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

v podobì semináøù a vzdìlávacích akcí?

J. Lhotská, porotkynì

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

Standa Nemrava, organizátor

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

Má dìtská recitace smysl a budoucnost bez
systematické pøípravy prostøednictvím
dramatické výchovy?
Jana Køenková, porotkynì
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KRUHY NA VODÌ

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

Jana:
klié.

Vnitøní pravdivost. Nepodlehnout

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

Jana:

Jakou vodu máte nejradìji?
Pitnou. Je to jistota.

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

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

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

kosatnice Iva

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

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

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

Pøed seupem
(o souborech, které teprve uvidíte)

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

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

Dividlo  Lidièkové 
DDM Ostrava-Mariánské
Hory: Otesánek

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

Z Tøebotov: ivot je pes
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Po vynoøení

Stáhli jsme pod hladinu:

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

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

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

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

Zkapalnìní
(aneb recitátoøi odpovídají na anketní otázku)

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

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

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

Psáno pádlem

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

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

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

Zdenìk Remorkér

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

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

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

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

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

KRUHY NA VODÌ

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

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

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

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

KRUHY NA VODÌ

Malvína Schmidtová

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

6. Z Jablonec nad Nisou - Pohádky na
dobrou noc
Dramaák se schází kadou støedu
ve své dílnì. Je to odpoledne plné her, øíkadel,
tajemství, snad i kouzel. Kouzel se slovy,
dobrodruství  tu jsme potápìèi, vzápìtí se
vznáíme balónem v oblacích nebo jen tak
leíme na pekelci.
Ptáte se kde? Vy nevíte, co je
pekelec?
Tak zavøete oèi. Stará, vyhøátá,
kachlová kamna. Teplo, pruhované peøiny a
tichý, pøíjemný hlas vás pøenáí do pohádky.
Tak u víte, o èem se dá snít na pekelci? Tøeba
o tom, jaké problémy mají houby v lese, nebo
jaká pøání má starý katan. My jsme o tom také
nevìdìli, ne jsme otevøeli kníku od Frantika
Nepila Pohádky z pekelce.
Marcela Vaníèková
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CO DNES A CO ZÍTRA

BUBLINA

Sobota 15. 6.
7.00 - 8.00 snídanì - recitátoøi
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.00 - 8.45
SL-2 dílna pro recitátory II. kat.
SL-3 dílna pro recitátory III. kat.
SL-4 dílna pro recitátory IV. kat.
8.30 - 12.30 semináøe pro dospìlé
MìÚ = semináø B
ZU-DT = semináø C
Nivy = semináø D
9.00 - 11.15
SL-A vystoupení recitátorù III. kat.
9.30 - 11.15
1. blok vystoupení souborù
kino ivot je pes
Dìti ze Z Tøebotov
kino Pohádky na dobrou noc
6. Z Jablonec nad Nisou
kino Otesánek
Dividlo - divadelní studio
Dramacentra, oddíl Lidièkové,
DDM Ostrava - Mariánské Hory
ND Stalo se v Hameln
Horní - Dolní Z Sloupnice
11.15 - 12.30 obìd - recitátoøi
12.00 - 14.00 obìd - soubory
12.30 - 14.00
SL-A beseda lektorského sboru s recitátory
III. kategorie a jejich doprovodem
SL-1 diskusní klub pro doprovod recitátorù
II. a IV. kat. + semináø A
SL-2 dílna pro recitátory II. kat.
SL-4 dílna pro recitátory IV. kat.
14.30 - 14.45
ND zahájení pøehlídky souborù
14.45 - 16.30
1. blok vystoupení souborù
kino ivot je pes
Dìti ze Z Tøebotov
kino Pohádky na dobrou noc
6. Z Jablonec nad Nisou
kino Otesánek
Dividlo - divadelní studio
Dramacentra, oddíl Lidièkové,
DDM Ostrava - Mariánské Hory
ND Stalo se v Hameln
Horní - Dolní Z Sloupnice
17.00 - 18.00
MìÚ diskusní klub pro seminaristy
17.30 - 18.00
ND-S diskuse lektorského sboru s vedoucími
souborù
17.30 - 18.30
Nivy dìtský diskusní klub
17.30 - 19.00
veèeøe - recitátoøi
18.30 - 19.45
veèeøe - soubory
19.00 - 21.00
SL-T Spoleèenský veèer pro recitátory
20.00 - 21.15
Nivy dìtský diskusní klub
20.00 - 21.15
MìÚ veøejná diskuse o inscenacích 1. bloku
Nedìle 16. 6.
7.00 - 8.00 snídanì - recitátoøi
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.00 - 8.45 dílny pro recitátory
SL-2 II. kategorie
SL-3 III. kategorie
SL-4 IV. kategorie
8.30 - 12.00 dílny pro dìti ze souborù

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

VYSVÌTLIVKY:
SL
ND
ZU
Nivy
kino
MìÚ

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

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

PLIVANEC NAKONEC
prùkaz

e si nìkdo nevyzvedl volièský
je jistì jenom mimoøádný úkaz!
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