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V O D A N A M LÝ N
Jaká znáte zaklínadla dramatické výchovy?
partnera.

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

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

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

BYSTØINY A PEØEJE

Z TÙNÍ A HLUBIN

Pohyb a klauniáda

Rozhovor se Sylvu Vlèkovou:

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

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

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

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

tronzo.

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

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

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

A jak u je letos zvykem, dolo i na

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

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

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

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

Cestující ve vlaku  Petr míd, 5. ZU
Plzeò

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

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

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

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

Pøed seupem
(o souborech, které teprve uvidíte)

DDS TY-JÁ-TR (Co?!):
Japonské pohádky

po vynoøení
Jak se v pondìlí hrálo HOP-HOPu?

Jak se hrálo péovi mídovi

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

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

.atd. P. S.:

Zkapalnìní

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

První pod pádlo nám pøili kluci ze

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

skupiny HOP-HOP.

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

Ondra: Odpadní.

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

Soubor Sluníèko:

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

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

stáhli jsme pod hladinu

Petr: Slanou, jsem stranì zpocený.

Petra Jankù, výtvarníka a scénografa, èlena lektorského sboru

My: Jakou bys byl nejradìji vodou?

Jméno: Peter Jankù

Petr: Vodou z oceánu, protoe se dostane

Oblíbená -

po celém svìtì a ije v ní mnoho ivoèichù.

teplota vody: 27 stupòù Celsia

Podvodní prùzkum provedly medúzka

-

skupenství vody: kapalná

-

roèní období: podzim

-

nápoj: podle nálady (èaj, cola, pivo)

Verèa a fafanka Jitka

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

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

kresleno pádlem

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

O lakomé Barce  Tak co?, ZU Chlumec
nad Cidlinou

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

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

POVODÍ
nezávislá recenze na pøedstavení

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

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

OD PRAMENE K ØECE

PSÁNO NA VODU

aneb Z deníku vedoucího

Èerná voda

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

KRUHY NA VODÌ

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

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

Josef Kainar
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CO DNES A CO ZÍTRA

BUBLINA

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

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

KLEOPATRA!
PLIVANEC NAKONEC

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

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

PSÁNO NA VODU
Potok
Dost vody proteklo u pod mosty
A krve krve celé øeky
Ve stopách lásky ale
Veliký bílý potok teèe vìky
V zahradách luny kde se kadý den
Slaví tvùj svátek v záøi ohòostroje
Ten potok zpívá ze spaní
Ta luna to je hlava moje
A v ní se velké modré slunce toèí 
Slunce tvých oèí.
Jacques Prévert
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