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

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

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

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

KRUHY NA VODÌ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZU Jindøichùv Hradec: Urèitì jste o nìm slyeli

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

a

Lannovka: Ètvrté pøikázání aneb
obrazy z dìtství

HOP-HOP: Naslouchej

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

Pøedstavujeme
své plavèíky a
plavèice

Spláchnuto

Zuzanu Jirsovou a Radka
Maruáka, uèitele ZU
Jindøichùv Hradec

Z námý
U znávaný
Z kuený
K ouzelný
A ndílek

R ajstajblík
A chilles
D ráèek
E lf
K ouzelník

Pavla Petrovského, vedoucího
Lannovky

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

Zkapalnìní

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

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

psáno pádlem

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

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

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

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

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

peèovatelku Míu

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

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

vzkazy z lahve

Vodomìrèina
èítanka

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

PAST

psáno pádlem

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

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

Hle bar, v nìm chlap. Snad pil. Já ptám se, proè tam
stál (ten chlap).
Dal cár na krk, vzal brk a el tam, kde stùl en se
chvìl.
Kde hòup byl døív, ne pil?
Hrál, snad míè i kop, gól dal, øval dav
Teï sed na stùl, brk v ret si dal, zrak en ho zøel.
Má al, jsi smut?
Ach ne, brk pad.
Jsi mlád?
On klek. Syn spí, já mám ho rád.
Tak bì, kam má! Co bys tu mìl? Hlas en se rdìl.
Chlap prch.
KDO PÍT BYS CHTÌL, TAK MÌØ SVÝCH SIL.
blatouch a svratouch
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NA SOUTOKU
záznam z veøejné diskuse o inscenacích souboru 2. bloku
Jak se chtìl oenit Yangy Bangy Bou Divadlo Jeslièky
Potok první - informace vedoucí souboru
Emy Zámeèníkové:
Jak jste si mohli pøeèíst v Deníku, probíhala práce
na pøedstavení cestou od mého výbìru textu pøes
hry, etudy a nápady dìtí a k pøedstavì tvorby
celistvého pásma, které nakonec nevzniklo, a
zùstal pouze tento fragment. Dìtem je mezi 10 a
12 lety a Leara si hodnì oblíbily.
-vstup lektorù: Je zajímavé posloucha t asledovat
nejen inscenace, ale i vedoucí souborù. Kdy se
na Emu podíváte, vysvìtlí se vám samo, proè
právì ona si vybírá nonsensový text, proè ho dìlá
právì takhle, jak to, e má v souboru kluky... ona
sama je symbolem nonsensu.
Ema: Beru to jako lichotku. U jsem Leara dìlala
pøed 3 lety se starími kluky, take asi na tom nìco
bude.
Potok druhý - námìty semináøe D:
Ná semináø hodnotil tuto inscenaci velmi kladnì,
líbila se nám v celku, líbila se atmosféra,
komunikace dìtí s diváky i mezi sebou, pohyb,
vyuití prostoru, práce s napìtím, výtvarné
zpracování (i obdobnì ladìný odìv vedoucí),
viditelnì kompaktní vztahy ve skupinì dìtí. Zdálo
se nám, e napìtí bylo budováno i výbíráním
pøedstavitelù hlavních rolí pøímo pøed diváky.
Nadchla elva, pøirozený projev dìtí i jejich zaujetí
hrou. Øeili jsme otázku temporytmu inscenace jedná se v základu o báseò, a ta je na rytmu
zaloena, a tady se nám boøen divadelními
prostøedky. Dalí otázkou byly zcizováky a jejich
pøipravenost (vedoucí vysvìtlila, e jejich jádro
pøipravené je, ale provedení se pokadé lií).
Moná chybìl výraznìjí projev zklamání u dìtí,
které nebyly vybrány - trochu to zpochybòuje
náhodnost volby (vysvìtlení vedoucí: je to jen
prostor pro dalí napìtí, ne základ inscenace a
navíc to hrají u ponìkolikáté a ono se to vytrácí).
Potok tøetí - názory lektorského sboru:
Citlivá práce s textem, porozumìní si s ním,
zajímavé a inspirativní jiskøení mezi kluky a
holkami odpovídající jejich vìku, dodrení proporcí
mezi kázní a spontánní hrou, støídmost a kvalita
pøednesu, v ní je cítit peèlivá prùprava.
Otázky nastoluje právì setkání básnì a
inscenaèních odboèek, které mùe nìkdy zavést.
Zde vak smìøuje k interpretace textu dìtmi,
pøimìøené vìku i zvolené formì. Zcizování
umoòuje vidìt na jeviti nejen produkt práce, ale
i stanovisko a cestu k ní., Leara i uvaování o nìm.
elva - zajímavá, je to vak moment, kde se ztrácí
polarita mezi kluky a holkama -kluci ztrácejí svou
pozici protipólu.
Klokot vody na soutoku:
Dìti by se mìly více vzájemnì slyet.

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

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

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

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

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

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

KRUHY NA VODÌ

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

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

OD PRAMENE K ØECE

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

aneb Z deníku vedoucího

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

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

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

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

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

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

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

ZU Jindøichùv Hradec

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

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

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

BUBLINA

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

CHTÌLA BYCH JE MÍT

TAKHLE
VELKÝ !

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

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

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

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