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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
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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

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 - 8
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.

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 - 10
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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