálním zpùsobem. Podotýkám, e kvalita písòových textù i hudby je nesporná.
Dìti jsou pøi vìci, pøesvìdèivì pøíbìhu oddané. Jde o kultivovaný tvar, který by jetì víc zkrásnìl vzruivìjími momenty ve výrazu nebo temporytmu.
Aspoò tedy pøedpokládám.
Doporuèení do irího výbìru DS Trutnov
Tak co? ZU Chlumec nad Cidlinou, ved. Romana Hlubuèková
O lakomé Barce (Jan Werich)
Známou Werichovu pohádku odehrají dvì dívky, ne u dìti, s mení dramaturgickou úpravou, zkratkou ve støední èásti hry. Pøíbìh rámuje i lehce
prostupuje druhý plán  s trochu káravým humorem se dívky popichují, jedna z nich toti tak trochu Barku pøipomíná Dívky svùj nadhled nad pøíbìhem
nadmìrnì nezdùrazòují, spolupracují v nìm myslím úspìnì.
Inscenace je drobná, na stole je postaveno leporelo a pøed ním se ve odehraje jednoduchými, malými (z dálky nerozeznatelnými) loutkami a
nìkolika rekvizitami. Neotøele a vtipnì dopadlo instalování a posléze zamordování farského prasátka. Co dalo zapomenout na pøedchozí pøíli snadné
rozhodnutí pana uèitele tento èin vykonat.
Jednoduchost a drobnost inscenaci spí napomáhá, máme dojem svinosti a hravosti a také pøehlednosti. Proto odpustíme i mírnou kostrbatost
èi nedohranost situace, která se nìkdy pøihodí.
Doporuèení do irího výbìru DS Trutnov.
Tak co? ZU Chlumec nad Cidlinou, ved. Romana Hlubuèková
Kuøátko Tinka (J. Køenièka)
V loutkové høe s rázovitýn kuøetem Tinkou hrály dìti itými, vìtími maòasy. To byla dobrá volba, tyto loutky umoòují razantnost pohybu i
projevu. A to tenhle pøíbìh, jemnì si osahávající prvky rakvièkárny, potøeboval. Dìti dokázaly, e tenhle typ divadla pochopily a hodnì toho u herecky
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zvládly. Pøíbìh je hrán vesele a bez rozpakù, jen výraznìjí pointa mu chybí.
Loutkáøský krouek Myáci DDM Bájo, Èeská Skalice, ved. Pavla Knápková
Kapárek a Honza jdou do svìta (Jaroslav Prùcha)
S Kapárkem a Honzou, co vyli do svìta, vykroèila z Èeské Skalice také tato inscenace a to docela lehkou nohou. Byla pøívìtivá, milá ve své
støídmosti a uspoøádanosti. Dìti hrály peèlivì s tìko ovladatelnými únanovskými loutkami, které doplnily svou scénou. Starý text byl v zásadì dobøe
upraven a dìti ho zvládly. I pøes jisté nemotornosti neslo pøedstavení stopy dobré inscenaèní intuice.
DS JILM, Z Komenského, Jilemnice, ved. Jarmila Andrtová
Straidlo Bublifuk (V. Novák, S. Oubram)
O straidlu jménem Bublifuk hrají dìti z krásné Jilemnice plnou hodinu a s nasazením. Dìti  herci pùsobí ve høe pøíjemnì, koda jen, e jejich
postavy byly napsány tak plonì, nedramaticky a nedávají monost k ádnému uchopení a jednání. Pøedstavení je ale dobøe vedeno a dìti mají své úkoly
zaity. Jen hudební sloka se moc nepovedla. Pøesto, e se dìti snaily co mohly, slyeli jsme, e kadý ptáèek není zpìváèek.
Blanka efrnová

KRAJ VYSOÈINA
Pøehlídka dìtských recitátorù v Tøebíèi
Nové krajové uspoøádání umonilo hlavnímu organizátorovi krajské pøehlídky dìtských recitátorù v Tøebíèi Jardovi Dejlovi, aby letos 18. dubna
pøivítal úèastníky na jejím prvním roèníku, pøestoe se zde akce koná kadoroènì. Pøemìna regionální pøehlídky na krajskou toti trochu pomíchala okresy,
take sem letos poprvé pøijeli havlíèkobrodtí, zatímco tøeba Bròáci zùstali tentokrát doma v Brnì. Známý vtipálek Dejl si ovem nael mnoho dalích
záminek ke svým jemným sarkasmùm, take vekeré náznaky napjaté soutìní atmosféry vzaly za své hned na samém zaèátku.
Recitovalo se ve dvou prostorech se dvìma porotami. I. a II. kategorii posuzovali Jaroslav Dejl, Marie Èechová a Jaroslava Kuèeròáková, III. a IV.
pak Jaroslav Provazník, Igor Dostálek a Jakub Hulák.
Kdyby byla I. kategorie postupová, mìla by porota opravdu tìkou práci, nebo úroveò recitaèních výkonù byla pøekvapivì vyrovnaná. Projev
recitátorù byl pøirozený, bez výraznìjích øeèových vad, dìti snadno navazovaly kontakt s diváky. Velmi kvalitní byl i výbìr textù. Výjimeèný výkon pøedvedla
Michaela Vosyková z Havlíèkova Brodu v textu Hany Doskoèilové Oøíek.
Vysoce vyrovnaná byla i kategorie II. s øadou vynikajících pøednesù. Sluný, místy i objevný dramaturgický výbìr a mimoøádné výkony (Nohová,
Halámek, Bednáøová, Kubù, Pøibylová, Obselková) slibují, e v kraji v pøítích letech vyrostou výrazné tvùrèí individuality. Nedostatkem nìkterých vystoupení
bylo nepøesné frázování, problémy s dýcháním a udrením poèáteèního vysokého nasazení. Nìkterým recitátorùm by také prospìl ostøejí zásah do délky
textu. Mimoøádnì soustøedìnou a promylenou interpretaci textu pøedvedla zejména Zuzana Nohová z Tøebíèe v textu Pauline Barnesové Paní, vy u zase
jeèíte.
III. kategorie pøinesla øadu problematických výkonù, v nich jako by se úsilí recitátorù ponìkud míjelo s jinak vesmìs zajímavì zvoleným textem.
Snaha o zajímavý a co nejbarvitìjí pøednes vedla èasto k nepøirozenì artistnímu, jindy naopak a k neestetickému projevu. I zde se ovem objevily
výrazné recitátorské individuality. Kromì pøíjemných vystoupení Adély Nohové, Miroslavy Jamborové èi Mariky oposké zaujal zejména velmi vyspìlý, do
detailu vypracovaný poutavý pøednes Jana Roseckého ze ïáru nad Sázavou v textu Pavla ruta Jak spoèítat døevorubce a zajímavý a odváný pokus
Denisy Budilové z Havlíèkova Brodu o interpretaci jiného rutova textu Jak mì medvìd snìd.
Díky snaze pøibarvit a co nejvíc vyperkovat vybraný text, pøinesla IV. kategorie. Nejproblematiètìjí výkony. S vyí vyspìlostí dìtí jako by
narùstal pocit, e poezii je tøeba podat jako Poezii, tedy vysoké umìní. Mnohdy bohuel bez ohledu na to, co samotný text vlastnì vyjadøuje. Z výkonù
nejstarích recitátorù u nebylo tak snadné vybírat. Pøes jisté technické nedostatky doporuèila porota na celostátní pøehlídku Lucii Michálkovou z Pelhøimova
se zaujatou a vnitønì silnì proitou interpretací básnì Victora Huga Vzpomínka na noc ze ètvrtého a suverénnì zvládnutým vyprávìním prózy Zdeòka
mída Proè bychom se netopili.
Jakub Hulák s pouitím poznámek Jaroslava Dejla

Krajská pøehlídka dìtského divadla Tøebíèi
Krajská pøehlídka dìtského divadla kraje Vysoèina v Tøebíèi se konala 19. dubna a navázala tak na pøehlídku dìtských recitátorù, která se
odehrála den pøedtím. Konala se ve dvou hracích prostorech Domu dìtí a mládee a o její hladký a pøíjemný prùbìh se stejnì jako pøedchozí den postaral
Jaroslav Dejl ve spolupráci se svými spolupracovnicemi z Kulturního domu a z DDM Tøebíè. Protoe se ale nakonec pøihlásilo o pár souborù víc, ne se
pøedpokládalo, ke konci zavládla mírná nervozita. Souhrnná diskuse vedoucích s lektorským sborem o vech osmi inscenacích se protahovala, v sále
skotaèící dìti postupnì ztrácely trpìlivost a mìnily se v divou zvìø. Ale radìji k pøedstavením:
Ponìkud plakátovì pùsobilo pøedstavení Boj s bacily v podání souboru Z Na Kopcích Tøebíè, pøipomínající svou stylizací scény z filmu
Woodyho Allena Ve, co jste chtìli vìdìt o sexu, ale báli jste se zeptat. Inscenace ale oproti filmu trpìla technickou neumìlostí a nedostatkem nadsázky.
A tehdy, kdy by se podaøilo nápad rozvinout do opravdové jiskøivé hry, nevyznìlo by pøedstavení jako divadelnì ztvárnìná reklama na Celaskon.
Popisné ilustrace pøevaovaly v recitaèním pásmu z verù E. Frynty a J. Dìdeèka ivot souboru Z Týnská Tøebíè. V nìkterých textech se
sice objevily hezké obrazy, koda jen, e u se dále nerozvíjely. Inscenaci neprospìl ani úvodní dvoreèek, ani neústrojné slepení dvou samostatných
pásem mladích a starích dìtí v jediný celek.
Pohádka o kohoutech, bouøce a duze ZU Svìtlá nad Sázavou zaujala pøedevím svým výtvarným pojetím. Právì soustøedìní souboru a
jeho vedoucí na výtvarnou stránku vak prohloubilo pøílinou statiènost a váznoucí temporytmus pøedstavení s výraznou pøevahou epického divadla.
Soubor ZU ïár nad Sázavou si pro své zpracování lidové pohádky zvolil svérázný inscenaèní klíè vyuívající pùdorysu lidové hry s pravidly
a jídla jako základní rekvizity  odtud i název Svaèina. Tento klíè zatím ale divákùm neotvírá bránu k pochopení autorského zámìru. Práce s rekvizitami
i s pravidly hry je dosud pøíli nejasná.
Recitaèní soubor Z Humpolec vlastnì ádným souborem ani nebyl. Jednalo se o nepøíli dobøe zvládnutý sólový pøednes úryvku Kainarovy
Zlatovlásky sedící dívkou, popisnì ilustrovaný zvuky v podání dvou okolo stojících chlapcù. Vedoucí souboru ovem vysvìtlila, e za pøedstavením
nemùeme hledat ádné ambice. Dìti a jejich vedoucí pouze vyuili monosti sbírat na pøehlídce zkuenosti do budoucí práce.
Prvním výrazným diváckým záitkem pøehlídky byla inscenace Rok Bullerbynu souboru ZU Nové Mìsto na Moravì. Z pøedstavení je cítit, e
pùvabná kniha Astrid Lindgrenové je pro nejmladí generaci stále pøitalivá. Zdá se, e vedoucí souboru Ivona Èermáková mìla i pomìrnì astnou ruku
v pøepisu vybraných kapitol knihy do jevitní podoby. Vystoupení obsahuje øadu pùsobivých momentù a zajímavých øeení (napø. kolektivní postava Lisy
jako prùvodkynì jednotlivými pøíbìhy), je ale zjevné, e dìti zatím se svou malou divadelní zkueností na naplnìní tak nároèného tvaru nestaèí. Mnohé
situace také jetì nejsou natolik domylené, aby dìtem umoòovaly vìrohodné jednání. V kadém pøípadì má ale soubor zadìláno na pozoruhodnou
inscenaci.
Je dobøe, e se na pøehlídce dìtského divadla objevilo také loutkáøské pøedstavení. Pøivezl ho Spolek loutek  Loutkino ze Soukromé M a Z
Romarýnová v Brnì. Pomìrnì ambiciózní inscenace Král v kukani dokáe strhnout pøedevím velkým nasazením vìkovì pestrého souboru (od nejmeních
pøedkolních dìtí oivujících dole pod paravanem postavièky permoníkù, pøes starí princezny, krále, královny, nápadníky a draky a po dospìlé, naivo
obstarávající výraznou a svinou zvukovou a hudební sloku pøedstavení). I pøes tento velký potenciál souboru pøevaovaly ze strany lektorského sboru
zatím spíe výhrady. Kdy u se vedoucí rozhodli pracovat s loutkami, mìli by dìti více zasvìtit do základních dovedností této práce. Postavy pøíbìhu byly
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vìtinou statické, bez vzájemného kontaktu, k èemu pøispìly i dlouhé sólové deklamace vcelku nenápaditého a plytkého textu Jana Vodòanského. Moc
moností dìtem nedává ani paravan, který uzavírá loutky do stísnìných prùhledù a nemùe tak poskytnout prostor k akci. Inscenace si jistì v Brnì nala
øadu vdìèných divákù, ikovní a aktivní vedoucí by ale mohli pøítì nabídnout dìtem víc.
Pøedstavení Pepèa, Joka, Chosita souboru Brepty Snìné (vedoucí Miloslava Matouková) zaujalo pøedevím vyspìlým jevitním projevem
starích dívek, kterým jejich ivotní zkuenost umoòuje naplnit problémové komunikaèní situace z dívèího kolektivu letního tábora vìrohodným
psychologizujícím projevem. Problémem inscenace je ale absence klíèových momentù, které by blíe objasnily motivaci postav vedoucí ke konfliktu, a
scénicky nerealizované rozuzlení. V dùsledku toho nakonec zajímavì rozvíjený pøíbìh vyznívá jako banální historka ve stylu laciných dívèích románkù.
Dramaturgické nedostatky jsou pak podtreny ledabylým vytváøením prostøedí a náhodným kolísáním mezi prostøedky obecného a spisovného jazyka.
Pøesto je ale pøedstavení pùsobivé tím, jak v dílèích situacích autenticky vypovídá o generaèních, by v zásadì dívèích problémech.
Budeme pod drnem je recitaèní pásmo sestavené z neotøelé a podnìtné poezie Ernsta Jandla. Hraje ho soubor Èerv Ovanoha ze ZU Nové
Mìsto na Moravì sloený ze starích dívek a jednoho chlapce, pod vedením zaèínající vedoucí Kláry Dvoøákové. Inscenace je sugestivní díky soustøedìnému
a zaujatému projevu aktérù, neilustrativní princip rozehrávání verù umoòuje divákovi zapojit vlastní fantazii a dotváøet si významy scénických obrazù.
Zámìr souboru ale není pøíli èitelný. Propojení jednotlivých textù pùsobí nahodile a pohybové ztvárnìní nìkterých verù místy i trochu mechanicky.
Nejjiskøivìjí momenty pøicházejí s texty, jejich rozehrání je zaloeno na støetu chlapce s chórem dívek.
Tøebíèská pøehlídka tedy pøinesla øadu zajímavých divadelních záitkù a chvíle strávené v hlediti a v diskusním kruhu rozhodnì nepokládám za
ztracený èas. Lektorský sbor ve sloení Jaroslav Dejl, Igor Dostálek a Jakub Hulák se sice nakonec rozhodl, e k pøímému postupu na celostátní pøehlídku
ádný soubor nedoporuèí, v nominacích do irího výbìru byla ovem neobvykle tìdrá. Programové radì Dìtské scény 2002 byly navreny inscenace
Budeme pod drnem, Pepèa, Joka, Chosita, Král v kukani a Rok Bullerbynu.
Jakub Hulák

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Recitaèní pøehlídka Brno
Pøehlídka dìtských recitátorù v Brnì letos hledala nejvhodnìjího poøadatele. Po mírném pøemlouvání se jí ujala Jaruka Dolealová ze Støediska
volného èasu Labyrint (poboèka CVÈ Luánky) a její prùbìh snad nenechal nikoho na pochybách, e to byla astná volba. Vlídné pøijetí v domácky
útulném prostøedí nastolilo vstøícnou a nekonfrontaèní atmosféru a já si moc pøeji, aby mladí recitátoøi zakotvili v Labyrintu i na dalí léta. Pøíjemné klima
pøehlídky ovem pochopitelnì nedokázalo zajistit kvalitu recitaèních výkonù. Naopak se zde projevilo, e Brno a okolí bylo v posledních letech z hlediska
metodiky dìtského pøednesu ponìkud zanedbané. Své dojmy se pokusila zachytit Jana Køenková:
...a poøád dokola... (Jiøí Oliè)
I letos jsem se zúèastnila jako doprovod i porotce nìkolika pøehlídek Dìtské scény. Snaím se vydìlit pocit z té krajské brnìnské, ve Støedisku volného
èasu Labyrint, kde ji pojmenovali soutì (podtreno mnou) recitace jednotlivcù.
Otázky a odpovìdi
Jak se vyvléct ze zaèarovaného kruhu Kocourkù, Písnièek o karedých holkách a Psù v lomu? Je to vìno, které se dìdí?
Jak nevyvolat údiv otázkou, jak mladý interpret právì k tomuto textu dospìl?
Opravdu nelze pøedejít tomu, aby se texty pro porotu nepsaly na kolenì pøed zahájením?
Odpovìdí jsou opìt otázky: Platí vydané propozice Dìtské scény?
Znají je ti, co s dìtmi pracují? Chápou jejich smysl?
Smutky a nadìje
Pozoruji a poslouchám mladé lidi (v terminologii pøehlídek 4. kategorii). Pøednáejí stateènì, ale vìdomí odpovìdnosti (porota, monost postupu) výluènost
chvíle, èerné závìsy a plynoucí èas nemohou nepùsobit, k závìru atmosféra tìkne. Obèas probleskne tlumený temperament, mimo pøehlídku jsou asi
iví, hluèní a normální. Teï vzali na sebe tuto roli. Proè? A pøesto se kadý rok najdou tací, kteøí tohle podstupují. Co je k pøednesu láká a vábí? Kolik je
pedagogù, kteøí si s nimi rádi vychutnají dobrodruství práce nad textem? A kolika z nich je nabídnuta systematická pøíprava?
(Ale vdy tohle vichni víme. Proto ten Oliè: Dokola)
Svìt se nezboøí?
Myslím na brnìnskou Julii, Taánu a Herodese, které jsme z mìstského kola do krajského nenechali postoupit. Nauèili se krásné texty. Øíkali je s velkým
nasazením. patnì. Byli zklamaní, e nepostoupili. Krajské kolo bylo v tomto smìru uèesanìjí, ale také bezbarvìjí.
Èí vinou?
Do pøítí poroty si pøivezu
Rozvrzaný mandl (Ernst Jandl)
tato báseò
jetì není dobrá
a mìl bys na ní jetì dìlat
ale svìt se nezboøí
nechá-li ji tak
ba nezboøí se ani barák
Na závìr nìkolik údajù: Ve II. kategorii postoupily na celostátní pøehlídku Elika Mezulániková (Klobouky u Brna) a Lenka Vejpustková (Hustopeèe).
Lektorský sbor pracoval ve sloení Olga Strnadová, Petra Plechatá a Tomá Doleal. Ze III. kategorie postoupila Blanka Linkeschová (Brno) na návrh
lektorského sboru ve sloení Ivona Èermáková, Ekaterini Poutachidou a Eva Rùièková. Z kategorie IV. byl nominován Vojtìch Koneèný. Lektorský sbor
tvoøili Jana Køenková, Marie Pavlovská a Jakub Hulák.
Jana Køenková, prùvodní text Jakub Hulák

Dìtská scéna 2002 Brno
Poøadatelem Krajské pøehlídky dìtského divadla, recitaèních a loutkáøských souborù Jihomoravského kraje DÌTSKÁ SCÉNA 2002 bylo Støedisko
dramatické výchovy Centra volného èasu v Brnì Luánkách a studenti katedry dramatické výchovy brnìnské JAMU. Finanènì pøispìlo Ministerstvo kultury
ÈR, Krajský úøad Jihomoravského kraje a Statutární mìsto Brno.
ikulka Charéz bylo první z devíti pøedstavení, které bylo uvedeno v prostorách CVÈ Luánky a první z páteèního odpoledního bloku pøedstavení.
Ambiciózní soubor Základní koly Pavlovská 16 z Brna má nìkolik výhod, která jsou hodné závisti - má svého autora, tým dospìlákù, fajn dìti a v
neposlední øadì jistì bájeèného øeditele, který divadelní aktivity podporuje. To, e inscenace, nato nìkterá pøedstavení nevyzní tak úplnì podle pøedstav
a pøání mùe moná chvilku mrzet, ale není to rozhodující. V tomto smyslu se také neslo povídání vedoucích s lektorským sborem, tvoøeným Janou
Hrubou, Jakubem Hulákem a Jirkou Pokorným. Ondra Klíè slyel vyprávìt pøíbìh (zpracovaný do filmové podoby) a ten mu byl inspirací k vytvoøení
pøedlohy ikulky. Ne vdy zcela logicky fungující a z dramaturgického pohledu ukotvený pøíbìh, který není tak úplnì jasný, pøehledný a èitelný i samotným
inscenátorùm zpùsobí, e dìcka se v prostoru jevitì pohybují a jednají èasto pouze obecnì a nekonkrétnì. Pokud je inscenace navíc závislá z velké èásti
na technice a ozvuèení, není pøíli èasu a pøedevím není nikdo, kdo techniku zvládne tak, aby bylo také slyet zpívající dìti, a ne toliko hudební doprovod,
a k tomu jetì pøibude ne zcela dostateèné prostorové rozmístìní paravánù, které znesnadòují rozehrání jednotlivých mizanscén, stává se, e inscenace
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je místy nepøehledná a klademe si i otázky, kdo je kdo, proè je to, o èem to je. Pøesto je potøebné inscenátory pochválit za úctyhodný pokus umonit alespoò
pìtatøiceti, a moná i jetì více dìtem, setkat se jiným ne tradièním zpùsobem s literaturou, hudbou a pohybem. A kdy k tomu pøipoèteme, e na kole se
hraje baseball a autoøi jej plnì zakomponovali do pøíbìhu a dìlají tím také reklamu vlastní kole, co mùeme chtít víc?
Divadélko Z Krásného z Brna - Lucie a zázraky. Vedoucí souboru pracuje velice citlivì s tématem oputìného dítìte a hledání vztahu. Dìti
jsou vedeny k pøirozenému projevu, vnímání a naslouchání. Urèitá neobratnost se projevuje v reijním vedení, scénografickém øeení a jednání v prostoru
(malíø a tafle, nenatírání, natírání, zvíøátka na poltáøcích kontra pes, atd.), které vychází z ne zcela jasné dramaturgické koncepce a jejího naplnìní.
Nicménì byli jsme svìdky pøíjemného záitku pøedevím z upøímného a bezelstného dìtského projevu mladích dìtí.
Dìti ze základní koly z Rousínova uvedly poøad s neobvyklým názvem Chrochorop, který mohl evokovat cokoliv. Osm dìtí, z toho ètyøi v
èerveném a ètyøi ve lutém, se vihadly se v hracím prostoru neustále pøeskupují, vytváøejí tu více, tu ménì zvlátní obrazce, které tu konvenují, tu
pozbývají souvislosti s pøíbìhem. Ten i nìkteøí diváci ztrácí a opìt nalézají, jiní nemají s pøíbìhem problémy, nebo jej nehledají, a jiní naopak s pøíbìhem
zaèali a byli dovedeni a do konce. V kadém pøípadì jsme vidìli pøedstavení, ve kterém dìti více èi ménì naplòují pøedstavu jejich vedoucí a reisérky,
která zpracovala, dramaturgicky krátila, dopisovala, upravovala autorskou poezii svého bratra. Reijnì i scénograficky jednoduchými prostøedky vyprávìla
.... a dìti vcelku zvládly to, co bylo od nich poadováno, k èemu byly vedeny, o èem si hrály. Lektorský sbor doporuèil inscenaci do irího výbìru.
Kubíci z Centra volného èasu Luánky mají tìstí, e mají Petru Rycheckou. Chtìli vytvoøit nìco dobrodruného, kde budou nejen souboje,
ale také pøátelství, láska, pøekonávání pøekáek. A to se jim svrchovanì podaøilo ve zcela autorském, kolektivním zpracování pøíbìhu(ù), které si spoleènì
vymýleli a vyprávìli. Chlapec Lio se shodou náhod dostane do Zakázaného mìsta a tam proívá nejen zápas o svùj ivot, ale také podstoupí zápas o
záchranu ivota nìkoho jiného. Je zajímavé vnímat, jak spoluautorka do dramaturgicko reijní koncepce zapojila dovednosti dìtí získané v prùbìhu
spoleèných setkání a her. Je koda, e filmový støih jednotlivých výstupù je pøeruován technickou pøípravou hracího prostoru, která neumoòuje plynulé
pøecházení z jedné situace do druhé a napìtí se vdy musí znovu budovat. Vzhledem k tomu, e ambice vedoucí byly pøedevím v pùsobení dovnitø
skupiny, jejímu stmelení, lze jen ocenit výsledek, kterého Kubíci dosáhli.
Pøedstavení Káèa a èert souboru Basta Fidli ze Z Mokrá bychom mohli s klidem dát podtitul, kterak Káèa za èertem bìhala. Vedoucí souboru
si s dìtmi pøehrávala jednotlivé situace a chceme vìøit, e dìtem se momenty pøedevím v pekle a pøi tancovaèce líbily. Je jenom koda, e se nepodaøilo
onu hravost, která zøejmì pùvodnì fungovala a na kterou vedoucí, reisérka, scénografka a autorka hudební sloky v jedné osobì sázela, udret a
správnì dìti motivovat k pøirozenému jednání a poslouchání se.
Recitaèní soubor apka ze Z Vídeòská ze Znojma pøivezl rozvernou kramáøskou píseò, kterou se pokusil inscenovat, aèkoliv paní uèitelka
vùbec nevìøila, e by se nìco takového mohlo podaøit. Chtìla dìtem pouze zpestøit nudné hodiny hudební výchovy  a zadaøilo se. Vzniklo, alespoò v
Brnì, docela spontánní pøedstavení, ve kterém se podaøilo skloubit ne vdy znìlé zpìvní hlasy s notnou dávkou stylizovaného projevu. Pouze ve chvílích,
kdy se jenom zpívá, jsme postrádali vìtí chu a zaujetí samotných dìtí. Není bez zajímavosti, e se autorùm inscenace podaøilo velice nenásilnì zapojit
handicapovaného spoluáka. Byl to pøíjemný pocit, e to jde, nebyly v tom emoce, snaha o integraci za kadou cenu, vyplynulo to zkrátka jen tak...
Lektorský sbor doporuèil inscenaci do irího výbìru.
Tøetí blok zahájil výstup - scénka - zkrátka dva fajn kluci si pro sebe a snad moná i trochu pro nás, øíkali jednu scénu ze hry W+V - Caesar. Ze
Znojma z DS pøi Z Praská s nimi pøijel pouze pedagogický doprovod, který si vyslechl dotazy (proè, proè právì tohle a takhle, jak tomu rozumìjí kluci,
co se tím sledovalo atd.), na které nemohl odpovìdìt, a tak vystoupení zùstane pro nás u navdy otazníkem. koda....
Divadelní kolektiv Z Mokrá (na pøehlídce ji z této koly v poøadí druhý) uvedl pohádku ípková Rùenka. Inscenátoøi pøedpokládali, e
pohádku diváci znají, a tak zvolili formu taneèního, baletního divadla. Uvozovky dávám zámìrnì. Domnívám se, e i pøes úctyhodnou snahu, a tu je
bezesporu potøebné ocenit, sdìlení zùstalo na pùl cesty. Ne snad, e bychom v zásadì nepøeèetli pøíbìh. Inscenace byla zaloena na tøech základních
výrazových prostøedcích - pohyb, hudba, barva. Pøíèinou byla nedùslednost pohybová - spíe jen povechné jako pohyby, které by mohly v jiné situaci
znamenat úplnì nìco jiného, výbìr hudby svádìjící k protichùdným asociacím (napø. Largo jako znovu oivení princezny), barvy, se kterými se pracovalo
významovì nedùslednì, a k tomu reijní a dramaturgické nedostatky (vedoucí, reisérka a ve v jedné osobì o nìkterých spojích a souvislostech
nepøemýlela), to ve zpùsobilo, e oèekávané se tak zcela nedostavilo. Pøesto jsme vidìli pokus o ne zcela tradièní výpovìï a v oblasti dìtského divadla
o pokus dosti výjimeèný.
Hostem pøehlídky byl soubor LoutKINO, který se uvedl pøedstavením Král v kukani. O tom, jaký pøedstavení mìlo úspìch u divákù, svìdèil velký
potlesk, o tom, co si o pøedstavení povídal lektorský sbor se nedozvíte - pøedstavení bylo nesoutìní, a tak se veøejnì o inscenaci nehovoøilo. Bylo to
dobøe.
Dìtská porota se nemohla zcela rozhodnout - svoje rozhodnutí (snad to mohu prozradit) mìnila, a nakonec vyhlásila svým vítìzem ikulku
Chuareze.
Duchové divadla, kteøí nás provázeli po celé dva dny, vdy decentnì, pøíjemnì, nehluèeli, nesmrdìli, povzbuzovali a obdarovávali, obdarovali
svou cenou ípkovou Rùenku.
Lektorský sbor obdaroval, jak jste si ji pøeèetli, ale pøímo nikoho nenominoval. Nedomnívali jsme se, e ádná z inscenací nebyla tak výrazná,
inspirativní, e.... Snad pøítí rok. Urèitì pøítí rok.
Jiøí Pokorný

OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Pøehlídka dìtských recitátorù v Zábøehu
Krajská pøehlídka dìtských recitátorù v Zábøehu probìhla ve støedu 10. dubna 2002 podle u vyzkoueného scénáøe. Nejprve spoleèné zahájení
ve velkém sále KLUBU-KVDC (spolu s DDM Zábøeh poøadatel pøehlídky), potom rozchod do ètyø rùzných prostor a paralelní vystoupení recitátorù jednotlivých
kategorií, organizovaná a posuzovaná vdy vlastním tøíèlenným lektorským sborem. U II. kategorie zasedali Hana imonová, Romana Unzeitiková a Jakub
Hulák, u III. kategorie Jana Truneèková, Ester Minaøíková a Igor Dostálek, u IV. kategorie Marie Broová, Ludmila Lepíková a Jaroslav Dejl (Sloení poroty
nepostupové I. kategorie bohuel ze svých záznamù nejsem schopen dát dohromady).
Tìko posuzovat celkovou úroveò pøehlídky  jako porotce II. kategorie se mohu vyjádøit jen k vystoupením ákù 4. a 5. tøídy Z, tedy vìtinou
dìtí ve vìku 9  10 let. Vìkové údaje pøipomínám zámìrnì  bylo toti pøekvapivé, e namísto jetì oèekávané hravosti a bezprostøednosti projevu dìtí
mladího kolního vìku jsme se zde setkali s nevarem typickým pro starí vìkové kategorie  neadekvátním zatìováním textu pøíliným dùrazem na
detail, pøepjatým dramatickým proíváním a falenými city. Snad k tomu v nìkterých pøípadech pøispìla tréma èi bezdìèná snaha zaujmout, spí se ale
zdálo, e projev malých recitárorù je formován pøemrtìnými ambicemi pedagogù a rodièù. Mezi vypjatými (témìø hereckými) výstupy pak zaujal zejména
neokázalý a pøesný pøednes Martiny ákové (M. Drijverová: Táta k pøítím vánocùm), Karolíny Papajíkové (Julian Tuwim: O Øehoøi lháøi a jeho tetì) èi
Barbory ebestíkové (Milo Macourek: irafa).
Jakub Hulák

Regionální pøehlídka Dìtská scéna Olomouckého kraje v Zábøehu
Pøehlídka se konala ve ètvrtek 11. dubna 2002, byla organizaènì výbornì pøipravena, ale buï se letos v kraji neurodilo nebo se soubory zapomnìly
zúèastnit. Souborù bylo pouze pìt, inscenaèní výsledky spoleèensky øeèeno nic moc. Pøi ví úctì k vynaloené práci vedoucích, se ví úctou k práci dìtí 
prostì to, co jsme vidìli na jeviti, mìlo ve vìtinì pøípadù mnoství nedostatkù a základních problémù.
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Divadlo sluneèník pøi Z umperk, Sluneèní ul.  Vzpomínky na prázdniny
(vedoucí souboru: E. alková)
Text zaèínající mladé autorky L. patné, umperské rodaèky, nese vechny problémy zaèáteènického textu. V dobré snaze snese autorka
mnoství témat a motivù, ádný ale øádnì nemotivuje, nerozvíjí a nedovede k vyøeení.
Dvì dívky vzpomínají na dobrodruství na letním táboøe v tajemném lese. Zde ije i jeibaba s dcerkou Leontýnkou, kterou ( aè je jí 13 let) nutí
do sòatku s kouzelníkem Abrou. Tu se zjeví potulný rytíø se svým songem o lunì a kletbì. Jeibaba zaèaruje dceru v kámen. Ten objevují ony dvì dívky
z úvodu. Zaslechnou i song rytíøe. Svìøí se táborové lékaøce, kuchaøce i vedoucímu. A jejich nevinná srdce zachrání Leontýnku a se zmìní  v èlovìka.
I to nebylo na scénì úplnì jasné. No prostì trochu zmatek. Ve doplnìno písnìmi, jevitnì trochu bezbarvé. koda. Prý soubor hodnì pracuje o prázdninách
a soustøedìních.
Dramatický krouek Z Rohle  Princové jsou na draka
(vedoucí:E. Nìmcová)
Soubor dìvèat pøedvedl kousek z televizní populární pohádky. Asi jsou to hodná dìvèata, ale proè je jejich vedoucí nutí do pøedvádìní se. Asi
budou mít úspìch na kolní besídce èi akademii. V Zábøehu zanechala jen rozporuplný dojem. Proè? koda.
Dìtský amatérský soubor Z Mìsta Libavá  O makarónech, které ly na procházku
( text M. Macourek, vedoucí: M. Nová)
Soubor tvoøí est dívek. Slibný zaèátek. Èernobílý stylizovaný kostým, èerné brýle, rytmus. No jo ale! Jak el èas, mizí nápady, základní princip
není dodren, zaèíná popisnost, nepøesnost. No a ke vemu je nakonec pøilepen taneèek (rap) na moulí hudbu. A to u bylo úplnì o nièem. Proè? kola.
Dramatický krouek pøi Z Bìlotín (mladí skupina)  Mach a ebestová mezi piráty
(vedoucí: M. Orogánová)
A tak èest pøehlídky alespoò zachraòují poslední dva soubory. Mladí dìti ze Z Bìlotín si se svou vedoucí vybraly zrýmovanou kapitolu z populární
knihy Mach a ebestová  tentokrát mezi piráty ( z edice  koly, hrajte divadlo  J. Køíová). Na jeviti se objeví tlupa bezprostøedních dìtí, které se vyøádí
v rolích oblíbené knihy. Scéna je náznaková. Výsledek sice není novátorský a hledaèský, ale je ukázkou poctivé práce s dìtmi.
Návrh do irího výbìru na Dìtskou scénu Trutnov.
Dramatický krouek pøi Z Bìlotín ( starí skupina)  Dívèí válka
(úprava J. Køíová, vedoucí: J. Kovalová)
Starí dìti tohoto souboru se svou vedoucí sáhly po textu od tée autorky. Ta u tentokrát nemìla tak ostré pero. irí téma, neexistence dobré
literární pøedlohy pro verování. A tak dìti nemají anci opøít se o slovo a dialog, situace nejsou èlenité a jsou málo dramatické. Pøedstavení je sice místy
sympatické, ale pøece jenom lehce nahozené. Je ale základem pro dalí práci.
Seèteno a podtreno. Bylo vloeno mnoho práce organizaèní i tvùrèí, ale výsledek na jeviti byl matný a bezradný. koda. Snad pøítí rok.
Lektorský sbor pracoval ve sloení: Jaroslav Dejl, Igor Dostálek, Ilona Kadlecová, Ludmila Lepíková a Jana Truneèková.
Jarda Dejl

Regionální pøehlídka Dìtská scéna Moravskoslezského kraje v Ostravì
Nad pùdou ostravského Dramacentra opìt vlála zástava dìtského divadla a nebo, jak by øekli nai pøátelé ze Slovenska, dìtskej dramatickej
tvorby. Po tøi dny se v sálech DDM Korunní v Ostravì  Mariánských Horách prezentovalo dìtské, ale u i mladé divadlo z kraje Moravsko-slezského.
Organizace se s úspìchem ujal domorodý divadelní kmen zvaný a známý jako DIVIDLO, vedený náèelníkem Saou Rycheckým. U tìchto domorodcù se
opravdu nedá cítit jinak ne jako doma. Pøátelská atmosféra byla navozována vude a pøi vem, co se zde v rámci regionální Dìtské scény událo. Jako by
snad ani nelo o to, e pøímo postoupit mùe pouze jeden z osmnácti.
Bøímì tìchto bez dvou dvaceti pøedstavení bylo veliké, jak pro organizátory, tak pro porotu, ale vlastnì i pro úèastníky, protoe jenom malá èást
souborù nevyuila monosti zúèastnit se tohoto svátku po celé tøi dny  od pátku 5. do nedìle 7. dubna 2002. Porota pracující ve sloení: Vlado Sadílek
(Bratislava), Marián Lacko (Rimavská Sobota), Tomá Doleal (Brno) a dìtská porota sloená z dìtí karvinského gymnázia LOGEN a èlenù úèinkujících
souborù mìla opravdu na co koukat.
O tom, e je dìtské divadlo zcela svébytnou a kvalitní umìleckou tvorbou nás pøesvìdèily tøi inscenace vycházející ze známých pøíbìhù. Oddíl
Pøípravky ostravského DIVIDLA pod vedením Malvíny Schmidtové interpretoval pohádku O OTESÁNKOVI. Zcela netradiènì na pomezí divadla a
rituálu, kde jako hlavním symbol fungoval kruh jako zaèátek, konec, hlad, kolobìh a kdo ví co jetì. Velice podnìtné bylo i to, jakým zpùsobem se zde
pracovalo se slovem  nemìlo ve výrazu generální význam a potamo jen lehce doplòovalo jakousi retrospektivní asociaci vytvoøenou koláí obrazù
vycházejících ze známé pohádky. Divadelní soubor LDO ZU z Hluèína (ved. Lenka Jaborská) se pokusil o dramatizaci jedné z kapitol Mikuláových
patálií (Sempe - Gosciny), konkrétnì té O LOJZIÈCE. Dùslednì rozpracované situace ve smysluplné struktuøe pomáhaly pomìrnì dobøe vybaveným
dìtským hercùm rozehrávat téma o tom, jak se v dìtství kádlíme (vztahy mezi dívkami a chlapci) a v dospìlosti milujeme (vztah mezi muem a enou).
Také druhá inscenace DIVIDLA oddílu Napotøetí (ved. Jitka Kvasnièková) SNÌHOVÁ KRÁLOVNA byla velmi inspirativní. Bohuel spí moná v pouití
pestrých výrazových prostøedkù a odliných divadelních ánrù (stínohra, loutkohra, èinohra), ne v celkovém vyznìní a sdìlování Andersenova pøíbìhu.
Dìtské divadlo jde v mnoha pøípadech napøíè ánry, ale asi bychom nemìli pøíli spoléhat na jímavost formy (pøi vytváøení atmosféry inscenace), ale i na
její propojenost na obsah sdìlení.
Velmi poèetnì byla na ostravské pøehlídce zastoupena nejstarí kategorie dìtského divadla (13 a 16 let), tzn. skupiny dìtských divadelních
souborù pohybujících se na pomezí mezi mladým a dìtským divadlem. Divadlo BEZ ZÁBRAN z Kopøivnice (ved. Miroslav Pøívìtivý) rozehrálo alegorii
SMALLY, napsanou jednou z èlenek souboru Terezou Doèkalovou na motivy pohádky o Smolíèkovi. Samotný pøíbìh v textu je pravdìpodobnì poutavìjí
ne jeho divadelní interpretace. Inscenace je pøíli upovídaná, pro mladé herce je zøejmì tìké si najít motivy k herecké akci, udret si postavu a nìjak
uchopit její charakter. Otázkou tedy je: Je ánr klasické èinohry vhodný pro dìtské divadlo? Podobné problémy by se daly najít u inscenace DON JUAN
druhého kopøivnického souboru VENDELÍN z DDM (ved.: Dan Brchel). Vidíme jakousi hru na velké divadlo, chybí divadelní, ale i lidská zkuenost a
mnohdy jsou zde poruovány i základní divadelní principy. Naopak potvrzením toho, e i tihle mladí mohou zvládat nároènìjí  dospìlejí  divadlo bylo
CANTERVILLSKÉ STRAIDLO souboru BÍLÁ PONOKA ze stejného DDM Kopøivnice. Typovì vhodnì zvolené rozvrení rolí a nápaditá stylizace
napomáhá mladým aktérùm zvládnout i hodinovou adaptaci podle hotového scénáøe. Zcela z jiného soudku pak byly RUCE od divadla NA KRAJI pøi
DDM Fokus Nový Jièín (ved.: Vìra Matysková). Spojení tématu rukou, které mohou zpùsobit spousty dobrého i zlého, s knihou jako kronikou historie
lidstva nabízí v jejich podání velice zajímavou a pùsobivou montá obrazù, které nutí èlovìka zamyslet se nad osudem lidstva. Snaha sdìlit váné téma a
pokusit se o vlastní výpovìï, to je to, co je a snad bude mladému divadlu vdycky vlastní. Jen koda, e to nìkdy zùstává spíe uvnitø. Je tìké najít
zpùsob, jak navenek vyjádøit to, co si uvnitø myslím. Jedním s pøístupù mladých k divadlu je i zdánlivé hraní o nièem formami, které bourají klasické
divadelní konvence. Zahlédli jsme jej v pøedstavení souboru TÌLESO XY z Kopøivnice, která pseudo-parodizovala pùvodní text Josefa Skupy KRÁL
SYRAKUSKÝ.
O tom, jak mùe inscenace dìtského divadla vzniknout z tvoøivé hry s pøedmìty nás pøesvìdèily KUFRY souboru VÌDÍÈEK z DDM Fokus
Nový Jièín (ved.: Vìra Matýsková). Nápadité obrazy vytvoøené z tìl a kufrù nám zprostøedkovávají pøíbìhy vìcí i jejich majitelù. Je jich moná ale a pøíli
mnoho na to, aby byl divák schopen udret pozornost a neztratil se v toku komplikovaného dìje.
Pomìrnì obtíným, pøesto vak oblíbeným ánrem dìtského divadla, jsou recitaèní vystoupení, které v Ostravì prezentovalo celkem sedm
souborù. Pøevedení dìje lidových písnièek do divadelního tvaru HRAJEME SI S PÍSNÍÈKAMI pøedvedl BAMBULÍNEK pod vedením tìpánky Bojkové a
bylo to veselé, spontánní a dìtsky hravé. Tvùrèí pedagogický potenciál Anny eveèkové ze Základní koly v Komorní Lhotì je obdivuhodný, nebo se
áky z nìkolika tøíd zrealizovala hned ètyøi recitaèní výstupy. Na vech byl patrný velmi vhodný dramaturgický výbìr pøedlohy adekvátní vìku interpretù
(Josef Hanzlík: PRINC A ELVA; Ilja Hurník: JAK VRABCI CESTOVALI; Jiøí áèek: APRÍLOVÁ KOLA; Jiøí Havel: CO SI POTAJÍ VRABCI EPTAJÍ),
ale i to, e tyto pokusy u nejsou zdaleka jen zpestøením kolní výuky, ale i svébytnou a velmi kvalitní dìtskou tvorbou. Podobnì by se dalo hodnotit i
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pøedstavení O VESELÉ MAINCE (Jan Èarek) od tøídního kolektivu 2. B ze Z kolská z Karviné (ved.: Marta Gelnarová)  obdivuhodný výstup
pøekvapivì u tak malých dìtí. Velmi inspirativní, ze shora uvedených hledisek, byla také recitace textù Ivana Jirouse: KDO TU NECHCE SPÁT v podaní
STØELEK z Èeského Tìína pod vedení Ivy Doudové.
Sympatickým zpestøením krajské pøehlídky bylo i kolní divadlo ZLATOVLÁSKA souboru KLÍÈEK ze Z Fryèovice v podaní vìkovì rùznorodé
skupiny dìtí. Na obtínost uchopení hotových scénáøù dìtského divadla poukázalo pøedstavení PRINCEZNA NA HRÁKU (dramatizace Mirka Slavíka)
herecké koly ROLNIÈKA z divadla DUO Frýdek-Místek (ved.: Jan Kukuczka), které se neubránilo deklamaci textu a moná a pøíli obtíném hledání
motivu jednání pro aktéry hlavních postav. O co zajímavìjí by toto pøedstavení bylo, kdyby vycházelo z pùvodní pøedlohy a více se odvinulo od dìtské hry
a improvizace.
Celkem tento tøídenní maratón absolvovalo cca 200 úèinkující a zhruba o stovku vìtí poèet divákù. V Ostravì se zkrátka opìt urodilo - bylo se
opravdu na co dívat. Dìtská a dospìlá porota nakonec k pøímému postupu vybrala OTESÁNKA a do irího výbìru doporuèila CANTERVILLSKÉ
STRAIDLO.
Tomá Doleal

ZLÍNSKÝ KRAJ
Pøehlídka recitátorù Uherské Hraditì
( jedinými údaji, které se redakci podaøilo získat o prùbìhu recitaèní pøehlídky v Uherském Hraditi, jsou tyto:)
I. kategorie (2. a 3. tø. Z) 
II. kategorie (4. a 5. tøídy) 
III. kategorie (6. a 7. tøídy) 
IV. kategorie (8. a 9. tøídy) 
Porota:
1.  3. kategorie
3.  4. kategorie

ocenìní bez postupu: Petr Vakù, Ronov pod Radhotìm
postup do celostátního kola: Martin Henzély, Kromìøí, Petr lebek, Z Valaské Meziøíèí
postup do celostátního kola: Gabriela áchová, Kunovice, Eva Josefíková, Uherské Hraditì
postup do krajského kola: Michal Maléø, Ronov pod Radhotìm,Lucie Romanová, Uherské Hraditì
Doc. Jiøí Pelán, JAMU Brno
Jana Køenková, ZU ïár nad Sázavou, JAMU Brno
Jaroslav Dejl, Z Tøebíè
Ema Zámeèníková, ZU Na Støezinì, Hradec Králové
Jaroslav Nepor, Støední a vyí pedagogická kola Kromìøí
Dalibor Hofman, Gymnázium Uh.Hraditì

Dìtská scéna v Uherském Hraditi
...aè sama o sobì dosti rozsáhlá, byla souèástí akce jetì rozsáhlejí, toti Divadelního festivalu ebøiòák, který krom ní èítal jetì oblastní kolo
rámkova Písku a nìkolik hostù. ebøiòák pojídìl mezi supersálem Klubu kultury a o nìco intimnìjím prostorem nedávno krásnì obnovené Reduty v
budovì bývalého jezuitského gymnasia a jeho dìtská trasa byla zdolána od ètvrteèního rána 4. 4. do páteèního poledne 5. 4. Milníky bylo osm divadelních
inscenací (vèetnì slovenského hosta - Beranových pokusù ZU z Bánovcù nad Bebravou) a pìt drobnìjích pøedneso-divadelních kouskù. Úlohy postrku
se ujala porota ve sloení Bohumila Plesníková, Zuzana Varhaníková a Ludìk Richter (vozka), která ve ètyøech zastávkách popovídala s cestujícími.
Úroveò jednotlivých vystoupení byla dosti rùznorodá.
KUK Z Zachar Kromìøí: enich pro èertici - Nepøíli dobrý (uvanìný, motivaènì i dìjovì kostrbatý, mylenkovì øídký a patnì vystavìný)
text mnoho moností k jednání nedává. Vedoucímu, letitému zkuenému ochotníkovi, se el nepodaøilo najít cestu k otevøení dìtské tvoøivosti, na interpretaci
dìti nemají a tak zùstalo u reprodukce.
MARETKA Z Vidèe: O Taneènici - Místní povìst v podání meních dìtí pùsobí spíe jako sympatické divadelní odskoèení si folklórního
souboru. Kdy dojde na tanec, jsou si dìti najednou jisté, kdy dojde na slova, deklamují. Na jednání nedojde.
ZU Uherské Hraditì (H. Nemravová): Oko mrtvého - Dìtská detektivka je zaloena na napjatých vztazích mezi kluky a holkami cca
dvanáctiletými. Slabinou je mizivá práce s mizanscénou, statiènost v dìji a pøevánì verbální a ne pøíli uspokojivé rozuzlení.
ZU Uherské Hraditì (K. Hofmanová): Ten, kdo tì miluje - Rozvedená anekdota o tom, co zpùsobí anonymní a neadresné vyznání lásky v
partì dìvèat trpí nevystavìností dìjovou a zmatkem tématickým. I na anekdotu je pak dlouhá. Zbudou ánrové obrázky.
MALÁ SCÉNA ZU Zlín: Obrázky z dívèí koly - Pøíbìh z anglické dívèí koly, v ní nad hloupými a tyranskými uèiteli, vnucujícími své praktické
poznatky o drení vaøeèky, vítìzí dìvèata se svým snem o motýlcích. Nefunkèní scénografie, barvy, kostýmy, muzikálové písnièky, tatínku, nezapomeò,
dneska je støeda!, herecká suverenita hranièící s pøedvádìním se televizních hvìzd.
KLIKA ZU Ronov pod Radhotìm: Prí - Pøíjemné pásmíèko verù dìtí jevitnì pøirozených, na tuhle poesii snad u ale trochu pøerostlých.
Nejpøíjemnìjí jsou tam, kde dostanou ance k pohybové akci. koda, e jich nedostanou víc.
ZU Uherské Hraditì (H. Nemravová): Dlouhá pou - Touha doma nepøíli vnímané Roberty po vynucení si zájmu je jistì aktuální. Vyuití
poltáøù v promìnlivých funkcích nápadité. Ale kde projevila pøed rodièi jaké pøedsevzetí a proè se najednou rodina k ní zmìnila? Jen proto, e je nemocná?
Ale k tomu nebylo pøedchozího dìje pøíli potøeba. Téma dobré, leè nezpracované.
GYMNÁZIUM Kromìøí: Pùlnoèní my - Pásmo verù velkého ironika, satirika, parodisty, mystifikátora, prostì èlovìka humoru mistrnì slovesnì
formulovaného - Christiana Morgensterna, realizované s váností a existenciálnì tragickou. A pøitom mluví tak hezky, e jako jednìm z nemnoha je jim i
rozumìt.
ZU Uherské Hraditì (H. Nemravová): Prevít - Vyprávìní tøíletého a sotva narozeného kluka realizované dvìmi dorùstajícími dívkami jazykem
esti, sedmiletých dìtí. Umí vztahy, dobøe zpøítomòují... Ale proè tak zle? Máma je zásadnì ona (a to jetì s patøièným opovrením), øíká se jí (s patøièným
despektem) dìvenko a hlavní cíl je rozbreèet ji.
KLIKA ZU Ronov pod Radhotìm: Toman a lesní panna - Tøi tragicky váné vypravìèky a proti nim Toman na tyèi dìtského koníèka s
papírovou hlavou. Pohledná, lyrikou vonící lesní panna v prùsvitné øíze a také jede na jelenovi z rodu papírových malùvek. Svede Tomana z cesty, tragédie
vrcholí a zpoza paravanu vylétají Tomanovy svrky... ánr?
Nakonec (by chronologicky by patøilo na zaèátek) a podrobnìji to nejlepí:
ZU Uherské Hraditì (H. Nemravová): Naa Divá Bára
Skupina starích dìvèat a dvou chlapcù si pøivlastnila Divou Báru nejen jejím pøenesením do slovácké jazykové oblasti a doplnìním o øadu
(vesmìs organicky zaèlenìných) písní a her tée provenience, ale i souèasným divadelním jazykem a náznakem cítìní dneních mladých lidí. Hraje se na
bíle ladìné scénì, vymezené tøemi závìsy, v prostých, pøevánì bílých kostýmech a s nìkolika náznakovými rekvizitami mnohdy uívanými v metaforických
vícevýznamech.To ve vyznívá velmi sympaticky, i pøes nìkolik podstatných otázek, z nich nejdùleitìjí jsou: Zùstává Bára stranou proto, e je opravdu
z jiného tìsta, nebo je jiná proto, e je ostatními vystrkována? Kdo je houslista, co pro Báru znamená, èím ji pøitahuje? A tedy také jaké je vyznìní pøíbìhu?
Hraje se pøedevím o odstrkování? O osudové lásce? O osudu? O tom, e kadý je svého tìstí strùjcem? Nebo o nìèem dalím? Shrnuto: Naa Divá Bára
je slibná inscenace s øadou nápaditých, metaforicky pojatých míst i citlivì zahraných okamikù, která k tomu, aby se stala uceleným mylenkovým, citovým
i estetickým záitkem, potøebuje pár malièkostí: domyslet a pøesnì si pojmenovat hlavní téma, mylenkovì dotáhnout a sdìlit význam postavy houslisty,
za ním Bára v závìru odchází, dobudovat ve významu a v dùrazech øetìz klíèových situací od straení správce a jeho domnìlé smrti pøes gradované
oputìní Báry nejen vesnickými dívkami, ale i jejími jedinými pøáteli farskou neteøí a studentem Jozkou, vrcholnou scénu noci v márnici s domnìle mrtvým
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správcem, a po houslistùv zásah a jejich spoleèný odchod; a také zlepit mluvu a dokázat postavu ustát i navzdory moným pubertálním reakcím
publika. Ji teï je vak inscenace zajímavým pøíspìvkem k dìtskému divadlu jako objevné otevøení nabídky klasické èeské literatury pro souèasné
uvaování divadelní i lidské a skuteèným oivením povinné èetby. Porota proto nominovala tuto inscenaci k pøímému postupu na celostátní Dìtskou
scénu 2002. (Mimochodem: divadelní plodnost Hany Nemravové je a obdivuhodná.)
TEMPERKA, ZU Tøinec: Proxima Centauri Drogensis
Robert by rád Kristì vyprávìl o hvìzdách a èetl jí Malého prince, ale její dvì kamarádky míøí jinam. Prvá sní o bohatství, druhá o kariéøe
krasavice. Kdy dosáhnou tìchto met, nevydrí ani nevyhranìná Krista a pøes Robertovu snahu se vydává za klamným tìstím. To je hra sedmi dospívajících
dìvèat a dvou mládencù, její modelovost je jetì umocnìna postavami tøí démonù - chamtivosti, závisti a klamného tìstí, vedených démonem ví
závislosti. Téma i prostøedky pøitalivé a pøíznaèné pro tento vìk. Právì v jejím souladu s tvùrci je jedna z pøedností inscenace. Tìmi dalími jsou oèividné
zaujetí, pøemýlivost, pracovitost, snaha dobrat se obsahu i formy a také v rámci dìtského divadla nadprùmìrné herectví. Naopak na stranì otázek, rezerv
èi nedostatkù je: Zbyteèné a znejasòující zdvojení lákadel v podobì samotných démonù a jetì kvìtin v jejich rukou. Ponìkud papírový chlapec Robert by
potøeboval jisté zlidtìní. Nevysvìtlen je zájem obou závislosti propadlých dívek na svedení Kristy? Ne zcela je vybudován vývoj dívèích postav do náruèe
závislostí tak, abychom byli ochotni pøekroèit práh pouhé modelové informace a ztotonìním s postavami si pøipustili, e i my mùeme být takto ohroeni.
Ne zcela pøesnì je vedena postava Kristy, a to jak v základní charakteristice, tak ve vývoji v prùbìhu dìje; zpoèátku pùsobí spíe jako povrchní milování
chtivá slípka a není tak docela jasné, proè ji Malý princ (a s ním i Robert) imponuje. Ne zcela pøesné je pojmenování závislostí reprezentovaných démony:
touha po krásných atech a obdivu není závist a klamné tìstí má oproti dvìma zbývajícím ponìkud neurèitý obsah (ostatnì projevuje-li se u Kristy touhou
po bouráku, nelií se pøíli od chamtivosti). Ne zcela pøesvìdèivý je závìreèný boj Roberta o vytrení Kristy ze závislosti - nemá-li vzniknout dojem, e to
tak trochu zkusil a vcelku lehce v tom Kristu nechal potøeboval by zesílení; abychom mohli dojít ke katarzi. Pouívám-li opakovanì spojení ne zcela,
signalizuji tím, e náznaky èi náèrty v inscenaci pøítomny jsou - jde jen o to vyzdvihnout je a dát jim správné místo a správnou sílu v tom kterém okamiku.
A nenechme se mýlit ani tím, e opticky zabírá odstavec výtek vìtí plochu ne odstavec kladù. Temperka pokraèuje - by tentokrát na modelovì
uchopeném materiálu - v své cestì za zobrazením souèasných problémù souèasných dìtí v souèasné spoleènosti. Není to naplòování známých a
doporuèených postupù a forem, nýbr umìlecké hledaèství na velmi sluné úrovni; a jako takové samozøejmì tu a tam i narazí. Porota povaovala tuto
inscenaci za velmi zdatného soupeøe hradiské Divé Báry a po jistém váhání o tom, která miska vah jest o chlup tìí (zatímco Bára dává pøi dopracování
vìtí nadìji, Proxima je v tuto chvíli hotovìjí, co mùe být i její limit), navrhla Proximu Centauri Drogensis do irího výbìru na celostátní Dìtskou scénu
2002.
ebøiòák je pryè, prach za ním se usazuje, ale majitel povoznictví Standa Nemrava jistì u chystá píci, pøípøahy i stáje pro jeho návrat v roce
pøítím. Dobøe dìlá.
Ludìk Richter

CO DNES A CO ZÍTRA
PÁTEK 14. 6.
8.00 - 11.30
SL-A prezence recitátorù s doprovodem
11.45 - 12.00
SL-A informaèní schùzka s recitátory a jejich
doprovodem
12.00 - 13.00
obìd - recitátoøi
13.00 - 14.00
SL-2 dílna pro recitátory II. kat.
SL-3 dílna pro recitátory III. kat.
SL-4 dílna pro recitátory IV. kat.
14.00 - 16.00
SL-A zahájení recitaèní èásti DS 2002,
vystoupení recitátorù II. kat.
14.00 - 21.30
prezence seminaristù ND
17.30 - 19.00
SL-A beseda lektorského sboru s recitátory
II. kategorie a jejich doprovodem
SL-1 diskusní klub pro doprovod recitátorù
III. a IV. kat. + semináø A
SL-3 dílna pro recitátory III. kat.
SL-4 dílna pro recitátory IV. kat.
19.00 - 20.00
veèeøe - recitátoøi - soubory
21.45
ND informaèní schùzka se seminaristy
Sobota 15. 6.
7.00 - 8.00
snídanì - recitátoøi
7.30 - 8.15
snídanì - soubory

8.00 - 8.45
SL-2 dílna pro recitátory II. kat.
SL-3 dílna pro recitátory III. kat.
SL-4 dílna pro recitátory IV. kat.
8.30 - 12.30
semináøe pro dospìlé
MìÚ = semináø B
ZU-DT = semináø C
Nivy = semináø D
9.00 - 11.15
SL-A vystoupení recitátorù III. kat.
9.30 - 11.15
1. blok vystoupení souborù
kino ivot je pes
Dìti ze Z Tøebotov
kino Pohádky na dobrou noc
6. Z Jablonec nad Nisou
kino Otesánek
Dividlo - divadelní studio
Dramacentra, oddíl Lidièkové,
DDM Ostrava - Mariánské Hory
ND Stalo se v Hameln
Horní - Dolní Z Sloupnice
11.15 - 12.30
obìd - recitátoøi
12.00 - 14.00
obìd - soubory
12.30 - 14.00
SL-A beseda lektorského sboru s recitátory
III. kategorie a jejich doprovodem
SL-1 diskusní klub pro doprovod recitátorù
II. a IV. kat. + semináø A
SL-2 dílna pro recitátory II. kat.
SL-4 dílna pro recitátory IV. kat.
14.30 - 14.45
ND zahájení pøehlídky souborù
14.45 - 16.30
1. blok vystoupení souborù

kino ivot je pes
Dìti ze Z Tøebotov
kino Pohádky na dobrou noc
6. Z Jablonec nad Nisou
kino Otesánek
Dividlo - divadelní studio
Dramacentra, oddíl Lidièkové,
DDM Ostrava - Mariánské Hory
ND Stalo se v Hameln
Horní - Dolní Z Sloupnice
17.00 - 18.00
MìÚ diskusní klub pro seminaristy
17.30 - 18.00
ND-S diskuse lektorského sboru s vedoucími
souborù
17.30 - 18.30
Nivy dìtský diskusní klub
17.30 - 19.00
veèeøe - recitátoøi
18.30 - 19.45
veèeøe - soubory
19.00 - 21.00
SL-T Spoleèenský veèer pro recitátory
20.00 - 21.15
Nivy dìtský diskusní klub
20.00 - 21.15
MìÚ veøejná diskuse o inscenacích 1. bloku

VYSVÌTLIVKY:
SL
ND
ZU
Nivy
kino
MìÚ

Støední lesnická kola
Národní dùm
Základní umìlecká kola
Kulturní dùm Nivy
kino Vesmír
Mìstský úøad
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Z BYSTØIN A PEØEJÍ
DISKUZÍ RECITÁTORÙ
ètìte na stranách 18-26

TEXTY VAICH NAICH DÌTÍ
strana 21-24
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V O D A N A M LÝ N
Jaké otázky vás napadaly na
letoní krajské recitaèní/ divadelní
pøehlídce?
Jak odpovìdìlo MMT na otevøený dopis
J.Provazníka a J.Huláka, ve kterém ádají o
pøehodnocení stanoviska MMT o vyøazení
soutìe recitátorù a recit. kolektivù z pøehledu
soutìí organizovaných èi alespoò
spoluorganizovaných MMT. Jaké argumenty
uvedlo a jak bude soutì uvedená v pøehledu
soutìí v pøítím kolním roce ?
Jak chtít v této situaci na organizátorech, kteøí
na akci nedostanou ádnou finanèní dotaci ani
morální podporu nadøízeného orgánu, aby (
kdy u si vezmou zorganizování pøehlídky na
triko) vytváøeli jetì zázemí pro dìti a pedagogy

v podobì semináøù a vzdìlávacích akcí?

J. Lhotská, porotkynì

Jak je moné, e nìkde jde udìlat pøehlídku
recitace v pohodì a pøíjemnì, ne kolometsky,
ale pro dìti, a jinde ne.
doprovod recitátorky 3. Kategorie
Jako organizátora mì v prùbìhu pøehlídky
tradiènì napadají otázky o spokojenosti
úèastníkù, poroty, divákù. Jestli vechno
funguje, jak má a jestli mají vichni vechno,
co potøebují.
Na konci pøehlídky pak to, proè nìkteøí úèastníci
odjídìjí dlouho pøed koncem a jediné, co je
zajímá, je, jestli vyhráli.

Standa Nemrava, organizátor

Asi by se mìl respektovat vìk dìtí pøi výbìru
prostoru, ve kterém dìti budou recitovat. Je
problém, kdy dìti jsou zvyklé zkouet
v malém prostoru své domovské koly a
najednou se ocitnou na pøehlídce na velikém
jeviti, s reflektory, které jim brání
v komunikaci s diváky, a se vemi tìmi
pøekákami. A pøitom by moná staèilo jen
zmenit prostor, jak tomu bylo napøíklad
v Hradci Králové, kde diváci sedìli na jeviti
spolu s dìtmi.
Olina Strnadová, vedoucí

Má dìtská recitace smysl a budoucnost bez
systematické pøípravy prostøednictvím
dramatické výchovy?
Jana Køenková, porotkynì
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BYSTØINY A PEØEJE

KRUHY NA VODÌ

Beseda lektorského sboru s recitátory II. kategorie a jejich doprovodem
Lektoøi ( R. Maruák, E. Herdová, J. Machalíková, L. Kaièková, L. Vacek a J. Provazník)
pro diskusi s recitátory II. kategorie zvolili osvìdèený zpùsob práce ve dvojicích stylem mámatáta . R. Maruák s E. Herdovou obsadili zadní pravý roh auly lesnické koly a obklopeni dychtivými
zájemci o jejich postøehy z recitaèního vystoupení zaèali debatovat takøka pøesnì v est hodin
veèer. Toté uèinili v levém dolním rohu J. Provazník a L. Kaièková, pravý dolní roh zbyl na
L. Vacka s J. Machalíkovou. (Levý horní roh auly zùstal stejnì jako loni neobsazen  je to náhoda? )
Debata byla vìcná a i pro náhodné posluchaèe a pøihlíeèe zajímavá. Vechny tøi
lektorské dvojice postupovaly podobnì  nejdøíve zdùraznily klady vystoupení, pak upozornily
na nejasnosti, nepøesnosti, nedotaenosti. To ve v rovnocenném rozhovoru s recitátory a na
základì konkrétních pøíkladù.
Nejèastìji pøetøásaná témata by se dala pøiøadit k nìkolika okruhùm  dramaturgický
výbìr textu (nejèastìji kladené otázky: Èím tì tvùj text zaujal? Co rozhodlo, e sis ho vybral?),
smysl a poslání textu ( Které místo ve tvém textu tì nejvíc zajímá? Která vìta ti pøipadá zvlá
dùleitá? ), technické dovednosti a návyky (spisovná výslovnost, artikulace, práce s modulací),
frázování textu ( Které slovo v téhle vìtì je dùleitìjí  sloveso nebo podstatné jméno?), prostor
auly a jeho vliv na pøednes ( Jak se ti v téhle místnosti recitovalo? Bylo to stejné jako na krajském
kole? ), ale také o vztahu recitátora a textu, o udrení napìtí, o pøekvapování a i o tom, e
nìkteré kníky jsou jen na ètení veèer v posteli a recitovat se prostì nedají. Kadý z nás má jistì
nìjakou takovou doma  nebo ne?
Pøi spoleèném povídání èas letìl jako spøeení. V pùl osmé, kdy u mìli recitátoøi
odcházet na veèeøi, jetì dobrá polovina z nich stále dlela v aule, dychtiva povídání. Ruèièka
hodin se chýlila k osmé, kdy se aula koneènì vyprázdila.
Zùstala jsem tam chvíli sedìt. Nìco jetì zbylo ve vzduchu  pel porozumìní. A za to
vám, recitátoøi II. kategorie a lektoøi, dìkuju.
Dodatky:
Náhodnì zaznamenané výroky lektorù:
- Nìkteré texty jsou tak bohaté, e je moné s nimi jít dál i nìkolik let, a nebo se k nim vracet.
Jiné ne  a ty se rychle vyèerpají.
- Ty jsi pánem vyprávìní. Nenech se textem hnát.
- Zaèátek je dùleitý. Pro diváky, aby se stihli soustøedit, ale taky pro vás. Abyste se vnitønì
uklidnili.
- Uèím mluvit dospìláky a ti jsou na tom èasto mnohem hùø ne vy.
- Bylo pro mì velmi zajímavé, co jsem slyel. Já si ale myslím, e to je pro starího kluka. Ale
nebudu ti to vymlouvat. Je to tìký text a je v nìm spousta vìcí, které tì tøeba jetì nikdy
nenapadly.
- Pøidej do hlasu energii. Nekøiè, ale pøidej.
- Je to hezký text, ale druhá pùlka ti nìkam odela.
- Tréma zahrála skoro u vech, to je jasný.
Náhodnì zaznamenané výroky recitátorù:
- Nejdøíve jsem si vybírala dìttìjí texty, ale u se mi nelíbí. Pak mi paní uèitelka nabídla svoje
desky a v nich jsem nala tenhle text. Líbí se mi, e je vánìjí, má svùj význam. Je o tom, e
dìtská fantazie má velké kouzlo.
- Mám tu kníku doma a celou jsem ji èetla. Vechny pohádky. Tahle se mi líbila, protoe se v ní
rypou pøirovnává k èlovìku.
- Mìla jsem trému. Jak jsem ale zaèala recitovat, úplnì jsem se do toho ponoøila.
- Chtìla jsem lidem øíct, e ten Støíbrák je ivý tvor a pøedstavovala jsem si ho jako svého psa.
Douka úplnì na závìr:
L. Vacek setrval jetì chvíli v rozhovoru s jedním tatínkem. Ten mu pøi louèení dìkoval a Libor
bodøe opáèil: Není zaè. A na druhou stranu  nejsme moudrost svìta. A tak to je. Myslím, e
si dnes recitátoøi II. kategorie s lektory velmi rozumìli.
kosatnice Iva
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Z TÙNÍ A HLUBIN
Rozhovor s lektory Janou Machalíkovou a Radkem Maruákem
V tùních a hlubinách lze ledacos
objevit. Neèekaného, nového, tajemného.
Pojïme spolu nahlédnout do hlubin a tùní
lektorských  ale jen do takové hloubky, kam
nás lektoøi ponoøit nechají... A otázky, námi
kladené, nech jsou pro nás malými udièkami.

Jana:
klié.

Vnitøní pravdivost. Nepodlehnout

Pøekvapilo vás dnes nìco u
recitátorù druhé kategorie?
Radek: Pøekvapení snad ani ne. Bylo to
pøíjemné odpoledne. Jo, vlastnì jo. Vstøícnost
naslouchat. U dìtí i dospìlých.
Jana: To, e chtìli fakt slyet ty pøipomínky. My
jsme zaèali chválit, ale oni chtìli ty pøipomínky!
A potom mì pøekvapily nìkteré dramaturgické
objevy. Nìkolik textù se mi moc líbilo a neznala
jsem je.
Kadý z vás je tu letos poprvé
v nové roli. Radku,jak se cítí jako pøedseda
lektorského sboru?
Radek: Rozhodnì se necítím jako éf. Jsme
tým, který skládá mozaiku a nìjaká omezení 
e nás tøeba tlaèí èas, to hlídá Jakub.

Jana:

Jakou vodu máte nejradìji?
Pitnou. Je to jistota.

Radek: Tu, která není moc hluboká, dá se v ní
plavat, kdy se v ní èlovìk netopí, kdy se dá
pít, kdy se v ní dá mýt, kdy nezapáchá  a
tak.
Kdy jste se poprvé setkali
s recitací?
Jana:
Kdy mi paní uèitelka vybrala text a
poloila ho pøede mì. Tak jsem se to nauèila,
kdy si to pøála. Bylo mi devìt let.
Radek: Já jsem mìl takovou ètecí babièku, ale
to jsou spí vzpomínky na to, jak sedìla
s otevøenou kníkou. Jinak já sám jsem
recitoval na národní kole. Byl jsem ten èlovìk,
který el klidnì vystoupit, kdy to bylo potøeba.
Jana: První báseò, kterou jsem recitovala, byla
v rutinì. Ta soutì se jmenovala Pukinùv
památník.
Kdy jste sami recitovali u od
raných let, zaili jste také nìjaký trapas pøi
recitaci?
Jana:
Já jo. Jednou jsem èetla do rádia text
jedné paní, která si ho sama napsala. Nechtìla
ho sama èíst a poádala o  profesionální
recitátorku. Celé se to jmenovalo Miluji eøík.
A já jsem èetla:  A je mi dobøe, kdy procházím
tou BETONOVOU ulicí... a ona na mì koukala
a eptala: BEZOVOU, BEZOVOU a bylo to
ivé vysílání! Tak to byl opravdu trapas.
Radek: Já mám taky jeden trapas. Na jedné
hodinì na DAMU jsme se zabývali umìleckým
pøednesem a mìli jsme v pohybu s výrazem
øíct èást lidového textu Prí, prí, dìdek bábu
suí a já jsem si hrdì stoupl doprostøed a ten
text jsem zamìnil za nìco úplnì jiného a vùbec
mi to nedolo. A kdy jsem vidìl svoje
spoluáky, jak leí pøipláclí na zdi a øvou
smíchy, teprve jsem si uvìdomil, co jsem øekl.
Jaká to byla dvojsmyslnost, kterou jsem
s patosem vyslovil.

Nemá tøeba pocit, e bys mìl být
jetì zodpovìdnìjí, ne loni?
Radek: Já jsem vdycky zodpovìdný!
Jana je známá recitátorka
ovìnèená vavøíny z Wolkrova Prostìjova 
Jano, v èem je to jiné být lektorem na dìtské
recitaèní dílnì?
Jana: Jiné je to v tom, jak slyím vdycky
spoustu výhrad k svým výkonùm a mám
naposlouchaný ten slovník, a tak teï to musím
podat jinak, pøecedit ty informace, aby mi dìti
rozumìly. To je pro mì tìké. Chci, aby to, co
øeknu, bylo pravdivé a vystihovalo to podstatu,
a aby to nebylo povrchní. To je pro mì hodnì
jiné.
Radek: Chceme být tìmi, kteøí recitátorovi
v jeho hledání pomùou, a ne tìmi, kteøí jim
natluèou tak, e u nebudou mít chu
vystupovat.
Jana:
Já se bojím, abych nebyla takovým
porotcem, jací mì samotnou negativnì
formovali, kdy jsem byla malá. Nechci tu sedìt
jako ten, který mì tenkrát odradil. Je to velká
zodpovìdnost.
A co dìláte radìji? Recitujete nebo
pracujete jako lektoøi?
Jana: Já radìji pracuji jako lektor, ale s dìtmi.
Ne s dospìlými  to pak radìji recituju.
Radek: Já jsem tady za lektora, ale mám vìtí
zkuenosti s divadlem, i kdy to má hodnì
spoleèného. Recitace  radìji si ètu poezii.
Povídat si s dìtmi si baví.

Jana: Z dospìlých mám trému, ale s dìtmi si
dobøe rozumím.
Kdy jsem vás poslouchala, jak se
bavíte s dìtmi, napadla mì taková vìc. Co
byste øekli tomu, kdyby si kadý lektor
vylosoval text, mìl deset minut na pøípravu,
a pak by si sem stoupl jako recitátor a zkusil
by s textem nìco udìlat. li byste do toho?
Jana i Radek:
My u jsme si to zkusili.
Radek: Bylo to pìkný, taková recese. Zail
jsem to u v Ústí nad Orlicí.
Jana:
Já to znám z Prostìjova. Lektoøi se
tím dìtem najednou pøiblíí. Moná by nás víc
brali jako vstøícné osobnosti. Proè ne? li
bychom do toho.
Kdybyste mìli recitátorùm
doporuèit nìjaké místo k relaxaci zde
v Trutnovì, kam byste je poslali?
Jana:
Já bych si klidnì taky nechala nìjaké
doporuèit.
Radek: Já nevím, vìtinou Trutnovem tak
prolítávám. Mìsto se mi líbí, ale procházím jen
takové ty hlavní trasy. Ale chodil jsem do parku
tady hned za kolou a tam jsem si lehnul do
trávy. Ale konkrétní místo, to tu nemám.
Jana: Já jsem tu byla v takové pìkné cukrárnì.
Relaxaèní místo cukrárna?
Jana: To je pro mì dùleitá vìc. Vánì!
Radek: V pozdních veèerních hodinách je
nejlepím relaxaèním místem postel.
Jana: A v poledne taky! Ale to právì
nestihneme.
Tak já vám dìkuji za odpovìdi a doufám, e
alespoò jedenou tady relaxaci podle vaich
pøedstav stihnete ( a recitátoøi druhé kategorie
té).

kosatnice Iva

Co je podle vás pro recitátora
nejdùleitìjí?
Jana:
Já myslím, e soustøedìní.
Koncentrace na to, co chci øíct, a nenechat se
z toho vyruit.
Radek: Urèitì soustøedìní, ale taky to, kdy
je to barevný, zajímavý èlovìk.
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BYSTØINY A PEØEJE
Diskusní klub pro doprovod recitátorù III. a IV. kategorie
lektorka: Martina Longinová
Kousek nad obojivelníky, plazy a kabinetem Sojky, uprostøed temné tùnì místnosti SL1, selo se za hrozby pøívalu vod nebeských pøes deset odválivcù, a pøi èekání na zaèátek debaty
rokovali o tom, zda koneènì bude pret èi nikoli. Jo, jo. Jedou s vodou. , pravila jedna a v tu chvíli
dobìhla lektorka. Nasazením brýlí zaostøila pohled a plnou parou vrhla se do èeøení hlubin recitace
dìtí 2. kategorie. Proud jejích slov vak ji po chvíli zaèal být pøeruován pøítoky pøíspìvkù
seminaristù, a tak v klokotu a zurèení proplouvala debata peøejemi poznatkù, nápadù, rad a pouèení.
Následující text je pokusem o její zachycení, pøièem L znamená lektorka a N názory jednotlivých
úèastníkù:
L: Zvlátní je, e mezi pøíspìvky bylo 16 próz a pouze 9 básní. Èím to asi je?
N: Myslím, e je to dáno urèitou ctiádostivostí dìtí a jejich touhou se prezentovat na jedné stranì
a zároveò podvìdomým strachem z klasického kolovrátkového pøednesu, kterému se dìti chtìjí
vyhnout, na stranì druhé. K tomu pak pøispívá jejich neschopnost pracovat s volným verem
s zároveò pocit, e pøednáet prózu je mnohem snazí.
L: Navíc v próze je irí výbìr textù. Pøesto si myslím, e stojí za to dìti nejprve nauèit verovou
formu. Dá to vìtí práci, ale stojí to za to.
N: Myslím, e výbìr textù byl èasto prací dospìlého, co bylo cítit i z výkonù dìtí. Pøíbìh, fabule, je
toti nìco, o èem nemusím moc pøemýlet, moc jej hledat. Snad jen, jak ho zkrátit. Na první pohled
vypadá práce s pøíbìhem jednodue - tady udìlá pauzu, tady gesto, tohle krtneme. U poezie je
to tìí.
L: Mrzí mì, e po formální stránce se volí ta jednoduí cesta. Pøitom u poezie se dítì nauèí
pracovat s temporytmem, s vyjádøením mylenky pøes pøesah, s pointou atd., co se pak dá vyuít
i v próze. Tohle mnoha vystoupením chybìlo.
N: Je to tím, e toho dìti v tomhle vìku jetì nejsou schopny?
N: S dìtmi se hlavnì o textech a jejich smyslu velmi málo mluví. Je to o tom, jak pro dítì na rovinì
jeho vìku najít správnou cestu, metodu rozkrytí textu. To je základ. I proto je nutné zaèít s verem.
N: Úkolem pedagoga je pøece nabídnout dítìti nadhled nad textem.
L: Zaèít s nekoneènou a velmi únavnou prací u s tìmi nejmeními dìtmi a na kratièkých básnièkách
je odnauèovat kolometské intonaci.
N: Zaráela mì délka øady textù. I kdy spousta dìtí byla velmi ikovná a dokázala si vytvoøit a
udret kontakt s publikem, délka je zrazovala. Ale to by pøece mìla být práce jejich pedagogù? A
na národním kole DS by se tohle, stejnì jako øeèové vady, u snad vùbec nemìlo objevovat?!?
L: Èasto je problém i v tom,e s dìtmi talentovanými u se dále nepracuje a nechává se ve na
nich samotných  on/ona je ikovný/á, a si to udìlá po svém!. A nebo jsou naopak reírovány
zvenèí.
N: Èasto dìti øíkaly pouze slova, ale nemìly pøitom ádnou jejich vnitøní pøedstavu. A co hùø  tím,
e text pøedvádìly. ukradli tuhle pøedstavu i divákùm. Tahle reijní macha zvenèí mi pøipadá
nejhorí.
L: Ale urèitì jsme vidìli i dìti, které dokázaly obsah textu sdìlovat.
N: Mìla jsem pocit, e na krajském kole jsem vidìla mnohem lepí vìci.
L: Èasto také zùstává u vyprávìní pøíbìhu bez osobního vkladu dítìte.
N: Na to existuje termín hraná pøirozenost.
N: Dìti taky velmi èasto chtìjí text nad svùj vìk, aby vypadaly dospìleji. Nebaví je hravé texty a
dospìlí jim je nedokáou pøiblíit. Èasto navíc zamìòují délku za kvalitu.
L: Velmi èasto se jako jediný prostøedek pøednesu pouívá dùraz, ale ona existuje i dynamika,
tempo, pauza, pøekvapení. Spousta recitátorù vyuívá jen sílu a zapomíná na èas (tempo) a výku
(melodii). Dùleité je zaèínat èlenìním textu na logické celky mylenek a nevytváøet jen jeden
velký monolit textu. Toto je zásadní èást práce. A k tomu pøistupuje práce s interpunkcí, která je
èasto otrocky a nesmyslnì zachovávána .
N: Ale to je poøád o smyslu a pøesazích textu, co jsou zcela zásadní vìci. Zajímalo by mì, jakým
zpùsobem pedagogové s dìtmi pracují.
L: Dalí otázkou je problém pøímé øeèi v textu. Je potøeba najít její míru, aby nedolo k oné hrané
pøirozenosti. Asi by se nikdy nemìla ztratit hlavní linie textu a jeho postavy, figury, by mìly být
charakterizovány jen jakoby napùl.
N: Musíme vést dìti k tomu, e základní dialog u pøednesu je veden mezi pøednaeèem a
posluchaèem a ostatní dialogy jsou jen doplòkem, ilustrací.
L: Vdy musí zùstat základem mylenka, pøímá øeè pøece není pøedvádìní.
N: A co gestikulace? Kde je to recitace a kde u herectví a kde nevar?
N: Problémem jsou popisná gesta. Pokud pohyby vycházejí z pøirozenosti dítìte a jsou metaforické,
je to v poøádku. Gesto by mìlo text umocnit a být spontánní.
N: V základu to záleí na typu dítìte a jeho temperamentu, a pak teprve na textu. Musíme vycházet
z psychofyzické jednoty a tìlo nejprve uvolnit, a pak teprve zkáznit.
N: Neexistuje asi ádný jednotný recept, ale asi není dobré zaèínat pokadé stejnou metodou. Je
potøeba zkouet rùzné monosti v souvislosti s vìkem a vývojem dítìte.
N: Pokud nás gesto neodvádí od mylenky textu, nevadí.
N: Nebezpeèí èíhá i na tzv. kolní recitátory  dìti, které jsou oznaèeny jako ikovné, a tak neustále
vystupují na rùzných besídkách a postupnì upadají do klié, take pak ke kadému textu pøistupují
zcela stejnì.
Po tomhle pojmenování hlavních pøehrad a slepých ramen práce recitátora se zaèali
seminaristé zabývat jednotlivými výkony dìtí. Ocenili pøedevím velmi citlivý a vyspìlý výkon Ivana
Øíhy, ale i Davida Semlera, Terezy Pachtové, Natálie Smaginové a Tomáe Havlínka a také dalích
dìtí.
Pret nezaèalo, s vodou odjeli a venku koneènì vysvitlo slunce, které k létu patøí stejnì jako
neodmyslitelnì jako voda zurèící v bystøinách.
Zapsala: Petra potápka

B Y S T Ø I N Y A P E Ø E J E II
Odpovìdi lektorù dílny dìtských
recitátorù III. kategorie na anketní
otázku:
Jakou máte rádi vodu?
Tomá Nìmec: Slanou... teplou.....
moøskou!
Romana Omerová: Nejradìji studenou.....
sladkou.... ze studánky u chaty.

Aèkoliv se na první pohled mùe zdát,
e oba lektoøi mají dosti odliné názory na
zásadní otázky (naí redakce), je tøeba ihned
na úvod tuto mylnou domnìnku vyvrátit. V
Lesnické kole, která se nachází (jak jinak) u
lesa, se koná dílna dìtských recitátorù III.
kategorie, a jejich prùvodci a lektory jsou
studenti katedry VD DAMU Romana Omerová
a Tomá Nìmec, kteøí se bájeènì doplòují a
shodují pøi vedení této dílny. Jak jsem zjistil
(jetì pøed pøíchodem obou lektorù) od jejich
svìøencù, jde o zkuené lektory!
Dìti se dnes (v první den tøídílné
dílny) seznamovaly s novým prostøedím i s
lidmi. Krátké dopolední i o nìco delí odpolední
setkání bylo vedeno snahou dìti uvolnit a
naladit, zbavit zbyteèného strachu a umonit
jim spøátelit se s ostatními kolegy recitátory.
Poèáteèní stud byl pøekonán záhy a spontánní
reakce, brebentìní a výskot pøi høe na slepièí
babu a na upíra svìdèily o tom, e dìti jsou v
tìchto hrách jako doma. Kadý je sice z jiného
koutu republiky, ale a na jednu dívenku jsou
vichni èleny nìjakého dramaáku èi
divadelního souboru. To se ukázalo ve høe na
sobota - 15. èervna 2002 -
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6. Z Jablonec nad Nisou: Pohádky z pekelce

Pøed seupem
(o souborech, které teprve uvidíte)

Horní-Dolní Z Sloupnice: Kadý k moøi dopluje,
nìkdo døíve a nìkdo pozdìji

My a ná dramaák
hry (divadelní)
výhra
medvìd
druina
kamarádi
paní vychovatelka
oslava dìtí
POHÁDKY Z PEKELCE
dramatická dílna
loutky
hraní pro dìti
hraní pøedstavení a her
velká pøíprava
hraní her
støedeèní radost

Dividlo  Lidièkové 
DDM Ostrava-Mariánské
Hory: Otesánek

Ve sloupenském
potùèku Bílá labu
ilo 15 malých
rybièek a s nimi dvì
velké. Jednoho dne se
velké ryby s malými
rozhodly, e se
podívají do velkého
hradeckého jezera
Jeslièky. Musely se na
to pilnì pøipravit.
Pøíprava byla mnohdy
obtíná, pøesto
zábavná. Trvala jim
celý rok. V jezeøe
bylo mnoho dalích ryb, ale sloupenským rybièkám se podaøilo mezi nimi
proplout. Proto dopluly a do Trutnovského moøe.
Pokud chcete vìdìt, jak to dopadlo se sloupenskými rybièkami, pøijïte se
podívat na sobotní pøedstavení v 16 hodin do Národního domu
v Trutnovském moøi.

Z Tøebotov: ivot je pes
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Po vynoøení

Stáhli jsme pod hladinu:

(pøíspìvky po té 
RECITÁTOØI II.
KATEGORIE)
V pátek máme ve
kole
nehezké
vyuèovací hodiny,
take jsem ráda, e
recitace v Trutnovì
pøipadla právì na tento
den. Trému jsem mìla
ale velikou. Snaila
jsem se nepolykat
koncovky, mluvit
zøetelnì a pøi tom vem
jetì nezapomenout
text. Tohle vechno u
mám za sebou. Moc
ráda si poslechnu dalí
kamarády. Díky své
malé noze, podle které
se urèovalo poøadí
recitátorù, u mùu jen
a
jen
v klidu
poslouchat. Je to tu
vánì moc fajn.
Èachtalína
Promoèená

Pøedstavujeme
svou plavèici
Marcela Vaníèková 
vedoucí jabloneckého
souboru
M ilá na nás velmi je
A le jako holka malá
R áda si také hrála
C elou noc i celé ráno
E nom jestli ji to baví
L ásku nám dávat
A pohádky nám psát
V íme, e je na nás hodná
A také nás má ráda
N ení nikdy zamraèená
Í á, iá ráda
È eká na nás celý veèer
K ontroluje vechny
O prázdninách, o
V ánocích
Á namaluje vechny

Lucii Klárovou a Veroniku Lísalovou, lektorky dílen pro recitátory IV. kategorie
Lektorkami naí skupiny jsou Lucie Klárová a Veronika Lísalová. Obì studují DAMU,
obor dramatická výchova. Lucie má u vystudovaný èeský jazyk a literaturu na FF
v Ostravì. Ve kolním roce 2000/2001 uèila na základní kole a dodává, e ji to moc bavilo.
To naopak Verèa vystudovala speciální pedagogiku v Praze. Nyní studuje ji zmiòovanou
DAMU, ale je té studentkou praské psychoterapeutické fakulty. A aby toho nebylo málo,
pracuje jako psychoterapeut v Psychiatrické léèebnì Bohnice.
Na otázku, která se týkala vodních sportù, obì odpovìdìly kladnì. Napøíklad Veronika
mìla velkou radost z toho, e se jako jediná nevyklopila pøi sjídìní Sázavy. Na dovolené,
kterou strávila na Malorce, si prý vyzkouela surf, èlun a také kanoi. Ale má té záitky
pøímo z hlubin moøe, do kterého se potápìla. Øíká o sobì, e je extremista.
To naopak Lucka, která má jakoto Moravanka záitky z povodní v roce 1997, by nikdy
nenazula vodní lye. Jak sama øekla, má strach, aby její kolegové na lyích neujeli a ona
nezùstala stát uprostøed moøe sama.
Obì se shodují na tom, e mají rády dé v pravou chvíli.
vodní víla Ariel

Spláchnuto
(divácké dojmy a záitky)
Právì pøed malou chvílí vystoupili se svým textem recitátoøi II. kategorie. Vichni se mi velmi líbili. Nejhezèí byl vak jejich iroký
úsmìv od ucha k uchu. Pøesto, e nìkteøí recitující gestikulují rukama, co by správnì nemìli, nebo patnì vyslovují slùvko jsem.
Drím vem napjatì palce. Nebo tìstí pøeje pøipraveným.
Kateøina

Zkapalnìní
(aneb recitátoøi odpovídají na anketní otázku)

Na vskutku pozoruhodnou otázku (obzvlá v oèích dotázaných recitátorù druhé kategorie): Jakým
druhem vody bys chtìl-a být a proè? odpovídaly dìti rùznì. Obèas to vypadalo, e se nechaly
ovlivnit naimi typy. Zde ovem musíme podotknout: Není nae chyba, kdy si recitátoøi vyberou z námi
uvozených pøíkladù (jako mùe být tøeba voda v rybníku), jeliko jsme tìmito vìtami museli
dotazovaným prakticky vysvìtlit, na co se jich to vùbec ptáme.
Ale nyní u k výsledku. Kadou pøestávku pøehlídky recitace druhé kategorie jsme zmatenì pobíhali

Tìila jsem se a la
jako ètvrtá. Pøila jsem
pøed diváky, uklidnila
se a zaèala recitovat.
Ani jsem nevìdìla, co
øíkám, a soustøedila se
jen na prostor a na to,
jak zapùsobím na lidi.
Dívala jsem se na nì a
sledovala, co kdo dìlá.
Nìkdo si zapisoval a
nìkdo se smál.
Podívala jsem se na
mámu a ta mìla jetì
vìtí strach ne já.
Recitovala jsem a
najednou pøestala mít
strach. Mìla jsem
pocit, e se to divákùm
docela líbilo. Pak jsem
si uvìdomila, e se mi

po aule a s blokem a tukou pøepadávali vechny kolemjdoucí. Jako první to schytal Jan K., kterého
láká minerální voda, protoe je podle nìj nejèistí a celkovì nejlepí. K tomuto názoru se stavìl stejnì
i Martin. Z celkových 100% jim tedy patøí 13,2%.
19,8% získalo moøe (Adéla: je pestré a barevné, Mía: potápím se, a tak ho mám ráda, Lenka:
léèí) a stejnì dopadla i voda ze studánky (Denisa: studánka mi pøipadá klidná a stálá, Ondra:
studánka je pìkná, Martina: mám ráda tu studánku z Amálky. Tou bych chtìla bejt.).
Po 6, 6% získal Jan R.: voda na koupaliti (Latimérie: Ty rád chlór? Jan: Ne, rád plavu.), Héla
s vodou na øece, protoe je rychlá a sviná, Kája s malinovkou (má ji ráda), Markéta a potok (Je v nìm
klid.), Elika má ráda normální vodu, je prý univerzální, a Ondra má rád vodopád kvùli velkým
výkám.
Autor textu: Latimérie Podivná s kamarádem Pilobøichem Ostnatým a morální podporou Lochnesky
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tu pøednáelo moc
dobøe.
Makrela
Recitovalo se mi
velice dobøe, protoe
je tu moc pøíjemná
atmosféra. Dá se tu pøi
recitování
bez
problémù uvolnit. Moc
se mi tu líbí!
Ondøej
Do Trutnova na
Dìtskou scénu jsem
pøijela z Loun. Na
takovéhle soutìi jsem
poprvé, take jsem
nevìdìla, jaké to bude.
Vìtinou nejsem velká
trémistka, ale kdy
jsem vidìla tolik lidí,
má sebejistota mi
klesla. Pøispìlo k tomu
i to, e vìtina dìtí
v y s t u p o v a l a
s dlouhými pøíbìhy.
Kdy
jsem
ale
nastoupila na pódium,
tréma ze mì hned
spadla. Ponoøila jsem
se do své básnièky a
soustøedila jsem se jen
na to, øíct ji co nejlépe.
Jako vdy mi dolo, e
moje básnièka Stránka
ze seitu od Jacquesa
Préverta vùbec není
patná. Myslím si, e
to má svùj význam, e
to není jen dlouhé
mluvení beze smyslu.
Myslím, e za tu dobu,
co ji pøednáím, u mi
pøirostla k srdci. Mám
ji moc ráda.
Michaela

Psáno pádlem

Vodomìrèina èítanka
Zùstává pro dnení den prázdná. Na zítøek se na tomto místì budu tìit na vae povídky o øece na Ø, tzn. povídky, ve kterých budou
vechna slova zaèínat písmenem Ø. Otisknu ty nejzdaøilejí, které ovem do redakce Tobogánu doruèíte do 19 hodin.
Vae Vodomìrka

Ráda si vybírám
èlánky nebo úryvky,
které jsou legraèní a
lidé se u nich smìjí.
Pøed recitováním v
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Trutnovì jsem mìla
malinkou trému, ale jak
jsem zaèala recitovat,
vechno ze mì spadlo.
Myslím, e se mi to
povedlo, a na celostátní
kolo v Trutnovì budu
hodnì
dlouho
vzpomínat.
Elika
Ze zaèátku bych chtìla
øíct, e cesta do Trutnova
nebyla dvakrát pøíjemná.
Kdy jsem koneènì
dojela, probìhlo ve
velice rychle. Po
zaregistrování u byl
docela klid. Hned byl
obìd. Tedy, nemohu øíct,
e by obìd nebyl dobrý,
ale pøedstavovala jsem si
ho trochu jinak. Myslela
jsem si, e nás neuvítají
duenou mrkví, ale
budi.
Dále bych chtìla øíct
nìco o dílnì. Na dílnì mì
zaujalo pøedevím to, e
jsme skoro vùbec
nemluvili o recitaci, ale
spí o nohách, co je dost
podivující.
A potom u koneènì
nastala
recitace.
Koneènì. Tím jsem
chtìla øíct, e u koneènì
odrecituji. A jak se tak
tìím, pøijde první
pøestávka.
Hrozné
èekání. Koneènì je to tu.
Dalí a dalí odcházejí
s kostkou, úèastnickým
listem, a to nejlepí,
sáèek na kostku. A u
koneènì jdu na øadu já.
Paní uèitelka mi jetì
øíká, abych mluvila
nahlas. Jdu pøed to
mnoství dospìlých a
mnoho
skvìlých
dìtských recitátorù. A
naráz ti to nepøijde a je
konec tvé básnièky nebo
prózy. Potom dostane
ji zmínìnou kostku,
úèastnický list a sáèek
na kostku. Potom za
mnou pøibìhne paní a
øekne mi, abych napsala
tenhle èlánek.
A tak chci øíct jen tolik.
Prostøedí je tu super,
organizace
té
a
atmosféra
velice
pøíjemná. To je popis
celého mého zákoláctví.
A také, nechci se chlubit,
ale také úspìchu. Víc u
nemám co napsat, take
u ode mì víc nepøeètete
anebo neuslyíte.
???

TOBOGÁN  nezávislý vodní, podvodní, pøívodní a návodní list nedospìlých úèastníkù Dìtské scény. Vychází dennì. Redakce se na Vás a Vae pøíspìvky
tìí v 1. patøe Národního domu. ádáme zejména novì pøijedí soubory, aby nás navtívily nejpozdìji den pøed svým vystoupením.
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mìsta, ze kterých letoní recitátoøi Dìtské
scény na pøehlídku pøijely. Podlaha malé
místnosti se zmìnila na neviditelnou mapu
Èeské republiky, dìti se postavily do míst,
odkud pocházejí a ostatní se snaily jejich místo
bydlitì identifikovat. Nìkdo sice hledal Liberec
u Brna, ale jak øekla Romana Omerová: To
nevadí, nejsme na ádné zemìpisné soutìi.
Poté se dìti rozdìlily do ètyøèlenných skupin
podle regionù, ze kterých pøijely, a jejich úkolem
bylo vybrat jedno z mìst tohoto regionu,
pøedstavit jej ostatním pomocí ivého obrazu,
který by mìsto co nejlépe charakterizoval. Tak
jsme se postupnì dostali do ZOO ve Dvoøe
Králové nad Labem, do hospùdky v Plzni, do
Jablonce, k elivskému kláteru, na
Staromìstské námìstí atd. Vechny ukázky
svìdèily o tom, e dìti mají zkuenost
s dramatickou hrou a vytváøely obrazy se
smyslem pro celek i detail. V dalí èásti cvièení
bylo úkolem seminaristù svoje obrazy rozhýbat.
Vichni se v pomìrnì krátkém èase s úkolem
vypoøádali a naprosté vìtinì skupin se
podaøilo vytvoøit jednoduché etudy i se
závìreènou pointou, se smyslem pro rytmus i
gradaci. Zaslouí si pochvalu, pomyslel jsem
si, a opravdu v pøítí vteøinì dìti sklidily chválu
od obou lektorù. Na závìr ji jen jednoduchá
hra evoluce a dnení dílna je u konce.
Nedalo mi, abych se nezeptal
Romany a Tomáe na pocity a záitky
z dneního setkání s jejich svìøenci. Odpovìï
obou by se dala shrnout do jedné vìty.
Z poèátku byli vichni vyjukaní, ale teï u je
to vechno v nejlepím poøádku.
Protoe se z èasových dùvodù
nemùeme zúèastnit celého semináøe, bylo na
místì se zeptat, jak bude celý semináø v pøítích
dnech pokraèovat. Tomá a Romana odpovídali
jeden po druhém i obrácenì: Zítra pøed
vystoupením se budeme snait dìti naladit,
zbavit trémy a aktivizovat, aby v pohodì a
klídku sdìlily svùj text. Veèer bychom chtìli jít
ke kanì, která je nedaleko Lesnické koly, a
budeme se spoleènì zabývat prostorem a
improvizací. Vechna témata, hry a cvièení
jsme vybrali pøedem, ale chceme se nechat
inspirovat i atmosférou a okamitou situací ve
skupinì dìtí. Na dalím postupu se budeme
domlouvat vdy a po skonèení kadého dne.
Dílna je jistì dobøe nastartována a dáli se usuzovat podle nadení vech
zúèastnìných, také dobøe dopadne. Jediný
povzdech na závìr, který bude pronesen se
ví úctou ke snaze a ochotì vech zdejích
organizátorù: místnost, v ní semináø probíhá
, by mohla být pro více ne dvacet dìtí vìtí.
Jak ale poznamenala Romana Omerová,
mohla by být i mení.

Zdenìk Remorkér

Z TÙNÍ A HLUBIN
Rozhovor se Zinou Rýgrovou
Zinu, øeditelku Kulturního domu
v Trutnovì a místní dui veho dìní na Dìtské
scénì, se mi podaøilo vylovit z tùnì papírù,
pøíkazù, smluv, výkazù a dohod, v nich stále
úspìnìji plave u tøetím rokem. Jen se
otøepala, zeptala jsem se na první otázku:

Spadla jste do organizování
pøehlídky dìtského divadla jako do hluboké
vody a nebo jste v divadle alespoò trochu
namoèená?
Já? Já jsem v divadle øádnì máchaná, a to u
od prenatálního vìku, èili od 6. mìsíce
tìhotenství své maminky. A dodnes hraju
v divadle v Úpici. I kdy se nìkdy obávám, e
svou nejlepí roli jsem u odehrála ve svých
16 letech, kdy jsem v reii tehdy zaèínajícího
trutnovského rodáka Petra Kracíka hrála titulní
roli Niny  16-leté dívky z dost dìsivé rodiny.
Ale i dneska obèas dostanu nìjakou cenu, a to
i za ménì oblíbené role.
A jste spokojena se stavem
dneního divadla?
Jsem, i kdy mám pocit, e souborù je poøád
víc a e brzy u nebudeme mít ani kde hrát. A
taky mi vadí nejrùznìjí schválnosti a sloitosti
spousty tvùrcù, kteøí, jak se zdá, vùbec nemyslí
na diváky, ale nutí nás, abychom neustále
deifrovali, co tím asi chtìli øíct a jak to asi
myslí... Take  prosím  myslete víc na diváky!
Dìkuji mockrát a astnou plavbu!
ptala se Petra potápka

Rozhovor se Zdislavou Slávkou
Komárkovou
Ze zachmuøené oblohy se
v lehounkých kapièkách snáela voda, uvnitø
Lesnické koly zaèínal téci proud recitace 2.
kategorie, a my se sely na lavièce blízkého
parku k tomuto rozhovoru.

Máte ráda vodu? A jakou? A proè?
Odpovìï byla hodna rychle se rozhodující
organizátorky:
Miluji ji. Èistou. Moøskou. Je mi v ní dobøe.
Tak dobrá, zkusme zalovit hloubìji:
Liila se nìjak letoní pøíprava Dìtské scény
od tìch pøedcházejících?
Základ práce urèitì zùstal stejný, ale jinak kadý
rok pøináí nìjaké zmìny. Letos jsme se
napøíklad snaili výraznì obohatit program pro
dìti, take zkouíme nové, neovìøené vìci, jako
jsou dvì dopolední dílny a noví lektoøi. Také
recitátoøi pøijeli poprvé ve stejný den, kdy
zaèínala jejich vystoupení, a tak bylo více práce.
Navíc jetì loni se v sobotu a v nedìli hrálo
pouze jednou, zatímco letos dvakrát. A soubory
mají monost být na pøehlídce po celou dobu
trvání. Nìkteøí jí vyuili, jiní ne, ale snaíme se
dát vem anci a je jen na nich, jak jí vyuijí.
Èím je tahle pøehlídka pro mìsto
Trutnov zajímavá?
Snaíme se spolu s mìstskou radnicí
vybudovat Dìtské scénì dobré zázemí a tradici.
Samozøejmì je obtíné nalákat místní obyvatele
na dìtské divadlo a recitaci, ale trutnovská
radnice si monosti spolupodílet se na
celostátní pøehlídce velmi váí a podporuje nás.
A je to nabídka  pro místní koly, uèitele,
zájemce o divadlo...
Obáváte se nìèeho?
Snad jen, e jsem v tom shonu na nìco
zapomnìla.
Máte nìco, na co se v souvislosti
s pøehlídkou tìíte?
Loni jsem se na základì své pøedloòské
zkuenosti tìila na Hudradlo, protoe se mi
moc líbila jejich práce. Letos se zatím nejvíc
tìím na to, a se pøehlídka rozjede a vechny
zmatky se uklidní.

Máte ráda vodu?
Vodu? Na pití ano, ale ke koupání zrovna moc
ne.
V jaké funkci jste na letoní Dìtské
scénì?
Jsem zástupkynì øeditelky Domu kultury a mým
úkolem je hlavnì postarat se o finance. Tady
na DS mám navíc na starosti celou èást
recitaèní pøehlídky.
Máte pocit, e lze vstoupit dvakrát
do tée øeky? Liila se pøíprava letoní DS
od tìch dvou minulých?
Myslím, e letos u máme vychytané mouchy
 napø. cedulky na záchodcích, aby se dìvèata
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nebála, e omylem vela do patných dveøí.
Taky jsme si jistìjí v tom, co nás èeká, jaké
jsou nae monosti, jaké jsou monosti
prostorù Lesnické koly atd.
Pøesto  nebudila jste se minulý
týden v noci hrùzou z toho, co vás zase
èeká?
Dìtská scéna je sice nae nejvìtí akce
v prùbìhu roku, ale hrùzou jsem se nebudila.
Snad jen aludek byl lehce sevøený nervozitou.
To asi nejen vá, ale vìtiny
úèastníkù. Mají podle vás lidé, s nimi jste
se dnes u prezence setkala, nìco
spoleèného?
Pohodu, klid, vstøícnost pøi øeení problémù,
které nastaly, úsmìv... Jsou milí.
Myslíte, e se stihnete jít podívat
na nìjaká pøedstavení a vystoupení?
Snad bìhem týdne  ráda bych aspoò nìco
vidìla.
Recitovala jste vy sama nìkdy
pøed publikem?
Ano, v 5. tøídì jsem dokonce postoupila do
okresního kola. A pak na gymnáziu jsem
chodila do recitaèního krouku, se kterým jsme
vytvoøili pásmo k Vítìznému únoru. Pøednáela
jsem v nìm báseò od Nezvala... nìco o tom,
jak rùzná zvíøátka slavila Vítìzný únor. Byl tam
vrápenec (co prý je netopýr) a sysel a
hlemýï... A jetì si pamatuji úryvek z románu
M. Pujmanové Tváø proti ohni:
Podívej se na ty kùly!
Ne, nedívej se tam, dívej se vý, do nebe!
Dneska u recituji jenom synovcùm, ale
rozhodnì jinou poezii.
Dìkuji vám za rozhovor a umìlecký
záitek!
ptala se Petra potápka

KRUHY NA VODÌ

PRAMENY
Krysaø z mìsta Hameln
Staré mìsto Hameln leí v severním Nìmecku na
bøehu øeky Vesery. Dodnes se mezi lidmi vypráví
pøíbìh, který se zde odehrál pøed mnoha lety. U
tenkrát byl Hameln runé mìsto s krásnými domy.
A pøece byl pro své obyvatele straným mìstem.
Proè?
Protoe byl pøímo zamoøený spoustou velkých a
dotìrných potkanù, kteøí se nebáli ani koèek, ani
psù a dokonce ani lidí. Stále hladová zvíøata se u
pøestala schovávat v kanálech. Celý den se vude
drze hemila, skákala lidem na stoly a poírala
vechno, na co pøila. Od rozbøesku a do pozdní
noci bìhala po kuchyních, sklepech, obchodech i
po ulicích. U mnohokrát se obyvatelé Hameln
pokusili zbavit tohoto netìstí, ale a dìlali, co
dìlali, vechno bylo marné. A tak vlekli své trápení
dál.
Pøiel vak den, kdy èíe jejich andìlské trpìlivosti
pøetekla.
Vydali se na radnici, kde se pustili do starosty. "Co
podnikáte proti potkanùm?" - køièeli rozzlobenì. "To
jen celý den vysedáváte v parádních atech a
èekáte, abyste se v noci mohli nacpat dobrým
jídlem, zatímco my trpíme? Hleïte u koneènì
nìco udìlat!"
Starosta a konelé dostali strach. nechtìli pøijít o
své úøední aty podité koeinou, ani o veèeøe o
sedmi chodech. "Nìkdo pøece musí nìco
vymyslet!" - naøíkal starosta. Poleme mìstského
sluhu do kadého domu, aby sbíral dobré rady a
nápady a ten nejlepí pak odmìníme..." A tak bylo
za nìkolik dnù slyet hlásného, jak po celém
Hameln vyhlauje starostovo poselství:
"Odmìnu tisíc zlatých dostane ten, kdo pomùe
mìstu z jeho netìstí a zbaví nás potkanù!"
Bohatou odmìnu si chtìli vyslouit vichni. Inenýøi
navrhovali veliké a sloité pasti na chytání
protivných zvíøat, chemici zase celé noci nespali a
vyrábìli silný jed, který by potkany znièil, ale lidem
neublíil.
Lovci chtìli vytvoøit druinu a potkany do jednoho
vystøílet. Byli i tací, kteøí navrhovali prokleté mìsto
opustit a daleko odtud postavit nový Hameln...
Týdny plynuly, návrhù u byla na radnici celý
hromada, ale ani jeden pouitelný.
Potkanù kadým dnem pøibývalo, byli stále
dotìrnìjí a lidé stále zoufalejí.
Jednoho rána, kdy zasedala mìstská rada, se
znenadání otevøely na radnici dveøe a v nich stanul
vysoký hubený cizinec. Byl obleèený do
neobvykoých jasnì èervených a lutých atù s
rozevlátým perem. Na krku mu na dlouhém
provázku visela zvlátní píalka. Tajemnì se
usmíval na polekaného starostu.
Jemným hlasem zdvoøile øekl: "Vae Ctihodnosti,
proel jsem polovinu cesty kolem svìta, abych vás
zbavil vaeho trápení. Slouil jsem králùm na
Západì i sultánùm na Východì. Pomocí tajného
kouzla jsem se dostal sem, do Hameln, abych
mìsto navdycky zbavil potkanù a získal slíbenou
odmìnu."
Pøekvapený starosta ani konelé nechtìli vìøit
vlastním oèím a uím. Jejich modlitby byly pøece
vyslyené! Hned zaèali neznámému slibovat
kdeco, naè si pomyslí, jen aby u zaèal... Naléhali,
prosili, ebronili a znovu slibovali...
Cizinec vyel na ulici a pøiloil ke rtùm svou
píalku. Zamrkal, zahrál na ní tøi vysoké tóny a
èekal. Z dálky se ozval zlovìstný zvuk, který
postupnì sílil. Najednou zaèali z kadého domu, z
kadé díry, zpoza kadého rohu vylézat potkani staøí, mladí, velcí i malí...
Kouzelné volání píalky zvíøata úplnì omámilo a
vechna slepì a krotce následovala cizince.
Krysaø protanèil ladným krokem úzkými ulèikami,
námìstími i odlehlými dvory. Nepøestával pískat
své pronikavé èarovné tóny a potkani se tlaèili za
ním v posluném stádu. Obyvatelé Hameln se
dívali z oken a nemohli uvìøit svým oèím. Na
kadém rohu se pøídaly dalí a dalí stovky zvíøat,

a to vypadalo, jako by dlaba starého mìsta
Hameln oivla.
A tajemný cizinec jen tanèil a hrál a vedl za sebou
to hrozné pitící stádo pøes celé mìsto a k øece
Veseøe. U se setmìlo, kdy Krysaø pøivedl svùj
prùvod na místo, kde byla øeka nejirí a nejhlubí.
Ale nezastavil se. Vkroèil do chladné tmavé vody
a nepøestával vyluzovat kouzelné tóny. Potkani ho
jako slepí následovali, vrhali se do vody po
stovkách. Celou noc bylo slyet píalku a
plouchání padajících tìl, kòuèení a pitìní, dokud
se neutopil poslední potkan.
Následující den vyli vichni obyvatelé Hameln do
ulic. Kdy se na vlastní oèi pøesvìdèili, e po
potkanech u není ani stopy, zaèali oslavovat. Mui,
eny i dìti tancovali a zpívali, odevad se ozýval
smích a volání: "Sláva naemu dobrodinci! Sláva
Krysaøi z Hameln!"
Jen v mìstské radì nebylo veselo a ani jeden z
pánù konelù se netváøil vdìènì.
Starosta, který celou noc tajnì pozoroval topící se
potkany, se najednou cítil úplnì bezpeènì.
Zapomnìl na vechny sliby a rozhodl se, e cizinci
vyplatí za tu trochu muziky jen jeden zlatý. ádný
tisíc za obyèejné pískání!
Krysaø poslouchal starostu a nehnul ani brvou. Jen
se zachmuøil a bez jediného slova vybìhl z
místnosti. Po kamenných schodech se dostal a
nahoru, na støechu mìstské radnice. Tam se,
rozhnìvaný, na chvíli zastavil, a potom, rezestøel
nad mìstem své iroké rukávy. Obloha se
zamraèila, zaèal foukat chladný severní vítr.
Potom seel Krysaø na ulici a pøiloil ke rtùm svou
píalku. Vyloudil tøi dlouhé èisté tóny a èekal. Ve
dveøích a v oknech se zaèaly objevovat tváøe. eny
pøestaly klevetit a mui vstávali od své práce. Proè
cizinec píská? Proè jetì hraje na svùj kouzelný
nástroj, kdy vechny potkany u vyhubil?
Pojednou zaèaly z domù vycházet dìti. Ve dvojicích
i v trojicích, rozesmáté, tìbetající. Nejdøíve ly
pomalu, jako by si nebyly jisté, kam jdou a proè.
Ale Krysaø zaèal znovu hrát a tanèit. Dìti se
rozbìhly za ním dolù ulicemi, chytaly se za ruce,
poskakovaly, tanèily. Na kadém rohu se k
rozjaøeným skupinkám pøidávaly dalí.
Tak jako pøedelý den Krysaø jen hrál a tanèil.
Protanèil vemi ulicemi a mìstskými zákoutími,
kadou ètvrtí. Vude, kudy procházel, jeho lahodná
hudba pøitahovala víc a víc dìtí, které za veselého
dovádìní vytváøely za jeho zády nedohledný
zástup. A dospìlí, se starostou a konely v èele,
se jen uasle dívali, neschopní se pohnout nebo
vykøiknout.
Tak Krysaøe následovaly vechny dìti z Hameln,
které u umìly chodit. Cizinec odvádìl veselý
zástup ke stejnému místu v øece, kde zahynuli
potkani!
V okamiku, kdy se u zdìení diváci smiøovali s
tím, e v hluboké øece najdou smrt i jejich dìti,
Krysaø uhnul smìrem na západ, k vysokému kopci
nad mìstem. "Díky Bohu," - ulevilo se pøihlíejícím,
"dìti nepøejdou strmé svahy Koppelbergu. Celý
prùvod se bude muset zastavit!"
S hrùzou vak zpozorovali prùrvu, která se ve skále
otevøela a v ní úzkou tmavou chodbu. Zástup
tanèících dìtí se postupnì noøil do kamenné tmy,
dokud se prùrva zase nezavøela. Nastalo ticho. Jen
berlièka chromého chlapce, který nestaèil svým
kamarádùm, ukala o skálu. On jediný se
zachránil...
A tak se Hameln stal na dlouhá léta smutným a
tichým mìstem. Pøíbìh toho straného dne lidé
vytesali do kamene na vrchu Koppelbergu jako
výstrahu pro vechny.
Krysaø odvedl dìti do zemì, kde èest je nad peníze,
kde lidé dané sliby plní!
(Z anglického originálu pøeloila Alexandra
Maruniaková a ¼udmila Mazalová)
(Slavné svìtové pohádky. Krysaø z mìsta Hamlen,
Kráska a Zvíøe, Ali Baba a ètyøicet loupeníkù,
MARTIS, Martin 1991)
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OD PRAMENE K ØECE
aneb Z deníku vedoucího
Dramatický krouek HORNÍ  DOLNÍ 
Základní kola Sloupnice
Stalo se v Hameln, tak se jmenuje
patnáctiminutové pøedstavení patnácti dìtí
z krouku Horní  Dolní ze Základní koly
v Sloupnici.
Co se to vlastnì v Hameln tenkrát
stalo? Kdo vùbec zná tento pøíbìh? Je tøeba
jej nìkomu pøipomínat? Bude zajímat dìti
z mého krouku? Vezmou problém v nìm
øeený za svùj? Tak jsem se ptala, kdy jsem
v knize Tøi nejkrásnìjí svìtové pohádky
objevila prozaický pøíbìh o krysaøi. Ten kdysi
pøiel do nìmeckého mìsta Hameln, aby
pomohl jeho utrápeným obyvatelùm a zbavil je
jejich pohromy  záplavy krys.
Milovníkùm divadla jistì není tøeba
pøipomínat slavný a také mnohokrát dramaticky
zpracovaný pøíbìh Viktora Dyka, Krysaø. Jak
ale ztvárnit tuto tematiku s dìtmi a pro dìti?
A kupodivu jsem byla pøekvapená tím, jak dìti
k celé práci pøistupovaly.
Nejprve jsme si o vem jenom
povídali. O nìjaké imaginární a krásné
Sedmihradské zemi, ve které by chtìly ít. Byla
v ní èistá a èlovìkem neporuená pøíroda, dobøí
a pøející lidé bez závisti a touhy po majetku.
Zkrátka ona Dykova 
Sedmihradská zemì,
krásná jako sen,
konejivì, jemnì budí spáèe den.
Sedmihradská zemì smutek konejí,
silnìjí v ní plémì,
lidé astnìjí.
Hoøe, zradu, vinu plaí stráe kol,
v sedmi hradù stínu není al ni bol.
Lidí v mìstì Hameln si o takové zemi
sice vyprávìjí, sní o ní, ale sami ve svém mìstì
tak ít nedovedou.
Kdy se dostanou do nesnází, slibují
svému zachránci hory doly, ale kdy jim
otrne?.........
No, a o tom jsme zaèali hrát. Hrajeme
a zpíváme, proíváme radost i zklamání,
pociujeme moc dobra i lidský nevdìk a
pøejeme si nìkoho potìit, povzbudit, posílit a
dát mu v té naí trochu bezbøehé dobì trochu
nadìje, e Sedmihradská zemì existuje.
Urèitì existuje! Jsme si jisti, e ji
pøinejmením musela na vlastní oèi vidìt nae
paní uèitelka Jana Hudcová, kdy nám k tomu
zpívání sloila tak bájeènou hudbu. To ona
bude sedìt za klavírem a bude hrát ze srdce
pro nás i pro vás.
Jak se nám nae pøedstavení podaøí,
to u musíme nechat na posouzení vám,
divákùm. Jistì i vy vichni si spolu s námi
budete na závìr pøát: Dej nám, boe, dojít
v Sedmihradskou zem.
Eva Sychrová

Dividlo Lidièkové, Ostrava
Nae pøedstavení vznikalo úplnì prostince.
Loòské léto jsme pøijeli na tábor a vyberte si 
budete pracovat na povídce a nebo si vyberte
nìjakou pohádku. Dobøe, tak tedy pohádku a
kdy pohádku, tak Otesánka. Proè? Vude
kolem byly lesy a pøírodniny, take rekvizity byly
dány a víceménì pøisouzeny okolím. Celé nae

pøedstavení vznikalo pøes vìtvièky a kruh,
z nich vytvoøený. Pøenáeli jsme pocity a nálady
na vìtvièky, pak toté na pohyb a slova, která
u vycházela pøímo z textu. Víc u asi nestihnu,
dochází papír a hlavnì èas.

KRUHY NA VODÌ

Malvína Schmidtová

Z Tøebotov
Kdo za to mùe?
Na vere Emanuel Frynty z knihy
Písnièky bez muziky jsem mìla u dávno
spadeno. A tak mì jednou ze koly domù
(rozumìj, nae rodina se pøestìhovala, bydlíme
teï trochu dál od koly a to byste nevìøili, co ta
procházka na èerstvém vzduchu udìlá!)
napadlo, e vlastnì pøestávka (nebo radìji
pøestáfka) je to nejlepí, co se ve kole dìje
(vy si to nepamatujete?), a e nìkdy se toho
èlovìk i více dozví ne pøi vyuèování, a e
dokonce i uèitelé by si to rádi uili, a e kdy to
vichni koneènì pochopí, mohou si hrát a
blbnout a dovídat se a ivot pak bude úplnì
bezvadný pes.
A nae dìti to pochopily okamitì,
vlastnì to u dávno vìdìly. Pøi prvním
seznámení s mojí pøedstavou byly nadené a
pøi ètení básnièek se chechtaly jako blázni  to
jim ostatnì vydrelo a dosud. No, nedivte se.
Napø.:
Mluvil jsem vèera s èervotoèem
jene u pøesnì nevím o èem
a taky pøesnì nevím proè
a jestli to byl èervotoè.
Dobrý, e? To se to potom pracuje.
My vlastnì ádný soubor nemáme.
Jenom jsme se na tohle dali dohromady.
Patnáct dìtí, co se jim líbí zpívání a recitování,
já a moje kolegynì Jana, která tohle vechno
má taky ráda. A u se zkouelo. I o sobotách.
A maminky nám pekly buchty a nosily dobrùtky
a my vichni jsme se mìli. Nìkdy to byla døina,
nìkdy velká legrace (napøíklad kdy si ná pan
øeditel, který nás doprovází na kytaru, nasadil
poprvé kulicha - to bylo nìco!).
A èasto nejlepí nápad vzeel
z veobecného øádìní dìtí, kdy jsme je u my
dospìlí chtìli tak trochu pøetrhnout, ale natìstí
nepøetrhli. Kdo by to pak pøedvádìl?!? I kdy,
mohl-li pan atra skoèit hlavou do hrnce ze
ètrnáctého patra a pomìrnì slunì to zvládl,
nae dìti by to jistì zvládly i pøetrené.
Václava Makovcová

6. Z Jablonec nad Nisou - Pohádky na
dobrou noc
Dramaák se schází kadou støedu
ve své dílnì. Je to odpoledne plné her, øíkadel,
tajemství, snad i kouzel. Kouzel se slovy,
dobrodruství  tu jsme potápìèi, vzápìtí se
vznáíme balónem v oblacích nebo jen tak
leíme na pekelci.
Ptáte se kde? Vy nevíte, co je
pekelec?
Tak zavøete oèi. Stará, vyhøátá,
kachlová kamna. Teplo, pruhované peøiny a
tichý, pøíjemný hlas vás pøenáí do pohádky.
Tak u víte, o èem se dá snít na pekelci? Tøeba
o tom, jaké problémy mají houby v lese, nebo
jaká pøání má starý katan. My jsme o tom také
nevìdìli, ne jsme otevøeli kníku od Frantika
Nepila Pohádky z pekelce.
Marcela Vaníèková
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Sobota 15. 6.
7.00 - 8.00 snídanì - recitátoøi
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.00 - 8.45
SL-2 dílna pro recitátory II. kat.
SL-3 dílna pro recitátory III. kat.
SL-4 dílna pro recitátory IV. kat.
8.30 - 12.30 semináøe pro dospìlé
MìÚ = semináø B
ZU-DT = semináø C
Nivy = semináø D
9.00 - 11.15
SL-A vystoupení recitátorù III. kat.
9.30 - 11.15
1. blok vystoupení souborù
kino ivot je pes
Dìti ze Z Tøebotov
kino Pohádky na dobrou noc
6. Z Jablonec nad Nisou
kino Otesánek
Dividlo - divadelní studio
Dramacentra, oddíl Lidièkové,
DDM Ostrava - Mariánské Hory
ND Stalo se v Hameln
Horní - Dolní Z Sloupnice
11.15 - 12.30 obìd - recitátoøi
12.00 - 14.00 obìd - soubory
12.30 - 14.00
SL-A beseda lektorského sboru s recitátory
III. kategorie a jejich doprovodem
SL-1 diskusní klub pro doprovod recitátorù
II. a IV. kat. + semináø A
SL-2 dílna pro recitátory II. kat.
SL-4 dílna pro recitátory IV. kat.
14.30 - 14.45
ND zahájení pøehlídky souborù
14.45 - 16.30
1. blok vystoupení souborù
kino ivot je pes
Dìti ze Z Tøebotov
kino Pohádky na dobrou noc
6. Z Jablonec nad Nisou
kino Otesánek
Dividlo - divadelní studio
Dramacentra, oddíl Lidièkové,
DDM Ostrava - Mariánské Hory
ND Stalo se v Hameln
Horní - Dolní Z Sloupnice
17.00 - 18.00
MìÚ diskusní klub pro seminaristy
17.30 - 18.00
ND-S diskuse lektorského sboru s vedoucími
souborù
17.30 - 18.30
Nivy dìtský diskusní klub
17.30 - 19.00
veèeøe - recitátoøi
18.30 - 19.45
veèeøe - soubory
19.00 - 21.00
SL-T Spoleèenský veèer pro recitátory
20.00 - 21.15
Nivy dìtský diskusní klub
20.00 - 21.15
MìÚ veøejná diskuse o inscenacích 1. bloku
Nedìle 16. 6.
7.00 - 8.00 snídanì - recitátoøi
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.00 - 8.45 dílny pro recitátory
SL-2 II. kategorie
SL-3 III. kategorie
SL-4 IV. kategorie
8.30 - 12.00 dílny pro dìti ze souborù

Inspiruje Vás gesto mue na fotce? Myslíte si, e víte, co zrovna øíká? Doplòte bublinu a doneste nám
ji do redakce! Nejvtipnìjí text bude v zítøejím vydání zveøejnìn.
DA ZU-1 dílna
ZU-2 dílna DB
ZU-HS dílna DC
DDM dílna DD
8.30 - 12.30 semináøe pro dospìlé
MìÚ semináø B
ZU-DT semináø C
Nivy semináø D
9.00 - 11.15 SL-A vystoupení recitátorù IV. kat.
10.00 - 11.20 2. blok vystoupení souborù
Jak se chtìl oenit Yangy Bangy Bou
Divadlo Jeslièky, stálá scéna kino
ZU Na Støezinì, Hradec Králové
Budeme pod drnem kino
Èerv Ovanoha, ZU J. tursy
Nové Mìsto na Moravì
Metoda Dr. Téra a profesora Péra ND
Holky na zabití + Pavlík, ZU Semily
11.15 - 12.30 obìd - recitátoøi
12.30 - 14.00 obìd - soubory
12.30 - 14.00
SL-A beseda lektorského sboru s recitátory
IV. kategorie a jejich doprovodem
SL-1 diskusní klub pro doprovod recitátorù II. a III. kat.
+ semináø A
SL-2 dílna pro recitátory II. kat.
SL-3 dílna pro recitátory III. kat.
14.30 - 15.50 2. blok vystoupení souborù
Jak se chtìl oenit Yangy Bangy Bou
Divadlo Jeslièky, stálá scéna kino
ZU Na Støezinì, Hradec Králové
Budeme pod drnem kino
Èerv Ovanoha, ZU J. tursy
Nové Mìsto na Moravì
Metoda Dr. Téra a profesora Péra ND
Holky na zabití + Pavlík, ZU Semily
17.00 - 18.00 MìÚ diskusní klub pro seminaristy
17.30 - 18.00 ND-S diskuse lektorského sboru s
vedoucími souborù
17.30 - 18.30 Nivy dìtský diskusní klub
18.30 - 19.45 veèeøe - soubory
20.00 - 21.00 Nivy dìtský diskusní klub
20.00 - 21.00 MìÚ veøejná diskuse o inscenacích 2. bloku
21.15 ND veèerní pøedstavení
Útìk do Egypta pøes Království èeské
Divadlo Dagmar Karlovy Vary

VYSVÌTLIVKY:
SL
ND
ZU
Nivy
kino
MìÚ

Støední lesnická kola
Národní dùm
Základní umìlecká kola
Kulturní dùm Nivy
kino Vesmír
Mìstský úøad

PSÁNO NA VODU
Obraz ve vodì
To není obraz,
to je stín, jen vlá
v neviditelném krouení,
to není obraz, to je hra,
která se promìní.
To není obraz,
to je fotografie.
Ach, dej mnì ji,
já vím, e se mi rozbije
o kámen v peøeji.
To není obraz,
to je hra a nic,
je hoøí v tøíti duhové
a potom zpátky padajíc
zní, møe a uplove.
Jaroslav Seifert, Jablko z klína

PLIVANEC NAKONEC
prùkaz

e si nìkdo nevyzvedl volièský
je jistì jenom mimoøádný úkaz!
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V O D A N A M LÝ N
Jaké texty pokládáte za zajímavé a
vhodné pro dìtské recitátory v dnení dobì?
Snad Wernische. Ten je vhodný pro jakýkoliv vìk.
Nejsem si jistý tìmi nejmeními praty, ale jinak si
v nìm svoje najdou mladí, starí i dospìlí.
Pepa Brùèek
ádný konkrétní teï nevím. Myslím ale, e to je
vdycky hlavnì otázka dramaturgicko reijní práce
s recitátorem. Ten, kdo ho vede, musí pomoct najít
ten správný text pøesnì pro toto dítì, a pak krtat,
krátit, pøispùsobovat, hledat dle potøeb.
Peter Jankù
To je velký problém. Starí poezie je pro dìti velice
tìká a neláká je, ta novìjí (áèek, Èerník, Hrabì,
Kapar apod.) je zase natolik profláklá, e kadý
rozumnìjí pedadog u od ní dítì odrazuje. Proto
se taky na pøehlídkách objevuje tolik prózy.
Pro starí kolní dìti je opravdu tìké dneska nìco
najít. Pamatuji si, jak jsem kdysi pøednáela

s velkou láskou rámkùv Raport a jak mì porota
od nìj odrazovala, co jsem teknrát odmítala
pøijmout.
Dana Jandová
On je problém taky v tom, e nám se rùzní ti
áèkové apod. u zdají patní, ale dìtem jetì ne
 pro nì jsou jejich texty nové a neotøelé. A navíc
jsou cílevìdomì pro nì psány. A vybudovat vztah
ke klasice chce èas.
Dana áková
Takové, které korespondují s dobou, ve které

se právì interpret nachází.

Zuza J.

Kadý text, který oije prostøednictvím dìtského
interpreta a stane se pro nìj dnením, je vhodný.
Jana Machalíková
Ty, které je svým tématem emocionálnì i
mylenkovì osloví, a u se jedná o klasický èi
novodobý text, které jsou schopny na své mentální
úrovni i úrovni pøednaeèské vybavenosti zaít,
vstøebat, zvládnout, pøedat
bez podpisu
Takové, pro které se oni rozhodnou, e je øíkat
chtìjí a zaèínají u tuit, proè asi. A v procesu
pøípravy je baví na to pøicházet stále víc a hledat
cestu i k tomu jak.
Myslím, e na dobì (tøeba dnení) zas a tak
nezáleí. Spí na tom, aby hledání takového textu
bylo spoleèným dobrodrustvím jak pedagoga, tak
recitátora.
Jana Køenková
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BYSTØINY A PEØEJE
Beseda lektorského sboru s recitátory
III. kategorie a jejich doprovodem
Hned v úvodu celé selosti vech
zainteresovaných si nelo nevimnout jistého
napìtí, tìkání oèí dneních interpretù,
smíených
pocitù
a
mnohde
i
obav
..pøicházejí ti moudøí, kteøí vìdí .,
co øeknou? Laskavá tváø lektorù obavy
nerozptýlila. Ale je tu jetì nìkdo, doprovod rodièe, vedoucí, uèitelé, a ani ti nejsou
vìtinou zcela v poklidu. Lektorský sbor se
opìt dìlí do dvojic (Radek Maruák a Lenka
Kaièková, Elika Herdová a Libor Vacek,
Jaroslav Provazník a Jan Machalíková) a bez
pravidel a rozdìlování nechají zde pøítomné,
aby usedli do jejich blízkosti. Snad nejlépe
charakterizoval celou úvodní atmosféru Radek
Maruák, kdy asi po hodinì pøi rozboru
jednoho textu pravil: (Pozn.: Toto není citát,
tak nìjak to vyznìlo.)  Vy, kdy jdete recitovat,
jste ve stejné situaci jako já, kdy jsem dnes
na zaèátku otvíral naí diskusi. Na zaèátku
jsem se hledal, nevìdìl jsem, jak s vámi
hovoøit, byl jsem v køeèi, hledal jsem monosti
jak s vámi komunikovat, jak vás oslovit, jak
vám porozumìt, ale po nìjakém èase, kdy
se nae komunikace zaèala daøit, jsem se
uvolnil a získal vìtí jistotu! Vae situace na
jeviti je jetì o nìco tìí, protoe vy máte
na komunikaci jen nìkolik minut, my více jak
hodinu. Okamik první expozice nemusí být
poznamenán urputnou snahou oslovit vae
posluchaèe, poèkejte a na místo, které je
dùleité, nevystøílejte si náboje.
A tak to také dnes v aule SL
vypadalo, tøi skupinky lidièek, na zaèátku
ponìkud odtaité a snad i trochu nervózní, se
postupem èasu stávaly intimnìjími, jejich
èlenové si opìt bez výzev a vnìjího vedení
pøisedali blíe a blíe, najednou nelo o
hodnocení ani rozbory, byl jsem svìdkem
komunikace, rozhovorù, pojmenovávání,
hledání odpovìdí a sdílení. A náhle se
skupinky prolínají, mísí a hnìtou, dìti i jejich
doprovod pøecházejí od stanovitì ke
stanoviti a znovu a znovu (tentokráte s jinými
lektory) se zapojují do hovoru. A pøitom
neslyí jen chválu, nìkterý z lektorù na
zaèátku pronesl: To, e jste dobøí, víte,
protoe jste se sem dostali, tak vám popravdì
øekneme i to, co se nám nelíbilo. Rozbory
jednotlivých vystoupení èasto zaèínají
otázkou: Jak se ti dnes øíkalo?
Výbìr z dneních poznámek a výrokù:
- opìt je nastolena otázka prostoru, ve kterém
pøednes probíhá, kadý text i interpret
vyadují jiné parametry
- dìti na otázky lektorù odpovídaly zasvìcenì,
pouèenì, se zaujetím pro vìc
- lektoøi si pamatují, kteøí z letoních recitátorù
tady byli vloni, dokonce si vzpomínají na
nìkteré jejich texty
- nemám nic proti tomu, aby se pouívalo
dalích výrazových prostøedkù (kroj, hudba ),
ale musí se dát pozor na to, aby to situaci
spíe nezkomplikovalo
- pøednes ovlivòují vechny okolnosti  i ty
neviditelné
- pro posluchaèe mùe jít o monotónnost, ale
ze strany tìch, kteøí výstup pøipravili, o velký
pokrok
- hledejte i dál texty, které vám budou dávat

odpovìdi na vae otázky
- je vidìt, e jste si s textem dali práci
- ádná porota není veobecná moudrost
- kdy na jeviti nìkdo stojí, vechno nìco
znamená, kadé gesto, kadý pohyb, kadá
malièkost
Zdenìk Remorkér

KRUHY NA VODÌ

diskusní klub pro doprovod recitátorù III.
a IV. kategorie, semináø A a lektorku M.
Longinovou
Aè bylo krátce po poledni, ocelová
mraèna slibovala dé a uèebna lesnické koly
s tmavým døevìným rokokizujícím obloením
pùsobila ponìkud ponuøe, napìtí ádné
nebylo a neklid se nekonal.
M. Longinová zahájila sezení tím, e
se pøedstavila ( jeliko èást diskutérù byla
nová) a pøipomnìla systém zavedený vèera.
Bez dlouhých prùtahù nabídla témata k
pøemýlení a po chvíli se do debaty zapojilo i
10 pøítomných seminaristù.
Nejdøíve se mluvilo o dramaturgické
volbì textù recitátorù III. kategorie. Martina
pøipomnìla, e z 23 vystoupení bylo 11 textù
básnických a 12 prozaických. Oproti vèerejku
se tedy pomìr mezi výbìrem poezie a prózy
vyrovnal. Poezie je pro dìti nároènìjí , nejen
dìti, ale i uèitelé se práce s verem obávají.
Velká èást dìtí je ovlivnìna koláckým
mechanizováním, ale stojí za to prorazit
nechu a uèit se pracovat s verem pøirozenì.
Navíc se zkuenosti získané prací na verové
formì vyplatí, dají se pak aplikovat i u
prozaického textu.
V dneních výkonech se opakovaly
stejné technické obtíe jako vèera: práce s
vokály ( hlavnì dlouhými), s koncovkami, s
intonací. Nìkteøí recitátoøi pracovali s
interpunkcí pøíli vánì, a to bránilo
propojování mylenek. Interpunkce je ivá, je
to signál pro recitátora, který mùe, ale nemusí
vyuít. Nìktøí pracovali málo s mylenkovými
celky, nedokázali je udret, rozpadaly se. Je
tøeba uèit se zdùraznit klíèová místa a potlaèit
ta nedùleitá, ale ne mechanicky.
Dùleitý je i mylenkový vklad
recitátora - osobní proitek spojený s textem
mùe text povýit.
Recitátoøi tøetí kategorie by u mìli
zkouet pracovat s vìtím mnostvím
výrazových prostøedkù ( vìtná melodie, tempo,
pauza, rytmus) a ne jen s jedním, jak se nìkdy
stává. Mìli by zkouet kombinovat rùzné
výrazové prostøedky mezi sebou.
Nejideálnìjí je, tvoøí-li se projev na
místì. Je to vak tìké, protoe od okresní
pøehlídky k celostátní uplyne pùl roku. Za tu
dobu se mùe hodnì zmìnit a text mùe i
vyèpìt, ztratit pro dítì pøitalivost.
V této vìkové kategorii u se dìti uèí
i poèítat se zpìtnou vazbou. Vnímat publikum
a poèkat si na jeho reakci.
Byl navozen i problém pøirozenosti
recitátora. Jaký podíl na práci má dítì samo a
jaký má pedagog nebo rodiè? To je ale
individuální vìc, proto se nedá zobecòovat.
Ideální je, aby podíl dítìte byl co nejvìtí.
Nakonec dolo i na povídání o
konkrétních recitátorských výkonech. Zvlátì
vyzdviena byla vystoupení E. Josefíkové a
K. Truneèkové.
Konkretizovaná debata pøinesla i dalí
irí otázky, jako je napø. problém vyuití rekvizity
pøi pøednesu.
zapsat se pokusla kosatnice Iva
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Z TÙNÍ A HLUBIN
Rozhovor s Elikou Herdovou a Jaroslavem Provazníkem
e se to dneska také v nìkolika pøípadech stalo.

Lií se nìjak letoní recitaèní dílna
od té minulé?
Elika: Nad tím jsem se jetì úplnì nestihla
zamyslet. Hlavnì jsem si cestou ve vlaku
uvìdomila, e jsem si nachystala notes
s loòskými poznámkami, který jsem vtipnì
zapomnìla doma, abych si mohla právì toto
porovnání udìlat. Zatím nejsem s to posoudit,
jestli se obì pøehlídky lií v dramaturgii, nebo
s jakými úskalími se pøednaeèi potýkají, jestli se
mnoí a zvìtují problémy v interpretaci textu, ve
smyslu jít po smyslu a po pøíbìhu. Èasto mluvíme
o tom, e dìti frázují text po èárkách. Je pravda,
e rozdíl je v úrovni jednotlivých kategorií.
V loòském roèníku (a øíká se to èasto) byla III.
kategorie pomìrnì problematická, dìti v tomto
vìku nejsou ani dìti ani dospìlí, ale letos se tady
selo mnoho dìtí (nìkteré jsou tady ji
ponìkolikáté), které jsou mylenkovì a
intelektem v kategorii IV. Na druhou stranu
v mentalitì jetì nìkteøí interpreti vìzí alespoò
jednou nohou v kategorii druhé.
Jarda: Kadá dílna je samozøejmì v nìèem jiná,
protoe kadý rok pøijedou noví recitátoøi (buï
zcela noví nebo o rok starí), kadý rok se
lektorský sbor zèásti obmìní, take kadým
rokem nastává nové dobrodruství hledání
spoleèného jazyka, provìøování a formulování
kritérií hodnocení, objevování nových pøístupù a
cest. V tom není ta letoní dílna radikálnì odliná
od té loòské nebo pøedloòské. Posuny souvisejí
spíe s organizací. Napøíklad je víc recitátorù
v kadé kategorii, ne bývalo, protoe se
rozmnoily krajské pøehlídky (v souvislosti
s novými kraji). S tím souvisí i dalí posun: aby
se ve stihlo, má kadá kategorie svùj den. A to
zase umonilo jetì vìtí prolnutí recitaèní èásti
DS s pøehlídkou kolektivù. Myslím, e je to 
navzdory sloitìjí organizaci  zmìna k lepímu.
Slyel jsem závìr interní porady
lektorského sboru a bylo znát, e si rozumíte
a jste v naprosté shodì ve vìtinì otázek
spojených s dìtským pøednesem. Není v tom
moné spatøovat trochu nebezpeèí, e
zabøedneme?
Elika: Já nevím, ale právì vèera jsem se
pøistihla, e jsem pozvedla hlas ve chvíli, kdy
vichni mìli na urèitý text a urèitého recitátora
mnohem kritiètìjí názor, ne jsem mìla já, a e
jsem si øíkala, myslím si o tom nìco jiného, tak
buï si to myslím patnì a nìjak se to vysvìtlí,
nebo kdy to øeknu, tak dospìjeme k tomu, e
se na onen problém znovu podíváme. A myslím,

Jarda: Nemám pocit, e bychom se v lektorském
sboru vzájemnì utvrzovali v nìjakém jednotném
názoru. Na tìchto debatách mì naopak baví, e
kadý z tìch esti lidí, kteøí tvoøí lektorský sbor,
má trochu jiný úhel pohledu  a teprve spoleènou
diskusí se dobíráme nìjakých, øeknìme,
spoleèných závìrù. A pak  my vlastnì
neformulujeme (zaplapámbu) nìjaké závìry.
Spí jeden druhého ve spoleèné debatì
obohacuje o nové argumenty nebo úhly pohledu,
kterých si ten druhý neviml. Proto za velmi
dùleitou fázi práce lektorského sboru pokládám
besedy s recitátory a jejich pedagogickými
doprovody. A na ty je dobré mít znaènou zásobu
konkrétních postøehù, srozumitelných formulací
a moná i rad. Pokud ale mám výraznì odliný
názor na nìjakého recitátora, otevøenì to øeknu i
v besedì s ním. Protoe si myslím, e je dùleité,
aby i nejmladí recitátoøi poznali, e na jedno
vystoupení mohou být rùzné názory, e je to
normální a e je to dobøe.
Jste ji ponìkolikáté èleny
lektorského sboru, jak se bráníte tomu, abyste
neupadali do stereotypù pøi hodnocení i
v pøístupu k recitátorùm?
Elika: To je stejné, jako kdy je èlovìk ve kole
a uèí. Na jednu stranu si uvìdomuje, e vykládá
stejnou látku, ale ti posluchaèi jsou noví a pro nì
je ta látka nová. To, e tuto látku vykládám
ponìkolikáté, je moje soukromá vìc, a tak jim to
musím øíct. V tuto chvíli se potkává lektorská role
s rolí pøednaeèe v tom smyslu, e recitátor stojí
na jeviti a øíká svùj text ponìkolikáté, on sám
se v nìm dobøe vyzná, avak my jsme
posluchaèi, kteøí to slyíme poprvé, teï a tady.
Jarda: Ono je to tak, e nám recitátoøi sami nedají
upadnout do stereotypù. A pak se o mou
regeneraci taky vydatnì stará Jakub Hulák. A
to tím, e si kadý rok pro mì vymýlí jinou roli
na této pøehlídce. Pøedloni jsem byl, mám dojem,
pøedsedou poroty, vloni jsem mìl na starosti
semináø a diskusi s pedagogy, letos jsem
souèasnì tajemníkem jedné poroty a porotcem
v druhé
A kadá z tìchto rolí s sebou
pochopitelnì pøináí trochu jiný pohled na vìc,
trochu jiný úhel pohledu.
Jak se za posledních deset a
patnáct let zmìnila oblast dìtského pøednesu
ve vztahu ke spoleènosti i k sobì samé?
Elika: To je sloitá otázka, ale obávám se, e
pro vìtinu spoleènosti je recitace stále jetì pøíli
výjimeèný koníèek. e kdy nìkdo bude chovat
exotické hady, bude stále jetì ménì zvlátní pro
ostatní vrstevníky, ne kdy bude pøednáet. Ale
dìti, které pøednesu propadnou, mají vùli po
komunikaci a sdìlení. Proto se nìkdy stává, e
jsou k vidìní jedinci, kteøí nejsou vybaveni vnìjí
technikou, a tak dobøe nemluví, a tak dobøe
nevyslovují, ale zaujmou právì tím, e jejich vùle
nìco sdìlit je tak obrovská, e se jim urèité
nedovednosti mohou odpustit. Protoe to se
interpret mùe douèit! Jde pøedevím o osobní
sdìlení, osobní vyjádøení umìleckého textu.
Jarda: Co se týèe vztahu spoleènosti k pøednesu
(zvlátì pak ve kole), tak bohuel dost málo. A
v posledním roce se navíc Ministerstvo kolství
k pøednesu postavilo, jak je veobecnì známo,
vyloenì macesky. A co týèe pøednesu

samotného, tak si myslím, e mu pomohla a
pomáhá souèasná podoba národních dílen
(obohacení o dílny pro dìtské recitátory, zpùsob,
jakým jsou organizovány a jakým se vedou
diskuse s recitátory, mnoící se dílny pro uèitele
a vedoucí, a to nejen tady, na Dìtské scénì, ale
i v rámci jièínských celostátních dílen Dramatická
výchova ve kole apod.). Jenom mì zaráí, e
právì recitátorské semináøe nebývají vìtinou
pøíli pøeplnìny, aèkoliv jsem se na pøehlídkách
(krajských èi okresních) setkal mnohokrát
s uèitelkami, které vzdychaly, jak by bylo
potøeba,kdyby jim tak nìkdo poradil, co vybírat a
jak ten pøednes vlastnì dìlat
Kam se podle vás bude dìtský
pøednes ubírat v budoucnosti? Jaké tendence
v jeho vývoji tuíte?
Elika: Svou odpovìï vezmu zeiroka. Pøed
èasem moje maminka vyjádøila urèitou
pochybnost, jestli má smysl se sólovým
pøednesem zabývat v dobì pøesycenosti svìta
médii veho druhu. Ale to je stejná otázka, jako
jestli bude v budoucnu existovat divadlo. Já
myslím, e bude. Dokud budou lidé lidmi, budou
mít (doufám) potøebu spolu mluvit, a to z oèí do
oèí.
Jarda: Na prognostika si ani náhodou hrát
nebudu. Ostatnì v oblasti, která se dotýká umìní,
to je dost tìko moné. Ale mùu snad vyslovit
zboné pøání: Ké by se jednou pøednes dostal
do kol jako souèást literární výchovy. Ké by se
pøednesu a jeho metodice uèili budoucí uèitelé
literatury na pedagogických fakultách.
Kdybyste si mìli dnes vybrat nìjaký
text k interpretaci, jaký by byl, jaká by
obsahoval témata, sdìlení?
Elika: Asi bych hledala text vyjadøující téma, e
kdy se máme, kdy se mùeme jeden o druhého
opøít, kdy tady jsme jeden pro druhého, tak je to
prima.
Jarda: Jaká témata mnou v souèasnosti hýbou?
Tak na to se mnì, prosím vás, v tuhle chvíli, kdy
jsem se dozvìdìl výsledky voleb, radi neptejte!
Jakou máte rádi vodu?
Elika: Slanou, moøskou, ne moc studenou,
prohøátou sluncem. Mohou v ní být nìjaké ryby,
malé medúzy a nemusí tam být raloci!
Jarda: Vodu?!

Narodil jsem se ve znamení Lva.
Zdenìk Remorkér
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Z TÙNÍ A HLUBIN
Lucie Klárová a Veronika Lísalová
Èekala jsem na lektorky na temné chodbì lesárny a témìø se mi nepodaøilo je od jejich
seminaristù odliit. Tedy  dokud se energickým zpùsobem neujaly vlády a nezaèal z nich prýtit rej
nápadù a podnìtù. Pozorovala jsem tok jejich práce a pøi jedné z klidných zátoèin poloila jsem jim
nìkolik otázek.
Máte rády vodu? Jakou a proè?
Veronika èili B. /èti: bé teèka/: To u se nás vèera ptala redakce Tobogánu. Ale jo  moc. Dobrou a k pití.
Lucie: Jak kdy. Záleí na náladì, potøebì. Nemám vyhranìnou zálibu v nìjakém druhu. Nesnáím jen
pinavou povodòovou vodu. Ale sprcha vèera byla skvìlá! Jo  kdy jsem byla malá, rochnila jsem se
prý ve vodì dlouhé hodiny, take mì pak museli ze kopku vylívat...
B.: A já mìla tisíce hraèek ve vanì a dìsnì ráda jsem si s nimi hrála.
A obì máme plavky s sebou!!!
Máte nìjaký sen o tom, co byste chtìly dìlat za deset let?
B.: Není pro mì dùleité, co budu dìlat, ale abych se tím bavila. A aby to bylo s lidmi  potøebuju vidìt
cíl a výsledky své práce, jinak mì to nebaví.
Lucie: Nemám takovéhle otázky moc ráda, protoe myslím, e slova jen tìko mùou popsat sny. Jen
bych chtìla, aby to co, budu dìlat, poøád mìlo smysl a nìjak obohacovalo mì i lidi kolem. A je mi
jednou, jestli to bude práce s dìtmi a nebo s mládeí. Baví mì hledání rozdílných cest a metod, jak na
nì.
Pøekvapili vás nìèím vai seminaristé?
obì: Rozhodnì  tím, jak jsou nadení, tvoøiví, ochotní k jakékoliv èinnosti, otevøení a pro cokoliv
zaujatí. Je to skvìlá práce.
V èem vidíte smysl dílen pro recitátory na Dìtské scénì?
Lucie: Naim cílem je nechat se spolu s nimi inspirovat prostorem a èasem, tím tady a teï, a vycházet
z toho, co se zrovna dìje a co nás èeká. Chceme jim dát monost zpracovat své záitky z pøehlídky u
tady a spoleènì.
B.: Smysl vidíme pøedevím v odstranìní trémy, moné nevraivosti èi rivality (ale ona mezi nimi vùbec
není), v monostech nových kontaktù i v jakési ochutnávce jiných zpùsobù práce.
Lucie: A taky v tom, aby vìdìli, e na Dìtské scénì nebyli jen vystupovat, ale e tady byli i nìco
zajímavého dìlat. e se nìco dìlo.
A to tedy dìlo!
potápka Petra

rozhovor s Jitkou Buriankovou,
organizaèní pracovnicí kulturního domu,
která peèuje na DS o seminaristy

rozhovor s Jakubem Hulákem,
pracovníkem IPOS-ARTAMA Praha,
organizátorem Dìtské scény Trutnov

Jakou vodu máte nejradìji?
Minerální a moøskou. Minerální na pití a
moøskou na plavání.

Jakou vodu má nejradìji?
Bystøinu, takovou, která proudí a na kterou se
mùu dívat hodiny.

Co vechno je pro Vás v dobì konání
Dìtské scény jinak ne pøi bìném provozu
kulturního domu?
Daleko vìtí pracovní nasazení.

V èem byla pøíprava letoní trutnovské
Dìtské scény jiná ne v minulých
letech?
Bylo tøeba vìnovat mnohem vìtí péèi pøípravì
a koordinaci krajských kol. V souvislosti s
novým krajovým uspoøádáním vznikly nové
pøehlídky, velké problémy byly navíc s
pøehlídkami recitaèními, na které se
nedostávalo penìz.

Èím vím Vám seminaristé komplikují
ivot?
Absolutnì nièím.

Z bystøin a peøejí
Dílna recitátorù 4. kategorie
Chodbou lesnické koly teèe øeka se zrcátky
snù. Na obou bøezích stojí rybáøi, lovící je na
udici slov a slovíèek. Sny a strach, divoké øeky,
zboøené mosty, lidské oèi, èervená nebesa,
houby v taxíku, kvìtinky, motýlci, hrající si
mimino, zmatek, nìco, skrývající se za vanou,
boj s drakem, ufoni, písemka z matematiky,
molo a moøe... vodotrysky fantazie a nápadù,
valící se jako povodeò, to ve zachyceno na
dlouhý pás papíru dvaceti mladými lidmi,
recitátory 4. kategorie. I tak se øeí problém
s prostorem a pøílinou vzrostlostí aktérù.
Chodba i místnosti, krb, klavír, umyvadlo, okna
a ve ostatní mìní se pomocí papíru a výtvarna
v prostor setkávání se, spoleèné radosti,
záznamu hudby v bláznivì barevných koláèích,
divadelních etud, papírových soch a cest,
v prostor zurèících nápadù a smíchu. Ostatnì
 pokud se sami chcete pøesvìdèit, stavte se
do aten pøed aulou lesnické koly, kde
naleznete záznamy 1. a 2. dne dílen.

A èím Vám dìlají radost?
Jsou pøíjemní a jsem spokojena, kdy vidím,
jak nadenì odcházejí ze semináøe.
Co Vás na DS tìí?
Daleko vìtí kontakt s lidmi. Pøipomíná mi to
mou nìkdejí práci v hotelové recepci.
Chcete nìco vzkázat úèastníkùm DS?
Uijte si to a pøijeïte pøítí rok znova!

Na co ses do Trutnova nejvíc tìil?
Na to, a pøehlídka vypukne, vechny maléry
budou za námi a já si budu uívat na
divadelních pøedstaveních a pøi setkáních s
pøáteli.
Jaké místo má v Trutnovì nejradìji?
Mìstský park mezi lesnickou kolou a síní B.
Martinù.

Zapsala: Petra potápka
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Pøed seupem
(o souborech, které teprve uvidíte)

Èerv Ovanoha: Budeme pod drnem

Holky na zabití+ Pavlík: Metoda
Dr. Téra a profesora Péra

Toto je zmenenina naeho
souboru! Ehm, take: Jsme za
Semil, jsme ètyøi a zahrajem
vám na nervy! Tak se pøijïte
podívat a podpoøit blázinec

svým potleskem  ovoce a zelenina
letící na jevitì je vítána!!!
P. S.: Máme rádi opský salát!
P. P. S.: Herectvím ku zdraví!

Jeslièky: Yangy Bangy Bou
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Pøedstavujeme
svou plavèici

Po vynoøení

Kláru Dvoøákovou, vedoucí Èerva Ovanohy
recitátoøi
3.kategorie

K romì
L askavé
Á le taky
R ozumné
A naí úèi

Mìl jsem takovou
trému, i kdy jsem
vìdìl, e je to jenom
pøehlídka. Vùbec to
nedokáu popsat ..
???

je to Klára

Emu Zámeèníkovou, vedoucí Divadla Jeslièky

Porotcùm se moje
básnièka velice
líbila a nemìli ádné
pøipomínky. Líbila
se jim výslovnost,
rychlost, hlasitost i
klesnutí hlasem ve
správnou chvíli.
Mohla bych zvolit i
jiný zpùsob. Vzala
jsem si z toho
pøíklad a slyela i
jinou kritiku
ostatních. Také jsem
si z toho vzala
pøíklad a budu se
snait ty chyby
nedìlat.
???
U na krajském
kole se mì ptali,
jaký k tomu textu
mám vztah, odkud je
to náøeèí a co to jsou
plkaèky. Tak jsem
s sebou vzala kroj,
se kterým jsem
zpívala v souboru
Liòáèek, a øekla
jsem si, e to teda
pøedvedu s celou
parádou. U nás
nìkdy takhle babky
plkají a do teï.
Jene já jsem byla
vylosovaná a 21.!
Aula plná, okna
zavøená a v kroji se
neposadíte. Tøeba
bych se i napila, ale
zkoueli jste se
nìkdy v kroji
vyèùrat?! Take mùj
hlavní pocit z toho
vystoupení byl:
Vedro, vedro a zase
vedro!
Blanka

Zkapalnìní

tøebotovského souboru aneb kdybys byl-a vodou jakou
bys byl-a
-horskou bystøinou, protoe se u mì ptalo 15 dìtí
-asi moøská, protoe jsou tam pìkní ivoèichové a
rostliny
-øekou, v øece je krásnì èistá voda
-moøem, je tam hodnì ivoèichù
-øeka, je tam kamení
-moøskou. Já nevím (smích). Tak tøeba, je hezká.
-moøe, mám ráda slanou vodu
anketu zajiuje Latimérie Podivná

Vodomìrèina
èítanka

Vodomìrka se dosud ádné povídky na Ø
nedoèkala. Dnes vás ádá o bluòk neboli
povídku z jednoslabièných slov.

Dìkovný pozdravník Recitouùm
Vodníci i nevodníci,
svùdníci a taneèníci.
Uteklo to jako voda,
bude konec - je to koda.
Pìknì jsme se vyèvachtali,
trochu zabrat jste nám dali.
Makali jste jako roub,
byla radost s Vámi plout.
Poznali jsme rádi Vás,
a se pøíte sejdem zas!
Lucie & Veronika (B.), Eva &
Karolína, Romana & Tomík
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stáhli jsme pod hladinu
recitátorku IV. kategorie

Je mi 15 let a má touha je divadlo. Proto jsem
letos zkouela tìstí na praské i brnìnské
konzervatoøi. Bohuel mi tento zámìr prozatím
nevyel. Odtud pramení i mùj monolog Millie
z divadelní hra Maja od irské dramatièky
Mariny Carr. Tento monolog mì zaujal
v naem libereckém divadle F. X. aldy, kde
hraje i má uèitelka herectví paní Eva
Lecchiová. ( ) Díky tomuto monologu jsem
se tedy dostala a sem na Dìtskou scénu 2002.
Vodní víla Ariel
Romanu Omerovou a Tomáe
Nìmce, lektory dílen pro sólové
recitátory III. kategorie

Jmenujte svého nejoblíbenìjího vodníka.
T: Hastrman tatrman.
R: Vodník Èesílko Dan Bárta.

Spláchnuto

Pøedstavení by mìla mít delí prùbìh.
DOBREJ DOPROVOD NA KLAVÍR A
KYTARU. Nelíbil se nám Otesánek,
nerozumìli jsme tomu. Krysaø by se mìl nauèit
líp hrát na flétnu, ale jinak dobrý. Byly dobrý
houby a smrci.

Sasanka, Tuèòák a Sépie

Nejvíc si pamatuju: Bratøi Lví srdce (smutné,
hezké), Bobr a lika (zrovna jsme z bajek psali
test), Bylo nás pìt (úryvek, li na vosy)

Blanka

3. kategorie byla moc hezká. Myslela jsem si,
e vichni budou mít váné prózy, ale mýlila
jsem se. Napøíklad mì zaujala próza o lice a
bobrovi, Hroí maminka je tatínek a úplnì to
první, jak se to jenom jmenovalo, jó, Bratøi Lví
srdce. Taky se mi líbilo, e byli ti, kteøí
recitovali, dobøe obleèení.

???

Podle mého názoru je III. kategorie i celá
pøehlídka na vysoké úrovni. Na úèastnících je
znát, kolika pøehlídkami proli, i rozdíl
v mylení poroty v krajích. Jsem rád, e
pøehlídka není soutìní, protoe do tohoto kola
se urèitì nedostane kadý a ti astlivci jsou
témìø na stejné úrovni a zde u by rozhodoval
vkus kadého èlena poroty. Dùleité je, e si
kadý úèastník dílny uvìdomuje, e text øíká
pro diváka, ne pro sebe.

Jan

Na Dìtskou scénu jsem se tìil u od krajské
pøehlídky. Velice se mi líbily texty ve III.
kategorii. Zvlá bylo pìkné napø. Lika a
bobr, Pìt boulí,
Myslím si, e nìkteøí mìli
trému, ale jen malilinkatou a nìkteøí vypadali
hodnì sebevìdomì. Nìkteré texty se mi velmi
líbily taky v tom, jak byly vtipné nebo nároèné.
Nìkdy byly dlouhé, nìkdy krátké. Mnì se
líbily vechny a vidìl jsem, e je recitátoøi a
recitátorky dovedly pøednést opravdu výbornì.

Okoun

Co voda a vodáci?
T: Miluji vodu i vodáky, miluji potápìní,
vodotrysky i aqua parky, kde si vdycky uiju
a vydovádím se.
R: Já jsem nikdy nevodákovala, chtìla bych to
zkusit, ale hroznì se bojím. Málem jsem se se
sestøenicí utopila, ale u si zvykám.
Jak se zbavujete trémy?
T: Nepøipoutím si ji, koncentruji se a
nevnímám okolí. Dýchám zhluboka.
R: Nemám dùvody se s ní setkat. Jestli u se to
stane, tak se to snaím rozdýchat.
Co byste na sebe práskli?
Tomá na Romanu: Uèitelka, kterou bych
chtìl mít. Má ráda dìti, se kterými pracuje. Je
protivná, protoe je dùsledná a umínìná. Ale
spolu jsme dobrý tým. 10. srpna se bude
vdávat, ale nechtìl bych ji za manelku.
Romana na Tomáe: Hroznì rád jí, chodí na
solárko, obèas dokáe spadnout i z míèe. Spadl
z míèe a mìl z toho koleno mìsíc v èudu.
Dobøe se mi s ním spolupracuje, protoe máme
stejný názor na dìti. Naopak se mi nelíbí, e
moc kouøí. A je to zrádce, protoe místo na
moji svatbu jede na dovolenou.
Ptaly se a odpovìdi zaznamenaly Iva
a Bára

vodopád chval

Moná se nìkomu mùe zdát, e o pojmu
objektivní analýza jsem za celých 14 let své
existence neslyel. Slyel. A i pøesto, e se
mnou nìkdo nemusí souhlasit, v tomto èlánku
o objektivní rozbor dokonce pùjde. Jenom to
tak asi nebude vypadat, jeliko zde nemíním
uvádìt ádné zápory celého festivalu. Pùvodnì
jsem chtìl, nebyly ale k nalezení. A proto tedy
pøejdu rovnou k plusùm DS v Trutnovì.
Výborný kolektiv. (Teï rozhodnì vím, o èem
mluvím. Zamiloval jsem si ty spousty lidí.
Mezi nimi je napøíklad mùj soupeø z

celopraského kola Jan Cina. Ne e bych ho
mìl nìjak prokouknutého, ale je to sympaák
na první pohled a vdycky dokáe dobøe
pobavit. Dále mi pøirostl k srdci naprosto
nepøekonatelný Joná Konývka. A samozøejmì
i vechna dìvèata )
Sympatické lektorky. (K lektorkám IV.
kategorie opravdu není co dodat. Leda se
divím, e se jetì nezhroutily z toho mého
neustálého rejpání a tlachání. Jsou
obdivuhodnì tolerantní a odolné.)
Nádherné prostøedí. (Teï myslím ten
skvostný lesopark, co obklopuje SL Trutnov,
pak taky Krakonoovo námìstí a dalí pìkná

poetická místeèka, kde èlovìk mùe pøemítat o
svém textu nebo o tìch neskonalých záitcích z
dílny, ji tak pracnì pøipravovali vedoucí vech
kategorií.)
Pøíjemná atmosféra. (Dle mého názoru se tu
vichni cítí skvìle, a to i pøes tu vemi
cloumající trému a nervozitu.)
A skvìlá organizace.
Pokud nìkdo z vás nesdílí mùj názor, je to
jeho vìc a já nemám právo mu do tohoto
postupu jakkoli zasahovat, avak stejnì musím
podotknout, e se mnou nesouhlasí urèitì
jenom mrzout, kterému se nikdo nezavdìèí.

Joná
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Vzkazy z láhve

Tentokrát z láhve Podìbradka, minerální voda ochucená, citron, která byla vylovena z Úpy v sobotních pozdních veèerních hodinách.

TOBOGÁN  nezávislý vodní, podvodní, pøívodní a návodní list nedospìlých úèastníkù Dìtské scény. Vychází dennì. Redakce se na Vás a Vae pøíspìvky
tìí v 1. patøe Národního domu. ádáme zejména novì pøijedí soubory, aby nás navtívily nejpozdìji den pøed svým vystoupením.
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NA SOUTOKU
záznam z veøejné diskuse o inscenacích
souborù 1. bloku
V úvodu byl pøipomenut systém
veøejných debat. O pøedstaveních se bude hovoøit
chronologicky. Nejdøíve dostane slovo vedoucí
souboru, poté seminární tøída (která si soubor
vylosovala), pak èlen lektorského sboru a nakonec
naváe diskuse z pléna.

ivot je pes  Dìti ze Z Tøebotov
Potok první - informace vedoucí souboru V.
Makovcové
Nepoèítala jsem s delí prací, na textech E. Frynty
jsme pracovali od Vánoc, asi 5 mìsícù.
Dìtem se kníka E. Frynty Písnièky bez muziky moc
líbila a z toho jsme vyli.
Nehledali jsme hloubku, ale pracovali jsme pro radost
dìtí i svou.
Potok druhý  námìty semináøe D:
Pøedstaveníèko bylo èisounké, dìti se bavily a
uívaly si to na jeviti.
Byla uchopena dìtská pøirozenost a to je dobøe,
stejnì by si hrály, i kdyby byly samy.
Dìti byly muzikální a pohybovaly se spontánnì.
Pøekvapilo nás, e po pùlhodinovém èekání dokázaly
okamitì nasadit.
Dospìlí a dìti se bavili v jedné rovinì, hra la do
publika.
Vady jsme nali jen drobné  proè byla stylizace
holèièek v paní uèitelky tak rychle zruena? Jakou
roli hrály kostýmy? tafle s obrázky nám pøipadaly
samoúèelné.
Potok tøetí  názory lektorského sboru:
Co vedoucí udìlali dobøe:
Za prvé - pøinesli dìtem Fryntu, a to znamená
volnost.
Za druhé  1. A 2. Tøída za tak krátký èas zvládla
tolik vìcí.
Za tøetí  radost z komunikace.
Za ètvrté  rozdìlení textu podle individuality dìtí.
Tvar byl nevyhranìný, mezi pásmem poezie a
divadlem. Aranmá pùsobilo trochu televiznì. Byla
to hra na kolu? Jsou písnì pokusy o muzikálové
vstupy? Byla patrná nezkuenost dìtí  neudrely
vdy sbor, nìkteré na sebe nedovedla strhnout
dostatek pozornosti.
Klokot vody na soutoku:
Nebyla vyuita hloubka prostoru.
Výtvarné prvky zahrají jednotlivì, a pak se odloí,
zajímavìjí by byla animace vìcí do jiné polohy
(znak).
Potøebuje nonsensová poezie rámec? Pøíbìh?
(Vedoucí vysvìtlila, e pøíbìh potøebují dìti, aby se
ve tvaru cítily dobøe).
Písnièky byly z nakalivé radosti  a mì to nakazilo.
kolník nevìdìl co má dìlat a schovával se za gesta
(Vedoucí: dnes to udìlal prvnì, nevím. Plénum:
Gesta podobná tomu kolníkovi èasto dìti
odkoukávají, to je normální, vidí to kolem sebe).
Pak se u debata zaèala toèit ve velkém
kruhu a nic nového se neobjevilo.

Otesánek  Dividlo, oddíl Lidièkové,
Ostrava
Potok první  informace vedoucí souboru
M. Schmidtové
Pøedstavení vznikalo v irí skupinì na táboøe.
12dní jsme tam pracovali na pohádce a tu pak
pøevzal soubor, ve kterém je 5 dìtí z tábora.

S táborem souvisí i pouité pøírodniny, masky (chtìla
jsem zkusit kombinovat prostøedky).
Pøedlohu jsme nemìli, dìti si stanovily dùleité body
známé pohádky.
Potok druhý  námìty semináøe C
Byl to zajímavý pokus o neobvyklý jevitní tvar, ale
vytratil se pøíbìh.
Na táboøe to muselo být zajímavé, na jevitì je to
málo sdìlné, nepøelo to na diváky.
Nevíme jak to dopadlo  umøel Otesánek?
Bylo jasné, e dìti vemu, co dìlají, rozumí, ale diváci
ne.
Název asi nebyl vystihující, Otesánek to nebyl.
Vedoucí, která hrála na kytaru, byla nevhodnì
zapojena. Nedoprovázela, ale manipulovala hrou.
Potok tøetí  názory lektorského sboru
Pøedstavení je jednoznaènì urèeno pro diváka
znalého textu.
Kytara pøedstavení rytmizuje, utváøí ho.
Proè køesanská symbolika? Modlení? Svatá rodina?
Trnová koruna?
Co znamená text: Chudoba - patné znamení?
Otec ho nenael náhodnì, spí ho odèaroval.
Klokot vody na soutoku
Teï u se nehraje pro táborovou komunitu, teï to
funguje jako normální pøedstavení, proto je tøeba dát
klíè ke ètení.
Jednotlivé obrazy jsou pìkné a zajímavé, problém
je, e se dají èíst rùznì.
V dobré snaze nabídnout významy za pøíbìhem se
pøíbìh ztratil.
Pøedstavení nabízí zajímavou výzvu pracovat s tím,
co je za pøíbìhem, i to ale musí mít øád.
Obrazy pro mì byly zajímavé a mám pocit, e jsem
ten pøíbìh èetl a i mu rozumìl ( i kdy jsem nìkteré
detaily nepochopil a nerozumìl jsem konci).
Debata se hodnì toèila kolem významu
symbolù a znakù pouitých v pøedstavení a zabíhala
do detailù tak, e se nepodaøilo vechny podrobnosti
zachytit. Té se ukázalo, e velká èást seminaristù
pochopila správnì význam velkého kruhu 
symbolizoval Otesánkovu nenasytnost, chcete-li
bøicho. Význam meního kruhu zùstal nevyjasnìný.

Stalo se v Hameln  Horní-Dolní Z
Sloupnice
Potok první  informace vedoucí souboru E.
Sychrové
Do naí koly chodí 100 a z nich 15 do krouku,
pracujeme spolu tøetí rok.
Hudbu sloila moje kolegynì, která dìti i doprovází.
Vycházím z toho, e dìti by si od zaèátku do konce
pøedstavení mìly nìco proít a odnést a také nìco
sdìlit ostatním.
Pøíbìh jsem napsala sama s pouitím pøevyprávìní
pøíbìhu z knihy Slavné svìtové pohádky a kníky V.
Dyka.
Chtìla jsem, aby byl o tom, e kadý chceme mìnit
svìt, ale nepodaøí se nám to a za to nás pak stihne
spravedlivý trest.

Potok tøetí  názory lektorského sboru
Vìdí o èem to je, fungují vztahy.
Hudba a chór vytváøí situaci.
átky ano, ale jestli si s krysami neodhodili i dùleitý
výrazový prostøedek.
Proè jsou odcházející dìti imaginární?
Kde je Sedmihradsko a kde je Hameln? Na konci
jsme na to ale pøili.
V závìru bylo asi moc patosu, vyznìl jako prázdné
gesto.
Klokot vody na soutoku
Jsem vdìèný za to téma, které si nali, protoe
pohádková pøedloha je velmi toporná.
Místy se pere Dykùv jazyk se slabým jazykem
pøedlohy. Ty dvì jazykové roviny jdou proti sobì.
Píalka se ozve tøikrát? Jednou odvede krysy, potøetí
dìti  proè neodvede nikoho podruhé?
I zde se u asi z celkové únavy zaèalo sloitì
zkoumat, jak je to s píalkou a proè neodvede dìti
rovnou. Nakonec ale kdosi pøipomnìl, e Krysaø sám
rozhoduje o tom, koho odvede.
Vedení postavy Krysaøe bylo výborné.

Pohádky na dobrou noc  6. Z Jablonec
nad Nisou
Potok první  informace vedoucí souboru M.
Vaníèková
Tento potùèek nám chybìl, protoe
soubor musel brzy po svém pøedstavení odjet domù.
Potok druhý  námìty semináøe B
Dva pøíbìhy byly pøedstaveny ve spoleèném rámci
jako dva sny.
Oba pøíbìhy mají spoleèné téma  odlinost.
Potok tøetí  názory lektorského sboru
Pøedstavení mìlo zásadní potíe s hlasovou
hygienou, mluva byla celkovì patná.
Byla patrná snaha rámcovat ( pyama ), dìti vak
nesdìlovaly, chybìly postavené situace.
Práce se stromy vypadala zpoèátku zajímavì, ale
nakonec zajímavá nebyla.
Klokot vody na soutoku
Pøedstavení vycházelo nikoliv z F. Nepila, ale
z dramatizace M. Dohnálkové, bylo by sluné
z hlediska autorských práv tuto informaci uvádìt.
Základním kamenem úrazu bylo, e se dìti s textem
neztotonily, neinspiroval je, take výsledek vypadal
secvièenì. Dìti nejednaly.
Veøejná diskuse skonèila o hodinu
pozdìji, ne bylo plánovalo. Úderem desáté zaèala
ve vedlejí místnosti diskotéka, která úèastníky
debaty rozehnala. Nìkteøí pokraèovali v hovoru nad
pøedstaveními jetì pøed mìstským úøadem. Jiní
zamíøili do tepla restauraèních zaøízení. A nìkteøí
pøemýleli o tom, nakolik se nový model rozmlouvání
nad vidìním osvìdèil.
Zapsala kosatnice Iva

Potok druhý  námìty semináøe A
Semináø A u plaval ve svých postýlkách,
nebo byl znaènì unaven dopoledními debatami o
recitaèních vystoupeních, proto jej nahradili zcela
pohotovì seminaristé z pléna.
Pøedstavení vyvolalo debatu o výkladu  holèièka,
která se zachránila, byla nejménì astná, protoe
se vlastnì vùbec nezachránila. A je to vlastnì dobøe,
e dìti odely do Sedmihradska.
Hudba byla nìkdy dominantnìjí ne to, co se dìlo
na jeviti.
Musíme ocenit práci se átky.
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POVODÍ
nezávislá recenze na pøedstavení
Letoní pøehlídku pøedstavení Dìtské
scény otevøely malé dìti ze Z v Tøebotovì ve
støedních Èechách pásmem verù Emanuela
Frynty pod názvem ivot je pes aneb Copak se,
tupèe, øíká lef? A pøestoe lo o jejich první vstup
na jevitì, podaøilo se jim prezentovat Fryntovy
texty s nadhledem a s pochopením pro nonsens.
Václava Makovcová dokázala z Fryntových
Písnièek bez muziky vybrat ta èísla, která jsou
dìtem ve vìku 1.  3. tøídy blízká hlavnì orientací
na svìt zvíøat a také tak trochu na svìt koly. Ale
právì kola pøinesla komplikace: bylo sice dobøe,
e navození konkrétních situací dìtem umonilo,
aby neupadaly do tzv. kolského, ale popravdì
øeèeno
patného,
mechanického a
nezúèastnìného kolovrátkového odøíkávání. Ale
nastolené situace by si ádaly vìtí míru ujasnìní,
bohatí motivaci, pøesnìjí práci s mizanscénou,
atd.atd., zkrátka a dobøe pøesnìjí a domylenìjí
divadelní práci  ale na to ani nemohou mít dìti
v daném vìku, ani to vlastnì neumoòují a
neunesou Fryntovy nonsensové vere. Jako by
etudy, hry a cvièení, umoòující dìtem na poèátku
práce zaít a plnì pochopit situaci, vztahy,
jednání postav, které jsou ZA veri, a tedy i
s plným pochopením a sdìlnì je interpretovat,
pøeily zaèátky práce a byly zafixovány, namísto
aby zùstaly jen uvnitø výkonù dìtí jako jejich obsah
. A tak se stalo, e nìkteré situace zaènou divákovi
vrtat v hlavì  jakou funkci má v inscenaci kolník,
proè tam stále visí obraz s tematikou jediné
básnièky, jak je mínìna hra s èepicemi a co
vlastnì znamenají, co uèitelky donutí zlámat
ukazovátka, proè v urèitých scénách jako spolu
mluví... a tak dále. Zkrátka a dobøe, pouité
divadelní prostøedky naznaèují souvislosti, které
nejsou a vlastnì asi ani nemohou být dotaeny urèitì tu platí, e ménì bylo by více. Sborový
projev je technicky ménì srozumitelný ne sólové
party, ale to je konec koncù vìc dalího vývoje
souboru, chce to èas a techniku. Suma sumárum:
dobrý dojem ze zaèínajícího souboru, hlavnì
z toho, e dìti vìdìly, co øíkají a proè to øíkají, a
èinily tak s potìením.
Málo zkuený, i kdy sloený ze
starích dìtí, byl soubor následující - krouek
kolní druiny Z Mozartova ul. z Jablonce nad
Nisou (vedoucí Marcela Vaníèková) s dramatizací
dvou z Nepilových Pohádek z pekelce
- O
katanu, který se trápil a O hadovce smrduté. Toti
 dramatizace? V programu èteme recitaèní
inscenace , ale vlastnì to tak docela nebylo ani
divadlo, ani pøednes,
pøednesu chybìla
vìdomá práce s autorovým pùvodním (nutno øíci,
e velmi kvalitním) textem, divadlu chybìly situace
a vztahy. A a u to bylo divadlo èi pøednes, ze
veho nejvíc jsem postrádala vyjádøení tématu,
které je v obou pohádkách velmi výrazné, pro dìti
srozumitelné a jejich svìtu blízké. Nemyslím si
pøirozenì, e by se na autora nesmìlo sáhnout 
ale proè vlastnì to byly pohádky na dobrou noc,
proè dìti byly v pyamech, proè se pùvodní
Nepilovo telátko zmìnilo v oveèku, proè se naopak
houbaøùv synek nezmìnil v dcerku, kdy to hrála
dívenka., proè tak statická módní pøehlídka, proè
byly klobouky voleny celkem nahodile, bez vztahu
(barvou, tvarem) k houbám, jejich znakem mìly
být, proè se pøedstavitelky katanu po celou dobu
mechanicky vlnily... asi by se daly najít dalí otázky.
Ale nejdùleitìjí je, e inscenaci chybìlo vìdomí,
o èem e se vlastnì hraje. Ke kladùm vystoupení
patøily stromy, zejména smrèky, jejich vytvoøení
z tìl dìtí a textilu, i dobrá práce se sborovým
pøednesem.
Jako tøetí soubor dne se pøedstavil
oddíl Lidièkové souboru Dividlo DDM Ostrava

Mariánské Hory, který uvedl zajímavou variaci na
notoricky známou pohádku o Otesánkovi. Vedoucí
skupiny Malvína Schmidtová má zøejmé divadelní
ambice i zájem o nepopisné, neiluzivní a znakové
divadlo. Zajímavý je u scénáø inscenace, který
na nìjakých esti èi osmi øádcích uvádí jen
jednotlivá slova, která tvoøí text inscenace. Èitelné
je v první polovinì inscenace i to, co vedoucí
popisuje ve vèerejím zpravodaji, tj. fakt, e
inscenace zaèala vznikat na táboøe ze hry
s vìtvemi a dalími pøírodními prvky a motivy, co
velmi dobøe harmonuje s tím, e Otesánek je dítì
z paøezu. V této èásti inscenace je také øádka
velmi pùsobivých situací pøi práci s vìtvemi, které
tvoøí les, zajímavý je nápad s poraením stromu
(otoèení vìtve k zemi) nebo vyøezávání
Otesánka (otec rovná ruce jeho pøedstavitele do
poadovaných pozici). Pøírodní materiál je
uplatnìn i na krouku, který se posléze zmìní ve
velké kolo reprezentující Otesánkùv nenasytný
chøtán. Ale nejasná je funkce masek, nedovedu
si jasnì vysvìtlit, proè nakonec Otesánek vstoupí
to kruhu  svého chøtánu (pozøe sám sebe?), proè
nakonec dostává na hlavu cosi, co vyvolává
asociaci s trnovou korunou... Jako by zvolené
prostøedky vcelku dobøe fungovaly v jedné pùli
inscenace a v druhé jako by byl zvolen nìjaký jiný,
ale u ne pøíli jasný øád. Navíc problémem
(zejména v druhé èásti) je nejasnost vìtiny
pantomim  vím, e se odehrává scéna trhu, ale
u vìtiny aktérù nevím, koho a jakou èinnost
pøedstavují, nebo vytváøejí neurèitou, nepøesnou
posunèinu. A tak na jedné stranì pìkné momenty,
kdy se hadr v ruce maminky zmìní jejím jednáním
v dítì, nebo kdy tubu po dítìti evokuje
nekoneèná øada jmen. Ale proè se v textu objeví
chudoba  patné zmanení, jetì k tomu se
vztyèeným ukazováèkem  chtìjí mì inscenátoøi
pouèit o sociálních problémech chudých lidí? Je
pak hlad, tak charakteristický pro routa Otesánka,
v nìjaké vazbì na chudobu, znamená jednu z
jejích stránek? Ale proè by pak Otesánek pohltil
celou vesnici? Zkrátka problémem je èitelnost
znakù a symbolù  i kdy asi dìti i jejich vedoucí
vìdìly, co by chtìly sdìlit. Ale jen chtìní nestaèí,
je tøeba zvolit prostøedky, které jsou srozumitelné
i divákovi, který nebyl úèastníkem celého procesu
vzniku inscenace. Je vidìt silné úsilí o divadelní
tvar - ale mnohé zùstalo jen uvnitø souboru.
Blok pøedstavení prvního dne uzavírala
inscenace souboru Horní-Dolní ze Z Sloupnice
ve východních Èechách. Základem inscenace
Stalo se v Hameln je jedna z èetných variant
vyprávìní o krysaøi (z knihy Slavné svìtové
pohádky) doplnìná písní o Sedmihradské zemi
z Krysaøe Dykova. .Inscenátorka  zkuená Eva
Sychrová  vìdomì a promylenì pracovala se
znaky a s promìnami rekvizity  odpudivì edivé
átky
se promìòují z kostýmní souèásti
v odpadky, v náèiní na trhu, v pasti, zbranì, tyglíky
jedu, a posléze v krysy, které v pùsobivé akci na
kraji rampy konèí v øece. Tìch znakù je tu ovem
víc, dupot krys reprezentuje ukání a pleskání,
k této sloce inscenace poèítám i zøejmì dobøe
promylenou barevnost kostýmù a kostýmních
souèástí: v obleèení aktérù jsou urèující dvì
polohy  rùzné odstíny èervenì a tmavé barvy
(edá, hnìdá, tmavìmodrá), doplnìné nìkolika
bílými skvrnami. Vedle edých átkù,
reprezentujících krysy a to, co s nimi souvisí,
vèetnì kostýmu Krysaøe, nìkolik èervených kusù
textilu, pøedstavujících starostu a radní mìsta
Hameln, tedy nositele podvodu spáchaného na
Krysaøi. V inscenaci jsou vlastnì jen dvì role 
Starosta a Krysaø a k sólovým partùm patøí jetì
Vypravìèka  sólistka, odliující se od ostatních i

kostýmem (bílé aty a èerný inylkový ál). Ostatní
èlenové souboru tvoøí chór, který se promìòuje i
v kompars  obèany mìsta i v krysy,.Jinak øeèeno,
støídají se party vyprávìcí s jednotlivými sólovými
replikami. Zajímavým rysem inscenace je fakt, e
dìti, které Krysaø v závìru odvede do oné na
poèátku obdivované Sedmihradské zemì, jsou
pøítomny jen v reakcích obèanù mìsta Hameln 
a svým zpùsobem i v tom, jak s nádechem
rezignace se ona píseò zpívá v závìru. Øada
momentù byla velmi pùsobivá  poèínajíc vstupem
dìtí na scénu, nìkteré naopak byly nedotaené,
a proto nepøíli èitelné (scéna, kdy se obèané
Hameln radují z toho, e se zabavili krys  kým
v té chvíli pøesnì jsou a co znamená jejich
konání?). Nicménì  pro mne nejzajímavìjí
záitek prvního pøehlídkového dne.
Marnì pøemýlím, zda lze najít nìjaký
jednotící prvek tohoto bloku, ale nacházím spíe
kontrasty  kontrasty zámìrù a výsledkù uvnitø
v nìkterých pøedstavení, kontrasty mezi dìtmi
malými a velkými, zkuenými a nezkuenými, plnì
zúèastnìnými a vcelku mechanicky plnícími
zadaný úkol, mezi dìtmi dobøe a slabì
vybavenými, mezi vedoucími více a málo znalými
vìci. Zdánlivì bìný ivot - ten dìlá to a ten zas
ono, ale je otázka, co kromì radosti z výletu a
monosti vidìt jiné soubory úèast na celostátní
pøehlídce nabízí
tìm ménì zkueným a
ménì zaujatým pro divadelní sdìlení. Je moné,
e i ménì divadelnì zdaøilá práce mùe mít pro
zúèastnìné dìti podstatný význam - ale to se na
pøehlídce tìko rozeznává.
Dùleitý je ale jeden obecný poznatek:
jestlie pøedstupujeme pøed publikum, pøesnìji
øeèeno pøed diváky, kteøí nejsou zasvìceni do
ivota souboru, je nutné hledat takové prostøedky,
které mají diváci monost pochopit. A jestlie si
zaèneme s nìjakou symbolikou, musíme poèítat
s tím, e divák zaène v kadé malièkosti hledat
významy, které inscenátor ani nemusel mít na
mysli.
Eva Machková

KRUHY NA VODÌ
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ÈEØENÍ

OD PRAMENE K ØECE

Z dìtského diskusního klubu

aneb Z deníku vedoucího

Venku se schyluje k bouøi. Mraèna
nacucaná vodou se u u chystají vychrstnout na
zemi svùj obsah. Krve a piva laèní piráti poèínají
svùj hodokvas a nai stateèní námoøníci kunerù
Dividlo, Tøebotov, Jablonec a Sloupnice, pod
vedením kapitánek Dan Jandové a ákové,
pozvolna vplouvají do klidných vod pøístavu Na
Nivách.
Zaèíná dìtský diskusní klub:
Z Tøebotov - ivot je pes
Náladomìr pøedstavení ukazuje vysoký stupeò
sympatií na vech frontách.
Hlavními asociacemi jsou: kola, sranda, lelek,
básnièky, dìti, pøestávka, legrace, tìstí, nuda
(vzbudila spíe pøekvapení).
Postøehy: Srandovnì tancovali. Mnì se líbilo, jak
pøily uèitelky. To bylo legraèní celý. Legraèní
písnièky. Roztøítìní a rozdrobení lelci.
6. Z Jablonec nad Nisou - Pohádky na dobrou
noc
Náladomìr hercù: hrálo se skvìle, nìkdo mìl
velkou trému.
Hlavní asociace: houbaøi, houby, les, poltáø,
katan, høib, spaní, pyamo, sny, ospalost, bez
konce, postel.
Postøehy:Chybìlo trochu veselosti. Paní
vychovatelka vybrala role. Pyamo tam bylo poøád.
K tomu spaní se hodilo, k tomu celému ne. Teï
øíkali, e je to sen, a ve snu by mìli mít obleèení.
Tøeba krásný (zasnìní). Hrát v pyamu je dobrý,
pohodlný, lepí ne díny. Houby byly srandovní,
protoe mìly klobouky. Obì pohádky byly o
nìkom, komu køivdili, a pak ho vzali ho party. Jak
to, e se vem dìtem zdál stejný sen? My jako
diváci jsme ten rámec úplnì nepøeèetli.
Dividlo "Lidièkové" Ostrava - Otesánek
Náladomìr hercù: hrálo se jim velmi dobøe, ale u
to zahráli líp.
Postøehy hrajících: To nikdo nepochopí. Na táboøe
jsme se rozhodli pro formu klasické pohádky a
vedoucí urèila, e to bude Otesánek. Ten kruh je
symbol vech patných vlastností. Ona ta pohádka
nebyla úplnì Otesánek, byla o touze lidí. Hlavní
mylenkou je boj mezi pøírodou a lidma. Je to pro
dospìlé, dìti to nepochopí.
Postøehy divákù: Mnì se líbila, ale já jsem ji a
tak moc nepochopila. Já jsem to pochopila: e tu
jednu nesnìd a ona se ubránila. Kdy ji chtìl sníst,
tak ho odstrèila. Kdyby nìkdo tu pohádku neznal,
tak by to vùbec nepochopil.
Kdy dìláme divadlo, tak ho nedìláme pro sebe,
ale pro toho, kdo se na nìj dívá. Otesánek umøel
ve vlastním bøie.
HORNÍ-DOLNÍ Z Sloupnice - Stalo se v
Hameln
Náladomìr vech: dìsná únava zpùsobená
veèerem a dobou poveèeøovou.
Asociace: k zamylení, divný, pøesvìdèivé,
zvlátní, závist, hezké.
Nejpùsobivìjí momenty pøedstavení: návrat
posledního dítìte do mìsta, hledání nápadu, jak
se zbavit krys, pohoda po vyhnání krys z mìsta.
Èemu diváci nerozumìli: pouití átkù a
metaforám jimi vytvoøeným, proè jsou to potkani,
kdy je vyhnal krysaø, jak to pøesnì dopadlo.
Znaveným námoøníkùm pomalu padají
víèka a ve svých kajutách se za plouchání vln
pozvolna ukládají k zaslouenému spánku.
Dobrou noc a zítra ráno astnou plavbu!
Vodomìrka Klára
Potápka Petra

za sebe a hledat v jejich uspoøádání smysl.
Ètvrtek co ètvrtek (tento den se toti na jednu
vyuèovací hodinu scházíme) se koneèný stav
mìnil. Pokadé jsme nali nìco, co bylo potøeba
upøesnit, pøidat nebo krtnout.
A tak je to s Budeme pod drnem dodnes. Stále
v nìm hledáme, upravujeme a tápeme. Posedlí
touhou po dokonalosti si ale uvìdomujeme, e
nejdùleitìjí je to, e máme z pøedstavení radost
a hrajeme ho s nadením a snahou pøenáet nae
názory na diváky.
Klára Dvoøáková

Holky na zabití + Pavlík, ZU Semily

Divadlo Jeslièky, ZU Na Støezinì Hradec
Králové
Je zaèátek kolního roku, je nutno(?) s nìèím
pøedstoupit pøed áky, nabídnout východisko pro
práci v hodinách kolektivních i sólových. Nabízím
Velkou knihu nesmyslù od E. Leara. Dìti vybírají,
jsou nadené, pohoda, èinnost se rozvíjí... Vznikají
sólová vystoupení, etudy i kolektivní
pøedstaveníèko, pomalu pronikáme do
nesmyslového svìta, skamarádíme se s podivným
dìdeèkem Learem. Já zaèínám uvaovat o celém
pásmu, hledám tmelivo, nacházím je v úvodu
knihy: Jak milé znát pána jménem Lear, co pleskù
tøeskù sepsal u ...
Pak mne napadá, e jsem se vlastnì u dlouho
neobjevila ve svìtì dìtského divadla (moje
parketa je Wolkerùv Prostìjov, rámkùv Písek),
stávám se ambiciózní (kde se to ve mnì vzalo?)
a chci do soutìe. Ale  nestíháme, ani
soustøedìní stav nezachrání. Vybíráme tedy jen
jeden kousek  Jak se chtìl oenit Yangy Bangy
Bou  a vystupujeme (já u bez ambicí) na
regionální pøehlídce a jsme vybráni.
V Yangy Bougym jsem se hlavnì snaila, aby
se dìti neskrývaly v chóru, aby byl kadý
sólistou , i kdy mluví hromadnì, nestával se
masou. Proto zná kadý chlapec text Yangyho a
kadá dívka Lady, a kdo bude hrát, se urèuje a
na jeviti pøed diváky.
Ema Zámeèníková

Èerv Ovanoha, ZU J. tursy, Nové Mìsto
na Moravì
Èerv Ovanoha? Jandl? Budeme pod drnem? Jak?
Na zaèátku kolního roku se v meziroèníkovém
souboru ZU J. tursy v Novém Mìstì na Moravì
selo 7 mladých lidí, kteøí spolu dosud nebyli zvyklí
pracovat. Navíc dostali za pedagoga
praktikantku, kterou zatím znali jen jako jednoho
áka z dramaáku.
Co se asi tedy dìlo nìkolik prvních mìsícù?
Seznamovali jsme se, oukávali, sívali se, zvykali
si na sebe.
Ve chvíli, kdy jsme vìdìli, co mùeme jeden od
druhého oèekávat, jsme zaèali hledat téma, které
by nás spojovalo. Ale hledat sdìlnou a divadelnì
pøenosnou mylenku, ani bychom mìli pøedlohu,
bylo tìké. Tak jsme zaèali hledat text a získaly si
nás básnì Ernsta Jandla. Èetli jsme je, hráli si
s nimi, spojovali je. Byl zaèátek prosince a my jsme
vìdìli, e Jandla bychom rádi slepili do tvaru, který
by o nás vypovídal.
Nakonec jsme se rozhodli nejprve vybrat básnì,
které jsou nám nejblií, a teprve potom je skládat

Kadý rok se pokouím se svými dìtmi  áky
LDO  vytvoøit pøedstavení. Je to pro mì normální
práce. A dìkuji, e mùu dìlat, co mì dokonce i
baví. Nìkdy, jako tentokrát, se stane zvlátní
situace: dìti mì pøesvìdèí o vìci, textu, o kterém
si nemyslím, e by byl zpracovatelný dìtským
divadelním souborem. Nejlepí je, kdy se nechám
ukecat, a jen tak zpovzdálí koriguju, co a jak.
Hana Mocková

PRAMENY
JAK SE CHTÌL OENIT YANGY BANGY BOU
Na bøehu na indickém,
kde mladé dýnì jsou,
tam v hloubi lesa sám a sám
il Yangy Bangy Bou.
Dvì idle a pùl svíce
a hrnec bez poklice,
to bylo ve, co vlastnil tam,
kdy v lese bydlel sám a sám,
to bylo ve, co vlastnil tam
ten Yangy Bangy Bou,
ten Yangy Bangy Bou.
el jednou pod køachtany,
kde mladé dýnì jsou,
a ke kopeèku z kamínkù,
ten Yangy Bangy Bou.
Vtom uslyel hlas dámy
hovoøit se slípkami Vdyt to je lady z Cincingu
zde na kopeèku z kamínkù,
vdy to je lady z Cincingu!
dìl Yangy Bangy Bou,
dìl Yangy Bangy Bou.
Velká kniha nesmyslù
Edward Lear
úryvek

SLEPÉ RAMENO
Spoleèenský veèer pro recitátory
Kdo si po pøeètení názvu této veèerní
akce na stránkách informaèní broury
pøedstavoval, e pùjde o formální, intelektuálnì
ladìné setkání podmalované tichou a
melancholickou hudbou, propletené hovory o
múzách a umìní, ten se plete, a nevìøíte-li svým
uím, já tam byl a po nìjaký èas se na své ui
nebudu moci spoléhat také. V tìlocviènì SL
se konala diskotéka, kterou s nadením,
nasazením a armem sobì vlastním
organizovali studenti VD DAMU, kteøí vedli dílny
s recitátory. Akce se zúèastnili jako pozorovatelé
i mnozí vedoucí, vichni se dobøe bavili, záøili a
odpoèívali. V rytmu hudebních hitù zde úèastníci
setkání vytváøeli klipy a tanèili - zaslouený
odpoèinek.
Zdenìk Remorkér

d e n í k d ì t s k é s c é n y - Tr u t n o v - 2 0 0 2

str - 40

CO DNES A CO ZÍTRA

BUBLINA

Nedìle 16. 6.

KDY MNE TAKHLE

7.00 - 8.00 snídanì - recitátoøi
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.00 - 8.45 dílny pro recitátory
SL-2 II. kategorie
SL-3 III. kategorie
SL-4 IV. kategorie
8.30 - 12.00 dílny pro dìti ze souborù
DA ZU-1 dílna
ZU-2 dílna DB
ZU-HS dílna DC
DDM dílna DD
8.30 - 12.30 semináøe pro dospìlé
MìÚ semináø B
ZU-DT semináø C
Nivy semináø D
9.00 - 11.15 SL-A vystoupení recitátorù IV. kat.
10.00 - 11.20 2. blok vystoupení souborù
Jak se chtìl oenit Yangy Bangy Bou
Divadlo Jeslièky, stálá scéna kino
ZU Na Støezinì, Hradec Králové
Budeme pod drnem kino
Èerv Ovanoha, ZU J. tursy
Nové Mìsto na Moravì
Metoda Dr. Téra a profesora Péra ND
Holky na zabití + Pavlík, ZU Semily
11.15 - 12.30 obìd - recitátoøi
12.30 - 14.00 obìd - soubory
12.30 - 14.00
SL-A beseda lektorského sboru s recitátory
IV. kategorie a jejich doprovodem
SL-1 diskusní klub pro doprovod recitátorù II. a III. kat.
+ semináø A
SL-2 dílna pro recitátory II. kat.
SL-3 dílna pro recitátory III. kat.
14.30 - 15.50 2. blok vystoupení souborù
Jak se chtìl oenit Yangy Bangy Bou
Divadlo Jeslièky, stálá scéna kino
ZU Na Støezinì, Hradec Králové
Budeme pod drnem kino
Èerv Ovanoha, ZU J. tursy
Nové Mìsto na Moravì
Metoda Dr. Téra a profesora Péra ND
Holky na zabití + Pavlík, ZU Semily
17.00 - 18.00 MìÚ diskusní klub pro seminaristy
17.30 - 18.00 ND-S diskuse lektorského sboru s vedoucími
souborù
17.30 - 18.30 Nivy dìtský diskusní klub
18.30 - 19.45 veèeøe - soubory
20.00 - 21.00 Nivy dìtský diskusní klub
20.00 - 21.00 MìÚ veøejná diskuse o inscenacích 2. bloku
21.15 ND veèerní pøedstavení
Útìk do Egypta pøes Království èeské
Divadlo Dagmar Karlovy Vary

POIMRÁ

,

PROHLÁSÍM,
ES BYLA NEJLEPÍ

! ! !

Pondìlí 17. 6.
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.30 - 12.00 dílny pro dìti ze souborù
= dílna DA
ZU-1
= dílna DB
ZU-2
= dílna DC
ZU-HS
= dílna DD
DDM
8.30 - 12.00 semináøe pro dospìlé
= semináø A ZU
= semináø B MìÚ
= semináø CZU-DT
= semináø DNivy
9.00 - 11.10 3. blok vystoupení souborù
Urèitì jste o nìm slyeli
ND
ZU Jindøichùv Hradec
Ètvrté pøikázání
kino
aneb obrazy z dìtství
Lannovka, DDM Èeské Budìjovice
Naslouchej
ND
HOP, ZU Ostrov
11.30 - 13.00 obìd - soubory
13.30 - 15.40 3. blok vystoupení souborù
Urèitì jste o nìm slyeli
ND
ZU Jindøichùv Hradec
Ètvrté pøikázání
aneb obrazy z dìtství kino
Lannovka, DDM Èeské Budìjovice

Inspiruje Vás dáma na fotce? Myslíte si, e víte, co zrovna øíká? Doplòte bublinu a doneste nám ji do
redakce! Nejvtipnìjí text bude v zítøejím vydání zveøejnìn.
Naslouchej
ND
HOP, ZU Ostrov
16.00 - 17.00 diskusní klub
pro seminaristy
MìÚ
16.30 - 17.00 diskuse
lektorského sboru s vedoucími
souborù
ND-S
16.30 - 18.30 dìtský diskusní klub
Nivy
17.15 - 18.30 veøejná diskuse
o inscenacích 3. bloku MìÚ
18.30 - 19.45 veèeøe - soubory
20.00 - 22.15 veèerní pøedstavení
Drak
ND
Divadlo Jeslièky, stálá scéna
ZU Na Støezinì, Hradec Králové
SL
ND
ZU
Nivy
kino
MìÚ

Støední lesnická kola
Národní dùm
Základní umìlecká kola
Kulturní dùm Nivy
kino Vesmír
Mìstský úøad

PLIVANEC NAKONEC

VYSVÌTLIVKY:

Redakce se pokornì omlouvá
Machalíkové, e si ji spletla s Herdovou a
Herdové, e si ji spletla s Machalíkovou. To my
ne, to otek!
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V O D A N A M LÝ N
Kde vidíte hranici mezi recitaèním
vystoupením a divadelním pøedstavením?
Jsem ráda, e dneska u se od
takového pøísného dìlení upustilo. Pamatuji se na
dobu, kdy vedoucí souborù si opravdu lámali hlavu
s tím, do jakého uplíku patøí. V divadle i recitaci
by mìlo jít hlavnì o kvalitu øeèi a o to, jestli má
nìjaké poselství pro nás posluchaèe nebo diváky.
Aby to nebylo mnoho povyku pro nic.
Eva Sychrová

To je pøesnì to, èemu za dlouhou dobu
svého zájmu o divadlo hrané dìtmi ve zdrcující
vìtinì pøípadù vùbec nerozumím.
Anonym
Hledání této hranice mì nevzruuje.
Jana Køenková
Tak nìkde v
(tam, kde se setkávají
),
take nìkde uprostøed.
Josef Brùèek

d e n í k d ì t s k é s c é n y - Tr u t n o v - 2 0 0 2

str - 42

BYSTØINY A PEØEJE
Diskusní dílny recitátorù 4. Kategorie
I dnes se postupovalo osvìdèeným
modelem, v nìm se ve 3 rozích auly lesnické
koly vytvoøily na sobì nezávisle zurèící tøi
studnice moudrosti a zkueností (dvojice lektorù),
a kolem nich se nakupilo více èi ménì íznivcù,
laènících po kapkách ivé vody. A protoe tìmito
íznivci nebyli ádní nekòubové, ale recitátoøi 4.
kategorie, èili mladé dámy a mladí pánové, zmìnila
se brzy celá aula v klokotající, bublající a hømící
veletok.
Ze vech  z lektorù, z recitátorù i
z posluchaèù - tryskala radost z dopoledních
výkonù. Lektoøi tak èasto velmi oceòovali
dovednosti i schopnosti pøednést text, zaujmout
posluchaèe a dret jejich pozornost na uzdì,
vytvoøit skuteènì vtipnou etudu (Kdyby to vidìl
Novotný s tím jeho toporným humorem!), mít
jasné stanovisko k tomu, co sdìlujeme, práci
s dynamikou, vìdomí kontextu (Nestaèí mít jen
odnìkud získaný úryvek. Jdìte po pùvodním textu
a pøeètìte si ho. On toti mùe být o nìèem úplnì
jiném, ne si na základì úryvku z èítanky
myslíte.). A zároveò právì na to mnohdy
upozoròují jako na vìc chybìjící v tom èi onom
výkonu. Vude vládne pohoda a porozumìní, by
nìkdy nìkteré slovo troku zabolí... ale svou kùi
na trh neseme pøece dobrovolnì a to nás na tom
taky baví, ne?!?
Potápka petra

a jak uvaují.
Máte pocit, e vechny 3 dny mìly nìco
spoleèného? Tøeba to, e se vybírají stejné
druhy textù nebo se objevují stejné problémy
atd.?
Libor: Vidíte, a to je zrovna to, co je pøekvapivé e se tu nic takového neobjevilo. Aspoò já v tom
necítím nikde ádnou takovou trendovou
záleitost. Od tìch nejmeních po nejvìtí,
vechno bylo pestré dramaturgicky a vlastnì se
tam neobjevovaly pøíli èasto se opakující texty.
Snad na zaèátku  u 2. kategorie  jsme mìli pocit,
e je tam pøemíra prózy, ale vlastnì pak to byla
spí náhoda losu, protoe první dvì tøetiny byly
víc prozaické, ale ta dalí verovaná. Take se
ukázalo, e ono to jak taky docela vyrovnané.
Take já si myslím, e je nìjaké pøekvapení v tom,
e se tady najednou neobjevují ty texty, které se
v minulosti velmi èasto vracely - vìtinou velmi
nevhodné texty pro takové vìkové kategorie.
Take se pøece cosi povedlo, protoe se je snad
podaøilo vymýtit a nìjaké poznání je na postupu,
take je to vechno daleko pestøejí. Je vidìt, e
jejich rodièe a pedagogové vìnují daleko vìtí péèi
dramaturgii a nesahají jen tak po tom, co nìkde
slyeli. Je tam daleko více toho hledání.
Lenka: Nemùu ne souhlasit.
Máte nìco, co byste recitátorùm rádi
vzkázali?
Libor: Buïte sví. Buïte sami sebou, øíkejte nám o
sobì!
Lenka: Hledejte dál a hlavnì se toho drte a
pokraèujte dál!
Máte rádi vodu? Jakou a proè?
Lenka: Já vodu miluju. Voda je mùj ivel. Na
koupání, na pití, jakkoliv. Jsem v ní jako doma!
Libor: Ne, e bych mìl vùèi vodì nìjaký zásadnì
odtaitý vztah, ale nevyhledávám ji.

Nìkterým interpretùm bylo vytknuto, e se jetì
nenauèili pracovat s reakcemi divákù, pøedevím
se smíchem. Diskutována byla i situace, kdy
interpret uvedl název a jméno autora na závìr
svého vystoupení, pøítomní se shodli, e aèkoliv
název nese jisté poselství a je jistì peèlivì vybírán
autorem, mùe se zámìr odloit jej na závìr
výstupu nìkdy vyplatit. Na hodnocení nìkterých
vystoupení VI. kategorie se pøítomní nedokázali
zcela shodnout, ale shodu nali v pøesvìdèení, e
i to je v poøádku, protoe vnímání kadého z nás
je odliné.
Diskuse byla ukonèena kvapnì a
vichni se neorganizovanì rozbìhli smìrem ke
kinu Vesmír, kde pokraèoval dalí program Dìtské
scény.
Zdenìk Remorkér

KRUHY NA VODÌ

BYSTØINY A PEØEJE
Diskusní klub pro doprovod recitátorù III.
a IV. kategorie

Z TÙNÍ A HLUBIN
Libor Vacek a Lenka Kaièková
Jaká byla podle vás letos úroveò 4.
kategorie?
Lenka: Já nemám tolik srovnání s jinými lety, ale
mnì se moc líbila. Zdá se mi,e tu byla spousta
zajímavých textù, zajímavì udìlaných a hlavnì
spousta textù, které se potkali s tìmi lidmi.
Málokdy to lo proti sobì.
Libor: Já jsem na DS po spoustì let, take se mi
taky obtínì srovnává, nicménì mám srovnání
s tìmi, kteøí jsou o malinko starí, a mám pocit,
e úroveò byla velmi sluná. Vìtina úèastníkù
mìla zajímavé texty, zajímavý pøednes, a hlavnì
se snaili o nìjakou svoji výpovìï, o svoje sdìlení
toho textu, a to je ze veho nejdùleitìjí. Take
já jsem spokojený.
Pokud byste se mìli zamyslet nad celými 3
dny recitaèní pøehlídky, pøekvapilo vás nìco?
Libor: Ono to není a tak pøekvapení  já jsem to
tak trochu oèekával. Myslím si, e celkovì úroveò
vech kategorií byla velmi vysoká a vyrovnaná.
Lenka: Trochu jsem se bála toho maratónu, e
budu 3 dny sedìt a poslouchat recitátory, a
pøekvapilo mì, e to bylo v pohodì. Urèitì díky
tomu, e úroveò byla velmi vysoká. Pøekvapilo mì,
e to vlastnì nebyla a taková práce. Mnohdy to
bylo pøímo potìující slyet, co si recitátoøi myslí

V místnosti se døevìným stropem
v budovì SL se selo s Martinou Longinovou
tentokrát jen est osob, pìt dam a redaktor DS.
Dùvodem k tak malé úèasti mohlo být (jak pravila
Martina) to, e jsou vichni pøedebatováni.
V naem úzkém kruhu se ale seli samí skalní,
vichni mìli poznámky k jednotlivým výstupùm, a
to zpùsobilo, e celý rozbor mìl spád a byl velmi
zajímavý. Vracet se k rozborùm jednotlivých
výstupù, textù a k hodnocení interpretù by asi
nebylo pøíli funkèní, a tak se opìt zamìøím jen
na nìkteré výroky, postøehy a nejèastìji zmiòovaná
témata.
Pøednì se hovoøilo o tom, e hranice
dìtského vìku se posouvá ní a e vìtina
interpretù IV. kategorie (s výjimkou dvou a tøí)
byla schopna sdìlovat své mylenky a názory
velmi dobøe, objevoval se pomìrnì malý poèet
chyb, vystoupení byla hodnocena jako vyzrálá a
na vysoké úrovni. V kladném slova smyslu byl
vyzdvien fakt, e nìkteøí interpreti mìnili na
poslední chvíli text, a tak prokazovali, e jsou
schopni zváit, který z pøipravených textù se jim
bude v danou chvíli lépe øíkat. Také se v této
souvislosti hovoøilo o tom, e doporuèení krajských
lektorských sborù o výbìru textu pro Dìtskou
scénu v Trutnovì jsou jen doporuèení, která musí
interpret se svým vedoucím zváit. Jen ve zcela
výjimeèných pøípadech se hovoøilo o
problematickém dramaturgickém výbìru, ale
èastìji diskutující doporuèovali zkrácení nìkterých
obsáhlejích textù. Velmi zajímavý byl postøeh, e
velmi úèinným nástrojem pro rozpoznání
pravdivosti sdìlení je vést interprety k tomu, aby
své texty pøednáeli pøed svými vrstevníky, jejich
reakce jsou velmi hodnotnou zpìtnou vazbou.
pondìlí - 17. èervna 2002 -
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BYSTØINY A PEØEJE
Dílna pro sólové recitátory II. kategorie
s Karolínou Kalinovou a Evou Nìmeckou
Pro dìti a lektorky setkání od pátku
celkem páté, pro mne první. Na prvních setkáních
bylo 26 úèastníkù, dnes ráno 12 a na poslední
odpolední u jen 7. Taková malá daò za odjezdy.
Velké balicí papíry s rozpracovanými
obrázky na podlaze nasvìdèovaly tomu, e jsem
pøila do rozdìlané práce. Zaèalo mì to zajímat.
Zalezla jsem do koutku a èekala jsem , kdy to
zaène.
Dìti sedìly u svých archù papíru a
tázavì hledìly na Karolínu a Evu. Ticho prolomila
Eva:  Chtìli byste se Esty na nìco zeptat? Dìti
chtìly a já jsem pochopila, e jsem se ocitla nìkde
uprostøed strukturovaného dramatu.
O Estì jsem se dovìdìla od dìtí mnoho
zajímavého  e je èernoka, jak vypadá její
vesnice, s èím si hraje, jaké pøedmìty jsou pro ni
dùleité... Na mnoho vìcí se ptala Esta sama (
prostøednictvím Karolíny v roli) a tak jsem zjistila
i mnohé pozoruhodnosti o naí civilizaci ( proè
nosíme paruky, co je karneval, co je soutì).
Pak si kadá ze tøí skupinek vybrala
jednu vìc, která je pro Estu dùleitá a
pantomimicky ji pøedvedla, ostatní hádali, o jakou
vìc jde.
Dalím krokem bylo v plné rolové høe
ukázat, co by se stalo, kdyby Esta o svoji dùleitou
vìc pøila a co by to pro ni znamenalo.
Nakonec Esta dostala od dìtí dárky na
památku, rozlouèila se a odjela zpìt do Afriky.
Dílna byla zavrena rychlou závìreènou
improvizaèní hrou.
Dìti se rozlouèily s lektorkami a mnì zbyla trocha
èasu na nìkolik otázek. Zde jsou.
Jak se vám s dìtmi z II. kategorie recitátorù
pracovalo?
Eva:
Mnì dobøe. Dìti byly otevøené, bylo
vidìt, e dìlají vìci s chutí.
Karolína: Souhlasím. Nepøíjemné bylo, e nae
dìti recitovaly první a nìkteré z nich hned
odjídìly.
Vstoupila jsem a do závìreèné fáze dramatu
o Estì. O co vechno jsem pøila?
Karolína: Zaèínali jsme africkou hudbou. Dìti se
snaily do ní vcítit, hýbat se podle ní a
pøedstavovaly si, jak vypadají lidé, kteøí na ni tanèí.
Eva:
Pak cestovatel ( já v roli) vyprávìl dìtem
o holèièce Estì, kterou potkal na svých cestách
v Africe a která napsala dìtem dopis. Pak dìti
navtívila sama Esta a dìti se jí mohly zeptat na
cokoli.
Karolína: Jetì jsme zapomnìly na rituál pøijetí
mezi dospìlé. Kadý si vymyslel své druhé jméno,
pøi rituálu ho poeptal Estì a ta mu jako symbol
pøijetí mezi dospìlé dala korálky. Podle barev
korálkù se pak dìti rozdìlily do skupin na malování
Estina svìta. Dál u to znáte.
Jak jste si formulovaly cíl tohoto dramatu?
Karolína: Dozvìdìt se o jiné kultuøe a vít se do
tìch lidí.
Eva:
Dìtský svìt na jiném místì nám pøipadal
hodnì atraktivní.
Co dalího jste v dílnì dìtem nabídly?
Nedìla byla s Estou, pøedcházely jí seznamovací
hry, hlasová rozcvièka pøed vystoupením, hry a
improvizace seznamující s technikami, které jsme
pak chtìly pouít v Estì.
Èím vás dìti pøekvapily?
Eva i Karolína: Tím, e byly hodné. Vysokou úrovní
jejich recitaèních výkonù.

Co si odvezete ve své pamìti domù?
Eva: Oblièeje dìtí, které tu s námi zùstaly nejdéle.
Karolína: Jejich nadení. A také otázku, jak je
brzdit v okamicích, kdy u chtìjí pracovat a my
jim potøebujeme jetì nìco øíct.
Jakou máte rády vodu?
Karolína: Moøe. Vlny, sluníèko, potápìní.
Eva: Èistou. Je krásná, jsem Vodnáø.
Zaznamenala kosatnice Iva

Dílna DA pro dìti ze souborù  taneèní
sál ZU
Lektorkou dílny nazvané Divadelní
improvizace je Hana imonová, studentka katedry
VD DAMU, èlenka skupiny PRA.L.I.NY. Na její
dílnu se v nedìli pøihlásilo 11 dívek, vechny ve
vìku 10  12 let. Úvodní èást byla vìnována práci
s prostorem, rytmem a pohybem. Rytmická cvièení
se støídala s hrou na stroj vyrábìjící lízátka,
ponoky apod. Po zahøívacím kole zaèaly první
jednoduché improvizace, jejich spoutìcím
momentem bylo tìlové napìtí a postoj jednotlivých
protagonistù, zaèínaly ze tronza a ve tronzu opìt
konèily. Následovala cvièení zápas, duet,
dabovaná atd., jejich nároky na pozornost a
partnerské cítìní se postupnì zvyovaly. Moc
pìkné cvièení (nazvané brankáø) spoèívalo
v tom, e k vybrané osobì pøicházeli v rychlém
sledu jednotliví èlenové skupiny a vedli s ní krátké
dialogy, které na sebe nijak nenavazovaly.
Lektorka dívky pomìrnì èasto v jejich
høe zastavovala a upozoròovala je na chyby a
dùleité momenty, které svou podstatou brání
úspìnì rozvíjet improvizace. Mezi nejèastìjí
pøipomínky a postøehy patøily ty, je zdùrazòovaly
dùslednou práci s imaginární rekvizitou,
partnerské cítìní, pøipravenost okamitì reagovat
na nové (tøeba jen nepatrné) podnìty, aktivní
tìitì, práci s gestem atd. Dìvèata se chtìla pøed
etudou nìkolikrát domlouvat, co jim bylo okamitì
znemonìno. Zásadnì se aktéøi jednotlivých
improvizovaných výstupù museli vzdát klié i
zavedených postupù a mnoho cvièení pracovalo
s rùznými druhy asociací. Jak po celou dobu
zdùrazòovala lektorka, lo jen o jakousi
ochutnávku a nahlédnutí do zpracovaného a
promyleného systému. Vechny zde pøítomné
dívky byly vybavené základními divadelními
dovednostmi, kultivované a spontánní, co se
projevovalo po celé dopoledne, a to zejména
v úvodních zahøívacích cvièeních, jejich pravidla
jim nebyla neznámá. Jenom je koda, e ty samé
dívky nemohou v zapoèaté práci pokraèovat i druhý
den a proniknout o kousek dál do tajù improvizace.
Vìtina z nich toti dnes odjídí domù.
Po skonèení dílny jsem se osmìlil (my
redaktoøi jsme ponìkud stydliví) a zeptal jsem se
Hanky imonové na to, jak se k improvizaci dostala.

Hanka: Jsem èlenkou skupiny PRA.L.I.NY
(Praské Ligy Improvizací Nyní), která se zabývá
divadelní improvizací. Toto hnutí se k nám doslalo
z francouzsky mluvících zemí, kde vzniklo asi pøed
dvaceti pìti lety. Tam se dnes poøádají celostátní
turnaje na profesionální i amatérské úrovni.
Turnaje mají pevná (hokejová) pravidla, je na nich
pøítomen rozhodèí, který píská fauly a dbá nad
dodrováním pravidel. Jednotlivé týmy (sloené
u nás ze ètyø hráèù, ve Francii jde o týmy
estièlenné) se mezi sebou utkávají ve dvou a
tøíminutových soubojích, které mají rùzná pravidla.
Nai diváci (dnes ji kamarádi naich kamarádù)
napíí na zaèátku témata, která se postupnì losují
a stávají se tématy jednotlivých soubojù. Soutìí
se
v rùzných
kategoriích:
dabovaná,
s vypravìèem, s pøedmìtem, prskavka, diapozitivy
atd. Jde o systém pravidel, která jsou pro zájemce
k sehnání na internetové adrese www.praliny.cz.
Vznikají tak improvizované výstupy, jejich cílem
je pobavit diváka. Rozhodnì se zde neøeí nìjaká
hluboká témata, ale jde mj. o rozvíjení spontánních
reakcí. Tato cvièení jsou vhodná pro rychlé
vybavení divadelními dovednostmi - jako gradace,
temporytmus atd. Za zmínku stojí, e lektorka dílny
pro dospìlé seminaristy Sandra Tittoni patøí do
skupiny Lipho-Marseille, která se v tomto smìru
zabývá improvizací.
Zdenìk Remorkér

semináø Vyprávìt divadlem
Právì jsem se chystala zaklepat na
dveøe s nápisem Trdýlko na ZU, kdy v tu chvíli
se otevøely a v ústrety mi vyel mladý a sympatický
mu. Jdete dovnitø? Teï je ta pravá chvíle 
vstupte!
Poslechla jsem pokynu, vstoupila  a
zpùsobila ok v tváøích pøítomných seminaristù i
lektora samého. Pochopila jsem, e jsem se zøejmì
stala souèástí etudy, jejím tématem bylo
probouzení, jak mi dolo o nìco pozdìji.
I kdy by se tak mohlo zdát, není tenhle
semináø o ádných schválnostech. Jeho jedenáct
seminaristù se spolu s lektorem Václavem
Klemensem pustilo do pokusu pøevyprávìt alespoò
fragment Werichovy pohádky O lakomé Barce, a
to prostøednictvím divadla, jeho moností,
zákonitostí a postupù. Dnení dopoledne tedy trávili
rozebíráním svých ètenáøských záitkù a kladením
si nejrùznìjích otázek. Dokáeme pøevyprávìt
pøíbìh? Co nás na nìm baví? A baví nás vùbec?
Co je to nadhled? Je nìco, vyprávìné humorem,
schopné nadhledu? Je to laskavý humor?Je moné
tenhle humor pøi inscenování opustit? Je chudoba
kladnou vlastností? Jsou tyhle postavy realistické?
Je tam vùbec nìjaká kladná postava?!?...
Fontána otázek a tok odpovìdí, které
proudily mezi seminaristy, mì nenechaly ani na
chvíli na pochybách, e vyprávìt divadlem lze a
v tomhle semináøi se to urèitì podaøí.
Potápka Petra
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Z TÙNÍ A HLUBIN
Václav Klemens

Máte rád vodu?
Ano. Mám rád jakoukoliv vodu, s výjimkou té, která
mi teèe do bot.
Jste zkueným lektorem rùzných semináøù.
Byl jste u nìkdy na DS?
Kdysi jsem byl jako porotce v Ústí nad Orlicí a
jednou jsem tam i vedl semináø. Tady v Trutnovì
jsem poprvé.
V èem je pro vás osobnì zajímavá práce
lektora na takovýchto semináøích?
Rozhodnì mì takhle práce obohacuje, a to
setkáváním s lidmi, kteøí divadlo dìlají ze svého
zájmu, ze své potøeby, co u profesionálního
divadla není vdycky. Navíc je to inspirace,
zopakování a pøipomenutí vìcí, které jsou zdánlivì
samozøejmé, ale èlovìk na nì zapomíná.
Co pokládáte za nejdùleitìjí pro dìtské
divadlo?
Z mého pohledu je to asi radost ze hry, která je
tvoøivá a dùleitìjí ne vechny ty otázky
kompozice, struktury, tematizování atd.
Nejdùleitìjí je, kdy se podaøí rozpoutat a uvolnit
hravost a fantazii hercù i divákù.
Udìlalo vám v poslední dobì nìco radost?
Kdy pøemýlím nad tím tady a teï, tak rozhodnì
pøelíbezné mìsteèko Trutnov. Kdykoliv mám èas,
procházím a objevuju jeho zákoutí a zkratky. A
pak taky moji seminaristi, s nimi se nám podaøilo
pomìrnì rychle otevøít oboustrannì pøíjemnou
komunikaci.
Stanovil jste si ve svém semináøi Vyprávìt
divadlem nìjaký cíl, kterého chcete
dosáhnout?
Domluvili jsme se, e cílem nebude nìjaký návod,
jak dìlat divadlo. Byl bych rád, kdyby si odsud
odnesli schopnost ptát se a klást otázky.
Tak a se vám to podaøí!
Potápka petra

PRAMENY
JAK SE PEDRO DOSTAL DO NEBE A Z NEBE
URÈITÌ JSTE O NÌM SLYELI. O Pedrovi. Pedro
Urdemalas se jmenoval a byl to zlodìj a roák a vindlíø
a prýmaø, jaký se jen tak v Americe nenarodí. Taky se
narodil v Mexiku.
Jene na stará kolena se pøestìhoval do Texasu. Moc se
mu tam zalíbilo, protoe tu nael víc ulpasù ne doma,
kde u ho vichni znali. A tak si v Texasu vesele il a pil,
hrál falenì karty a tahal lidem z kapes vechno, co tam
mìlo zùstat.
Jak povídám, pøiel sem na stará kolena. I hlavu mìl u
holou jako koleno. Proto nosil sombrero a nesundal ho,
ani kdy pøiel èas a musel upem do pekla.
Ale nebyl by to Pedro, kdyby èerty neoidil. Jo, u je to
tak, Pedro jim vzal roha a hnal se po schodech rovnou
pøed nebeskou bránu. A hned na ni zabuil.
Kdo je to? zabruèel svatý Petr, kdy slyel bouchání.
To jsem já, Pedro, tvùj jmenovec.
Jaký Pedro? chtìl vìdìt svatý Petr.
Pedro Urdemalas.
Uka pas. Kde jsi se narodil?
Takhle se svatý Petr vyptával, protoe byl nìco jako
nebeský celník. Bez pasu a bez øádného zapsání nikoho
pøes tu hranici, co dìlí zemi od nebe, prostì nepustil.
Pas jsem ztratil, vymlouval se Pedro. Ale narodil jsem
se, to pøísahám! Narodil jsem se v jednom údolí mezi
dvìma kopci.
Jak se jmenovalo to údolí? vyetøoval svatý Petr.
To nevím. Kadý mu øíkal jinak. Ale rostly tam melouny
a fazole a tráva pro krávy a oves pro konì a kukuøice pro
prasata. Uprostøed tekla øeka a ryb v ní bylo tolik, e do
sebe trkaly jako berani. Kdy pøily detì, vechno se
zelenalo. A kdy pøilo sucho, zem byla hnìdá a
rozpukaná jako moje sombrero.
Co mi to tu vykládá? rozzlobil se svatý Petr. Co je mi
do melounù a do fazolí a do trávy pro krávy? Èlovìèe, já
jsem svatý duch! Já se ivím vánkem nebeským a piju
rosu z obláèkù. Jestli mi pøesnì nepoví, kde jsi se narodil
a kdy to bylo na den a hodinu, tak ti nemùu vystavit pas.
A bez pasu jsi pro mì nikdo! Takové je boí naøízení.
To u je tak dávno, e se nepamatuju, stìoval si Pedro.
Byl jsem úplný mrnì, kdy jsem se narodil.
Tvoje chyba, øekl pøísnì svatý Petr. Bez papírù do nebe
nesmí a basta.
Mìj slitování, kdy jsme oba Petrovì, adonil Pedro.
Tak mi aspoò to nebe skulinkou uka, a mùu v Texasu
vem høíníkùm vykládat, o co pøijdou. Nech mì jen
troinku nakouknout.
Svatý Petr byl bruèoun, ale dobrák. Huboval, ale na
docela malou kvírku bránu pootevøel. A Pedro, místo
aby se podíval, strèil do té kvíry prst.
Konec. Zavíráme! øekl svatý Petr.
A Pedro zajeèel: Auvajs! Pøiskøípne mi prst!
Svatý Petr nikdy nikomu ze zlé vùle neublíil. Tak i teï si
jenom povzdychl a otevøel bránu víc.
Jene Pedro, místo aby prstem ucukl, vrazil do kvíry
celou ruku. Petr chtìl bránu pøibouchnout a Pedro znovu
zajeèel: Moje ruka! Zmrzaèí mi celou ruku!
Zmrzaèit nìkomu ruku, to by si svatý Petr nevzal na
svìdomí. Proto otevøel vrata jetì víc.
A Pedro, místo aby pracku vytáhl, chòapne druhou rukou
po svém sombreru a hodí klobouk do nebe. Sombrero
se kutálelo po obláèku.
Mùj klobouk! Já jsem ale smolaø! Vítr mi vzal z hlavy
moje jediný sombrero! Jak teï mùu jít do pekla? Na
hlavì nemám ani vlas, a ty ví, jmenovèe, jaká v pekle
zuøí výheò! A na zem zpátky taky nemùu. Ví, jak touhle
dobou v Texasu praí slunce?
Svatý Petr taky neudìlal bez klobouku krok, protoe mìl
taky hlavu jako koleno. A tak mìl pochopení. Utøel si z
èela pot a otevøel bránu docela.
Skoè si pro to sombrero! Ale a jsi hned zpátky! povídá.
Pedro se rozbìhl za kloboukem a Petr se za chvíli podíval
do slunce. Slunce mìl toti místo hodin.
Tak zjistil, e ten roák je pryè u nìjak moc dlouho.
Ubìhlo tøicet minut, pak tøicet hodin a nakonec tøicet dní.
A Pedro se poøád nevracel.
Jinak lo v nebi vechno normálnì.
A jednou se jeden andìl rozplakal a v pláèi letìl za
Pánembohem.
Pane, nìkdo mi ve spaní vykubl z køídla brko! stìoval
si. Máme tady nìkde zlodìje.
Co to praví?! rozzlobil se Pánbùh. Zlodìj na tomto
svatém místì! To bych mìl pìknou reputaci, kdyby tì
nìkdo slyel! Ká! Ká! Le si brnkat na harfu a na brko
zapomeò! Koukej, vyfouknu ti pìkný obláèek, abys mìl
poltáøek pod kolena, a se bude modlit.
Tak andìl odletìl s poltáøkem, ale spokojený nebyl. A

pøítí den sletìl pøed nebeský trùn dalí andìl. Klepal se
studem, a vechno, co mìl, si pøikrýval rukama.
Jak to vypadá zhrozil se Pánbùh. Kde má svou øízu?
Jak mùe bìhat po nebi nahatý jako kuøe?
Nìkdo mi ji ve spaní stáhl! naøíkal andìl.
Nìkde tu máme nestydu a zlodìje!
Co to praví? rozzlobil se Pánbùh. U ani slovo - a
hned se oblékni!
Nato Pánbùh vyfoukl tomu andìlovi z obláèku nebeskou
øízu a poslal ho na hodinu modlení.
Kdy tøetí den pøiletìl zase jiný andìl s pláèem, nepustil
ho u Pánbùh radi ani ke slovu. Rovnou se sebral a
cupital za svatým Petrem.
Petøe! zaèal pøísnì. Koho jsi to pustil v poslední dobì
do nebe? Øádí nám tu nìjaký poberta a nestyda k tomu.
Svatý Petr se duoval, e nikdo bez pasu a bez øádného
osvìdèení bránou neproel. Ale pak se zarazil.
Vlastnì jednomu se k nám zakutálel klobouk, povídá.
Pustil jsem ho pro nìj, ale jetì se nevrátil.
Jak se jmenoval ten høíník? chtìl vìdìt Pánbùh.
Pedro, rozpomínal se svatý Petr. Pedro Urdemalas.
Pedro Urdemálas! chytil se za hlavu Pánbùh.
Jo, na to nemusel být ani Vevìdoucí, aby vìdìl, co je
Pedro za vindlíøe a izuòka a idila a prýmaøe.
Pedro Urdemalas! zalkali andìlé a dreli si øízy tìsnì u
tìla.
Za ním! závelel Pánbùh. Musíme ho najít a okamitì
vyhodit!
Andìlé se rozletìli po nebi a nakukovali pod kadý
obláèek. To bylo nìjakého lítání! Ale kadý se vrátil, celý
ulítaný, z køídel mu kapal pot, a Pedro nikde. Jako kdyby
se propadl.
e on se propadl do sklepa! napadlo svatého Petra.
Do sklepa! vylekal se Pánbùh. Do mého sklepa, kde
mám ty nejlepí sudy s nebeskou manou!
Ale tu ádný smrtelník jetì neokusil, chlácholil ho svatý
Petr.
Právì proto! naøíkal Pánbùh jetì víc. Takovou
nebeskou koøalièku kdyby jen jednou ochutnali, tak nám
ti høíníci z Texasu vezmou bránu útokem! Ká! Ká!
Vichni do sklepa!
Andìlé se spustili ipkou rovnou do nebeského sklepa.
Vechno tam prohledali, kadou skulinu a pavuèinu
vysmejèili, ale Pedro nikde.
Kdy s tou smutnou novinou pøiletìli za Pánembohem,
nezbylo, ne aby se zamyslel.
U to mám! povídá za chvíli. Kde je Gabriel?
Gabriel byl archandìl a mezi cherubíny vyhláený silák.
Zde stojím, pane! ohlásil se.
Gabrieli, sletí na zem. Namíøí si to do Texasu a
pøitáhne mi sem za flígr prvního Texasana, na kterého
kápne!
Gabriel pøipail køídla a spustil se z nebe jako kámen,
zaplachtil nad texaskou plání a uvidìl kovboje na koni,
jak objídí stádo krav a pøitom brnká na kytaru a
prozpìvuje si. Hned ho popadl za límec a stoupá s ním
vzhùru, a do nebe.
Posaï se, pøivítal ho Pánbùh.
Texasan se usadí za zlatou bránou na oblaènou idli a
kouká, nièemu nerozumí, a pøipadá si jako v nebi.
Vidím, e má kytaru, usmál se Pánbùh. Umí Jó,
tøenì zrály?
Jasnì, povídá ten honák. To zná v Texasu kadý dítì.
Tak zahraj a zazpívej! øekl Pánbùh.
Texasan si pooupnut klobouk do èela a uhodil do strun.
Jó, tøenì zrály, sladký tøenì zrály, spustil - a pøestal.
Tak pokraèuj. Proè nehraje? zamraèil se Pánbùh.
Vyschlo mi v krku, povídá Texasan. Nebyl by tu lok
nìèeho ostøejího?
Pánbùh se zamraèil jetì víc, ale pak podal honákovi
pùllitr rosy. Byla to rosa nasbíraná z hvìzd, a kdy ji
Texasan vypil, rozsvítily se mu oèi.
Jó, tøenì zrály, sladký tøenì zrály! hulákal jako na
lesy.
Jupííí! ozvalo se najednou odnìkud z mrakù a hnìdé a
rozpukané sombrero vyletìlo do vzduchu.
Tady je! zaradoval se Pánbùh. Já vìdìl, jak ho pøivolat!
Nato silák Gabriel zamával køídly a vletìl do mrakù. Kdy
se z nich vynoøil, drel Pedra Urdemalase za kandy.
Kam s ním? zeptal se.
Do pekla! Do pekla! skandovali andìlé.
Takovou radost Luciferovi neudìlám, pravil Pánbùh.
Shoïte ho zpátky na zem, povídá. A toho zpìváka
taky.
Tak se z vùle boí ten ejdíø, izuòk, vindlíø a prýmaø
zase vrátil do Texasu a nejspí se tam potlouká a
dodnes.
Ledae by ho èert odnes!
Pavel rut: Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné velice
americké pohádky (Carmen, Praha 1993)
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Pøed seupem
(o souborech, které teprve uvidíte)

ZU Jindøichùv Hradec: Urèitì jste o nìm slyeli

Pedro Urdemalas se jmenoval
Urèitì jste o nìm slyeli (o tom ejdíøi, izuòkovi, pobertovi, zlodìji
o povedeném nebi, ve kterém nemùete èekat, e jsou vichni svatí).
A jestli ne, tak se pøijïte podívat na nae pøedstavení.

a

Lannovka: Ètvrté pøikázání aneb
obrazy z dìtství

HOP-HOP: Naslouchej

Tobogán doufá, e se seoupne i bez
upoutávky.
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Po vynoøení

Bylo to super. Urèitì je
to ivotní zkuenost, na
kterou
nikdy
nezapomenu! Nejvíc se
mi líbily dílny, protoe
jsme mìli skvìlé lektory
(Romanu a Tomáe).
Tréma byla malièká, ale
hned, jak jsem zaèala
s básnièkou, jsem se
uklidnila. Chtìla bych tu
být znovu tøi dny.
Korál
Se svým dnením
vystoupením
jsem
spokojená. Myslím, e
v naí
kategorii
excelovali hlavnì kluci,
kterým musím vyjádøit
obdiv. Mám ráda plné
obecenstvo, které mi
dává energii pro mùj
výkon.
Jetì
musím
poznamenat zklamání
z vaeho fotografa (èi
kameramana), který se
dostavil na dnení
recitaci tìsnì po mém
výkonu, naèe nebudu
vidìna na stránkách
dalího deníku.A tak
ráda bych odhalila tváø,
která se skrývá pod
ifrou Ariel
Pøednáelo se mi moc
dobøe, myslím, e tu byli
vnímaví diváci. Celá
pøehlídka se mi líbila a
jsem ráda, e jsem se
sem dostala, a urèitì
bych si moc pøála tu za
rok zase být a setkat se
znovu s tou skvìlou
partou, která se tu
vytvoøila.
Vodnice
Moje básnièka se
porotcùm líbila, i já z ní
mìla dobrý pocit.
Porotci mìli pøipomínky
k lepímu oddìlení
pohádek od sebe.
???
Moc se mi líbí pøístup
lektorského
sboru
k hodnocení.
Lucka
Mnì se recitovalo
dobøe, ani tréma témìø
nebyla. Ale v prùbìhu

Pøedstavujeme
své plavèíky a
plavèice

Spláchnuto

Zuzanu Jirsovou a Radka
Maruáka, uèitele ZU
Jindøichùv Hradec

Z námý
U znávaný
Z kuený
K ouzelný
A ndílek

R ajstajblík
A chilles
D ráèek
E lf
K ouzelník

Pavla Petrovského, vedoucího
Lannovky

Nevím, jak zaèít, a tak zaènu tøeba
takhle: Jsem ohromená. Jsem ohromená
od té chvíle, co jsem pøijela do Trutnova.
Ani v nejlepím jsem nepoèítala s tím, e
to bude tak nádherný víkend, který
bohuel u konèí. Nejvíce jsem
samozøejmì byla zvìdavá na výkony dìtí.
Nìkdy jsem ani nedutala a se zatajeným
dechem poslouchala. Nejsem ten typ,
který hledá na recitátorech chyby,
nedokáu to. Jen sedím, pozoruji reakce
lidí kolem sebe a jsem astná.
Jetì ne zaèalo vystoupení IV.
kategorie, na nás byla vidìt pohoda, ale
také ji nervozita. Pøekvapilo mì, jak
jsme mohli za tak krátkou chvíli vytvoøit
tak fajn kolektiv.
Vechna vystoupení se mi stranì moc
líbila. Sice mì chvíli napadaly mylenky
typu: Co já tady vlastnì dìlám? Ale
rozhodnì toho nelituju, e jsem zde mohla
být. Byla to pro mì velká zkuenost.
Tereza
Dnení vystoupení recitátorù IV.
kategorie vypadalo u jako opravdové
vystoupení. Myslím, e vichni krásnì
recitovali a dobøe artikulovali. Budu jim
vem dret palce na dlouhou cestu.
K.
K vystoupení recitátorù IV. kategorie:
vtipné texty, osobní výpovìdi upøímné,
individuality. Konec dobrý, vechno
dobré.
(Pod)vodnice
Dne 15. 6. se konal spoleèenský veèer
recitátorù. Bylo to super. Opravdu skvìlé
písnièky. Byla bych ráda, kdybych mìla
alespoò jetì jednou pøíleitost sem
zavítat. Opravdu dìkuju za tak hezký
pobyt.
Adéla

Zkapalnìní

aneb jak soubor Ty-já-tr odpovídal na
otázku, jaká by chtìl být voda a proè.
-moøská voda, ráda se koupu v moøi
-voda v øece, protoe øeka teèe
-voda ve studánce, abych byla prùzraèná
-voda ve vodopádu, protoe je skvostná
-moøská voda, chutná mi slaná voda
-voda v potoce, protoe vesele teèe
-voda v øece, mám ráda øeku
-voda v Niagárských vodopádech, je to
místo lásky
-voda v tobogánu, protoe bych se tam
nenudila
napsaly Piranì

Spoleèenský veèer, vlastnì diskotéka
byla super. Tanèili jsme stále a vùbec nám
nevadilo, e se jedná pøedevím o písnì
z let dávno minulých. No dobøe, je sice
pravda, e edesátá léta nijak zvlá stará
nejsou, ale rozhodnì se lií od dnení
popmusic.
Trochu nás mrzelo, e musíme konèit tak
brzy, ale procházka veèerním lesoparkem
nám zvedla náladu. Pak jsme ovem
moudøe zavelili spát a rozeli se na
pokoje. Dlouho jsem nespala. Hned ráno
mì èekalo brzké vstávání. A mohu vám
øíct, e se mi odtud vùbec nebude chtít.
Denisa
Dnení vystoupení recitátorù IV.
kategorie se mi moc líbilo a pøekvapilo
mì. Nedá se øíci, e by se mi nìkdo
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vyloenì nezamlouval. Z valné vìtiny
vystoupení jsem se pobavila, zasmála
anebo alespoò zamyslela. Dá se øíci,
e to byl takový bonbónek na závìr.
Plavkynì

psáno pádlem

Tento pøíbìh spoleènì vytvoøili
recitátoøi lll. kategorie. Vyuili v nìm
slov ze svých pøehlídkových textù.
Zdánlivì nesourodé pramínky se slily
v jedno pøíjemné, osvìující jezírko, z
nìho vytryskl divadelní piditvar.
Premiéra a derniéra zabublala 16.6.
2002 ve 13.30 hodin v parku u kany

Recitátoøi mìli své texty dobøe
pøipravené. Líbily se mi spíe texty
s náznakem humoru. Nìkteré texty
jsem a tolik nepochopila, proto je
nemohu posoudit. Kdybych mìla
posuzovat zvlá výkony chlapcù a
dívek, výkony chlapcù se mi líbily více.
Mypule

Pubertální døevorubec el do Línì,
aby se tam setkal se svým pøítelem,
který se jmenoval Petrílka. Na hlavì
mìl malou èepici, protoe bez ní
vypadal jako hlupák. Cestou vak
lápl do vosího hnízda. Vosy se
samozøejmì pustily za ním. Jak pøed
nimi utíkal, upadla mu èepice, co
nebylo dobré znamení. U nevìdìl,
kudy kam. Natìstí nael øeeto, které
bylo ulepené od zavaøeniny. Schoval
se za nìj a hloupé vosy se vrhly na tu
sladkou dobrotu. Døevorubec øeeto
zahodil a mohl utíkat dál, protoe
vosy o nìj pøestaly mít zájem.
Uøícený dobìhl do Línì na sraz, a
aby ho pøeel ok z vos, li s
Petrílkou do hospody hrát karty.
Døevorubec ale pøi høe podvádìl tak,
e si dával s kamarádem znamení
mlaskáním o punebí. Petrílka je
odhalil, a velmi se rozèílil. Nastala
krutá rvaèka. Pøi ní døevorubec
roztípal hospodu sekerou. Obsluha
vak zavolala policii, která pøijela
zrovna v okamiku, kdy døevorubec
dìlal z klavíru tøísky. Byl zatèen a
sekera mu byla odebrána. Do
hospody u nebude moct chodit se
sekerou, maximálnì tak moná na
sekeru.

Nejzajímavìjím záitkem
z Trutnova nebylo recitaèní ani
divadelní vystoupení, nýbr setkání na
pokoji s malou bílou mykou. e
s námi nocuje od pátku, jsme zjistily
a následující den. Byla dobøe ukryta
v 5 l sklenici. Sobotní noc u v ní ale
nevydrela. Prokousla se pøikrytým
papírem a v nedìli v 5 hodin ráno nám
zbìsile pobíhala po pokoji. A
nakonec zdrhla pod dveømi.
Nevím, kdo si víc oddychl. Jestli ta
my, nebo moje maminka.
Vodovod
Bylo by koda, kdyby Dìtská scéna
skonèila. Myslím, e tato pøehlídka je
na velmi dobré úrovni. Úplnì jsem
valila oèi na dìcka ze IV. kategorie,
byly skvìlé! Mnì se recitovalo
opravdu dobøe a v pohodì. Dík, e to
poøádáte!
abièka
Je tu kamarádské prostøedí, které
dovolí èlovìku, aby se uvolnil. Není tu
ta svazující atmosféra soupeøù, a to je
moc dobøe.
Taky se mi moc líbí dílny IV.
kategorie. Nae dvì skvìlé lektorky
Lucie Klárová a Veronika Lísalová
s námi dìlají vìci, které nás nejen
baví, ale taky nám umoòují se
vzájemnì lépe poznat.
Recitátorka IV. kategorie
Pøedstavení Budeme pod drnem:
Pìknì udìlané, troku tísnivé, ale i
velmi zajímavé. Líbily se nám pohyby
pøi básnièce, ale nerozumìli jsme
návaznosti textu na pohyb.
Ráèek a Krabík
Pøedstavení Jak se chtìl oenit Yangy
Bangy Bou: Celkovì to na nás
pùsobilo zajímavì. Dìti mìly hezkou
mluvu, akorát Lady Smithová by se
mohla vyjadøovat hlasitìji. Máme
malou výhradu k textu, a to e se
nemusí poøád opakovat on Yangy
Bangy Bou. Kluci na jeviti by se
mohli víc pohybovat. Jinak to bylo
pìkné.
Ráèek+Krabík+ Trojzubík

Recitátoøi lll. kategorie
+ Romana a Tomík
stáhli jsme pod hladinu

peèovatelku Míu

My: Co tì vedlo k tomu, e bude dìlat na Dìtské scénì 2002 peèovatelku?
Mía: Jeliko jsem odmalièka zvyklá spolupracovat s dìtmi, tak mì tato akce
zaujala. Jeden z dùvodù je uvolnìní ze koly.
My: Celá tato dìtská pøíloha je o vodì. Jak by sis pøedstavovala krásné
prázdniny u vody?
Mía: Nejlepí by byly prázdniny u Mrtvého moøe, kde bych nemusela nic
dìlat, lehla bych si na vodu a nechala se nést.
My: Které z pøedstavení, které jsi vidìla, tì nìjak zvlá oslovilo a proè?
Mía: Vechny pøedstavení byly hezký. Jedno z nejlepích bylo ivot je pes.
Pak mì zaujal Otesánek, protoe nebyl svou tematikou urèen jen pro dìti, ale i
pro dospìlé.
My: Jaký je tvùj nejlepí záitek s vodou nebo kolem vody?
Mía: Nejlepí záitky mám ze závodního plavání a ze závodù, kterých se
ná tým zúèastnil a nìkdy uspìl. Plavání je odmalièka mým velkým
koníèkem.
My: Co bys vzkázala vem, co se na Dìtské scénì 2002 podílejí?
Mía: Pro dospìlé: hodnì síly s dìtmi. Pro dìti: silné nervy s dospìlými.
Slunce v duièce!
Ptaly se Chobotnièky

jsem cítila, e to není
ono. Nevìdìla jsem co,
moná prostøedí, tréma
a únava udìlaly své.
Myslím, e porotci se na
mnì vyøádí a u teï
mám strach.
???
Napsat o svých
pocitech z pøednesu
Mìla jsem trému, jako
asi vichni, které znám,
ale o tom
to je.
Nespadla ze mì, kdy
jsem mluvila, spí byla
èím dál tím vìtí. A u
moje
vystoupení
dopadlo jakkoli, a u se
nìkomu líbilo nebo ne,
jsem stranì ráda, e
jsem tu mohla být se
vema tìma fajn lidma.
Lucka
Na dnení den jsem se
pøipravoval
spíe
leérnì. Sice jsem
párkrát svùj text
pøednesl
svému
rodinnému doprovodu,
ale pokadé jsem si
neodpustil pøipomínku,
e pøeci pøed jedním
posluchaèem nebudu
dìlat kapara. Pro klid
svìdomí jsem si jetì
pøed
zaèátkem
vystoupení IV. kategorie
zopakoval svùj text na
záchodì. (Tímto nechci
nijak znehodnocovat
mùj pøednes, ale záchod
je místo, kde pøece jen
není
tolik
lidí.)
S americkým úsmìvem
jsem svìtobornì veel
do auly, jako e já jsem
v pohodì. Vlastnì jsem
byl,
protoe
mé
poøadové èíslo bylo 4,
tudí jsem se nemusel
celé dvì hodiny klepat
trémou na idli, ne
pøijdu na øadu. Klepal
jsem se, i kdy jsem el
jako ètvrtý. Vlastnì
jsem se klepal i pøi
recitování. Po pár vìtách
mì vak tréma pøela, a
tak jsem si v klidu
vychutnal svùj pøednes
i zájem posluchaèù.
Odcházel jsem na své
místo s pocitem úlevy.
Tak, a mám to za sebou.
Teï
si
v klidu
vychutnám
ostatní
kamarády.
Vía Vodomil
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Jak se mi recitovalo?
Jó, a na tu trému (pak
u ze mì spadla) celkem
v pohodì. Publikum
navodilo tu správnou
atmosféru, a protoe
vím, e ostatní recitátoøi
z mé i z niích kategorií
na tom byli stejnì, tak
jsem se nestydìla a
vlastnì ani nebylo proè,
v publiku sedìli samí
skvìlí lidé!
Ráda poslouchám
recitaci ostatních a urèitì
si s sebou domù odváím
spoustu
skvìlých
záitkù. Moná bych
taky mìla napsat nìco do
budoucna, nìco pro
budoucí
skvìlé
recitátory!? Take, urèitì
hodnì tìstí, drím vem
paleèky, a pokud se vám
nìco nezdaøí tak, jak jste
si pøedstavovali, tak
nevìste hlavu, vdy to
dìláte proto, e vás to
baví, a ne proto, abyste
byli ti nejlepí a
nejúspìnìjí. Vdy
jenom to, e se vìnujete
poezii a tomu, co vás
baví, je velikánský
úspìch! Tak hodnì zdaru
a drím paleèky!!!
Tereza
Soubor Horní-Dolní:
Ve velkém spìchu jsme
dorazili do Národního
domu. Zkusili jsme se
uklidnit, ale moc se nám
to nepodaøilo, vìtina
z nás stála za horizontem
s velkou trémou. Popøáli
jsme si tìstí, zaznìly
první akordy a u jsme
byly v tom.

vzkazy z lahve

Vodomìrèina
èítanka

Pøed zaèátkem strach,
veliký jak mrak.
Je jak dìsivý stín,
kdy nevíme, co s ním.
Pak zaèneme hrát,
s tím pocitem se prát.
A kdy dobøe skonèíme,
úplnì ho znièíme.

PAST

psáno pádlem

Komediant je veselý,
má doma mnoho postelí.
Komediant se umyje
a u je z toho komedie.
I kdy je stroha, tak pøeci,
pøidá se sem tam pár vìcí.
A tomuhle se napoøád
dovedou lidé smát a smát.
Anna

Divadlo, to je krásná vìc,
a jsi dramatik nebo vec.
Jestli chce, tak si hraj,
z pohádek sestav celý ráj.
Ten, kdo chce býti uneen,
nemusí lézti na tøeeò.
Mùe si zahrát komedii,
pøi divadle èas rychle míjí.
Kup si novou zástìru,
zahraj si i operu.,
Kdy bude cvièit celý rok,
do herce má u jen krok.
Anna

Hle bar, v nìm chlap. Snad pil. Já ptám se, proè tam
stál (ten chlap).
Dal cár na krk, vzal brk a el tam, kde stùl en se
chvìl.
Kde hòup byl døív, ne pil?
Hrál, snad míè i kop, gól dal, øval dav
Teï sed na stùl, brk v ret si dal, zrak en ho zøel.
Má al, jsi smut?
Ach ne, brk pad.
Jsi mlád?
On klek. Syn spí, já mám ho rád.
Tak bì, kam má! Co bys tu mìl? Hlas en se rdìl.
Chlap prch.
KDO PÍT BYS CHTÌL, TAK MÌØ SVÝCH SIL.
blatouch a svratouch

TOBOGÁN  nezávislý vodní, podvodní, pøívodní a návodní list nedospìlých úèastníkù Dìtské scény. Vychází dennì. Redakce se na Vás a Vae pøíspìvky
tìí v 1. patøe Národního domu. ádáme zejména novì pøijedí soubory, aby nás navtívily nejpozdìji den pøed svým vystoupením.
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NA SOUTOKU
záznam z veøejné diskuse o inscenacích souboru 2. bloku
Jak se chtìl oenit Yangy Bangy Bou Divadlo Jeslièky
Potok první - informace vedoucí souboru
Emy Zámeèníkové:
Jak jste si mohli pøeèíst v Deníku, probíhala práce
na pøedstavení cestou od mého výbìru textu pøes
hry, etudy a nápady dìtí a k pøedstavì tvorby
celistvého pásma, které nakonec nevzniklo, a
zùstal pouze tento fragment. Dìtem je mezi 10 a
12 lety a Leara si hodnì oblíbily.
-vstup lektorù: Je zajímavé posloucha t asledovat
nejen inscenace, ale i vedoucí souborù. Kdy se
na Emu podíváte, vysvìtlí se vám samo, proè
právì ona si vybírá nonsensový text, proè ho dìlá
právì takhle, jak to, e má v souboru kluky... ona
sama je symbolem nonsensu.
Ema: Beru to jako lichotku. U jsem Leara dìlala
pøed 3 lety se starími kluky, take asi na tom nìco
bude.
Potok druhý - námìty semináøe D:
Ná semináø hodnotil tuto inscenaci velmi kladnì,
líbila se nám v celku, líbila se atmosféra,
komunikace dìtí s diváky i mezi sebou, pohyb,
vyuití prostoru, práce s napìtím, výtvarné
zpracování (i obdobnì ladìný odìv vedoucí),
viditelnì kompaktní vztahy ve skupinì dìtí. Zdálo
se nám, e napìtí bylo budováno i výbíráním
pøedstavitelù hlavních rolí pøímo pøed diváky.
Nadchla elva, pøirozený projev dìtí i jejich zaujetí
hrou. Øeili jsme otázku temporytmu inscenace jedná se v základu o báseò, a ta je na rytmu
zaloena, a tady se nám boøen divadelními
prostøedky. Dalí otázkou byly zcizováky a jejich
pøipravenost (vedoucí vysvìtlila, e jejich jádro
pøipravené je, ale provedení se pokadé lií).
Moná chybìl výraznìjí projev zklamání u dìtí,
které nebyly vybrány - trochu to zpochybòuje
náhodnost volby (vysvìtlení vedoucí: je to jen
prostor pro dalí napìtí, ne základ inscenace a
navíc to hrají u ponìkolikáté a ono se to vytrácí).
Potok tøetí - názory lektorského sboru:
Citlivá práce s textem, porozumìní si s ním,
zajímavé a inspirativní jiskøení mezi kluky a
holkami odpovídající jejich vìku, dodrení proporcí
mezi kázní a spontánní hrou, støídmost a kvalita
pøednesu, v ní je cítit peèlivá prùprava.
Otázky nastoluje právì setkání básnì a
inscenaèních odboèek, které mùe nìkdy zavést.
Zde vak smìøuje k interpretace textu dìtmi,
pøimìøené vìku i zvolené formì. Zcizování
umoòuje vidìt na jeviti nejen produkt práce, ale
i stanovisko a cestu k ní., Leara i uvaování o nìm.
elva - zajímavá, je to vak moment, kde se ztrácí
polarita mezi kluky a holkama -kluci ztrácejí svou
pozici protipólu.
Klokot vody na soutoku:
Dìti by se mìly více vzájemnì slyet.

Kdyby se více pøitlaèilo na reakce, vzniklo by klié.
Vedoucí by pøi pouívání improvizace mìl myslet
krok dopøedu - co se stane, a to bude obehrané?
Otázkou je, nakolik jsou dìti vzhledem ke svému
vìku schopné rozehrát reakce tak, aby byly
pøirozené.

Budeme pod drnem - Èerv Ovanoha ZU
J. tursy
Potok první - informace vedoucí souboru
Kláry Dvoøákové
Jsou to první dìti, s nim pracuji, a dosud jsem
byla vdy jen aktérkou, ne inscenátorkou. Neznám
vechny ty divadelní zákonitosti, ale zkusila jsem
dát dìtem Jandlovy texty, který je zaujaly.
Pracovali jsme na nich 4 mìsíce, pak jsme se
pokusili spoleènì je slepit. Do nièeho jsem je
nenutila a mohla jsem jim dát jen to, co sama
umím, take to má spoustu chyb, ale dìti to baví
a mají chu pokraèovat.

Potok druhý - námìty semináøe B:
Inspirovalo nás to pøeèíst si Jandlovu poezii. Cítili
jsme snahu souboru sdìlit nám nìco závaného
a dlouho jsme se snaili rozkódovat, co je to - snad
téma uzavøeného svìta dívek, do kterého zasáhne
jiný svìt chlapce? Svìt dívek na nás pùsobil velmi
negativnì a agresivnì, jakoby z jakéhosi
zmechanizovaného svìta sci-fi. Z chlapce jsme
mìli pøíjemný, hravý pocit a bylo nám ho líto. Nebyl
nám jasný závìr - proè pøijal pohyb dívek, proè
ony odely, co to znamená...Vidìli jsme øadu
nabídek, které ale nebyly vysvìtleny a dokonèeny
- chcete nìco sdìlit, ale k nám to nedojde.
Vedoucí: dìtem je mezi 13 - 15 lety a protipóly
svìtù klukù a holek je to, co je právì teï nevíce
zajímá. Nejsou masou jednotnì myslících dívek,
ale kadá jedná sama za sebe. Tématem je boj
jedince se skupinou, který se vyhrotí, a je pro
skupinu natolik nebezpeèný, e ji zevnitø rozbije.
Ideály, se kterými holky pøily, nakonec nefungují,
kluk vechno nabourá a ony se nakonec pøiklánìjí
na rùzné strany - proto "rozpaèitý" závìr.
Potok tøetí - názory lektorského sboru:
My sami jsme nalezli nìkolik výkladù závìru, ale
tento nás nenapadl. Èím více máme o inscenaci
informací, tím nám je jasnìjí. Pochopili jsme klíè,
ne vak nuance Pøesto základním problémem je
celková neujasnìnost, volná vazba mezi pohybem
a textem, pohyb se nìkdy s textem zcela míjel,
nìkdy ne. Nedostatky spatøujeme také v práci se
slovem. Zajímavé by bylo, kdyby roli jedince mìla
dívka. jaký motiv mìla agresivita dívek na
poèátku?

Navozuje to otázky rámce a textu a toho, co je
kdy podstatné.
Slovùm nebylo rozumìt, ale nemìla jsem pocit,
e je to nutné. Jene slova by mìla nìco sdìlovat.
Na krajské pøehlídce hráli v intimnìjím prostoru
a pùsobili velmi soustøedìnì a zaujatì, ale i tam
mluvili velmi potichu - moná je to znak jejich
problémù s významem a potøebou slov.

Metoda Dr. Téra a profesora Péra - Holky
na zabití+Pavlík
Potok první - informace vedoucí souboru
Hany Mockové:
Nechci vám o tom moc øíkat, ale spíe znát vá
názor. Pustila jsem se do nìèeho ménì obvyklého,
a tak mì zajímá, jak se to podaøilo.
Potok druhý - námìty semináøe C:
Jedná se o velmi sloité téma a tìko uchopitelnou
povídku, a i proto moná inscenaci chybìlo napìtí
i gradace. Taky jsme nìkteøí velmi brzy vìdìli, o
co pùjde, a pøestalo nás to bavit. Konec byl velmi
rozmazaný a bez pointy. Není to otázka patného
výbìru, ale toho, jak na jeviti vytvoøit napìtí.
- nìkde v tomto momentì se jednotlivé pøítoky
soutoku slily a je jen tìké rozeznat, z jakého
potoka byly napájeny. Následuje tedy
Klokot vody na soutoku:
Objevuje se snaha vybudovat tajemno vnìjími
prostøedky -osobou v kápi, svícemi, slouícími jen
jako rekvizity, svìtly, zhasínáním a rozsvìcením
svící.
To, e v pøíbìhu je více postav ne hercù, nabízelo
monost jejich prokreslení. Také mohly být
pøepsány do enských, ani by to ukodilo pøíbìhu.
Scénografie byla neastnì zvolená - bariéra stolu
a nevyplnìný prostor neumoòovaly hereckou
akci.
Nakolik je únosmé a moné realistické èinoherní
herectví v tomto vìku? Jsou dìti schopny budovat
takto roli a nést jí napìtí?
Pomohli si vyprávìním - zaèátek byl zajímavým
vykroèením, a tak mám pocit, e je to moné.
Chyba je u v textové pøedloze, v ní není jasný
základní konflikt. Tím, e jste chtìli, aby diváci
netuili, co se dìje, jste je zároveò ztratili.
Konflikt je mezi klidem na jeviti a napìtím
rostoucím v divácích. Jene to potøebuje momenty,
z nich zamrazí, a tìch bylo málo.
Lepím slovem je rozpor. Napìtí pramení buï z
pøekvapení nebo z obav o nìkoho, a to souvisí s
hereckými schopnostmi.
Nae dìti byly velmi nadené.
A v závìru jetì malý potok tøetí - nározy
poroty:
Je to zajímavý pokus jít nevylapanou cestou
hororu.
Oèekávání bylo navozeno, ale nenaplnìno chybìla gradace, napìtí, objevovaly se
nelogiènosti, problematický byl i konec s
hádankou, co se vlastnì dìje. Je v tom pøíslib
nadhledu.
zapsala Petra potápka

Klokot vody na soutoku:
Jsou zrovna tyto Jandlovy vere dobrým
materiálem pro téma jedinec kontra skupina?
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POVODÍ

KRUHY NA VODÌ

nezávislá recenze na pøedstavení
V druhém dni pøehlídky souborù jsme
vidìli dvì vystoupení recitaèní, jedno divadelní.
Zaèínaly dìti z LDO ZU Na Støezinì v Hradci
Králové pod vedením Emy Zámeèníkové.
Uvedly jednu z rozsáhlejích básní Edwarda
Leara Jak se chtìl oenit Yangy Bangy Bou.
Skupina se skládá ze ètyø chlapcù a esti dìvèat,
vesmìs odrostlíkù na poèátku dospívání.
Inscenátorka a pedagoka (nutno zdùraznit, e
obojí tu bylo v rovnováze, jak vzápìtí vysvitne),
nabídla chlapcùm pøíleitost vystupovat v zøetelnì
muských rolích v kontaktu a dialogu s dìvèaty.
Moná právì proto bylo chlapcù víc, ne bývá ve
skupinách dramatiky bìné. Dozrává èas nad
problémem chlapcù v kolektivech dramatické
výchovy se zamýlet a hledat odpovìdi, nejen stav
konstatovat nebo nad ním naøíkat. Feminizace øad
uèitelù a vedoucích je faktem, který nejspí
nezmìníme, je to ostatnì stav celého (nejen
naeho) kolství. Ale jestlie bychom chtìli získat
více klukù, potøebných pro inscenace, nebo jinak
øeèeno nabídnou i chlapcùm vechna dobrodiní
blahodárné dramatické výchovy, nezle èekat, e
se to nìjak zlomí samo, ale je potøeba hledat cesty,
jak jim nabídnout látky i role, které spontánnì
pøijmou, ale také styl chování uèitelek i charakter
klimatu skupiny, v ní jim bude dobøe. To znamená
vìcnost, ne citové výlevy, ráznost místo nìností,
pohyb místo povídání, a urèitì jetì dalí a dalí
momenty, které je pøitáhnou a udrí. Nevím, jaké
procento chlapcù má Ema Zámeèníková ve svých
skupinách celkovì, ale zdá se, e je pøinejmením
na dobré cestì.
Na tomto vystoupení mì ale zaujala
jetì jedna velmi dùleitá vìc  a svým zpùsobem
tím odpovídám na dnení anketní otázku: pøestoe
tu byly postavy a role, výtvarné prvky, akce,
nepochybnì lo o vystoupení ryze pøednesové.
Podle mne bývá hranice mezi pøednesem a
divadlem nìkdy tìko definovatelná, ale myslím,
e je popsatelné tìitì obou tìchto druhù
jevitních produkcí. U pøednesu tìitì vidím
v interpretaci autorova textu, pøièem je moné
vyuít nejen kostýmù, pohybu, rekvizit, hudby, ale
i rolí, vztahù mezi postavami a situací a dìjù jimi
tvoøených, a inscenace pøesto zùstává
pøednesem, pokud tyto prvky nepøeváí a
nepøekryjí literaturu. Divadlo je naopak zaloeno
na rolích, vztazích, situacích (nejlépe ovem
dramatických) a dìjích, a samozøejmì e tomu
vemu slouí i literární texty, ale literatura
nepøevauje nad dramatièností a divadelností.
Otázku týkající se hranici neumím zodpovìdìt
proto, e nejede o absenci èi meze nìkterého
z tìchto elementù jevitního ztvárnìní, ale právì
o jejich proporce, pøevahu, dùleitost, o jádro a
tìitì vìci. Jinak øeèeno  záleí na cíli, který
inscenátoøi sledují a na akcentu, který na prvky
své práce kladou.
V Learovì text o snaze Yangy Bangy
Bou se oenit se Emì Zámeèníkové podaøilo
pøednes a divadelní prvky dobøe vyváit. Dovolím
si tu srovnání s vystoupením souboru z Tøebotova
z pøedchozího dne, co je o to snadnìjí, e Frynta
a Lear jsou si velmi blízcí: zatímco v pøedstavení
tøebotovských se váky a pøíli naklánìly
k divadelnosti, ve vystoupení hradeckém byly
úsporné a omezily se jen na ty nejnutnìjí prvky.
Ve výtvarné sloce to byly jen dva klobouky,
reprezentující dvì hlavní postavy, a kus látky, jím
se vytvoøila elva. A dále tu byla mizancséna 

aranmá pøednaeèù v prostoru, vytváøející
významy a odpovídající jejich (víceménì jen
potenciálním) rolím.Dominantní byl pøednes a
pochopení i vyloení autora. O pochopení a vztah
k Learovu nonsensovému textu svìdèilo nejen
zaujetí dìtí, ale i typ hry s jeho textem, odpovídající
learovským principùm, stejnì jako schopnost
tentý text vícekrát opakovat v rùzných výrazových
variacích. Shrnuto a podreno  dobrý zaèátek
dne, pøíjemný záitek z vystoupení.
Nìkteré vnìjí prvky jakoby v
následujícím vystoupení Budeme pod drnem
skupiny Èerv Ovanoha ze ZU v Novém Mìsta
na Moravì byly tého rodu: nekonvenèní básník
, kterého si interpreti (sotva u lze mluvit o dìtech)
sami vybrali a oblíbili, text plus pohyb po jeviti,
úsporné vizuální prostøedky. Ale diametrálnì
odliný výsledek  asi proto, e byl dost odliný
zaèátek a motiv celé práce, a v neposlední øadì i
nesrovnatelná zkuenost vedoucí: vedle
mimoøádnì zkuené a Emy Zámeèníkové úplná
zaèáteènice, která se teprve hledá. Nechci proto
být pøíli tvrdá, ale musím pøiznat, e vystoupení
na mne pùsobilo spíe jako pohybová lekce èi
etuda, její souèástí jsou také slova èi slovní
spojení a vìty. Pokouela jsem se jít s textem,
ale vnímala jsem spíe tøí slov, a kdy jsem pak
nahlédla do scénáøe, byla jsem pøekvapena texty,
které jsem si z pøedstavení (aè jsem ho vidìla
dvakrát) nezapamatovala, protoe to v mém
vnímání byly jednotlivosti bez hlubích souvislostí.
Vedoucí skupiny v zpravodaji pøiznává, e na
poèátku bylo zalíbení v textech Ernsta Jandla, a
teprve pak spoleènì hledali, jak je dohromady
slepit, jak Klára Dvoøáková doslova uvádí.
Chápu, e je to lákavé, kdy se sóla èi jednotlivá
èísla zaènou daøit, ale obvykle se pak dost dobøe
pozná, e jednotící prvky jsou jakoby zvnìjku
dodané a snaha a u inscenátorù, anebo divákù
dohledat je obvykle zùstává jen konstrukcí.
Tøetí vystoupení dne patøilo divadlu 
skupina Holky na zabití + Pavlík ze ZU v
Semilech, tedy tøi dívky a jeden chlapec se pokusili
o úkol dost krkolomný: ve ètyøech osobách sehrát
povídku Edgara Alana Poea Metoda dr. Téra a
profesora Péra. Povídka není z nejvhodnìjích
k dramatizaci, ale byla by za urèitých okolností
schùdná. Je to tak trochu horor (jak jinak u tohoto
autora), ale výstavbou pøedevím anekdota
s pointou:
autor líèí svoji návtìvu
v psychiatrickém sanatoriu, pøi ní se postupnì
odhaluje, e za zamìstnance se vydávají blázni,
zatímco oetøovatelé jsou uvìznìni v celách, a e
se tak stalo, kdy se zbláznil psychiatr. Scénáø
itý na tìlo ètyøèlennému souboru neumonil
gradaci situace a postupné odhalování
skuteèného stavu vìcí, take nakonec ani
nemohla vyznít pointa. Zùstalo monotónní
informování diváka o skuteènostech v povídce
obsaených, a to v sólových výstupech
jednotlivých ílencù, kteøí ale postrádali partnera
a nemìli tedy monost vytváøet situace. Vlastnì
jsme vechno vìdìli od zaèátku, dobrodruství
odhalování se nekonalo. koda, nebo Poe je pro
vyí vìkové kategorie dìtských divadelních
souborù lákavou výzvou.
Obecnìjí závìr z inscenace ze Semil:
i poèet èlenù skupiny, nejen její sloení a
zkuenost, ovlivòuje a nìkdy i limituje volbu
pøedlohy k inscenaci.
Eva Machková
pondìlí - 17. èervna 2002 -
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ÈEØENÍ

OD PRAMENE K ØECE

I ve vèerejím podveèeru dopluli znaènì
pøeraní námoøníci (tentokrát ze kunerù Jeslièky,
Èerv Ovanoha a Holky na zabití+Pavlík) do
klidných vod nivských, aby zde pobesedovali nad
svými pøedstaveními.
Kajuta se pøíjemnì zmenuje (dìti sedí
v kruhu), kapitánka Dana Jandová zahajuje
instruktá o náladomìru a jeden soubor za druhým
na nìm demonstruje své pøedehrací, hrací i
pohrací pocity. Technika støídá techniku a názor
støídá názor. A jaké e padaly (mínìno názory)?

aneb Z deníku vedoucího

Ke kuneru jeslièkovskému (Jak se
chtìl oenit Yangy Bangy Bou):
Mnì se to líbilo tak napùl. elva  to se
mi fakt stranì moc líbilo. elva, nápad opravdu
skvìlej. Líbí se mi, kdy dìti rády hrajou. Dìlaj to
rádi. Pøedstavení se mi líbilo, protoe bylo jiný ne
ostatní. Byla tam spousta energie, nabité, veselé.
Inspirativní. Já jsem se stranì pobavila.
Ke kuneru èervoovanoskému
(Budeme pod drnem):
Mnì se líbilo, jak tahají za provázky.
V pøedstavení bylioni, ti byli jiní, manipulovali
s èlovìkem. On byl jinej ne oni, snail se k nim
dostat, pak to vzdal. Nemìli ho rádi, odstrkovali
ho, chtìli ho ovládat. On kdy odcházel, tak dìlal
to, co oni, kdy pøicházeli; nepochopila jsem, jestli
je odmítnul. Chtìl je jetì víc natvat. To, co
sdìlujete, to bychom my mìli pochopit; jako byste
kvùli pøíbìhu zapomnìli na poezii.
Ke kuneru semilskému ( Metoda Dr.
Téra a profesora Péra)
Trik s kloboukem byl pìkný. Je to most
pro diváky. Úvodní scéna pùsobila horrorovì. Od
zaèátku to spìlo k tomu, e jsou vichni blázni.
Èekala jsem zápletku a on byl konec. Bláznovství
se projevilo vdy, kdy zhasla svíèka. Øeditel
ústavu byl vlastnì vùdce bláznù. Zaèátek mi
pøipomnìl Krysaøe. Moná ta tajemnost byla v tìch
tmavých barvách.
P.S. Pro vechny námoøníky: Poslouchat vae
uvaování pøevedené do slov bylo vzruující. Díky
za lekci pøemýlení.
Vodomìrka Klára a kosatnice Iva

PSÁNO NA VODU
Z tvorby Edwarda Leara:
Byl jeden dìdeèek na lodièce,
volal: Jsem na vodì, na vodièce!
Kdy mu øekli Omyl!
duevnì se zlomil,
ten neastný dìdeèek na lodièce.

Byl jeden dìdek v Londýnì, jene
náhodou spadl do øeky Teme.
Namísto v Londýnì
zùstal pak v hlubinì
Teme, je teèe ve mìstì téme.

Jeden starý rybáø od Vídnì
mìl nos dlouhý pøímo nestøídmì.
V noci vak na vodì
nebyl mu ke kodì:
mìl na nìm svítidlo, ten rybáø od Vídnì.

HOP-HOP ZU Ostrov
Kterak se z práce na dialogu stala
souborová práce
Tvoøení Naslouchej... bylo oproti
bìné souborové práci ponìkud neobvyklé. Chtìli
jsme si v letoním roce od souborové práce
odpoèinout a vìnovat vyuèování sami sobì, hrám,
cvièením, pohybu a etudám. Zkrátka uít si
normální dramaák.
Hodiny pøednesu se pak staly prostorem
pro krátké výstupy (monology, dialogy), ale i pro
klasický pøednes, jak se kdo rozhodl a hlavnì té
s kým se na pøednesu (dle rozvrhu ve kole a dle
osobního èasu) setkal.
Dva protagonisté Naslouchej Ondra a
Jony se na své hodinì pøednesu rozhodly pro
vánoèní pohádky Zb.Malinského, které znal
pøedevím Joná z domova, z kadoroèního
poslouchání desky pøi strojení stromeèku. Líbila
se mu monost opìt hrát na vánoce (ji jeden
vánoèní poøad ve dvojici dìlal), a zároveò mít
vytvoøený dialog. Ondra se nechal také nadchnout
, a tak jsme z oné desky vybrali pohádku pro dvì
osoby: pro rybáøe a kapra (Jak kapr poprvé
v ivotì uvidìl prskavky). Vymysleli klíè,
scénografii, dialogy.....Ale nìjak nám zaèala
chybìt hudba. Tondu jsme si tedy pùvodnì najali
jako muzikanta, který pohádku doprovodí. Ale pak
se klukùm zalíbila skuteènost, e jsou tøi chlapi
natolik, e se rozhodli jetì pro dalí pohádku ve
tøech. (Jak to bylo s jedlièkou a èerveným
ptáèkem) Vymysleli jsme propojení...práce la
velmi rychle. V podstatì si blbli.
Mnohem problematiètìjí se stala  po
vánocích dodìlávaná  tøetí pohádka. Nìjak jsem
si nedovedla pøedstavit, jak se bude realizovat ta,
kterou si kluci vybrali: Jak pøízemní mrazík Ferda
udìlal moc tenký led, pro kluky: o hokejistech.
Po jejím dokonèení, a kdy jsem vidìla vechny
tøi pohádky vedle sebe, jsem zjistila, e mé obavy
se naplnily. Byla opravdu jiná. Vytratilo se z ní téma
o pøátelství a pomoci, byla pouze o hokeji. Nìjak
jsme zapomnìli pøi tom kluèièím bláznìní na dvì
dùleité postavy  na mrazíky. Museli jsme tedy
pohádku opìt zbourat. A vystavìt znovu, s tím,
e jsme se více dreli pøedlohy Z. Malinského.
A Naslouchej... je na svìtì.
Irena Konývková

Lannovka DDM Èeské Budìjovice
Herectví z pískovitì
V podstatì se mi dostal do ruky do rukou
text, který vypovídá o vìcech, které se kolem nás
dìjí a ke kterým bychom nemìli být pøíli lhostejní,
protoe se jich ne v tak extrémní podobì, jak
ukazuje nae hra, èasto na svých dìtech
dopoutíme sami.
Zpoèátku jsme mìl strach, jestli je
moné vùbec takovou vìc s dìtským souborem
dìlat (i protoe tam vystupují dospìlé postavy jako
maminka, babièky a dìdeèek). Jednou jsem venèil
na písku syna a vidìl jsem 3 dìti, jak si hrají na
rodinu  na maminku, tatínka a dítì. Jednou dítì
zadávalo úkoly, èím vznikly podmínky pro vznik
dramatické situace  dítì dostalo ve kole 5,
tatínek pøiel pozdì domù, mamince vystydla
trpìlivost a veèeøe. A hned bylo o èem hrát. A hrály
to skvìle! V tu chvíli mi bylo jasné, e to pùjde.
V podstatì jsme tohle pískové herectví aplikovali
na zkoukách., protoe kdybychom to hráli a ne
si na to hráli, tak by to mohlo být moná i smìné.
Pavel Petrovský

PSÁNO NA VODU
Rybí zpìv
Ivan Wernisch
up a Pupp vypluli si jednou v bárce
ozdobené vlajeèkami na øeku s dámami. Jeliko
vak jedna z dam záhy spadla do vody a namístì
utonula a druhá zeílela a bylo nutno utlouci ji
pádlem, a jeliko se pøitom namoèil ko se
svaèinou, vraceli se up i Pupp domù ve patném
a dost moná, e jetì horím rozpoloení.
Pøítì, pravil up, mrzutý té proto, e
si pøi utloukání ílené dámy zadøel tøísku právì do
toho ukazováèku, kterým se rád dloubal v nose,
pøítì, a si zase takhle vyplujeme s dámami na
øeku, necháme dámy na bøehu, Puppe. A Pupp
na to: hm, tak to bude lepí. A jetì bychom, upe,
a si zase nìkdy takhle vyplujeme s dámami na
øeku, mìli nechat na bøehu i svaèinu. Tak, souhlasil
up a dodal: a jetì bychom, a si pøítì zase
takhle vyplujeme s dámami na øeku, mìli snad
zùstat na bøehu taky, ne? Sláva! zvolal Pupp.
Pøítì, a si takhle vyplujeme na øeku, zùstaneme
doma, otevøeme marmeládu a budeme si hrát na
slepou bábu.
Ano, u se tìím na pøítí výlet, radoval
se up, pravda stále jetì trochu mrzutì, mìl

ZU Jindøichùv Hradec

pøece tøísku ve svém nejmilejím ukazováèku, a
pak se náhle otázal:

Urèitì jste o nìm slyeli
Nejprve nás, a pak i dìti, zaujal rutùv humor.
Postavy autorem nastolené nás samy vybízely k
hledání a høe. Hledali jsme nebe i Pedra po
krèmách...
A z tohoto hledání vzniklo nae
pøedstavení. Chtìli jsme, aby v nìm byl pan rut i
my.
Zuzka Jirsová a Radek Maruák

Poslouchej, Puppe, kdo to tak krásnì
zpívá? Slyí?
Slyím. To budou asi labutì, øekl Pupp.
Kdepak, to jsi nìkde èetl, øekl up.
Budou to ryby!
To jsi taky nìkde èetl, upe, øekl Pupp.
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CO DNES A CO ZÍTRA

BUBLINA

Pondìlí 17. 6.
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.30 - 12.00 dílny pro dìti ze souborù
8.30 - 12.00 semináøe pro dospìlé
9.00 - 11.10 3. blok vystoupení souborù
Urèitì jste o nìm slyeli
ND
ZU Jindøichùv Hradec
Ètvrté pøikázání
kino
aneb obrazy z dìtství
Lannovka, DDM Èeské Budìjovice
Naslouchej
ND
HOP, ZU Ostrov
11.30 - 13.00 obìd - soubory
13.30 - 15.40 3. blok vystoupení souborù
Urèitì jste o nìm slyeli
ND
ZU Jindøichùv Hradec
Ètvrté pøikázání
aneb obrazy z dìtství kino
Lannovka, DDM Èeské Budìjovice
Naslouchej
ND
HOP, ZU Ostrov
16.00 - 17.00 diskusní klub pro seminaristy
MìÚ
16.30 - 17.00 diskuse
lektorského sboru s vedoucími souborù
ND-S
16.30 - 18.30 dìtský diskusní klub
Nivy
17.15 - 18.30 veøejná diskuse o inscenacích 3. bloku
MìÚ
18.30 - 19.45 veèeøe - soubory
20.00 - 22.15 veèerní pøedstavení Drak
ND
Divadlo Jeslièky, stálá scéna
ZU Na Støezinì, Hradec Králové

CHTÌLA BYCH JE MÍT

TAKHLE
VELKÝ !

Úterý 18. 6.
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.30 - 12.00 dílny pro dìti ze souborù
8.30 - 12.00 semináøe pro dospìlé
9.00 - 11.10 4. blok vystoupení souborù
O lakomé Barce
ZU-DT
Tak co?, ZU Chlumec nad Cidlinou
Naa Divá Bára
kino
Dohráli jsme, ZU Uherské Hraditì
Cestující ve vlaku
kino
Petr míd, 5. ZU Plzeò
kola roku 1902
ND-MS
Sluníèko, 1. Z Kladno
11.30 - 13.00 obìd - soubory
13.30 - 15.45 4. blok vystoupení souborù
Naa Divá Bára
kino
Dohráli jsme, ZU Uherské Hraditì
Cestující ve vlaku
kino
Petr míd, 5. ZU Plzeò
2x kola roku 1902
ND-MS
Sluníèko, 1. Z Kladno
2x O lakomé Barce
ZU-DT
Tak co?, ZU Chlumec nad Cidlinou
16.00 - 17.00 diskusní klub pro seminaristy
MìÚ
16.30 - 17.00 diskuse lektorského sboru s vedoucími souborù
ND-S
16.30 - 18.30 dìtský diskusní klub
Nivy
17.15 - 18.30 veøejná diskuse o inscenacích 4. bloku
MìÚ
18.30 - 19.45 veèeøe - soubory
20.00 - DISKOTÉKA PRO DÌTI
tìlocvièna Z Gorkého
VYSVÌTLIVKY:
SL
Støední lesnická kola
ND
Národní dùm
ZU
Základní umìlecká kola
Nivy
Kulturní dùm Nivy
kino
kino Vesmír
MìÚ
Mìstský úøad

HULÁKOVKA
KØÍOVKA pro pozorné diváky Dìtské
scény
Redakce Deníku Dìtské scény má dùleitého
èlena, který není uvádìn v tirái na obálce èasopisu. O
koho se jedná, se dozvíte v tajence.
Ve svislém smìru doplòujte výrazy, které
souvisejí s inscenacemi Dìtské scény, které jsme dosud
vidìli. Pomohou vám pøi tom dalí slova ve smìru
vodorovném.
Ze správných odpovìdí, které doruèíte do
redakce dnes do 22 hodin, jednu vylosujeme a autora
odmìníme.

SVISLE: 1. Jméno významného nìmecky píícího
básníka, které zaznìlo v pøedstavení Budeme pod
drnem.  2. Souèást majetku Yangy Bangy Boua.  3.
Název doplòkového pøedstavení, které teprve uvidíme.
 4. Která houba snáí vajíèka?  5. Králièí maso bylo
v pøedstavení Metoda dr. Téra a prof. Péra údajnì
upraveno na zpùsob jiného zvíøete. Které to bylo?  6.
Základní otázka v diskusích o divadelních inscenacích.
 7. Èeský autor, jeho dvì pohádky se staly pøedlohou
jedné z inscenací.  8. Èím se vyznaèuje houba, která
v jednom z pøedstavení vadila ostatním houbám?  9.
Místo, kam si s sebou tygr vozí møíe v pøedstavení
souboru z Tøebotova.  10. Dalí souèást majetku Yangy
Bangy Boua.  11. Jaký typ klobouku mìla na hlavì
lika v Pohádkách na dobrou noc?  12. Jak se také
oznaèuje zaøízení, v nìm se odehrával dìj pøíbìhu E.
A. Poea?  13. Jak je oznaèena seminární tøída

zamìøená na recitaci?  14. Jakým slovem oznaèujeme
hlavní mylenku divadelní inscenace? 15. Kolik
ukazovátek bylo zlomeno v pøedstavení ivot je pes? 
16. Rakouský básník, autor pøedlohy jednoho z
recitaèních pásem.
VODOROVNÌ: A. Co zpravidla oddìluje hleditì od
jevitì?  B. Jediné slovo, které vyøkl Otesánek ve
stejnojmenném pøedstavení.  C. Èeho nejvíce vyuívají
seminaristi tøídy D pøi své práci?  D. Které zvíøe bylo
na obrázku v pøedstavení ivot je pes?  E. Oslovení
éfredaktorky Deníku DS.  F. Divadelní hra Karla
Èapka.  G. Tajenka.  H. Jakým slovem skonèila
spoleèná modlitba Maøenky a Èecha s Nìmcem
v pøedstaveníDivadla Dagmar?  I. Co vás bude bolet,
kdy budete dlouho sedìt v první øadì v sále Národního
domu?; Co dìlá vedoucí souboru, kdy je rozèilený pøi
zkouce?  J. Co umí Otesánek ze veho nejlíp?
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V O D A N A M LÝ N
Jaká znáte zaklínadla dramatické výchovy?
partnera.

Hra v roli. Tìitì. Tvoøivost. Cítit
Lenka + Vìra z déèka
Vùbec mì to neoslovilo.
bez podpisu
Ty dìti to tak chtìly.
I. Konývková

Kakatomále. Halubahubahou.
Romana + Tomá
Øeøicha, øedkev, køen a tuøín, drte mì
drte, já dnes zuøím.
Hanka
Já dramatickou výchovu zásadnì
nezaklínám, nicménì ji drím tak zkrátka u pusy.
Míla

To jste mì okoval. Co se doma uvaøí, to se doma
sní. Pod poklièkou oni to vaøí.
taneènice
Prima. Pod to se toho schová. Zvlá
nìkteøí lidé mají rádi prima.
Studenti
Predikaèní vztah.
Pøirozenost a radost.
M. Longinová
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Já bába po bohu pomohu co mohu a co
nezmohu nechám pánubohu.
I. Ulrychová
Ze veho nejdùleitìjí je proces.
Upøednostòujeme ho pøed produktem.
éfová
A bere, kde bere, kdo nebere, ten bere.
Kdo bere, toho moná nìkdo sebere.
H. Karaffa
To vechno vymyslely dìti.
J. Provazník
My si na to jen tak hrajem.
E. Machková

BYSTØINY A PEØEJE

Z TÙNÍ A HLUBIN

Pohyb a klauniáda

Rozhovor se Sylvu Vlèkovou:

Kapitán: Sylva Vlèková, absolventka
ateliéru dramatické výchovy Divadelní fakulty
JAMU
Plavèíci: kolem dvaceti dìtí ze
souborù, které v tìchto dnech vystupují
V hlídkovém koi: Zdenìk Remorkér
a ampus
Paluba: parkety, zrcadla, klavír,
obloení (asi nìjaká výletní loï)
Podmínky pro plavbu: bezvìtøí,
posádka pomìrnì zdecimována nápory
silných záitkù posledních dnù, vichni se tváøí
stateènì
Smìr a cíl plavby: Pohyb a klauniáda
(pro dezorientované ètenáøe: nìkde mezi
Èervenonosí zátokou, Hravými ostrovy a
úinou Improvizací)

Jak jste se ke klauniádám dostala?
Jela
jsem
s kamarádkou
do
Amsterodamu a tam jsme se zaèaly uèit
klaunským poulièním výstupùm. U nás poulièní
vystoupení nemají ádnou tradici, ale v nìkterých
zemích jsou bìnou souèástí ivota. Potom jsem
zkouela trochu vystupovat v Praze i v Brnì.
Postupnì vznikla patnácti a dvaceti minutová
show, se kterou jsem mj. navtìvovala i dìtská
oddìlení nemocnic. Jde o to, dát dìtem dobrý
pocit, radost, navodit domáckou atmosféru,
pomoci navázat vztahy s personálem, mezi
ostatními dìtmi  tato vystoupení mají terapeutický
úèinek. Samozøejmì nikdo se nemùe nutit, ale
nesmí se pøi tom zapomenout ani na dìti, které
se stydí a kontakt by rády navázaly. Je to pomìrnì
sloité, protoe na tìchto oddìleních bývají dìti
rùzného vìku..

Po jednoduchém rozhýbání se vichni
dosud jetì èerstvì vyhlíející plavèíci pohybují
prostorem tak, aby se jejich tìlové napìtí
pøesouvalo do rùzných èástí tìla. Cílem je mìnit
jejich pøirozenou polohu a podpoøit tím grotesknost
pohybu. Následuje honièka s motivací  bìháte
po horkém písku, po støepech, kdo má babu je
úplnì nahý atd. Rozehøátí a udýchaní usedají
s lektorkou do kruhu na zem (tedy vlastnì na
palubu). Jeden po druhém si berou do ruky
nabízené pøedmìty. Jeden a pùl metru dlouhý
silnìjí provaz se záhy mìní na mikrofon, preclík,
volant, svatozáø, chobotnici, støeva, sluchátka atd.
Mení míèek dìti promìní v klaunský nos,
pomeranè, slunce, globus, lebku, klítì .Lekce
pokraèuje návratem k postavièkám, které vznikly
v úvodu, vichni pøejímají jejich postoj, tìlové
napìtí i akcent, posléze se snaí jejich
nejcharakteristiètìjí znaky zvelièit a posílit
komiènost výrazu. Po vyèerpání nápadù se vichni
vrhnou do pohybové variace hry na tichou potu.
Ve høe beze slov pokraèují, práce ve dvojících,
instrukce - pohybem a zvuky veïte improvizované
rozhovory. Dùraz je kladen na okamitou reakci,
bezprostøednost a dynamiku, ale dìti jsou ji
pomìrnì unavené.
Následují etudy, které zájem a nadení
posádky opìt získají:
a) v kufru jest imaginární rekvizita,
zahrajte nám s ní etudu a my budeme hádat, co
to je
b) ztvárnìte vlastnosti a stavy napsané
na lísteècích (bolest, vztek, agresivita,
zamilovanost, stáøí, únava )
c) zahrajte ve trojicích klaunský výstup
s jedním pøedmìtem, vyuijte vech dovedností
rozvíjených po celé dopoledne
Plavba konèí, bøehù klauniády jsme jetì
nedosáhli, ale smìr a nejnebezpeènìjí útesy u
známe, jenom koda, e toho èasu je vdycky tak
málo!
Zdenìk Remorkér

Jakou výbavu musí mít èlovìk, aby byl
klaunem?
Dìti mi pøipadají vybavené samy od
sebe. Myslím, e poulièní klaun musí mít vyvinutý
pøedevím pozorovací talent, mìl by být pohybovì
vláèný a samozøejmì dobrý improvizátor - je to
hodnì o empatii. V Amsterodamu znám jednoho
klauna, který je schopen zaujmout svým
vystoupením a pìt set lidí. Zastavuje tramvaje,
øídí dopravu, vodí lidi  tomu já øíkám aktivní
pantomima, to je opravdu umìní. Takhle narychlo
se na tu otázku ani nedá odpovìdìt, pøeèti si to
v mojí diplomce!
Proè vlastnì lidé  klauni vyhledávají takový
zpùsob komunikace s divákem, co je k tomu
vede?
Je to mnohem víc tady a teï, na bìné
pøedstavení ti pøijde vybraný a vìtinou
informovaný, pøipravený divák, tady je mnohem
víc neznámého, nìèeho co nemusí vyjít. Moná
nìkdo tento druh pantomimy dìlá proto, e se
v tom nael.
Jakou má ráda vodu?
Vodu hodnì piju a potom mi lidé èasto
vyèítají, e hodnì èùrám, ale nejradìji mám vodu
moøskou.

tronzo.

tronzo. Kdy u nic nefunguje, tak
Darina
Nemluv a jednej.

Anonym
Èárybunda bulibulibunda. To je
pøípravná fáze.
Ten strach na tom jeviti mìl moc velkou pièku.
Anonym
Ten text se vám sesul, vymknul,
rozdrobil,uhnul.... a já jsem to nìjak nepøeèetla.
Anonym

BYSTØINY A PEØEJE
S TÙNÌMI A HLUBINAMI
Trojrozmìrná komunikace mezi autorem,
interpretem a posluchaèem s lektorkou
Martinou Longinovou
Semináø vedený Martinou Longinovou
má hned dvì zvlátnosti - jednak je dvoufázový (
první tøi pøehlídkové dny byl spojen s úèastí na
vystoupeních recitátorù a pøedevím s diskusním
klubem pro doprovod recitátorù) a druhak je
individuální ( úèast v nìm byla lektorkou omezena
na 5 úèastníkù, nakonec má frekventantky dvì).
Take vlastnì pracuje jako triumvirát a to dle
starého latinského hesla staèí, neb tøi dìlají
spoleènost... Semináø se zvlátnostmi vyaduje
jistì zvlátní zacházení. Práce s poezií zajímá tzv.
Kavárenské povaleèe - osoby, které radìji ne v
posilovnì tráví èas v kavárnièkách, jeliko jejich
prostøedí tento typ lidí inspiruje. Cíl byl proto jasný.
Najít kavárnu
s alespoò prùmìrným
pressostrojem a pokud mono znaèkovou kávou
( v naem prostøedí dejme tomu Illy) a do ní k
posezení a povídání pøizvat semináø A. Povedlo
se a tak jsem se kolem ètvrté odpoledne pod
sluneèníèky sela s M. Longinovou a L.Klárovou
a spoleènì jsme vìnovaly tichou milou vzpomínku
J. Machalíkové ( ta toti právì sedìla v
rozhaveném autobuse a míøila na Wolkrùv
Prostìjov). Po chvilce vzájemného oukávaní
zaèal tok naí øeèi plynout volnì a ukázalo se, e
je o èem se bavit.
Semináø A je zamìøen na sólový
pøednes. Seminaristky si pøivezly své texty, na
kterých chtìjí pracovat. J. Machalíková si vzala
texty, s nimi vystoupí na WP 2002 ( Sakiho Hraèky
míru a Eso od Svatavy Antoové). Pracovala proto
pøedevím na závìreèné interpretaèní fázi. L.
Klárová zvolila èást iktancovy skladby Adam a
Eva. Zde se jednalo více o práci na rozboru textu
a jeho pøípravì pro interpretaci.
Ale zpìt k vlastní práci v semináøi. Jeho
první èást pobìhla formou diskusí nad konkrétními
pøednaeckými výkony pøi celostátní dílnì pro
dìtské recitátory od pátku do nedìle. U zde byly
nastoleny otázky dramaturgického výbìru textu,
technického vybavení recitátora, potøeby
formálního a mylenkového rozboru textu, ale i
vyuití rekvizity pøi práci s textem. Nad konkrétními
výkony se i zobecòovalo a byly pojmenovávány
souèasné tendence ve vývoji dìtské recitace.
Od pondìlka lo o pøednes "
dospìlákù". Lektorèiným cílem bylo nabídnout
vedoucím dìtských recitátorù monost vyzkouet
si práci na textu se vím vudy. Jak se sama
vyjádøila - od píky. A byla ráda, e seminaristkly k
práci pøistupovaly nadenì, s porozumìním a e
byly pilné. Nebránily se zaívat na vlastní kùi
proces, který podstupují s dìtmi.
Pondìlek byl zasvìcen základùm
støeda - 19. èervna 2002 -
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hlasové výchovy. Konkrétnì tedy aktivnímu
uvolnìní tìla, práci s bránicí, rozeznívání masky,
posazení hlasu, dechu, artikulaci vokálù, uvolnìní
èelisti, aktivizaci jazyka a rtù. A jak? Samozøejmì
formou nejrùznìjích vtipných hlasových cvièení.
Cíl dne: hlasová pøíprava k mluvnímu projevu.
Teprve po dùkladné hlasové prùpravì
dochází na text. Analýza textu, jeho stavba a
èlenìní. Následují výrazové prostøedky, které úzce
souvesí s osobnostní recitátora. Podle
momentálních potøeb se konají exkurzy do literární
teorie. Jistì, pøi dohromady pìtidenní práci není
modné text " udìlat". Jde spíe o hledání
moností, setkání s metodikou a otevøení dalí
cesty. V tomto smìru shledala Martina své
seminaristky jako velmi vnímavé. Jsou navíc
schopné pøes zvoleného autora filtrovat své vidìní
svìta. Samy se s textem praly. Dosud nemají "
uèitelský blok", chtìjí se uèit nìèemu novému.
otázky:
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Z TÙNÍ A HLUBIN
Pány Petra a Pavla, èili lektory Petera
Jankù a Pavla Vacka, jsem odchytila ve chvíli, kdy
odcházeli z posledního pøedstavení odpoledního
bloku a míøili na diskusi s vedoucími souborù.
Tento rozhovor jsme tedy vedli na pochodu
rozpáleným mìstem a s touebnými mylenkami
na odpoledne u vody. Toho se nám v nabitém
programu DS nedostalo, ale rozhovor pøesto
proudil jako horská øeka a vesele bublal pøes
kameny mých otázek. Pøeètìte si sami:

A jak u je letos zvykem, dolo i na

Lucko, jak bys charakterizovala semináø A?
Mìl domácí a vtipnou atmosféru.
Vyhovovalo nám, e je nás tak málo. Tøeba v
pondìlí jsme se málem nesely, protoe v
Trutnovì jsou dvì budovy ZU. Tak jsme mezi
nimi bìhaly a nemohly jsme se dohonit. V tu chvíli
to bylo dost vtipné. I cvièné texty byly dost vtipné.
Martino, jak se ti pracovalo s Janou a
Luckou?
Dobøe. Hned na zaèátku jsme se na
sebe "navlnily". Brzy jsem mìla pocit, e si
rozumíme. Na cestu k interpretaci cestu máme
stejný náhled.
Lucko, pøinesla ti Dìtská scéna nìjaký
podnìt k pøemýlení o práci s recitátory?
Urèitì. Na dìtské dílnì jsem si
uvìdomila, e recitace je cesta pro ty, kteøí nemají
zájem o divadelní aktivity. Rozvíjí je, umoòuje
jim pøemýlet nad textem. Uvìdomila jsem si, e i
ve kole má pøednes svùj význam a nemusí to být
jen záleitost základních umìleckých kol.
Pracovala jsem tu na zaèátku i jako lektorka dílny
pro recitátory IV. kategorie. Z práce s nimi jserm
zjistila, jak je to obohatilo. Také si myslím, e
pøehlídka je i moností setkání dìtí se zájmem o
litaraturu. Potkají se tu s tìmi, které baví toté a
ten záitek není individuální jako kdy si nìkdo
doma sám ète.
Martino, co ti udìlalo na semináøi radost?
e Jana Machalíková jela odtud rovnou
na Wolkrùv Prostìjov, take jsme se mohly
vìnovat úplnému usazení u hotového textu.
A doufám, e Lucka si svého iktance
zítra nakousne tolik, aby ho pak mohla dotáhnout
do konce podobnì jako teï Jana své texty.
Otázka pro lektorku navíc: jakou má ráda
vodu?
Èistou. Slanou. Moøskou. Sladkou - a
pivo.
Dodatek na konec: Èím blí k cíli, tím
víc víry, i kdy síly mizí!!!
kosatnice Iva

Zaènìme nejprve dnení anketní otázkou.
Jaká znáte zaklínadla DV?
Peter: To je kontext, do kterého já
moc nevidím.
Pavel: Mì napadlo: vichni o tom
nìco vìdí, ale nikdo nic na sto procent.
A v jakém kontextu jste doma?
Peter: Mùu parafrázovat. Myslím si,
e je to velmi blízké profesi, která musí o nìèem
vìdìt vechno a o vem nìco.
Pavel: (Tady by mìly být dlouhá
pomlka.) Já bych mìla teoreticky vidìt do
kontextu dìtských duí, ale èím jsem starí, tím
jsem pokornìjí, protoe to je nìco tak
sloitého, nádherného a nepøedvídatelného.
Pøekvapilo vás nìco v poslední dobì?
Pavel: Sklizeò tøení  ta jejich
hojnost není moc pozitivní.
Peter: Na Slovensku èekáme, jestli se
nìjaké pøekvapení udìje.
Pavel: Tady se mi líbí, protoe i vìci
kolizní, kontraverzní, vìtinou vyzní pozitivnì
pro vechny zúèastnìné strany.
Peter: Oceòuji organizaèní systém
pøehlídky. Je to pro mì veliká zkuenost,
protoe jsem poprvé v porotì dìtské pøehlídky
a je to velká inspirace.
Pavel: Já jsem taky v této porotì
poprvé a mì pøekvapilo (tomu asi nikdo nebude
vìøit), e je to docela nároèné. Opravdu je to
nároèné. Skoro na nic nemáme èas a poøád se
tím zaobíráme. U jsme pøeanalyzovaní.
Peter: Vdycky vzpomínám na to, e
jezdívám hodnotit i profesionální divadlo, a tam
to vdycky pøejde, tak se pohladí, pousmìje,
nìkdo se zamraèí, zatímco na amatérských
nebo na neprofesionálních pøehlídkách se
vechno rozebírá do roubku. Ale o to je to
hodnotnìjí. A kdy se to podá zpùsobem

srozumitelným a empatickým, tak si z toho obì
strany odnesou svoje.
Pavel: S tím souvisí, e amatéøi jsou
otevøenìjí pøipomínkám.
Peter: Moná i v tom, e amatér nebo
neprofesionál  já vdycky øíkám, e amaré
znamená dìlat nìco s láskou  jsou vdycky
otevøení, protoe si uvìdomují, e jejich cesta
nekonèí. A u profesionálù to vìtinou konèí
jakousi pózou, které umìlec uvìøí, a pak
nedokáe pøekroèit svùj stín. A to je pøitom
moná jeho smùla. V tom je moná i otevøenost
amatérù, e chtìjí slyet a vìdìt, co si mùou
odnést do své dalí práce. A od profesionálù
se to vyaduje.
Vysledovali jste nìjaké obecné trendy
inscenací na DS? Existují nìjaké znaky
souèasného dìtského divadla?
Peter: Ujistil jsem se v tom, e na
Slovensku, a asi i tady, se vytvoøily dva tábory,
z nich jeden zastává dramatickou výchovu,
která nemusí sledovat ádný cíl divadelního
tvaru, a ta druhá zase mluví o divadle, které se
prezentuje. Já jsem si tu na nìkterých
pøedstaveních potvrdil, e to jsou cesty, které
navazují jedna na druhou a e je moné
uskuteènit jejich spojení. Je to pro mì
potvrzením toho, e to, na èem se staví, co se
roky dìlá, je dobré a e je to správná cesta.
Nìkteré inscenace byly tak vystavìné, tak
dobré, tak moudré, e si z nich hodnì mùou
vzít i ti profesionálové.
Pavel: Já musím konstatovat, e já
jsem to nikdy nevnímal jako rozpor. A tady,
pokud se nìco povedlo, tak za tím byl pøesnì
ten soulad procesu a produktu. Pokud se nìco
nepovedlo, tak vìtinou to nìkde mezi tìmito
dvìmi spojenými velièinami, promìnnými,
nefungovalo. Tam, kde se odbyl proces,
projevilo se to v tvaru, tam, kde se spìchá na
tvar... je to urèitá harmonie a je to cítit.
Co vám dìlá radost?
Peter: Jsou malé radosti, které si
èlovìk dopøeje. Z tìch drobných, vìcných
radostí - já si rád kupuji pera a notesy. To je
taková praktická radost. A ta lidská radost 
jako hudebník a divadelník se vìnuji události
støetnutí se, ivého kontaktu mezi jednou a
druhou stranou, a kdy se podaøí, e nìco
vznikne a vytvoøí se dialog, je to radost.
Pavel: Mnì dìlá radost, kdy nìco
mùu poznávat, kdy se s nìèím setkávám,
kdy se tomu mùu divit a asnu, a teï mi to
nìjak do sebe zapadne, a u je to v rovinì
knih, kontaktù s lidi a podobnì. Mám radost
z poznání v irokém slova smyslu.
Ptala se Petra potápka
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NA SOUTOKU
záznam z veøejné diskuse o inscenacích souboru 4. bloku
Naa Divá Bára  Dohráli jsme, ZU
Uherské Hraditì

nauknuté situace bez monosti je rozehrát, spíe
jen obrázky.
Nepodaøilo se vybudovat vztahy, které
nenarùstaly a chvílemi se dokonce ruily.
Vztahy se daøilo budovat a rozkrývat
v momentu tancovaèky.
Byly to spíe folklorní obrázky, které byly
spíe naznaèené. V tom vidím monost dalí práce
a dramatického vývoje.
Moná by bylo lepí dùslednìjí hraní si
s tématem na základì montáe, které by
odromantizovalo pøedlohu.

Cestující ve vlaku  Petr míd, 5. ZU
Plzeò

Vysvìtlení vedoucího: Petr prý vidìl M.
Hechta jednou. Spolu jsme pak vymysleli celou øadu
vìcí, ale v pantomimì je tìké vytváøet nové vìci a
øíct, co je nae a co ne.
Je otázka, jak odhadnout míru
samostatnosti a vlastní tvoøivosti dítìte. Moná by
bylo pøínosem, kdyby si Petr toto nechal jako svou
základní výbavu, a na jejím základì vytvoøil 3
samostatné a vlastní vìci.
Imitace druhého ochuzuje dítì o proces
vlastního hledání.
Z hlediska cizinky Sandry (vedoucí
semináøe B) chybìla výstupu poetiènost a zùstal
jen skeè.
Pantomima je stylizovaná zkratka
lidského chování a jednání a dává prostor pro
osobní vyjádøení, co zde chybìlo.

kola roku 1902 - Sluníèko, 1. Z Kladno
Potok první - informace vedoucí souboru
Hany Nemravové:
O vzniku inscenace jsem u vechno
uvedla Deníku DS, take bych jen doplnila, e od
hledání podoby vesnice v minulosti jsme se dostali
k jazyku a ten s sebou pøinesl dalí vìci. Mìli jsme
problém s dìjovou linkou pøíbìhu, který dìtem
pøipadal zajímavý a do okamiku pøíchodu
myslivce. Dokonce jim pøipadalo, e text psaly 2
spisovatelky.I proto jsme myslivce nahradili
postavou houslisty, ale poøád jej hledáme a stále
se mìní...
Potok druhý  námìty semináøe C:
Ocenili jsme celou øadu zajímavých
okamikù  péèi vìnovanou pøípravì, z ní vyplývá
zajímavá hudba, zpìv, výtvarná sloka, nasazení
hercù, zejména pøi zpìvu. Takhle nìjak asi
vnímáme dnes literaturu 19. století.
Øeili jsme otázku slováckého náøeèí,
které zøejmì pomáhá posílit celek. Ptali jsme se na
to, co má být tìitìm a snad i tématem inscenace
 jestli snaha sdìlit pøíbìh Divé Báry a nebo
pøenesení folklórních prvkù na jevitì. Obého je tam
pro nás málo. Zdá se nám, e v inscenaci je hodnì
zajímavých, ale nedotaených momentù, které
nemají dostateèný prostor pro rozehrání,
vygradování, vyøeení... napø. vztah Báry a
houslisty. Ocenili jsme výtvarnou práci s átky jako
symboly, ale i tu pokládáme za nedotaenou.
Zajímá nás, kdo volil téma a látku.
Vysvìtlení vedoucí: na kadoroèním
veèírku s knihami byla dìtmi vybrána tato. Je to
ale výsledek naeho dlouhodobého hledání enské
hrdinky v literatuøe. Toto byla 5. repríza a máme
dvì obsazení, take odsud pramení nevyhranost
pøíbìhu.
Potok tøetí  názory lektorského sboru:
Také jsme ocenili volbu pøedlohy a
nalezení aktuálního tématu, kterým je vyèlenìní
odliného jedince ze spoleènosti. Pøedstavení
pùsobí èistì (nìkdy je v nìm ale a pøespøíli èisté
a sterilní bílé barvy), ale objevila se v nìm celá øada
nedoøeených momentù (napø. obrazy ze ivota
Josefa jsou zcela jiného rázu i textovì). Postava
Báry nemá monost ádného vývoje tím, jak je
exponována, i prostorovým povýením nad druhé.
Stejnì tak postava houslisty, která není nastolena
jako postava a zasáhne spíe jako deus ex
machina. Oceòujeme to, e byla obìma
obsazením dána pøíleitost.
Klokot vody na soutoku:
Chybìla mi váeò (zloba, nenávist,
láska, odpor...).
Pro váeò nebyl prostor. Vidìli jsme jen

Potok první  informace vedoucího Michala
Vybírala:
Také odkazuji na Deník, kde jsem ve
napsal. Je to práce s pantomimou, která má svá
pravidla, omezení i vtipy. Snaili jsme se o drení
základního pøíbìhu a nae hlavní práce spoèívala
v jeho doèiování, zkracování, budování
pøedstavivosti, zachování hravosti... Jen bych rád
uvedl, e toto není mùj samostatný jednoèlenný
soubor, ale vedu skupinu sedmi dìtí, které se na
této vìci také podílely.
Potok druhý  námìty dvouèlenného
semináøe A:
Ocenili jsme peèlivou práci s pohybem,
pomìrnì jasná a srozumitelná gesta, cit pro jevitní
prostor, pro tempo, rytmus, to, e to drelo
pohromadì. Otázkou je jistá mechaniènost závìru
a míra pøevzatosti a vlastního vkladu chlapce.
Potok tøetí  názory lektorského sboru:
Na Petrovi je vidìt øada dovedností a
schopnost zruèného zacházení s nimi. Nae úvahy
smìøovaly také k míøe pùvodnosti a samostatného
vkladu, k tomu, zda se nejedná spíe o imitaci M.
Hechta, a k tomu, do jaké míry tato imitace slouí
rozvoji vlastní tvoøivosti. Otázkou je, zda tyto etudy,
které slouí spíe k uèení se a kterých vzniká
v prùbìhu roku v souborech celá øada, mají co dìlat
na jakékoliv pøehlídce a nejsou spíe urèeny pro
vnitøní potøebu aktérù. Øeili jsme i míru nevkusu a
vulgarity... Myslíme, e úkolem pedagoga je
nabídnout dítìti jiné monosti øeení tìchto situací.
Klokot vody na soutoku:
Vidìla jsem pùvodní etudu M. Hechta a
toto bylo skoro celé pøevzaté od nìj. Ovem od
dospìlého to vyznívalo jinak.

Potok první  informace vedoucí souboru Evy
Vondrukové
Pracuji jako vychovatelka ve kolní
druinì a toto jsou dìti z dramatického krouku ve
vìku od 3. do 6. tøídy, s pøevahou ètvrákù, které
jsou spolu asi rok. Od záøí jsme se zabývali tématem
kola  v budoucnosti, v minulosti, souèasná, dìti
psaly básnièky. Já jsem pak vybrala vere
z Èeského roku a vytvoøili jsme inscenaci pro kolu,
kterou jsme pro veøejnost hráli asi poètvrté.
Potok druhý  námìty semináøe B:
Pøedstavení podnítilo dlouhou diskusi a
vyvolalo v nás pocit potìení a radosti ze setkání
s nìèím novým, s nápadem retrospekce koly do
roku 1902. Zdálo se nám vak, e nastolení textù
bylo ponìkud mechanické a chtìli bychom znát
jejich úèel. Otázkou je výbìr textù a rolí z hlediska
pozic ve skupinì, a také technické dovednosti dìtí,
které postrádají smysl pro rytmus a srozumitelnost.
Potok tøetí  názory lektorského sboru:
Líbila se nám ivost dìtí. Problémem
bylo èasté mechanické odøíkávání textù, øada
popisných ilustrací a gest, nefungující vztahy a jejich
vztah k pøednáeným textù. Zajímal nás zámìr
vedoucí souboru, protoe není zcela jasná
koncepce  slouí folklór jako zástupné texty a nebo
jsou podstatou urèenou divákùm? Co je rámec a
co obsah? Odsud zøejmì pramení i nejistota dìtí,
která se projevuje v odøíkávání textu a v nemonosti
budování vztahù mezi nimi. Nejsou vytváøeny
dramatické situace. Také délka stojí za zamylení.
Klokot vody na soutoku:
Zdálo se mi, e si dìti nehrály, pøestoe
by mohly. Taky mám jinou pøedstavu o kole z roku
1902.
Je to zajímavá monost, jak dìtem
pøiblíit minulost.
Minula se ambice vìci a její naplnìní,
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Spláchnuto

Pøed seupem
(o souborech, které teprve uvidíte)

DDS TY-JÁ-TR (Co?!):
Japonské pohádky

po vynoøení
Jak se v pondìlí hrálo HOP-HOPu?

Jak se hrálo péovi mídovi

O pøedstavení Naslouchej:
Toto pøedstavení se
mi velmi líbilo. A bylo to
pøedstavení Vánoèní pohádky.
Mìli to velmi vtipné a byli jenom
tøi a zvládli to líp ne nìjaké
pøedstavení. Prostì bylo to senza.
Boris
Hudební dílna: Hned
jak jsme veli do budovy hudební
koly, dýchla na nás úasná
atmosféra staré doby. Zvenku
vypadal dùm obyèejnì, ale uvnitø
bylo opravdu krásné prostøedí,
zdi i sloupy byly zdobeny ve
starém, krásném a trochu
straidelném slohu. Na zdech
byly obrazy, které kreslily dìti
z této koly. Veli jsme do tøídy a
pøivítala nás velice sympatická
uèitelka jménem Petra.
Ze zaèátku jsme hráli
rùzné hry na seznámení. Pak
jsme poslouchali hudbu a psali si,
co jsme si pøi této hudbì
pøedstavovali. Kadý si vybral
jednu ze ètyø skladeb, a protoe
nás bylo sedm, u kadé skladby
nás byl rùzný poèet. Scénky byly
zajímavé, zkoueli jsme
pøiøazovat ke scénkám rùznou
hudbu a pozorovali, jak to
scénku zmìní. Zkoueli jsme i
základy rytmiky, které nám moc
nely. Poté jsme si sami vytvoøili
tøi písnièky a jednu scénku
s písnièkou. Bylo to úasné,
scházeli jsme dolù krásným,
straidelným domem, kde jsme
proili pøíjemné dopoledne.
Hradecká Neárka
Improvizaèní dílna:
Co znamená slovo improvizace?
Improvizace je jednání v dané
situaci bez pøípravy. V dnení
dílnì jsme mìli tyto zpùsoby
improvizace: 1. Asociace=první
slovo, které vás napadne, kdy se
øekne urèité slovo. Napø.
koèka=my=ocas=ucho=èásti
tìla 2. Dabing
Kája
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Jak se nám hrála Barka?

Take hrálo se nám dobøe, skvìle, úasnì, výbornì, nádhernì
Protoe nás to baví, bavilo a bavit bude, a to více ne vás.

.atd. P. S.:

Zkapalnìní

Tradiènì jsme se ptali na vodu.
Jak se hrálo souboru ze ZU Uherské Hraditì:

První pod pádlo nám pøili kluci ze

Hrálo se nám velmi dobøe, byla dobrá akustika. Tereza
Dobøe, líp ne minulý rok. Andrea
Dobré publikum. Elika
Jo, hodnì dobré. Eva
Chybìla tu slovácká atmosféra. koda, e jsme si to nae slovácké
nepøivezli s sebou.
Mohlo to být lepí. Ivana

skupiny HOP-HOP.

Hrálo se nám dobøe, pøed tím jsme mìli 5 pøedstavení. Hraje se nám vude
dobøe, ale doma nejlíp. Nìkdy se spleteme, ale dokáeme improvizovat. První
pøedstavení se hrálo hùøe ne druhé, protoe publikum bylo sloené pøevánì z dìtí
kolního vìku, které pøedstavení moc nerozumìly. Pocity z pøedstavení neutrální,
mení nedostatky by se mìly vylepit.
Pocity publika: hodnì se povedlo, skvìlé náøeèí.
Názor souboru: Máme velmi rádi toto pøedstavení, protoe je nám blízké a
hlavnì máme rádi jiskøení mezi Bárou a Muzikantem.
Zpracovala Kája

Ondra: Odpadní.

My: Jaká by se z vás stala po zkapalnìní
voda?
Tonda: Moøská.
Joná: Sladká.
My: Jakou vodou byste chtìli být+proè?
O: Slanou, protoe bych na kadém ulpìl a
nikdo by mì nechlastal.
J: Nechtìl bych být minerální vodou,
kterou zavøou do lahví a vypijí. A je po
mnì.

Soubor Sluníèko:

Pocity pøed: patnì, tréma, pohoda, strach, depka, dobøe, vystraenì, bojím
se, e nìco zkazím.
Pocity po: vyjevený, unavený, astný, zpocený, úleva, e se Ondrovi nic
nestalo

T: Nechtìl bych být vodou, kterou nìkdo
vypije, protoe nechci projít lidským tìlem.
V sítích nám uvázl i Péa míd,
kterého jsme zpovídali hned po
pøedstavení.
My: Jakou bys byl vodou, kdyby tì teï
nìkdo zkapalnil?

stáhli jsme pod hladinu

Petr: Slanou, jsem stranì zpocený.

Petra Jankù, výtvarníka a scénografa, èlena lektorského sboru

My: Jakou bys byl nejradìji vodou?

Jméno: Peter Jankù

Petr: Vodou z oceánu, protoe se dostane

Oblíbená -

po celém svìtì a ije v ní mnoho ivoèichù.

teplota vody: 27 stupòù Celsia

Podvodní prùzkum provedly medúzka

-

skupenství vody: kapalná

-

roèní období: podzim

-

nápoj: podle nálady (èaj, cola, pivo)

Verèa a fafanka Jitka

Kdy a kde jste se nauèil plavat? 5 let, v Kováèové (dospìlácký bazén)
Nejoblíbenìjí píseò o vodì: Nepij Jano, nepij vody
Jak byste seøadil ivly? 1. zemì, 2. oheò, 3. vzduch, 4. voda
Jel jste nìkdy na toboganu? Ne
Jaký pocit byste zaèaroval do kapek detì, které by padaly na lidi? Uvolnìní, svobodu
Pøipravili Water Emental, Voda se ávou
a Pacific Blue alias Narcotic Green
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vzkazy z lahve

psáno pádlem
Drak
(báseò inspirovaná divadelním
pøedstavením)
Drak, to je fakt
Nenosí frak
Má dvì hlavy draèí
A poøád se mraèí
Kdy drak trochu zafuní
Není vidìt na luny
Kdy mu oheò z huby vzplane
Nebudou rùst rùe plané
Vanna

kresleno pádlem

TOBOGÁN  nezávislý vodní, podvodní, pøívodní a návodní list nedospìlých úèastníkù Dìtské scény. Vychází dennì. Redakce se na Vás a Vae pøíspìvky
tìí v 1. patøe Národního domu. ádáme zejména novì pøijedí soubory, aby nás navtívily nejpozdìji den pøed svým vystoupením.
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co je koda. Mohlo se tím dát dìtem vìdìt o tom,
jak fungovala kdysi kola, pøesnìji divadelnì toto
realizovat, pøenést ducha doby pøes vztahy dìtí, a
dát tak dìtem v hlediti monost samostatného
porovnání si dneka s minulostí.
Mohla to být hra dneních dìtí na kolu
v minulosti, co by nabídlo více prostøedkù a
nápadù.
Holky mohly zùstat holkama, kluci kluky.

O lakomé Barce  Tak co?, ZU Chlumec
nad Cidlinou

Potok první  informace za nepøítomnou
vedoucí souboru Romanu Hlubuèkovou:
Jedná se o uèitelku M, holky jsou
souèástí jejího 7-èlenného souboru. Je jim 13 a
15 let a pøedstavení bylo nìkolikrát hráno ve
kole.
Potok druhý  námìty semináøe D:
Pøedstavení v nás zanechalo pozitivní,
dobrý dojem. Ocenili jsem vybavenost dìvèat,
dobrou práci s textem, schopnost práce s loutkou,
èasování atd., ale zdálo se nám, e mají na víc
(vyumìlé gagy). Otázkou je pùvodní koncepce 
líbil se nám princip, který ale nebyl naplnìn
vkládáním jejich vìcí. Chybìla silnìjí reijní
práce. U Werichových textù není snadné nìèí
pohnout, ani by to bylo nahrazeno jinou kvalitou.
Potok tøetí  názory lektorského sboru:
Ocenili jsme zajímavý princip, dobøe
koncipované dva plány, které ale nebyly reijnì
dotaené. Zajímavá a funkèní byla výtvarná
stránka, nápadité vyuití leporela koresponduje
s Werichovým textem i s hrou holek. Dobrá je jich
práce s loutkou, schopnost jednání, sdìlnosti,
pouití groteskního principu i v technice vedení
loutek. Moná by bylo dobré více se opøít o
pùvodní pøedlohu i ve vypravìèských partech.
Klokot vody na soutoku:
Prasata byla z jiného ranku.  I vedoucí
se zdála neèistá, ale nakonec nejlepí.
Holky strhávaly pozornost na sebe a
nebylo moné sledovat loutky. Navíc díky loutkám
mohly být lépe vyøeeny divadelní zázraky.
Vnucuje se otázka proporcí  je moné
mìnit pùvodní autorský text? Co je dùleitìjí?
Holky mají kadá jiné tempo, a proto
se èasto míjejí a nepotkávají.
Loutky jsou pøíli malé a titìrné.
V pøedloze se jedná v podstatì o èerný
humor, a kdyby loutky byly vìtí, ztratil by se
humor, který umoòuje právì potlaèení
individuálních rysù loutek do stylizovaného
prostoru. Je to poctivý a dobrý klíè. Spíe mi
vadilo zbyteèné a laciné zdvojování fórù v obou
rovinách  textu i hry holek.
A také pøedstírání jako omylù, jako
zapomenutí atd.
Kdyby v rámci zvoleného principu
pøesnì dodrovaly Werichùv text, bylo by to
naprosto pøesné.
potápka Petra

ÈEØENÍ
Také v úterním podveèeru doplulo
nìkolik kunerù (pro tentokrát Tak co?. Dohráli
jsme, Petr míd a Sluníèko) do vod pøíznivých
dìtskému diskutování. Nejprve kratièké poèáteèní
seznámení, a ji se hovoøí k vìci, tj. o jednotlivých
pøedstaveních dneního bloku.
Tak co? Ze ZU Chlumec nad Cidlinou: O
lakomé Barce
Divácké asociace: loutky (a moc pìkné), potìení
ze hry, zvlátní divadelní zpracování, hrály s chutí,
velká legrace (jak se dohadovaly v zákulisí),
koláèky, pìknì namluvené postavy, Barce vdechly
dobrou dui, leporelo, srandovní prasata.
Kapitánky Tak co? nás seznámily s genezí
inscenace: jak na ní pracovaly spoleènì ètyøi
mìsíce, vyrábìly loutky, nejprve nevìdìli, jak na
scénu, a nakonec pouily leporelo Pavlíka, syna
nemocné uèitelky.
A co bylo pro diváky inspirativní? Humor. Bylo to
tak neobvyklé, e se nám to stranì líbilo. Je málo
takových dobrých pøedstavení s loutkami.
Dohráli jsme ze ZU Uherské Hraditì: Naa
Divá Bára
Divácké postøehy: Zèásti jsem byl zklamanej, e
u to skonèilo, e to nebylo dál. Líbilo se mi, jak
kluci táhli Josífka, aby pøeskoèil oheò. Divá Bára
to hezky hrála (jak pøeprala kluky). Líbila se
muzika, hra na housle, jednoduchost kostýmù, jak
Bára hrála ducha, jak mluvili tím náøeèím, jak si
kadá dívka hlídala toho svého kluka, jak se Elika
vrátila (dala Báøe pusu a Josífek chtìl taky), jak
støídali scény dìtských her s písnièkou, jak se
Anèa nechtìla kamarádit s Bárou.
Co se divákùm nelíbilo? Chvilkama hodnì velký
pauzy; holky se spletly, a pak se rychle opravily;
drobné chyby v náøeèí; mnì se tam nelíbily ty
brambory, jak byly udìlaný.
Petr míd z 5. ZU Plzeò: Cestující ve vlaku
Napøed Petr pantomimicky pøedvádí, jak se mu
hrálo, a následnì to komentuje slovy: Doopravdy
tréma, klasickej prùbìh, na závìr radost, e u
tom mám za sebou.
Diváci se velmi úspìnì pokouí slovnì
reprodukovat prùbìh pøedstavení a na závìr jej
hodnotí. Padají témìø pouze výroky typu: stranì
hezké, vtipné, krásné.
Sluníèko z 1. Z Kladno: kola roku 1902
Soubor nejprve popisuje nároèné první
pøedstavení v Národním domì, potom mluví o své
minulosti a o tom, e nìkteøí jeho èlenové se
pøipojili a letos.
Po úvodních chválách v diváckých øadách padne,
mnì pøipadlo, e z toho nemìli poitek, z toho
hraní. Dále se diváci shodují na tom, e soubor
hrál o tom, jaké to ve kole bylo døív, ale hodnì
zjednoduené. S blíícím se koncem diskuse
jeden ze èlenù Sluníèka prozradí, e my tam mìli
mít jetì jednu písnièku (kterou ovem po
krajském kole vynechali) a soubor nadenì
pøitakává: My bysme to tady mohli zahrát.
Vzápìtí ovládá parket a diváci mohou být svìdky
nefalovaného nadení ze hry a zpìvu.
A víte, e Marjánka doopravdy chybìla? Jela
do Itálie 
Tak hodnì tìstí na cestu domù a vechny dalí
plavby!
Klára vodomìrka

POVODÍ
nezávislá recenze na pøedstavení

Ètyøi pøedstavení ètvrtého dne byly
kadé ze zcela jiného soudku  vìkovì, ánrovì,
zkueností vedoucích... Dokonce se na pøehlídce
objevilo koneènì i pøedstavení loutkáøské.
Odpolední blok zaèínal inscenací ZU
v Uherském Hraditi Naa divá Bára podle
Boeny Nìmcové. Hanì Nemravové se podaøilo
se skupinou dospívajících vyøeit úkol, jaký se
v dìtském divadle zatím myslím neobjevil 
zdramatizovat realistický pøíbìh z dávných èasù
tak, e neklade nesplnitelné nároky na mladinké
aktéry. Hlavním pomocníkem jí v tom byl folklór 
pøeklad do slováckého náøeèí, kostýmy
vyuívající peèlivì vybraných prvkù lidových krojù,
zpìv, náznak hry, obøadu èi jednoduchého tance.
V dramatizaci se také podaøilo výbìr postav omezit
na vesnickou mláde, starí generace se tu
promítala jen do reakcí Báry a jejích vrstevníkù,
zkrátka mladí herci se nemuseli nutit do
psychologické drobnokresby, k ní by povídka
Nìmcové mohla svádìt. Zajímavé na tom je, e
se Hanì Nemravové v klasické èeské literatuøe
podaøilo objevit téma dnes (a urèitì nejen dnes)
ivé  pozici èlovìka, vymykajícího se ze svého
prostøedí, a to nejen sociálnì, ale svou divostí
pro ostatní. Podezøením z podivného pùvodu, ale
ve skuteènosti hlavnì svou opravdovostí,
obìtavostí a stateèností. V inscenaci nefungovalo
ve tak, jak by si divák pøál, lze hledat jednotlivosti,
které by se daly øeit jinak, pøesnìji a jasnìji, ale
vìtina z nich je spíe dílèího charakteru. Myslím,
e jediným vánìjím problémem je
nevyjasnìnost postavy houslisty  Báøina
nápadníka, který ji nakonec odvádí z nepøátelsky
naladìné vesnice. Potí je u v jeho exponování,
poprvé se na jeviti objeví jakoby mimo roli a mimo
situaci, jakoby to byl jen hudebník doprovázející
divadlo. Teprve v dalích situacích se stává
zøetelnì postavou pøíbìhu, ale jeho funkce je
jakoby nedoøeená. Pøitom on by to mìl být, kdo
Báru ocení právì pro ty vlastnosti, které ji ze
skupiny vesnických dìvèat vyluèují. Pøesto 
pìkné pøedstavení, pøíjemný záitek, zajímavý a
dùleitý podnìt.
Velmi pøíjemný dojem jsem si odnáela
i z Werichovy Lakomé Barky, s ní pøijela dvojice
dìvèat ze ZU v Chlumci nad Cidlinou (vedoucí
Romana Hlubuèková). Malinké, jakoby jen
improvizované louteèky, scéna vytvoøená rovnì
velmi prostými prostøedky ve stylu dìtského
leporela. Dvì dívky animují louteèky i scénu,
vyprávìjí i mluví dialogy, obojí se smyslem pro
humor, i kdy ne s humorem tak robustním, jaký
si obvykle spojujeme s Werichem. Dalo by se
uvaovat o temporytmu nìkterých sekvencí, který
tu a tam naruilo opakování vtipu, napø. spolknutí
postav tmou: opakovaný vtip není vtipem, ledae
by byl obmìnìn nebo stupòován. Dalo by se
uvaovat o pøimìøenosti výstavby celku vùèi
výstavbì Werichovy pohádky  ale to vechno nic
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nemìní na faktu, e Barka stejnì jako Bára
vyvolala pøíznivý dojem, e to jako celek bylo
pìkné pøedstavení.
Velmi smíené pocity jsem naopak mìla
z pantomimického vystoupení Petra mída
z Plznì, který pøedvedl etudu Cestující ve vlaku.
Chlapec je zøejmì velmi ikovný, a je dobøe, e
se pantomima v dìtském divadle objevila. Ale
jednak to byla opravdu jen etuda, kterou bych
pøijala jako souèást veøejné hodiny LDO ZU pro
rodièe, ne jako ucelené pøedstavení. A co hùø té záliby v rùzných tìlesných trapnostech je tam
na mùj vkus pøíli. A koneènì: v programu a ve
zpravodaji jsem si a dodateènì pøeèetla o
inspiraci Michalem Hechtem, nicménì inspiraci
nìjakým dospìlým profesionálním vzorem jsem
z toho navzdory své neinformovanosti bìhem
vystoupení cítila  táhl mi hlavou neodbytnì
Mr.Bean a jeho trapné historky. Dìlá-li to ovem
dospìlý, je to cosi jiného... Pocity z velké èásti
nepøíjemné.
V dnením odpoledni jsme vidìli i
vystoupení dìtí z 1. stupnì Z v Kladnì (vedoucí
Eva Vondruková). Zdrojem textù byl Èeský rok
Plicky a Volfa, vedoucí si dost atypicky z této hojnì
vyuívané knihy vybrala texty týkající se tak èi
onak koly, vyuèování, vyuèovací látky a uèení
vùbec a pásmo textù nazvala mnohoslibnì kola
roku 1902.Sliby tohoto názvu se pøíli nenaplnily
a kola, kterou jsme vidìli, se od té souèasné liila
hlavnì nìkterými prvky obleèení dìtí. Navíc se
textovì jednalo o pásmo verù, èemu
nasvìdèovalo, e nìkteré texty dìti recitovaly
smìrem k divákovi. Ale jakoby se naopak
inscenace rolemi dìtí i uèitelù, rozehráváním výuky
a pøestávek, vybavením jevitì spíe klonila
k divadelnímu tvaru. Na konci dìti vyvedl z míry
pád jednoho z chlapcù z pódia (natìstí pád bez
následkù) a v jejich vìku i pøi jejich malé
zkuenosti není divu, e smíchy tak tak dokázaly
doøíkat své texty. Ale nutno ocenit, e pøesto
dohrály a k rozdávání vysvìdèení. Dojem?
Zaèáteènická práce, v lecèem rozpaèitá èi budící
rozpaky, ale to vùbec nevyluèuje perspektivu do
budoucnosti.
Obecné pouèení dne na závìr: pro mne
jen onen dramaturgický pøínos Divé Báry.
Eva Machková

SLEPÉ RAMENO
Tajenka z køíovky Hulákovky
zní: R E D A K È N Í P E S M AT Ì J .
Výhercem zvlátního dárku od Jakuba
Huláka se stali: Lidièkové z Dividla v
Ostravì.
Výhru vyzvednìte u Jakuba ve
støedu po estnácté hodinì.

OD PRAMENE K ØECE

PSÁNO NA VODU

aneb Z deníku vedoucího

Èerná voda

TY-JÁ-TR: Japonské pohádky
Japonské pohádky byly první zcela
samostatnou prací nejmladí skupiny Ty-já-tru.
Jetì vloni chodili do souboru se starí èástí, dnes
15-17 letých lidièek.
A proè Japonské pohádky? Dlouho jsme
hledali téma, objevovaly se nápady z rodu
nerealizovatelných... A jsem si vzpomnìla na
svého kamaráda Noriho.
Nori je herec, reisér a výtvarník
z Japonska. Do Èech se poprvé podíval pøed pár
lety, kdy dìlal konkurz do Kroftovy inscenace
Babylónská vì. V té nakonec i hrál a v Praze se
mu zalíbilo natolik, e se rozhodl zùstat natrvalo. I
kdy hraje po celé svìtì  teï je nìkde v Mexiku,
Japonsku nebo v Jiních Èechách.
Nori zaèal chodit na zkouky naeho
souboru, nosil texty japonských pohádek
v angliètinì a okouzloval nás vechny spoustou
netradièních nápadù. Texty pohádek vznikaly
postupnì. Text jsme si spoleènì nejprve pøeloili,
hrály se etudy. U veho byla spousta veselí a
rámusu. Vak také Nori o naich dìtech tvrdil, e
jsou dost hluèné, ale e mají výborné nápady. To
by se mu prý s japonskými dìtmi nikdy stát
nemohlo. Ty by byly tiché jako pìna a plnily by
bez diskuse jeho nápady.
Vichni jsme poznali nejen novou
kulturu a poetiku, nìkteøí navíc prima èlovìka,
který je zdaleka, ale bylo nám dohromady vem
moc dobøe. A starí soubory, v tom dobrém slova
smyslu, závidìly, e Nori zkouí právì s námi.
Radka Tesárková

KRUHY NA VODÌ

Po hluboký vodì
Po èerný hlubinì
Utrený kvítí
Pryè ode mne plyne.
e nebylo nikdy
Lásky mezi náma,
Voda si to kvítí
Sama zutrhala.
Zutrhala z bøehù
Lilije studený,
Zanesla to na hrob
Mýmu potìení.
Studená lilije
Z bøehù utrená,
Jak já vodu poznám,
e vona dno nemá?
Tu hlubokou vodu
Nemùe vymìøit,
Jako oèím z uhle
Nedá se uvìøit.
Josef Kainar

Vere od vody
I/
Voda stejná
Lehostejná
To co pøijme
Nedá zpátky
Voda je domeèek zlý
Z andìla jen do ní svren
Zbyla zbroj
Zbyla malinkatá zbroj
Na tìle støíbrného cejna
II/
Viktorka vìdìla co dìlá 
Zeílet umí ledakdo
Ale e v noci
Nad splavem
Tam si krasopaní sukýnky umáèí
Tam kapøi
V nehybném chumáèi
Èelem proti proudu
Proud se pøevaluje
Rybáø tam lehce zeílel
Zeílel Lehko mu je
III/
Vypráví se tady o porybném
e se vrátil domù
O vlas po pùlnoci
Tìký detìm
Mokrý Tìký Starý
Jeho mladá ena lokte za hlavou
Jen záøily A horká modrá ilka
Na bílé pleti
Porybný ji zabil
A el se utopit
el k øece jako k soudci
Mokrý a starý
Odevzdal se jí
S dùvìrou v øád S pekelnou nadìjí
e voda jako èerná soudní kniha
Listuje v nás co nejbedlivìji
Kdy ode dna nás
Mokrým prstem
Zdvíhá
IV/
Ta velká vìc Ten svìt
Se velijak otáèí a vrtí
Voda je poøád vodorovná
Jenom se nebát vody ani smrti
Vyplíchne
Vzkøikne
Vechno se to srovná

Josef Kainar
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CO DNES A CO ZÍTRA

BUBLINA

Støeda 19. 6.
7.30 - 8.15 snídanì - soubory, seminaristé
8.30 - 12.00 dílny pro dìti ze souborù
8.30 - 12.00 semináøe pro dospìlé
10.00 - 10.40 5. blok vystoupení souborù
Japonské pohádky
ND
DDS TY-JÁ-TR (CO?!), DDM Praha 7
11.30 - 13.00 obìd - soubory
14.00 - 14.40 5. blok vystoupení souborù
Japonské pohádky
ND
DDS TY-JÁ-TR (CO?!), DDM Praha 7
15.00 - 16.00 diskusní klub
MìÚ
pro seminaristy
15.30 - 16.00 diskuse
ND-S
lektorského sboru s vedoucími souborù
15.30 - 17.00 dìtský diskusní klub
Nivy
16.15 - 17.00 veøejná diskuse o inscenacích
5. bloku
MìÚ
18.00 - 19.30 veèeøe - soubory
20.00 veèerní program
Ida Kelarová a Romano Rat
koncert se uskuteèní v Mìstském parku,
za nepøíznivého poèasí v Národním domì

H M M ,
TY OÈI ... TY ØEZANÉ RTY ...
TEN KLENUTÝ NOS ... KOHO
MI JEN PØIPOMÍNÁ ...
PROBOHA

KLEOPATRA!
PLIVANEC NAKONEC

Ètvrtek 20. 6.
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.30 - 12.00 semináøe pro dospìlé
semináø B
MìÚ
semináø C
ZU-DT
semináø D
Nivy
VYSVÌTLIVKY:
ND
ZU
Nivy
kino
MìÚ

Národní dùm
Základní umìlecká kola
Kulturní dùm Nivy
kino Vesmír
Mìstský úøad

PSÁNO NA VODU
Potok
Dost vody proteklo u pod mosty
A krve krve celé øeky
Ve stopách lásky ale
Veliký bílý potok teèe vìky
V zahradách luny kde se kadý den
Slaví tvùj svátek v záøi ohòostroje
Ten potok zpívá ze spaní
Ta luna to je hlava moje
A v ní se velké modré slunce toèí 
Slunce tvých oèí.
Jacques Prévert
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V O D A N A M LÝ N
Èeho se vám nedostávalo na letoní DS?
Spánku.
Klára tobogánka
Césara.

Kleopatra

Vùbec nièeho. Jsem pøekvapená ...jela
jsem s netrpìlivostí a oèekáváním a stranì se

mi tady vechno naplnilo, protoe vechno bylo.
Vèetnì obrázkù v Deníku, jak je dìlaný èasopis,
jak se dìti snaily, jak lektoøi vedou semináøe, jak
lektorský sbor pøi besedách povídá... vechno se
mi líbilo.
Darina Martinovská
Já jsem tu od vèerejího veèera a mám

jedinou drobnou výtku, el jsem spát hladový.
anonym
Hudradla se mi nedostává.

Irena
Koupání, stínu, èasu, vody... . Hudby,
muziky... moná dnení koncert to zachrání.
anonym
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To je na mì stranì sloitá otázka.
anonym
Na letoní Dìtské scénì mnì scházela
dvakrát delí noc. A taky o pùl hodiny delí
diskusní klub, aby se mohla rozvinout debata.
Myslím, e to je výborný systém, kdy se debatuje
napøed v semináøi...ale chápu, e je to vechno
nabité.
Milo
Detì, bouøky, hromy , blesky, prostì
straného napìtí, které tady vùbec nebylo. Ve
vem vudy.
Yvona Èermáková
Na nic si nevzpomínám. Snídanì.
Eva Machková
Tomáe Doleala a dalích pøátel, kteøí
tu nejsou. Ale nejvíce mi chybìla Dana Svozilová
Honza Karaffa
Já jsem byla velice spokojená skoro se
vím... nemùu øíct, e bych byla s nìèím
nespokojená. Myslím, e je to zorganizované
velice dobøe, navíc jsem starý bard a vím, kam
mám jít, kde mám být a tak, take si dovedu zaøídit,

BYSTØINY A PEØEJE
Dílna DC  Hudba v divadelním
pøedstavení  Petra Svozilová (ateliér
dramatické výchovy Divadelní fakulty
JAMU Brno)

Hned v úvodu celé dílny, na kterou ve
støedu ráno pøilo do budovy ZU na námìstí 10
dìtí ze souborù, zaèala Petra Svozilová klást
otázky zjiovací i doplòovací. Jste tady? Proè jste
sem pøili? Chtìli jste pøijít sami? Øekl vám to
vedoucí? Máte rádi hudbu a zpìv? Co myslíte, e
se tu bude dít?
Pøed prostým výètem a popisem
jednotlivých cvièení si neodpustím tuto poznámku.
Celé dopoledne bylo perfektnì pøipraveno, ale
mìlo nìco navíc. Petra, která zjevnì vìdìla, kam
chce dìti na konci dílny dovést, se neupnula ke
svému plánu a nedrela se jej zuby nehty.
Reagovala bystøe a instinktivnì na velmi unavené
dìti. Celou první polovinu dílny zcela zmìnila, tak
dlouho hledala styèný bod mezi ní a dìtmi, a jej
nala, s dìtmi se potkala a nakonec jim pøedala,
co si pøedsevzala. Moná to nebylo úplnì ve, ale
jistì toho bylo víc, ne by byly dìti ochotny
pøijmout, kdyby Petra nekompromisnì trvala na
své pøípravì.
Na vechny otázky pokládané v úvodu
odpovídaly dìti spontánnì, aèkoliv (nutno
podotknout) nìkteøí tvrdili, e rozhodnì zpívat
nebudou. Po ji zmínìných pokusech o realizaci
naplánovaného, si vichni vyslechli ètyøi asi

co potøebuju. Dostalo se mi názorù lidí, kterých si
velice váím.
Hana Mocková
Pokud bychom chtìli nìco vylepovat,
dalo by se uvaovat o vìtím programu na sblíení
dìtí a vech tìch lidí, kteøí to dìlají.
Míla
Já jsem pomìrnì spokojená tím, e
jsme mohli pobýt více dní. e to není jen pøijet,
odehrát a odjet. Jsem spokojená, e dìti mìly svùj
veèer, take navázaly pøátelství a lásky, a jsem
spokojená s formou diskuse s porotou. Zdálo se
mi málo pozvaných dìtí na dopoledních
pøedstaveních. Vzpomínám, jak se hrálo pøed
plnými sály a bylo to o moc lepí. Taky bych
ocenila pøedem nabídku malých sálkù na hraní.
Irena Konývková
Sakra...... Já nevím. Já jsem spokojen.
Velmi spokojen. Jedinì snad to mi vadí, e
recitátoøi tady nezùstávají a do konce.
Joná
aktivit.

Trochu oddechu od tìch intelektuálních
anonym

dvouminutové ukázky. lo o inspirativní skladby
filmové hudby Michaela Nymana. Úkolem dìtí bylo
zapsat vechny asociace, které jim hudba evokuje.
Následoval rozbor jednotlivých skladeb na základì
zapsaných poznámek. Usezené dìti celkem
ochotnì uvítaly rozhýbání za zvukù bubnù, a kdy
jim byly nabídnuty rytmické nástroje, za jejich
zvuku improvizovala lektorka na klavír, zaujetí dìtí
se stalo viditelným a nakalivým. Kadý ze èlenù
skupiny, sloené ze ètyø asi ètrnáctiletých dívek a
esti desetiletých dìtí, se pøedstavil jménem do
rytmu bubnù, dokonce i dalí instrukce dìti
dostávaly od lektorky v rytmu bong. To dìti
aktivizovalo pro dalí práci. Od této chvíle
spolupracovaly velmi dobøe.
Opìt se vichni navrátili k ji
rozebraným skladbám a vybrali si podle libosti
jednu, na které by chtìli dále pracovat. Vznikly
tak ètyøi dvou a tøíèlenné skupinky, jejich úkolem
bylo vytvoøit hrou beze slov situaci, je by
odpovídala sdìlení hudby. Podmínkou bylo, aby
byly schopni scénku nìkolikrát pøesnì zopakovat.
Vechny skupiny si navzájem pøedvedly své
scénky a pojmenovaly si je navzájem, pak je opìt
zahrály, ale do hudby, a snaily se pojmenovat,
k jakému posunu v jejich vnímání hudba pøispìla.
Do tøetice dìti sehrály svoje výstupy do zcela
odliné skladby a opìt hledaly a pojmenovávaly,
jak se zmìnil charakter jejich sdìlení. Tak tedy
dolo k tomu, e scénka nazvaná Stavba pyramidy
byla pøejmenována na Namáhavá a otrocká
stavba pyramidy, a nakonec její název znìl
Komedie o stavbì domu èi Mravenci. Dìti velmi
objevnì pojmenovaly, e hudba v inscenaci
posiluje nebo zcela mìní významy sdìlení. Jetì
pøed pøestávkou si vyslechly od své lektory, na
které v tuto chvíli ji visely oèima, krátkou promluvu
o dalích prostøedcích utváøení misanscén.
Druhý blok práce byl zahájen spoleènou
èetbou dvou Tolkienových verù:
Kam do daleka
cesta vás moøí
proudí si øeka
hvìzdy u hoøí
kam s tìmi ranci ?
Smutek vás chytá
elf s pannou v tanci
poutníka vítá.

To nemùu øíct.
Více jídla pro dìti.

anonym
anonym

Aby to bylo delí. Krátká doba, jetì
bychom zùstali.
Jitka
Hroznì moc to rychle letí a já vùbec
nevím, co je za dny.
anonym
Mùj soubor mi tu scházel. Byla bych
ráda, kdyby vidìli to, co dìlají ty ostatní.
Dana áková
patné nálady.

anonym

Èas na to dojít si na koupalitì.
anonym
Èas na to, aby èlovìk mohl vechno
vstøebat. Valilo se jedno za druhým... ale je dobøe,
e to tak bylo.
Martina Longinová

Propal ubrus
jenom smìle
vylej mlíko ve spíi
kosti vysyp u postele
víno flákni do díí
álky házej do hmodíøe
pak je roztluè palicí
kdy nestaèí na talíøe
koulej s nimi svìtnicí.
Úkol vytvoøit píseò dìti ponìkud zarazil,
ale Petra jim nabídla pomocnou ruku. Pro texty
spoleènì hledali jejich náladu a tempo, ve kterém
by píseò mìla znít, potom vybírali z pìti rytmických
doprovodù, nahraných na CD nosièi, dále se shodli
na tóninì, ve které se bude jejich skladba hrát
(opìt se uplatnila lektorèina schopnost klavírní
improvizace), a nakonec se vìtina dìtí odvánì
pustila do pokusù sloit melodii písnì. Zpívaly do
pøipraveného mikrofonu a znìlo to opravdu dobøe,
za doprovodu rytmických nástrojù. Na vokály se
ji nedostalo, nìkteøí hudebníci museli konèit
pøesnì na èas, a tak pøiel poslední úkol. Vytvoøte
svou vlastní píseò. Nìkterá ze starích dìvèat
umìla hrát na klavír, ostatní skládali text a tvoøili.
Zajímal-li by nìkoho text vzniklé písnì,
doporuèuji kadému z hloubavých ètenáøù, aby se
pozornì zaèetl do stránek Tobogánu.
Zaznamenal Zdenìk Remorkér
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BYSTØINY A PEØEJE
Semináø B - improvizace

Rozhovor s lektorkou dìtské dílny DC
Petrou Svozilovou
Liily se od sebe nìjak jednotlivé dny tvého
semináøe?
Nijak zvlá, v zásadì se mìnila jen
struktura a poøadí jednotlivých cvièení.
Co ty a muzika? Jak spolu ladíte?
Zpívám ve tøech hudebních skupinách,
jedna je taneèní, druhá funk-soul a tøetí skupina
se zabývá autorskou tvorbou.
Které z tìchto hudebních oblastí se vìnuje
nejradìji?
Kadá kapela má svou tváø i svou
atmosféru. Ani jedna mi nestaèí, aby naplnila mou
dui. V jedné se mohu vyøádit a ta druhá zas chytá
za srdce.
Jak se pøipravuje na dílnu, jako byla tato?
Pøipravím si strukturu,ale zároveò si
nachystám záloní ko cvièení a nápadù. Musím
mít pocit, e mám pøipraveno nìco navíc, kdyby
to nefungovalo. Pak u je to jen o naslouchání, a
kdy nevím, tak se seminaristù zeptám, co by je
bavilo. Je to o tvoøivosti. Tvorba nemùe být úkol.
Musí se vytvoøit prostor, aby to zaèalo bublat a lidi
bavit.

Cvak.Brbrbrbrbrbr.....uááááááááá
áááááá á.....ííííí......nenenenene.....áááááá
áááááá.......ííííííí......uaaaaauuu .....áááááá
.......uf! Dvì horské dráhy, narvané lidmi, se
rozjídìjí, nabírají rychlost, øítí se do zatáèek,
vrcholù, dolíèkù a nakonec pomalouèku pøistávají
na zemi, uprostøed Malého sálu Mìstského úøadu
v Trutnovì. Ozývá se francouzská pochvala, èeský
smích a tlumoèená pøipomínka: Pracujte
s imaginací, respektujte navozenou pøedstavu,
jinak dostanete trestné body! Semináø B, vedený
francouzskou lektorkou Sandrou Tittoni za
stateèného pøekladu Andrey Hanzálkové,
postupuje dále. Vznikají fotky z veèírkù, probíhá
pøekákový bìh s podlým nièením soupeøù,
odehrávají se pøíbìhy vypravìèe, na které skupina
reaguje jako jeden mu, jedna ena (chudák
Jimmy mìl svou poslední anci... a zase nic),
pøíbìhy o blechách v koichu èerného psa èi
tramvajaèky Aneky a jejího èerného dne.
Lektorka chvílemi místo vysvìtlování hraje 2 a 3
postavy najednou a nikdo ani nedutá. A pak
následuje smr otázek a pøipomínek k vlastním
improvizacím: Jsme moc sloití a moc to
komplikujeme... improvizace má svá pravidla!...
hrajte jen jeden pøíbìh a dejte si na nìj èas...
reagujte víc vizuálnì, ne slovy.... je tìké neutíkat
pøíbìhu... Øeí se otázky ilustrace a improvizace,
cesty ke cvièení schopnosti improvizovat a
neodbourávat se navzájem, poslouchat se.
Skupina se postupnì vyvíjí ve schopnosti
vzájemného naslouchání a spoleèné práce a
nakonec vichni odcházejí docela spokojeni s tím,
kam se bìhem dopoledne dostali.
Dokonce i na horskou dráhu!
Zapsala Petra potápka

Dìje se v dramatické výchovì v souèasnosti
nìco, co ti pøipadá opravdu zajímavé?
O tomto víkendu byla ukonèena jednání
mezi katedrami výchovné dramatiky na JAMU a
DAMU a Ministerstvem kolství o zavedení osnov
dramatické výchovy na základních kolách a
gymnáziích. Byl vytýèen obsah a kompetence,
které se smìøují více k divadlu, jak tomu bylo døíve.
Spatøuji v tom urèitý posun, nebo døíve bylo za
dramatickou výchovu povaováno vechno, co
mìlo osobnostní rozmìr. Dramatická výchova se
zøetelnìji vymezuje od pøíbuzných oborù.
Jakou má ráda vodu?
Prùzraènou, ve které se láme svìtlo a
kdy je v ní èlovìk dlouho, tak mu není zima.
Ptal se Zdenìk Remorkér

Pøekvapilo vás nìco na pøedstaveních, která
jste tady vidìla?
Já jsem nikdy pøedtím nevidìla poezii
na scénì  reírovanou poezii jako pøedstavení.
Samozøejmì jsou vìci, které se mi líbí více, jiné
ménì. To je normální.
V èem je tìitì vaí práce doma ve Francii?
Pracuji s dìtmi ve tøídách, kde bìhem
kolního vyuèování na základì poadavkù uèitele
urèitý poèet hodin vedu dìtskou dílnu. Obsahem
práce jsou improvizaèní cvièení a cílem je dát
dìtem chu k divadlu. V dílnách dìti vytváøejí
pøíbìh prostøednictvím hry. Vdy je pøítomen uèitel,
který dìlá paralelní práci, kdy dìti do pracovního
seitu hodnotí hodinu a divadelní pøedstavení,
které pak uvidí.
To je souèástí dílny?
Ano. Dílna je moje práce a s ní souvisí
divadelní pøedstavení. Vìtinou v dílnì vycházíme
z mylenky divadelního pøedstavení, na které se
dìti pùjdou podívat. I kdy ho jetì nevidìly,
zaèneme dílnou, a po nìm pracujeme na tom, co
vidìly a co mají chu k tomuto pøíbìhu øíct.
Poslední otázka: máte ráda vodu a jakou?
Miluju Støedozemní moøe.
Dìkuji a pøeji hezký den!

Rozhovor s tlumoènicí Andreou
Hanzálkovou
Byla jste u nìkdy na obdobné akci?
Ne.

Jak ses dostala k divadlu a dramatické
výchovì?
Chodila jsem od 1. tøídy do PIRKA
v Brnì, na støední kole jsem maturovala
z dramatické výchovy, a po absolvování Ateliéru
dramatické výchovy na DiFa JAMU v Brnì studuji
doktorandské studium.
Jaké je téma tvé disertaèní práce?
Dramatický proces tematizace a
symbolizace. V podstatì jde o umìní odeèítat
témata, která skupina nabízí, a vztáhnout je do
konkrétní práce.

festivalu v Grenoblu, kde jsem ovem nikdy
nebyla. Ale jsou nìkteré divadelní skupiny, které
pracují s dìtmi  profesionální herci pracují
s dìtmi.

A jaké jsou vae dojmy?
Je to pro mì nová a zajímavá
zkuenost.

Z TÙNÍ A HLUBIN
Rozhovor se Sandrou Tittoni za vydatné
pomoci tlumoènice Andrey Hanzálkové
Jak se vám líbí Trutnov?
Já jsem zatím poznala v Èeské
republice jenom Prahu. Tady je to velice odliné
od Prahy, ale líbí se mi, e nás po ránu budí ptáci.

Pøekvapilo vás nìco na semináøích?
Tak to ani ne. Já jsem o tom nemìla
moc informací, a tak jsem si nic nepøedstavovala.
Take jsem vechno brala, jak to pøicházelo.
A myslíte, e je nìco, co se vám zapsalo do
pamìti a na co budete v budoucnu vzpomínat?
V kadém pøípadì jsme mìli dobrou
skupinu, rozumìli jsme si a vytvoøilo se hezké
prostøedí. Take asi na tohle.
Petra potápka

Mìla jste u èas se projít?
Zatím jenom po restauracích.
Vidìla jste nìjaká pøedstavení na Dìtské
scénì?
Ano, vechna.
A odliuje se nìjak èeské dìtské divadlo od
francouzského?
My vlastnì nemáme dìtské pøehlídky
s takovými prostøedky, jak je tomu tady v Trutnovì,
i kdy vèera mi Jaroslav Provazník vyprávìl o
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Rozhovor s Danou Jandovou a Danou
ákovou, lektorkami dìtského
diskusního klubu

NA SOUTOKU
záznam z veøejné diskuse o inscenacích souboru 5. bloku
Pøedstavení bylo dnes sice pouze jedno,
ale potokù se v soutok spojilo více. K pøedstavení
Japonských pohádek se toti vyjadøovaly vechny
seminární skupiny (a na semináø A, který
v poledne svou èinnost ukonèil).

Japonské pohádky  Ty-já-tr (CO?!), DDM
Praha 7

Jak se vám líbí na letoní DS?
Dana : V Trutnovì jsem poprvé, na
Dìtské scénì jsem byla naposledy pøed pìti, esti
lety. Pokaé vidím nìco nového, získávám nové
zkuenosti pøi práci v dílnì. Mám teï monost vidìt
to trochu z jiného úhlu. Pomáhá mi to srovnat si
vìci v hlavì.
Dana J: Mnì se tu líbí atmosféra. Mám
pocit, e to je pøehlídka, která je úasnì uvolnìná.
Není tu ta upocená atmosféra typu honem honem.
Je pro mì hodnì pracovní. Zajímavá nová
zkuenost pøi práci s dìtmi.
Jak se vám pracuje v dìtském diskusním
klubu?
Dana J: Já jsem si nedovedla pøedstavit,
e to bude tak nároèné. Pokadé je to jiné. Záleí
to tøeba na vìkové kategorii dìtí. Nìkdy jsem
spokojená a nìkdy si zoufám. Mám smíené
pocity. Nìkdy se ta reflexe nemùe dát dìtem
"natvrdo". Take se èlovìk snaí je dovést k tomu,
e v pøedstavení nìjaký problém mùe být. Je to
nároèné pro dìti (jsou tøeba hodnì unavené ) i
pro nás. Snaíme se hlavnì navázat kontakt tak,
aby nedolo ke køivdì. Opravdu jsem takovou
nároènost neèekala.
Dana : Ani já jsem si nedovedla
pøedstavit, co vlastnì tu budu dìlat a den ode dne
je to lepí. Nabírám zkuenosti. Není cílem otrávit
dìtem ivot, protoe za spoustu vìcí nemùou.
Co vás potìilo na dìtském diskusním
klubu?
Dana : Mìla jsem strach, e vechno
budeme muset z dìtí dolovat. A ony dìti dovedou
docela trefnì diskutovat o vìcech, které si øíkali
dospìlí. Umí pøesnì formulovat. To mì velice tìí.
Dana J: Potìilo mì, jak se ke mnì dìti
velice pøátelsky hlásí, i kdy se potkáme pak
pozdìji. Take mám pocit, e jsme k nìèemu
opravdu spoleènì doli.
Jakou máte rády vodu a proè?
Dana J: Je to rùzné, teï bych asi øekla,
e studenou (smích). Ale jindy slanou a teplou.
Dana : Já bych se ráda vidìla na lodi.
Vodu mám radìji chladnìjí. Hlavnì po ránu,
abych se probudila.
vodomìrka a kosatnice

Potok první  informace vedoucí souboru
Radky Tesárkové:
V pøedstavení hrají dìti ze 2.  7. tøídy
základní koly. Èást souboru pracuje prvním
rokem. Zaèali jsme ètením pohádek, které jsme
pøekládali z angliètiny. Nejdøíve byly pohádky 4,
do inscenace zbyly 2. Celou práci vedl japonský
reisér.
Potok druhý  námìty semináøe B:
Zaujal nás scénický prostor, ale není
zdùvodnìný. Funguje jen nìkdy, napø. v pøípadì
støetu démonù a vesnièanù. Bylo zapojeno hodnì
dìtí a to je dobøe. Hudba byla kvalitní. Pøedloha
byla neobvyklá  ale proè tyhle dvì pohádky?
Objevily se dobré nápady ( napø. stínohra), ale
nebyly maximálnì vyuity. Rekvizity nebyly
sjednoceny  nìkteré byly imaginární a jiné reálné,
pùsobilo to nesourodì. Japonská stylizace byla
malá. Nìkteré dìti vypadávaly z rolí.
Potok tøetí  námìty semináøe C:
Pøedstavení nebylo èisté  ani èeské, ani
japonské. Ve se prolíná dohromady. Hudba,
pohyb, pouité prostøedky. Pøíbìh byl
demonstrován, nepovedlo se vyjádøit vztahy, zaít
a proít je.
Potok ètvrtý  námìty semináøe D:
Dìtí hrálo sice hodnì, ale nebyly
zapojeny v tahu pøíbìhu. Nabízí se otázka: jak
velká èást inscenace odpovídala japonskému stylu
a jak velká evropskému? Nevíme sice, jak hodnì
se soubor vìnoval Japonsku, ale i my tuíme, e
nìkteré detaily jsou spojeny s rituály, které mají
svùj pøesný symbolický význam (napø. èelenka je
spojena se symbolickými rituály, ale tady znamená
jen kus odìvu). Nìkteré stylizované pohyby byly
velmi krásné, ale nebylo jasné, do jaké míry se
hledal význam gest a symbolù.
(komentáø vedoucí: Nori byl okouzlen nápady,
které dìti vkládaly do jeho pøedstav. Vechno se
tak promíchalo.)

moné èíst: démoni vybili vesnici  vèetnì Momo
Tara a jeho rodièù, pak vlezli do broskve, ale Momo
Taro se neèekanì vrátí a zaène s nimi bojovat.
Tak to ale urèitì nebylo myleno.) Postavy nebyly
pøesnì motivovány. Rozdìlení na více hracích
prostorù fungovalo jenom nìkdy. Z toho veho
vyplývá základní otázka: o èem se mìlo hrát?
Klokot vody na soutoku:
V pøípadì první pohádky se pøenáel
pøíbìh, ale ne jeho význam. Tak byla látka
zplotìna a pøi jejím ètení vznikly nejasnosti.
Stylizace fungovala v pøípadì hudby a
pohybu.
V Japonsku hraje hudba velkou úlohu a
mùe zastupovat i postavu, tady tomu tak ale
nebylo.
Jazyková stránka byla také neujasnìna
(poznámky typu: Blbý, co? byly z jiného svìta).
Nabízí se proto otázka, do jaké míry existuje
textový scénáø inscenace, zda dìti nemìly pøíli
velkou volnost v jazykovém projevu.
(komentáø vedoucí: Od pøekladu jsme se pøes
etudy dopracovali k textu, který se fixoval.
V souèasné dobì ale dìti pouívají i slova, která
ve scénáøi nejsou.)
Dìti hrají vdy jenom èást role urèité
postavy. Znají ji celou? Proè si role pøedávají?
(komentáø vedoucí: Je to tafeta, aby mìl kadý
anci zahrát si kousek.)
Pøedávání rolí ale nìco znamená. Nabízí
významy.
(komentáø vedoucí: Je to pedagogický zámìr, ne
divadelní.)
Dívka, která obstarávala projekci na
meotaru, pùsobila ruivì.
(komentáø vedoucí: Dosud to nikdy nedìlala.
Zastupovala nemocného èlena souboru, proto to
bylo tolik vidìt.)
Mìli jsme si vimnout lodièky na stropì
nebo ne?
(komentáø vedoucí: Ano, mìli.)
Vìtina divákù si jí vùbec nevimla. To byla koda.
Symbolù bylo opravdu pøíli mnoho. Ty
se mísily mezi sebou. To nám znemoòovalo ètení
pro nás u tak obtínì èitelných japonských
pohádek.
Ne byla diskuse zcela dokonèena, byli
její úèastníci vyzváni k tomu, aby se vyjádøili k její
podobì. Z názorù seminaristù vyplynulo, e se
tento model debat osvìdèil, a byl shledán
funkèním. I lektorský sbor se vyjádøil, e se mu
dobøe spolupracovalo nejen mezi sebou, ale i se
seminaristy.
Budi tedy poslední vìtou rubriky na
soutoku tato:
Konec dobrý, vechno dobré! astnou
cestu zpìt k vaim øíèkám, potokùm, rybníkùm a
tùòkám.
kosatnice Iva

Potok pátý  názory lektorského sboru:
Látka byla zajímavá a táhla. Tvar byl pøíli
komplikovaný. Pøínosné bylo støídání dìtí v rolích.
Látka vak byla zpracována bez ohledu na
archetypální a kulturní souvislosti, a to je koda.
První pohádka pùsobila morbidnì. Kdyby byla
zpracována v japonském duchu, vyznívalo by to
úplnì jinak (jezevec má pro Japonce urèitì jiný
význam). Pøedstavení chybìl øád v pouití
výrazových prostøedkù. Úvod byl nastolen
realisticky, dalí vstupy byly stylizované. Nebylo
jasné, kudy se pøíbìh bude dál ubírat. Pøitom
vznikalo hodnì zajímavých obrazù, ale jejich
propojením nevznikal logický celek (napø. bylo
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spláchnuto
Pøedstavení Naa Divá Bára:

Byla vidìt chu, s jakou to úèinkující
hráli. Hezký zpìv a bezvadná znalost náøeèí. Dobøe
do toho prostøedí zapadají kostýmy. Oceòuji, e tam
je ivá hudba (nahrávka by tam nesedla), Divá Bára
by mohla mít troku zvýraznìné oèi.
P.S.: Mìjte se vichni krásnì!
Krabík
Pøedstavení O lakomé Barce

Známý pøíbìh byl zajímavì ztvárnìn.
Dobrý nápad pouití loutek a kulis. Pár vtipkù mi
pøipadalo zbyteèných (bylo jich tam a moc). Bylo
hezké, e to holky hrály s chutí.
Krabík
Pøedstavení kola roku 1902

Podle mého názoru jsou to mladí,
ikovné dìti. V pøedstavení sice byly chybièky a
mení výpadky pamìti (to se stává úplnì vem, tak
si z toho nic nedìlejte). Ale mohli byste to hrát
pøesvìdèivìji. Pøeju vám hodnì tìstí.
Krabík
Pøedstavení Japonské pohádky:

písnì.

Dobré masky, hezky udìlané, pìkné
???

Pùsobivé pøedstavení, hezky provedená
scéna, pìkné kostýmy, no prostì fajn. Akorát mám
jednu výhradu k textu, a to hrubé výrazy. Jinak to
bylo fajn.
Krabík
Bylo to hezký, víc to první. Líbily se mi
masky. Holky hrály kluky, i kdy mìli tolik klukù.
Líbilo se mi, jak se støídali. Bylo to hezky
jednoduchý, hezky mluvili. Hezký byl hrnec
s noièkama.
dramaák z Horního Marova

Hudební dílna:

No... ehm... jak bychom...Prostì... bylo to
boí. Teèka.
Akce+hudba = divadlo. Teèka.

Aïa a Mary z Èerva Ovanohy
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náhodných úèastníkù Dìtské scény.

Luboe ze souboru Dohráli jsme.

Jaké byli vae první pocity
z pøedstavení?
Lubo: Vichni jsme byli ze zaèátku
vyokovaní z poètu divákù i ze zvyující se
úrovnì trutnovské Dìtské scény. Nakonec jsme
se rozdýchali a hráli.
Jak dlouho jste nacvièovali Divou
Báru?
Lubo: Od øíjna.

Jaká bys byl/a voda a proè?
- vodopád  síla, svoboda, na nic si nehraje
- vodní vír  rychlost, vechno se míchá a toèí, síla, dynamika
- øeka  dùstojnost, svoboda, síla
- rosa  je taková
inspirující
- horský potùèek  rychlý, prudký, teèe si, kam se mu zachce, je naprosto nevázaný,
pohodový
- studánka  èistá a klidná, v chladivém lese, jak psal Skácel
pøipravili ???

Jak jste pøili zrovna k Divé Báøe?
Lubo: Vybírali jsme z nìkolika námìtù a
kníek. Nakonec jsme hlasováním rozhodli pro
Divou Báru.
Kolik je hodin?
Lubo: 15.55.
Tak to asi pùjdeme
Lubo: Jo.
(pokraèujeme po pøedstavení)
Jak se ti tady na pøehlídce líbí?
(celkovì, nálada v souborech atd.)
Lubo: Kadým rokem stoupá úroveò.
Pøedstavení jsou zase lepí . a lepí
Co bys øekl závìrem?
Lubo: Nashle. Slunce v dui.
rozhovor pøipravili ???

letoní Dìtské scény.

Jaká voda by byla letoní Dìtská scéna?
- bouølivá, protoe tu bylo hodnì zajímavých, ale i veselých vìcí
- barevná, perlivá, osvìující
- od chlorované z kohoutku a po krásný pramen
- barvy duhy
- skvìlá, osvìující ani ne horká, ani ne studená
- stojatá
- stojatá a obèas vyplouchne bublina
- bylo to vtipný, dobré rekvizity
- teplá
- pøíjemnì vlaná koupel
- mírnì tekoucí, s obèasnými vyvøelinami
- kalná
- prùzraèná, perlivá, èistá, víøící
- rybník, stojatá voda
- docela èistá, bystøe proudící a chladivì osvìující
- normální sladká
- vlaná z vodovodu
- prùmìr
- nevím
- borè, ve kterém plave vechno moný
- vechny druhy alkoholu dohromady
- sladká
- horká
- divoká
- dobrá jako teïkon
Anketu pøipravili: Water Elemental, Voda se ávou a Pacific Blue alias
Narcotic Green
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spláchnuto

Hudební dílna
napsal: ampus

Zprvu jsem jako polovièní
èlen redakce Deníku Dìtské scény jen
neèinnì pøihlíel jako vdy, ale u této
dílny jsem to nevydrel a po pøestávce
( 11 . h o d i n a ) j s e m s e p ø i d a l . U  o d
zaèátku mì tato dílna zaujala, ale
neodváil jsem se podvolit svým
emocím a jít za nimi. Ze zaèátku
úèastníkùm této dílny plavèice Petra
øekla, a si udìlají básnièku na svoje
jméno. Ale nikdo si s tím nevìdìl rady,
tak naladila na jinou notu. Pustila na
vìi urèitý rytmus, nìco do toho øíkala
a oni to museli v rytmu opakovat.
Potom CD-pøehrávaè pøehrál 4 skladby
a dìti psaly na papír své asociace
z jednotlivých skladeb. 1. skladba byla

veselá, 2. smutná, 3. tajemná a 4.
vzneená ( toto jsou mé názory na
skladby). Na tyto cca 2 minutové
skladbièky dìlaly ratolesti této dílny
krátké scénky. Rozdìlily se do skupin,
podle toho, která skladba se jim líbila.
Nejdøíve svou scénku zahrály bez
h u d b y, p o t o m s h u d b o u a n a k o n e c
s jinou hudbou, ne která k urèité
scénce patøila. Mezi rùznými
hudebními variantami tìchto scének si
øíkaly, jak se scénka zmìní, kdy k ní
pustí jinou hudbu, a pøidávaly scénkám
jména. Poté se rozhýbaly pøi bubnech.
Kdy u byly rozhýbaní, Petra nechala
bubny, zaèala k nim hrát na klavír a
øekla dìtem, aby si vzaly nástroje, které
tam pøipravila. Utvoøily takovou miniskladbièku, a kdy dokonèily
Mozartovo umìní, mìly 15 minutovou
pøestávku( která skonèila v 11:05).
Po pøestávce jsem se pøidal i já.
P e t r a v y n d a l a 2 b á s n ì o d To l k i e n a ,
pøepsané na papíøe, a mìli jsme si
stoupnout do prostoru tak, jaká by ta

báseò (kdybychom ji zhudebnili) byla.
Jestli by byla rychlejí nebo pomalejí,
veselá èi smutná. 1., veselá, la docela
dobøe, ale 2. nám moc nela. Potom
Petra odela a zadala nám úkol,
abychom si udìlali vlastní píseò.
Nejdøív to vùbec nelo, ale potom jsme
se rozjeli. Bylo to fakt super.
Te n t o s e m i n á ø s e m i l í b i l z e
vech nejvíc. Petra byla navíc asi
nejpøáteltìjí ze vech lektorù.
(pro ostatní lektory: Promiòte!!!) Kdy
na zaèátku vidìla, e básnièky na
jména dìti opravdu nebaví, pozmìnila
svùj program. Nejlepí lektorkou týdne
je Petra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Píseò, kterou jsme sloili, Vám
nyní pøedvedu:
Dílna huudební byla sùper,
moc se nám líbila,
Pétra, byla hroznì fajn
prostì Pétra byla hroznì fájnová
Louèí se s Vámi ampus!!!

kresleno pádlem

TOBOGÁN  nezávislý vodní, podvodní, pøívodní a návodní list nedospìlých úèastníkù Dìtské scény.
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ÈEØENÍ
Aèkoli ve støedeèním podveèeru dorazil do
nivských vod jen jediný kuner (DDS TY-JÁ-TR (Co?!)
z DDM v Praze 7), nebylo moné jej pøehlédnout,
respektive pøeslechnout, protoe zaèal výrazným
zpìvem své japonské písnièky. Nadené kapitánky
Dany, vedoucí dìtského diskusního klubu, pak seznámil
s jejím èeským pøekladem (Hej, Momotaro, hej,
Momotaro, co to má dobrého v batohu. Dej mi
knedlík ).
A protoe dìti z TY-JÁ-TRu byly skuteènì
jedinými úèastníky dneního diskusního klubu, byl jeho
prùbìh urèován otázkami, které padaly z kapitánských
øad. Dìti mluvily hlavnì o panu Nori, Japonci, který jim
s pøedstavením pomáhal, a o genezi inscenace (Nori
nám pøinesl texty v angliètinì, my jsme je pøekládali,
scénáø první pohádky jsme si psali sami. Nori nám
pøináel nápady, pø. obì zajeèice si maj zpívat stejnou
písnièku. Ze zaèátku jsme nacvièovali, jak se chodí
v Japonsku, to jsme pak nepouili. Nori nás nauèil
bojové pohyby, ty jsme pak pouili v písnièce. On byl
hroznì pohyblivej. Jen tak z kleku se postavil na hlavu.
Vechno nám pøedved, tøeba Tereze, jak má hrát opici.).
Dalím tématem bylo srovnávání èeských a
japonských pohádek (Japonské jsou drastiètìjí. Jsou
tam démoni. Místo koláèù se dávaj na cestu knedlíky.
Liej se zvyky, zvíøata, která tam ijou, kostýmy.) a
konstatování, e nae èeské pohádky jsou vlastnì taky
drastické, ale jinak. A jak dìti chápaly zabití staré eny
a její následnou konzumaci staøeèkem? Kdy jsme to
pøekládali, lekli jsme se. Napøed jsme si mysleli, e je to
pøeklep.
Závìrem tedy alespoò ve struènosti, jak
herci sami hodnotili práci na inscenaci: Srandièky. Bylo
to dobrý. Vichni nám závidìli.
Pøíznivý vítr pro TY-JÁ-TR i vechny ostatní
soubory!
Klára Tobogánová alias Vodomìrka

POVODÍ
nezávislá recenze na pøedstavení

Poslední den jako by pøehlídka ztratila
dech co se poètu pøedstavení týká, nebo jsme vidìli
jen jedno. Japonské pohádky souboru TY-JÁ-TR
z Prahy 7. Zajímavé na inscenaci bylo zejména
to, e jejím hlavním autorem byl v Praze ijící
japonský divadelník Noriuki Sawa, kdeto vedoucí
souboru Radka Tesárková  aè uvedena
v programu jako vedoucí souboru i spoluautorka
inscenace  se prohlauje za asistentku reie,
organizující a dohlíející na plynulý chod práce.
Bohuel pan Noriuki Sawa mìl být pøítomen a
zodpovìdìt pøehrle otázek, které se èlovìku
vnucují nad tematikou, pøíbìhy i jevitními
prostøedky.
Pøestoe u nás japonské pohádky èas
od èasu vycházejí a existují v nìkolika rùzných
pøekladech èi pøevyprávìních, úvodní Pohádku
z hor Køes-Køes jsem zatím nikde nenala  a je
docela moné, e pøekladatelé a zpracovatelé
japonských pohádek pro dìti mìli dobré dùvody ji
nezaøazovat. ánrovì bych ji øadila kamsi mezi
evropské pohádky s tematikou vesnického ivota,
nìkdy nazývané realistické, a pohádky zvíøecí. Ale
budi, v ánrovém zaøazení problém není, ten je
v tom, e se Støedoevropan tìko dobírá symboliky
zúèastnìných zvíøat , zejména jezevce - moná má
svùj stabilní charakter (asi jako v èeském folklóru
mazaná lika), moná má v Japonsku jezevec
nìjaké tabu, týkající se jeho snìdení, a odtud tøeba
vychází celá zápletka. Nevíme  Japonec tu není
a vedoucí souboru se po jeho vysvìtlení nepídily.

Pohádka o Broskevníèkovi  Momotarovi se naopak
v èeských sbírkách japonských pohádek pravidelnì
objevuje a je také svým pøíbìhem pøehlednìjí,
srozumitelnìjí, nebo se v základních motivech
shoduje s øadou pohádek evropských: chlapec se
narodí z ovoce (viz dívky zrozené z jablka,
z citrónu, z pomeranèe...), stane se hrdinou a
dosáhne vítìzství za pomocí tøí tovaryù, s nimi
se cestou rozdìlí o jídlo. Myslím, e volba první
z obou pohádek nebyla astná, a pokud u mìl
autor inscenace dùvod ji volit, bylo by potøeba ji
jevitnì jasnì vyloit - pak by její uvedení mohlo
být obohacením naí kultury o jiný pohled na ivot.
Takto ale nevíme, jaký pohled to vlastnì je.
Druhý a rovnì velmi podstatný, moná
jetì podstatnìjí problém je v míení a
neutøídìnosti pouitých jevitních prostøedkù, ve
smìsi stylizace v duchu japonského neiulzívního
divadla s prvky èi nìkolika rovinami divadla
evropského, oscilujícími mezi zjednodueným
znakovým projevem a dìtskou hrou na jedné stranì
a realistickým èi quasirealistickým projevem na
stranì druhé. Zaèíná to u scénografické sloky:
neiluzívní japonské divadlo se odehrává v plném
svìtle, zde se mnohokrát zhasíná a rozsvìcí, vedle
dìtí, které pøedstavují stùl nebo hrnec, projekce
broskve, vody, ostrova... vedle znakového vaøení
jakoby realistická scéna buzení chrápajícího
starce... a ovem i nedùsledné vyuití jevitì ve
tvaru ulice s dvìma hracími prostory  nìkdy
výmìna hráèù i jejich prostorù je odùvodnìna (jako
bych se já jako divák pøesunula k jinému hracímu
prostoru), vzápìtí na to se na jakoukoli divadelní
logiku dvojího prostoru rezignuje, nìkdy se postavy
vymìòují, jindy si roli ponechává tý hráè a pøebíhá
jen ze strany na stranu... Zkrátka a dobøe, jakmile
se pokouím pochopit øád inscenace, ztrácím se
v houtí otázek, z nich øada by mne vùbec
nenapadla (napø. proè nìkteré dìti mají ponoky
nové, jiné s obrovskými dírami), kdybych dostala
jasný inscenaèní klíè.
Zøejmì v inscenaci zùstalo z tradic
japonského divadla to, co dìti zvládly (zajímavé
sborové scény démonù se stylizovaným pohybem,
stylizovaný zápas) , ale tìko by mohly zvládnout
ve, nebo jeho herectví vyaduje mnohaletý
trénink. Ale ké by to ostatní bylo v øádu dùslednì
neiluzívního divadla!
Nerada bych se v poslední den pøehlídky
poutìla do zobecòování, ale chtìla bych aspoò
vyjádøit na závìr pár postøehù z letoní pøehlídky.

KRUHY NA VODÌ

Pøedevím odjídím pøes vechny
výhrady
k jednotlivým
inscenacím
èi
k jednotlivostem nìkterých dalích s pozitivními
pocity a úvahami. Bývala doba pøed takovými
dvaceti, tøiceti lety, e jsme z Kaplického
divadelního léta, pøedchùdce dnení pøehlídky,
odjídìli nadeni  ale popravdì øeèeno, nadchly
nás tehdy inscenace, nad nimi bychom dnes
zlomili hùl u moná v regionálním kole.Dìtské
divadlo se zmìnilo smìrem k vyí nároènosti jak
témat, tak divadelních prostøedkù, rozrùznilo se co
do typu souborù a inscenací i vìkovì. Jetì pøed
nìjakými pìti, natopak deseti patnácti léty, bychom
inscenaci jako je Ètvrté pøikázání kategoricky odmítli
jako celek, pøedevím kvùli tématu, dnes vánì
uvaujeme nad realizací. A moná za rok, za dva
nebo za tøi pøijde nìkdo, kdo toto téma zvládne
uspokojivìji. Moná také za èas uvidíme dìtskou
pantomimu, která naplní vechny poadavky na
dìtské divadlo, protoe vyjde z tvoøivé práce dìtí.
Moná se nìkdo chopí podnìtu Hany Nemravové,
která odvánì sáhla po realistickém obrázku
z vesnice 19. století, tøeba pøítí inscenace podle
E.A.Poea bude bezproblémová... Ale nedìlejme
si iluze, vdy budou pøedstavení nezdaøená,
problematická, dobøe mínìná, ale neúspìná.
Takový je ivot, takové je divadlo, tak funguje práce
s dìtmi.
Take: nashledanou, stojí za to se
setkávat.
Eva Machková
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SLEPÉ RAMENO

BUBLINA - zvlátní pøíloha

Èásteèná kontrolní zpráva ze spoleèné
veèeøe lektorského sboru v restauraci, její jméno
sice neznáme, ale øíká se tam Na Nivách.
Závìreèné schùze se zúèastnilo celkem
32 lektorù a organizátorù Dìtské scény 2002 (
vèetnì redakce, samozøejmì...). Jednání zahájila
pøedsedkynì J. Lhotská, která vechny pøítomné
s úsmìvem pøivítala. Ti byli ponìkud zaraeni, ale
døíve ne staèili jakkoli zareagovat, byla schùze
pøeruena personálem hostince, který úèastníky
vyzval k objednávkám. Zajímavé je, e celkem
48% úèastníkù si objednalo malé nebo velké pivo,
10,12% bílé víno a 0,96% nealkoholický nápoj (
jistì není náhoda, pøátelé, e v tomto výètu je
polovièní èlen redakce ampus, celý èlen redakce
Remorkér a paní Zina!!!). Dalích 31% úèastníkù
schùze jsme se neodváili zahrnout do celkové
statistiky. Brzy se ale ke slovu dostala opìt
pøedsedkynì J. Lhotská a oznámila, e dalím
bodem schùze je kulturní vloka, aby lektorský
sbor nevyel ze cviku. Vichni se zaèali tìit na
hodnotný kulturní záitek, jen Peter Jankù
nikolivìk  byl to toti aktérem avizovaného
vystoupení, jeliko kuloáry rozíøily zprávu o jeho
aktivní písnièkáøské èinnosti. Pøesile se nelze
ubránit a tak uchopil podávanou kytaru a pustil se
do práce. Nutno podotknout, e publikum bylo
nadeno. Nejen jeho slovenèinou, ale i skvìlým
výrazem. Abych ale pouila to správné zaklínadlo:
vìtinu posluchaèù jeho vystoupení velmi oslovilo!
Obzvlátì závìreèná píseò se slovy:  Vetci sú
Slováci , len to zabudli.
Po kulturní vloce zaèala redakce cítit
velký hlad ve svých útrobách ( pro polovinu jejích
èlenù to bylo také první jídlo v tomto dni) a jala se
objednávat jídlo. Souhrnem to byla 4krát krkovice,
2krát kuøecí øízek, 1krát ryba a nìkolikero toustù.
Co si dali ostatní u jsme nesledovali, jeliko nás
práce zavolala zpìt ke strojùm. Vraceli jsme se
ve dvou skupinách  nejprve ti zodpovìdnìjí (
ampus, Kosatnice, Matìj a Pavel) a pak ti ménì
zodpovìdní ( Remorkér, Potápka a Vodomìrka).
Ty zodpovìdnìjí trochu zamrzelo, e Vodomìrka
se cestou pokusila vzít si s sebou i housle patøící
souboru z Uherského hraditì, který jí je nic zlého
netue pùjèil. Ale ve dobøe dopadlo. Byly
zachránìny i housle a i vydání Deníku èíslo 5.
A jak dopadla schùze? Na to se
neptejte, my jsme do esti do rána pracovali!
Za redakci kosatnice Iva

PSÁNO NA VODU
Øeka
;
Mluvnickým rodem se øeka uchyluje
od øady flumen, fluvius, le fleuve, der Fluss, co je
øada jedlitì muská. My si øeku automaticky
pøedstavujeme jako bytost enskou, mytizujeme
ji do enskosti se vemy enskými vlastnostmi
pùvabu, vláènosti, plavnosti, úskoènosti, zrádnosti.
Této pøedstavì napomáhá ovem vydatnì, e
vechny èeské øeky mají jména enská, take z
mluvnického rodu jménem Rýn, pád, nil, Ebro,
Quadalquivir, Mississippi nás ovívá cosi velmi
cizího, exotického. Výjimkou je tu snad jen Dunaj,
øeka citovì anektovaná lidovou písní moravskou
a ovem i slovenskou.
Obdobnì ja nám jetì nad urèenost
mluvnického rodu i voda pøedstavou venkoncem
enskou, ostatnì ve shodì s národy románskými
( aqua!). Nejde nám do hlavy, jak Nìmec mùe
øíkat to voda - das Wasser.
Pavel Eisner,
Èetina poklepem i poslechem

...
U
SI NA TEBE
BROUSÍM
DRÁPKY!

JETÌ JEDNOU JIM
PØIKÝVNI,
A FAKT TÌ

SEEROU!

JÁ JSEM TI TO ØÍKAL!

CO SI TADY
TA

REISÉRKA
VYSKAKUJE
!

TEDA,
TAKOVOU TÌ
NEZNÁM.
KDES NABRALA TY
GENIÁLNÍ
MYLENKY?
...
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BUBLINA

DVOJITÉ HRANOLKY,
KRKOVIÈKA,

CHRR

COLA S LEDEM ...

...
FÍ
...
MÌ CHYTLA
KØEÈ DO NOHY,
JÁ NEMÙU

PSÁT!

CHRR
...

TAK VYDÁME JETÌ
JEDNO ÈÍSLO,

FÍÍ

NE?

MATÌJI,
TRHEJ

JÁ

!

TADY NEJSEM
!!!

MÙU SI POHRÁT
S TÌMI BAREVNÝMI PAPÍRKY ???

CO DNES
Ètvrtek 20. 6.
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.30 - 12.00 semináøe pro dospìlé
semináø B
MìÚ
semináø C
ZU-DT
semináø D
Nivy
VYSVÌTLIVKY:
ND
Národní dùm
ZU
Základní umìlecká kola
Nivy
Kulturní dùm Nivy
kino
kino Vesmír
MìÚ
Mìstský úøad

PLIVANEC NAKONEC
Uf, to bylo vedro,
øekl starý Pedro.
Vylil vody vìdro.
Uf, to bylo horko,
potop se, ponorko,
chcípni, døevomorko!
Uf, to byla døina,
ádná kapalina
- krom potu na kusu lina!
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