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

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

se právì interpret nachází.

Zuza J.

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

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

KRUHY NA VODÌ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Èím vím Vám seminaristé komplikují
ivot?
Absolutnì nièím.

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

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

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

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

Èerv Ovanoha: Budeme pod drnem

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

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

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

Jeslièky: Yangy Bangy Bou
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Pøedstavujeme
svou plavèici

Po vynoøení

Kláru Dvoøákovou, vedoucí Èerva Ovanohy
recitátoøi
3.kategorie

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

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

je to Klára

Emu Zámeèníkovou, vedoucí Divadla Jeslièky

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

Zkapalnìní

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

Vodomìrèina
èítanka

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

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

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

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

Spláchnuto

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

Sasanka, Tuèòák a Sépie

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

Blanka

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

???

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

Jan

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

Okoun

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

vodopád chval

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

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

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

Joná
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Vzkazy z láhve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRUHY NA VODÌ
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ÈEØENÍ

OD PRAMENE K ØECE

Z dìtského diskusního klubu

aneb Z deníku vedoucího

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

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

Holky na zabití + Pavlík, ZU Semily

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

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

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

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

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

BUBLINA

Nedìle 16. 6.

KDY MNE TAKHLE

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

POIMRÁ

,

PROHLÁSÍM,
ES BYLA NEJLEPÍ

! ! !

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

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

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

PLIVANEC NAKONEC

VYSVÌTLIVKY:

Redakce se pokornì omlouvá
Machalíkové, e si ji spletla s Herdovou a
Herdové, e si ji spletla s Machalíkovou. To my
ne, to otek!
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