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Jiráskův Hronov je především 

závěrečnou žatvou přehlídkového 
systému českého amatérského divadla. 
V přídomku se ale ještě objevuje sousloví 
„festival s mezinárodní účastí“. Jaká je 
role zahraničních souborů na Jirásko-
vě Hronově a jak si stojí české soubory 
na festivalech v zahraničí? Odpovídá ře-
ditelka NIPOS Lenka Lázňovská.  

Proč je Jiráskův Hronov, závěrečná 
přehlídka českého amatérského divadla, 
koncipován jako přehlídka mezinárodní?

Odpověď je zdánlivě jednoduchá. Jestli 
čeští divadelníci chtějí jezdit do zahra-
ničí, a to chtějí, musíme se otevřít světu. 
Nemůžeme žít v domnění, že naše divadlo 
je nejlepší, my je děláme nejlíp a nikoho 
zvenku nám sem nezvěte, protože nic není 
tak dobré, jako to naše. Jestliže neotevřeme 
i to, co považujeme za své téměř až národní 
kulturní dědictví, co jiného otevřít?

Jak probíhá výběr zahraničních insce-
nací na Hronov?  

Hronov má mezinárodní účast, ale mezi-
národním festivalem není. Aby byl meziná-
rodní, musela by tu být polovina souborů 
ze zahraniční a polovina z České republiky. 
Dva soubory, dvě hrací místa dle aktuál-
ních propozic JH, z Hronova mezinárodní 
festival neudělají. Prostor je velmi omeze-
ný. Navíc existuje dohoda, že jedno z těch 
dvou hracích míst patří Slovensku. Pro 
celý svět tedy zbývá jedno jediné místo. To 
neumožňuje pozvat vícero inscenací, tedy 
i žánrů, stylů, divadelních jazyků. Z jed-
noho představení o vývoji na mezinárodní 
scéně mnoho nevyčteme. Mezinárodních 
festivalů v zahraničí není málo, ale není 
jich ani mnoho. Mnohem více je jich třeba 

Nesmíme podléhat iluzi, 
že české divadlo je nejlepší

v oblasti folklóru než divadla. Řada festivalů 
mezinárodní rozměr nemá, některé jsou 
zase trochu uzavřené, protože pořadatelé si 
zvou pouze určitý okruh souborů. My, tedy 
české středisko AITA se snažíme vybírat 
z festivalů, které jsou v našem kalendáři. 
Na webu můžete najít můj velký článek, 
který se jmenuje Světový festival jinak, je 
to referát o světovém festivalu amatérského 
divadla v Belgii, který skončil v polovině 
července. Tam bylo šedesát představení, ale 
nebyla šance je vidět všechny. Viděli jsme 
dvanáct inscenací a z nich jsme vybírali. Pro 
příští rok jsme si vyhlédli jednu irskou a jed-
nu britskou, oslovíme je a budeme čekat 
na jejich rozhodnutí. Hronov není z hlediska 
zahraniční účasti nejatraktivnější místo. 
Kdybychom nabídli festival v Praze, přihlásí 
se úplně všichni. Hronov je ale uprostřed 
prázdnin a geograficky docela daleko, takže 
jsou velké náklady na cestu. 

Snažíte se při výběru zohledňovat, v ja-
kém jazyce představení je, jestli je hodně 

založené na textu, nebo se poohlížíte čistě 
po tom nejlepším?

Rozhodující je, jestli je inscenace jako 
celek zajímavá. Nejde jen o jazyk, ale 
o všechny složky. Toto hledisko se neuplat-
ňuje na slovenské soubory, tam vybíráme 
nejlepší inscenaci ze scénické žatvy, kterou 
většinou označí oni. U zahraničních sou-
borů se snažíme vybírat tak, aby inscenace 
byla zajímavá jako celek, aby držela po-
hromadě. To znamená, aby byly v pořádku 
dramatické situace, aby byly dobré herecké 
výkony, aby tématem měla inscenace co říct. 
Mimoslovních inscenací není tolik, napří-
klad pantomima v zahraniční vůbec není. 
Na to by musely být zřejmě nějaké speciali-
zované festivaly, osobně si ale nepamatuji, 
že bych kdy viděla v zahraničí amatérskou 
pantomimu. Ani pohybových divadel tolik 
není a často nejsou ani tak dobré. Když je 
divadlo založeno na pohybu, i v případě 
pantomimy, vyžaduje určitou míru techniky, 
což je trochu problém. Já říkám, že když 
je divadlo uděláno dobře, tak, aby s diváky 
komunikovalo, nezáleží na tom, v jakém 
jazyce je. 

Jaká je opačná cesta? Když máme 
český soubor, který chce do zahraničí, jak 
to udělá?

Jsou dva typy festivalů. Na jedné straně 
jsou to prestižní festivaly, které mohou 
žádat i o státní dotaci. Tam musí festival mít 
stanovisko českého střediska AITA a NIPO-
Su a musí jít o inscenaci, která projde mini-
málně národní přehlídkou, nejlépe Jirásko-
vým Hronovem. V příštím roce budou dva 
světové festivaly. Pro festival dětského diva-
dla jsme ve spolupráci s kolegy ze Sdružení 
pro tvořivou dramatiku vybrali představení 
Kuchař Sam, které mělo být i na Hronově, 



děti ale nemohly všechny. Nominovali jsme 
je do Kanady, Kanaďané je ale musí při-
jmout. Druhý z festivalů je v Japonsku. To 
jsou festivaly, jejichž potenciální účastníky 
oslovíme na základě účasti na Hronově nebo 
na národních přehlídkách. Musí splňovat pa-
rametry, které si festival určí. Pak jsou další 
festivaly, které najdete například na strán-
kách AITA, tam může zkusit štěstí každý 
sám a propagaci poslat. 

Pomáhá AITA souborům v tomto pro-
cesu?

Pokud nejde o ty prestižní festivaly 
s doporučením, může se přihlásit kdokoli 
sám. Řadu pořadatelů ale známe osobně 
a někdy je dobré, když jde přihláška skrz 
středisko. Někdy mají inscenace například 
větší počet lidí, než má být, nebo jsou delší. 
Častým omezením u zahraničních festiva-
lů je hodinová délka. U nás jsou věci buď 
hodně krátké, nebo jsou to naopak dvouho-
dinová představení. Ty si nikdo nevezme. 
V těchto případech se snažíme s pořadateli 
vyjednávat. Nikomu se ale nevnucujeme, 
kdo chce, přihlásí se sám. Jen všem říkám, 
pozor, nedělejte si iluze, že pošlete přihláš-
ku a okamžitě vás vezmou. Zájem je veliký. 
Příkladem je zmíněná Belgie: část souborů 
byla doporučena národními sekcemi, část 
se přihlásila volně. Je tam opravdu velká 
selekce. Oni si naprosto svobodně vyberou, 
co jim se bude líbit, i z hlediska počtu, 
tématu, stylu. Není to tak, že všichni čekají 
s otevřenou náručí, protože české divadlo 
je nejlepší. Tak to opravdu není, to by byla 
velká iluze. Soubory z toho bývají často 
zklamané. Jestliže se ale hlásí dvě stě sou-
borů a pořadatelé jich vyberou čtyřicet, je 
jasné, že odpad je opravdu velký. 

České amatérské divadlo má v rámci 
Evropy nebývale velkou členskou základ-

nu, velkou tradici, je v mnohém specific-
ké. Naše účast na zahraničních festivalech 
tomu ale neodpovídá. Jak to?

Jsou tu dva faktory. Jedním je ten, 
že za minulého režimu, kdy jsme byli 
součástí východního bloku, měla většina 
festivalů od svých vlád prostředky pro pozi-
tivní diskriminaci souborů ze socialistických 
zemí. Nebylo to jen kvůli divadlu, příspěvek 
byl většinou na podporu rozvoje demokracie 
v těchto zemích. Když se tedy v této době 
český soubor přihlásil na festival do Ně-
mecka nebo do Velké Británie, v devadesáti 
devíti procentech byl přijat. Tyto soubory 
přes žádné soutěže nešly, bylo to bráno jako 
pomoc socialistickým zemím. Pro mnohou 
souborů v té době to byla opravdu brána 
do světa, která jim definitivně otevřela oči, 
a došly k tomu, že režim u nás opravdu 
musí skončit. To ale po roce 89 skonči-
lo. Když se dnes hlásí soubor například 
na festival do Německa, vstupuje do kon-
kurence souborů z celého světa. Pořadateli 
je úplně jedno, odkud soubor bude, vybere 
si inscenace podle toho, co bude považovat 
za atraktivní. Do toho jde skutečnost, že čes-
ké divadlo dělá v současnosti velké insce-
nace. Vezměte si, co bylo na letošním JH. 
Upokojenkyně – těžko pojedou do zahraničí, 
dlouhá hra, čistě postavená na slově, slovo 
je tak důležité, že se to nedá přeložit. Tomu 
nebude nikdo rozumět. I když se popíše zá-
klad, jádro mezigeneračního příběhu nikdo 
nepochopí. Nebo si vezměte Advent, krásné 
obrazy, ale ono to má dvě hodiny a kousek! 
To si také nikdo nevezme. Je to opravdu 
komplikované a čím dál komplikovanější. 
Obloukem se proto vracím na začátek, proč 
má mít Hronov alespoň nějakou mezinárod-
ní účast. Když mezinárodní účastníky mít 
nebudeme, náš boj s konkurencí, a nejde 
opravdu o nic jiného než o konkurenci, 
bude mnohem složitější.  

-jip-
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DLNK, s. r. o. Česká Skalice
Veba, a. s. Broumov
Eko Delta, s. r. o., Česká Skalice
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Sponzoři 
85. Jiráskova Hronova

Andělský vzkaz
Karel,
to je jeho jméno.
Karel,
dám mu celý věno,
Karel,
každej ho má rád,
i ten kdo ho nemůže znát,
Karel, 
hraje jako bůh,
Karel, 
je proste dobrej muže druh.
Karel,
moje srdce pro něj buší,
klidně vypustim i duši.
Nemám sice milionovej šek,
ale řeknu vám,
nejlepší je Karel Pešek 

Anděl
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Hned úvodem musím přiznat, že můj 
vztah k folklóru nebyl léta pozitivní. Začalo 
to na gymnáziu v mém rodném městě, kde 
celá naše kapela, která se snažila o jazz, 
byla pro urážku pedagogického sboru 
potrestána tím, že musela hrát s nově zalo-
ženým folklórním souborem. Pokračovalo 
to lety vysokoškolskými, kdy folklór přímo 
zaplavoval všechna setkání mladých, a po-
kračovalo to diskusemi s Milanem Kunderou 
v redakci časopisu Divadlo, jenž tomuto 
mému jaksi neuvědomělému spontánní-
mu odporu k folklóru dodával překvapivé 
a promyšlené argumenty. Pak se přece jen 
postupně začal tento vztah uhlazovat – 
i když nikdy jsem pro folklór nehoroval. Do-
konce jsem v porotě celostátní, tehdy ještě 
federální soutěže spolu s dalšími prosadil, 
že první cenu spolu s Otomarem Krejčou 
získal Milan Pásek v tehdejším brněnském 
divadle bratří Mrštíků za inscenaci Maryši, 
neboť v ní brilantně použil některé postupy 
brechtovské. Zvláště sugestivně pak model 
oblékání papeže z Galilea Galileiho, když 
přesvědčování Maryši, aby si vzala Vávru, 
proběhlo jako oblékání do bohatého a nád-
herného jihomoravského kroje. Když byla 
Maryša oblečena, svolila k sňatku s Vávrou. 
Folklór se tu stal symbolem manipulace, 
tradice, která láme svobodnou vůli člověka. 
Což vše píšu proto, abych náležitě a pádně 
mohl prohlásit, že Národopisný soubor Ko-
houtek definitivně zlomil mé pochybnosti, 
že folklór je pořád alespoň něčím pono-
řen do minulosti. Ony v tom představení 
fungovaly téměř prvky postmoderní; včetně 
harmonikáře, který jak se sluší na řádnou 
performanci, strhl diváky ke spoluúčasti 
na představení. Kdybych to nezažil, nevěřil 
bych!

Jan Císař

Výrazným tématem, které rezonuje letoš-
ním Jiráskovým Hronovem, je vztah k dě-
tem. Viděli jsme několik her, které se vě-
nují vztahu rodičů k dětem různých věků 
od dětí nenarozených k „dětem“ ve věku 
třicátníků a šedesátníků. Na Problémovém 
klubu lektoři a lektorky jako již mnohokrát 
diskutovali otázku dětského divadla a dětí 
na jevišti, která ani po několika dnech 
nebyla zdaleka vyřešena a její dozvuky (či 
paralelní diskuse) se i dále objevují na strán-
kách zpravodaje. 

Jeden článek se věnoval i tomu, že semi-
naristé a seminaristky mají děti různého stá-
ří a berou je na Jiráskův Hronov. I já s mým 
manželem sem v posledních několika letech 
pravidelně jezdíme a naše dcera je zde 
ve svých necelých dvou letech již potřetí. Co 
Jiráskův Hronov nabízí dětem a jak se s nimi 
dá prožít, bude tématem následujících 
řádků.

Dlouho se rýsovala možnost, že bude 
o Justýnku celý týden postaráno a my se bu-
deme moci věnovat hronovskému bezdět-
nému programu. Jako správní seminaristé, 
kteří chtějí zažít Hronov se vším všudy, jsme 
si objednali ubytování ve škole. O hlídání 
na první část hronovského týdne jsme 
krátce před konáním festivalu přišli, a proto 
jsme v průběhu několika dnů museli vyřešit 
praktické otázky našeho pobytu v Hronově. 
V tu chvíli mi přestalo být líto, že mi nevyšel 
preferovaný seminář „J“ jako jevištní řeč, 
protože jsem rázem získala účast na seminá-
ři „J“ jako Justýna.  

Justýnka ze všeho nejvíc miluje hudbu, 
usměvavé lidi a také děti různých věkových 
kategorií. První večer jsme zjistili, že Hro-
nov v době konání festivalu je pro ni téměř 
dokonalým místem. Po zahájení si radostně 
zatančila na hudbu Beatles a nadšeně se po-
zdravila s několika pozitivně naladěnými 
účastníky a účastnicemi. Ke spánku jsme 
ji ten den uložili později, než je obvyklé, 
načež v půl páté ráno už spinkat nešlo. Z tří-
dy plné spících seminaristů a seminaristek 
jsme se museli vydat na ranní procházku, 
při níž jsme potkávaly účastníky a účastni-

Je mi dvacet 
a jsem na Hronově 
po dvaadvacáté

ce, kteří se pohybovali v opačném směru 
a teprve se chystali jít spát. Ostatní noci 
proběhly klidně a v podstatě bez problému. 
Oproti domácímu prostředí, kde pravidel-
ně vstává v šest ráno, si Justýnka přispala 
a budila se kolem tři čtvrtě na osm. Po něko-
lika dnech pochopila, že je to doba, kdy by 
seminaristé měli pomalu vstávat a začala jim 
k tomu dávat jasné pokyny. 

Při vymýšlení našeho dopoledního pro-
gramu jsem velmi ocenila otevřenost Katky 
Chalupníkové, lektorky Dětského semináře, 
která souhlasila, abychom se k nim občas 
přidaly. Seznámení s dětmi ze semináře 
nám zpříjemnilo i odpolední program, pro-
tože se Justýnka se svými novými kamarády 
ze semináře mohla potkávat a zdravit na uli-
ci podobně jako dospělí účastníci. Dětský 
seminář ale nebyl jediným seminářem, který 
Justýnka navštívila. Párkrát jsme se zastavili 
také na semináři L jako loutka, protože jsme 
věděly, že nám hodný pan lektor půjčí hrač-
ky a jeho svěřenci nám ukážou minidivadlo. 
Při čekání na to, než se svým seminářem 
skončí tatínek, si také Justýnka sama našla 
seminář věnovaný scénografii a suverénně 
využila otevřených dveří, aby si prohlédla 
tvořivou činnost seminaristů. Děkuji všem 
lektorům a účastníkům, na jejichž seminář 
jsme se takto vetřeli, za toleranci a pocho-
pení. Díky tomu jsme se mohly alespoň 
díky drobnému nahlížení cítit jako skutečné 
účastnice Jiráskova Hronova.  

V polovině týdne Justýnka putovala 
k babičce. Naši spolunocležníci a spolu-
nocležnice si oddechli, že nebudou muset 
vstávat před osmou, a já si do posledních 
festivalových dnů nesu pocit, že z Jiráskova 
Hronova můžu mít úplný zážitek i ve spo-
lečnosti dítěte. Děti na Hronov patří, jsou 
jeho součástí a při pohledu na seminaristky 
v očekávání mě napadá, že v budoucnu 
již jeden Dětský seminář nebude stačit. 
A naše dcera možná jednou bude trumfovat 
spoluseminaristy a spoluseminaristky, kteří 
se budou ve dvaceti letech dohadovat, kdo 
zažil Jiráskův Hronov vícekrát, když jim 
sdělí, že je zde už po dvaadvacáté.

Jana Kvasnicová
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Rozhovor se souborem Geld und 
Money

To asi není žádná legraci, hrát tolikrát 
za sebou.

Včerejší noční představení už byla špatná. 
Hlavně lidé byli vyčerpaní, takže nevrací 
energii. Což chápu, mají za sebou spoustu 
fláků a ještě to počasí. Ale třeba dneska mi 
říkali, že se jim to líbilo, akorát už neměli 
energii, kterou by vrátili. Takže člověk neví, 
jestli odešli uražení nebo pro uzenku.

Copak diváci, ale co vy?
Nejdřív se nám zdálo, že je lepší když to 

šlape za sebou – třeba jenom sedm minut 
pauza a hned pouštět diváky. Ale teď už 
si tím nejsme jistí. Oproti Chrudimi jsme 
prodloužili druhou část, takže čas, který 
jsme poslali organizátorům, vlastně nesedí. 
Přidali jsme víc vychytávek v prodeji tohoto 
křehkého a silného příběhu. Každý příběh je 
třeba prodat.

Ono to takhle vypadá, že to děláte pro 
prachy. Chtěl jsem, abyste z toho naše 
hronovské kolegy vyvedli.

To my ale úplně nechceme. Ta mystifi-
kace by měla trvat. Je to na pomezí, tím je 
to pro ně asi víc znepokojující. Někteří to 
berou jako legraci a koupí si nějaký předmět 
z hecu, jakože hrají tu hru s námi. Ale někte-
ří třeba ne. Na Chrudimi na to třeba jeden 
člověk říkal: „Byli jste dobří, ale nedostali 
jste mě. Stál jsem o ten odznáček, ale nesko-
čím vám na to!“ 

Císaři, čti!
Takže to je jedna z reakcí, kterou akceptujete.
No jasně. Opravdu záleží na každém. Takhle se přece člověk 

rozhoduje i v životě. Věci vůbec nejsou jasně dané, všechno je to 
na hraně. Jsou i rafinovanější a zakódovanější. Pro toho, kdo je 
pozorný, je v představení spousta indicií, že v tom je nadsázka. 

Takže těžíte i z atmosféry festivalu. Už se tu z toho stalo také 
téma, účastníci nosí přívěšky, vzájemně si je ukazují.

To přece patří k festivalové atmosféře, že je i něco mimo hlavní 
proud. Třeba mě bavily Hronovy, když byly dva zpravodaje. Ten ofi-
ciální a k tomu dělal Lébl Ježečka Kamzíčka. Nebo třeba Prkýnko, 
které znamená svět. Pár lidí jsme urazili, když jsme dělali přepa-
dovku PC. Vedl ji Alois Jirásek a my byli kulturně osvobozenecká 
fronta. Jirásek přišel až nakonec, prohlásil tento Hronov za probíha-
jící, a zase odešel. Ale mezi tím jsme je podminovali knihami. Měli 
jsme masky ze semináře Commedia dell arte, jedna maska přiběhla 
k profesoru Císařovi, řekla: „Císaři, čti!“ a donutila ho, aby přečetl 
prohlášení, ve kterém jsme požadovali třeba socializaci seniorského 
divadla. Že když naše požadavky nesplní, donutíme Strotzera, aby 
četl v rozhlasu celé Jiráskovo Temno. A když to neudělá ani tak, 
přivážeme ho k prkýnku, které znamená svět, a pustíme po Metuji.

Vidím, že jste zasloužilí aktivisté.
Ona to přece není žádná atmosféra, když nepřichází ještě něco 

neplánovaného zevnitř. Ale co se týče našeho tématu, tak je o čem 
se bavit. S  východní kulturou se pracuje i v rámci globalizace dost 
nechutně a neuctivě. Dobře se prodává, je to trend. A jak k ní při-
stupovat? Dělat, že jsme Japonci a pokoušet se o divadlo Kjógenu. 
Jak pracovat s tímhle tématem a zároveň přiznat, že jsme Plzeňáci? 
Myslíme si, že ten příběh je silný. A právě proto tak dobře vytahuje 
peníze z jejich kapes. Taky mě na tom baví, že zabije kachnu. Pro 
ně je to tabu, pro nás je to blbý zvíře s knedlíkem a se zelím. A navíc 
v závěru nepřijde trest, ale osvícení.

Za osvícení se dneska taky hodně platí.
No jejda. Existují různá sdružení, která těží z východní filosofie. 

A kolik lidí se tváří, že jim o peníze nejde. V devadesátých letech 
se říkalo – chceš-li zbohatnout, založ si církev nebo nadaci. A my to 
říkáme úplně otevřeně, že jde o ty prachy. Takže jsme možná lepší, 
než oni.

Vaše divadlo se jmenuje Geld und Money a vzniklo před osmi 
lety…

Ale my osm let mlčeli. Až letos jsme vystoupili na festivalu světla 
v rámci Plzně, jako hlavního města kultury. Kromě světelných 
objektů pro tisíce lidí byl program i na bývalé Městské plovárně, 
kde nás pozvali na jakoby oslavu čínského nového roku. A protože 
jsem kdysi dostala od Dominika (ten co vyrobil ty hudební nástroje) 
kachničky Ošidori, jako kapesní divadlo, řekli jsme si, že loutky už 
máme hotové a pustili se do toho. Nejvíc času zabralo Dominikovi 
vyrobit nástroje, což pro něj ovšem jako pro technologa a píčovin-
káře byla veliká radost. Byl to pro nás pokus, kdy jsme si na malé 
ploše vyzkoušeli, jestli funguje chemie a můžeme do toho jít dál. 
A můžeme, už máme dva, tři dramaturgické nápady, které ale nebu-
deme prozrazovat.

-jam-
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Nejraději bych ocitoval místo svého psaní 
z programu Jiráskova Hronova, co je v něm 
napsáno o inscenaci Kachničky ošidori, ne-
boť nemohu přesněji postihnout ducha toho 
představení, které se tváří vážně a přitom 
vším – každou vteřinou, každou akcí, kaž-
dým sebenepatrnějším detailem je nevážné. 

Divadlo se dá 
dělat taky takhle

Bylo to pro mne velice příjemné, velice mně 
to vyhovovalo a pobavil jsem se. A víc psát 
nebudu, protože z mnoha důvodů se to 
nepatří, připadal bych si jako hlupák. Tak 
jen snad díky za to připomenutí, že divadlo 
se dá dělat taky takhle.

Jan Císař

Strašně milé představení. Myslím si, že to 
mohlo být i delší, byť to bylo loutkové před-
stavení. A teleshopping na závěr byl dost 
vtipný. Myslím, že každého, protože to den-
nodenně vídá, to muselo pobavit. A i když 
mě tyhle věci s vnucováním nikdy předtím 
neoslovily, tady jsem měl chuť jít a koupit 
si něco. Strašně mě bavila hudební složka 
představení. A hodně s povděkem jsem 
kvitoval to, že jsem přímo viděl na nástroje. 
Kachničky jsou cool. 

Milan z Kopru 

Strašně se mi to líbilo. Pochopila jsme to 
jako takovou vtipně pojatou pohádku, ale 
s příběhem ze života. Prostě se měli rádi 
a nějakej hajzl je tam vodpravil. Moc se mi 
to líbilo. U druhé části jsem si nebyla jistá, 
jestli to myslí vážně, nebo si dělají srandu, 
ale bylo to skvělý.

Míša

Kachničky byly kouzelný. Já je vždycky 
chtěla domů. Jenom škoda, že jak tam měli 
tu lampičku, tak jsem celou dobu viděla 
jenom tu lampičku. Ale dobrý, mám před-
stavivost.

Anet

Na představení jsem byla náhodou, ale 
nelituji toho. Byl to moc zajímavý příběh 
spojený s dojetím i vtipem. Moc hezký. 
U teleshoppingu jsem si taky nebyla jistá, 
jestli to je navážno, ale pak mi došlo, že to 
bude odkaz asi na šmejdy, jak lákají peníze 
z důchodců. Bylo to úžasný.

Verča

Co jsem si z toho představení odnes-
la? Odnesla jsem si CDčko, na který jsem 
se velmi těšila. Tedy kromě toho povznáše-
jícího pocitu a dojemného příběhu o dvou 
kachničkách jsem si podle záměru souboru 
odnesla i suvenýr. Jsem ten divák pro ně. 
Nechala jsem se koupit a koupila jsem si je.

Anička zpěvačka

Originální zpracování kulturní fauny.
Marie Šlápotová



6

recenze

Slovomrak (čti wordcloud) je vizualizací blesko-
vých reakcí diváků ihned po představení. Čím 
větším písmem je výraz uveden, tím vícekrát jej 
diváci v souvislosti s představením pronesli.

Soubor s velice výmluvným jménem 
Geld und Money nám zahrál miniaturní 
loutkárnu na motivy irského spisovatele 
Lafcadio Heama. Tento spisovatel, dlouho 
žijící v Japonsku, shromažďoval japonské 
spisy Kaidan. Jedná se o legendy o zemře-
lých duších, démonech a strašidlech. Bo-
hové hrají v těchto příbězích prim, jen oni 
vědí, co bude dál a jaký je osud člověka. 

Viděli jsme harmonický příběh o člo-
věku, který zabil dvě kachničky ošidori. 
Po jeho aktu jej dohání svědomí, a po své 
smrti vstupuje do buddhistického „nebe“, 
možná tedy spíše pekla, symbolizovaného 
„zkrvavenou“ svastikou. Pro pochopení 
jen vysvětlení pár symbolů objevujících 
se v inscenaci (zdroj Google, pochopi-
telně, jinak bych to nedal). Dvě kachny 
letící většinou nad vodou představují 
manželský pár. Svastika často zobrazuje 
přízeň osudu, ale dá se vysvětlit mnoha 
způsoby, ovšem to zbytečně více rozvádět 
nemá význam. Tato Kaidan by mohla tedy 
nejspíše vypovídat o vraždě a o tom, jak 
poté svědomí člověka dohání a hřích si 
nese až do své smrti. Skoro Zločin a trest 
po japonsku, že?

Scéna je opravdu miniaturní, stejně 
jako loutky. Herci používají malé, ze sho-
ra vedené kachničky, malou totemovou 
loutku člověka a asi 10 cm vysokou loutku 
boha, nejspíše Buddhy. Dále využívají 

Kachničky ošidori 
aneb Pojďte si zashopovat!

jednoduché předměty pro dokreslení 
atmosféry, vonnou tyčinku nebo peříčka 
jako symbol smrti kačenek. Scénografie 
je velmi čistá a často připomíná estetiku 
krásné japonské jednoduchosti.  Hudbu 
tvoří trio hrající na vlastní nástroje, které 
jsou zcela originální.  

Ovšem co nám může již od začátku dát 
klíč k pochopení smyslu představení, jsou 
proutěné košíky (s jakými my chodíme 
v Čechách na houby), které mají na hla-
vách jak oba herci, tak muzikanti. Bylo mi 
jasné, že bych měl od představení oče-
kávat velkou nadsázku, vždyť toto přece 
není normální (v dobrém slova smyslu). 
Nadhled se objevuje i v animaci loutek. 
Ne že by byla na druhé koleji, ale herci 
se s ní moc nemažou, což sedí s podobou 
punkové animace v našich krajích. Po har-
monické až hororové Kaidan soubor, 
který v programu o sobě prohlašuje, že je 
„Prvním komerčně úspěšným loutkovým 
divadlem“ (což je snad největší cynismus 
a nadsázka, kterou nám nabízejí), přichází 
s jakousi druhou půlí představení, kdy 
nám začne nabízet svoje „marč desénové“ 
produkty. Můžete si je opravdu koupit 
za drobný peníz, ale už od začátku této 
části nám soubor dává najevo, že podoba 
tohoto „divadlo-shoppingu“ a přehnané 
nabízení předmětů jsou další nadsázkou. 
Stačilo mi, když František Kaska doslova 

mrsknul na stůl pixlu s penězi, a tušil 
jsem, která bije.

Je mnoho divadel a většinou agentur-
ních, která po svém představení, aniž by 
herci slezli z jeviště, začnou nabízet svá 
CD, zvát do svých galerií pod věží atd. Při-
jde to snad jenom mě jako znevážení sa-
motné inscenace? Nemá toto dělat nějaká 
teta po představení u východu z divadla?

Došlo mi však také, a to bude podle 
mě hlavní myšlenka a téma inscenace 
a celé jejich jakési mystifikace, že jsem 
viděl podobenství dnešního často megalo-
manského rozdělování peněz z veřejných 
rozpočtů – viz obří rozpočet kulturní Plz-
ně, nebo miliardový účet za nejmenované 
nové divadlo. Či nedávné tahanice o praž-
ské granty. Takových příkladů v našem 
rybníčku je opravdu hromada, jenže pak 
se většinou nedostává na ty menší rybky, 
které by si nepochybně také zasloužily 
být finančně podpořeny, protože vytvářejí 
jakési podhoubí, bez kterého se velký 
kulturní les neobejde!

Tomáš Běhal
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Rozhovor s Františkem Kaskou 
a Šárkou Chvalovou

Františku, byl jsi vyhodnocen jako nej-
větší letošní hronovský rekordman v počtu 
odehraných představení. Jak se cítíš?

František: Abychom nebyli nespravedliví, 
myslím, že mě Hanka z Voříšků překonala. 
Na druhou stranu jsou naše věci přece jen 
o něco delší, takže v počtu odehraných mi-
nut to asi tak bude. A jak se cítím? Byly chví-
le, kdy jsem to na sobě poznal, ale myslím, 
že únava je v tom vedru přirozená, a i na di-
vácích je patrná. Ale musím říct, že teď, před 
posledním představením se cítím mnohem 
líp než odpoledne. 

Jak inscenace vznikla?
František: S knížkou Daniela Heviera 

mě seznámil kamarád Vašek Pytlík, který 
bohužel už mezi námi není. Chtěli jsme ty 
texty zpracovat společně, ale kvůli tragické 
nehodě k tomu nedošlo. Takže mi to chvíli 
leželo v šuplíku, ale věděl jsem, že někdy 
se do nich chci pustit. Jen jsem hledal člově-
ka, s kterým bych to udělal. Mezitím vznikly 
písničky, a když je slyšela Šárka, hned 
k nim udělala druhý hlas. Bylo rozhodnuto. 
Protože náš soubor Střípek nějak nedával 
dohromady inscenaci, rozhodli jsme se, 
že to zkusíme. Jen jsme hledali výtvarnou 
podobu, protože výtvarná složka je v tomhle 
představení naprosto rovnocenný partner. 
Měli jsme štěstí, že jsme se dali dohromady 
s plzeňskou výtvarnicí Helenkou Šimicovou 
a pomohl i její muž Honza Dientsbier. Tak 
jsme se vzájemně inspirovali, až to došlo 
do tohoto tvaru.

Celé to vzniklo 
pro radost

Můžete vysvětlit název souboru – Šafrán?
Šárka: ŠA-FRÁN je Šárka a František, anebo to můžeme brát 

i tak, že šafránu je občas třeba jako koření. Původně jsme zamýšle-
li, že bychom se mohli jmenovat FRAŠKA, ale to by se k Hevierovi 
nehodilo.

Představení jsem viděla už na Chrudimi a kouzlení s černo-
bílými obrázky mě nadchlo natolik, že jsem si ty další loutky 
vychutnala až teď. Ale prý tam na LCH některé ani nebyly? 

Franta: Je to tak, protože na Chrudimi jsme měli první, trochu 
pudovější verzi loutek. Petr Mlád, který pomáhal při jejich výrobě 
a je precizní technolog, pak vymyslel vylepšení. Těch louteček jsou 
kvanta a je třeba je mít přehledně uspořádané, tak nám vymyslel 
systém drátků, kam si je zavěšujeme. A když se mu zdálo, že je 
něco malé nebo nevýrazné, tak je trošku naddimenzoval, aby mohly 
vyniknout i ve větším sále, než to hrajeme obvykle.

Je jasné, že slovní základ představení je v Hevierových 
textech. Ale zaznamenala jsem různé fórky, které jste si tam 
přidávali. Proměňuje se to představení?

Šárka: Určitě. Protože my si ho hrajeme pro radost, aby nás to 
bavilo. A celé to vzniklo pro radost. Myslím, že naše partnerství 
a náš vztah jsou v tom důležité. N začátku jsme vymýšleli, jak dát 
z těch textů dohromady příběh, a napadl nás den jednoho kluka. 
Takže se dá říci, že každé představení je jiné, když se vyloupne 
nový nápad, tak ho tam přirozeně použijeme. Je to zábava.

Franta: Jsme spolu v improvizačním sdružení a ty věci nás 
napadají a už si můžeme troufnout je tam vrhnout, protože ten 
druhý na to slyší a nevyděsí se. Tím si udržujeme pozornost, živost 
a napětí.

Nevím, jak Šárka, ale vím, že František je učitel. Jaké je to být 
zase klukem, žákem poškolákem? 

František: Myslím, že je to krásné, že ten kluk v člověku zůstá-
vá. Některé záležitosti mám nakoukané od našich žáků nebo dětí 
kamarádů. Jsou to věci odposlechnuté a odkoukané, takže fungují 
a lidi na ně reagují.

Šárka: Jestli chcete nějakou pikantnost, tak já dělám Františkovi 
ředitelku.

František: A taky spolu učíme dramatickou výchovu. A musím 
říct, že Šárka byla dřív moje kamarádka, než ředitelka.

-jas-
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Inscenace Bílobílý svět přijela na letošní 
Jiráskův Hronov z Loutkářské Chrudimi. 
Ostatně proč ne. Nicméně stejně dobře moh-
la přijet například z Wolkerova Prostějova 
a při troše dobré vůle snad i z rakovnické 
Popelky. Mohla a nemusela.

Jde o příjemnou koláž z hravých básní 
a kratičkých próz slovenského spisovatele 
Daniela Heviéra. Heviér píše pro dospělé 
i pro děti. V básních určených pro nejmladší 
čtenáře uplatňuje postupy nonsensové poe-
zie. Svými překlady zprostředkoval sloven-
ským dětem například poezii Jiřího Žáčka. 
Inscenace Bílobílý svět není ničím jiným, 
než trefnou divadelní ilustrací Heviérovy 
nonsensové dětské poezie.

Základní scénický objekt připomíná 
jakési univerzální leporelo, ve kterém ožívají 
slova a obrázky. A také hra s materiálem 
od papírků přes látky a hračky až po jed-
noduché loutečky a neméně jednoduchou 
animaci černobílých obrázků, nakreslených 
na celofánu, na bíločerné pozadí…

Herci svým projevem připomínají ma-
minku a tatínka, kteří si společně s námi 
diváky hrají v dětském pokojíčku. 

Nedílnou součástí inscenace jsou písnič-
ky, vyzbrojené nostalgickou až melancho-
lickou náladou a doprovázené jednoduchou 
asociativní animací. 

Jevištní prostředky, které inscenátoři 
zvolili pro divadelní ilustraci nonsensové 
poezie, odpovídají svou jednoduchostí a zá-
kladní hravostí danému literárnímu žánru. 
Inscenace nevypráví příběh, neřeší žádný 
konflikt. Z hlediska druhového a žánrového 
zařazení odpovídá ze všeho nejvíc diva-
dlu poezie pro děti. A jako divadlo poezie 
má své nesporné kvality, umocněné navíc 
skutečností, že kvalitního divadla poezie, 

Loutková 
poezie do kapsy

hraného dospělými dětem, není mnoho. 
Nahlížena z pohledu loutkového divadla už 
inscenace zas tak dokonalá není. V technice 
animace materiálu a oživování předmě-
tů vnímám jisté rezervy. Díky atmosféře 
dětského pokojíčku, ve kterém si rodičům 
podobní klauni prostě jen tak hrají – tu 
s verši a tu s divadelními prostředky, ovšem 
působí vše dostatečně přirozeně a skoro 
až záměrně. Jsem si téměř jist, že řemeslná 
nedokonalost skutečným záměrem nebyla.

Když jsem byl malý chlapec, zbožňoval 
jsem maminčinu knihovnu s poezií. Co 
mě doslova fascinovalo, to byly knížečky 
v kolibřím vydání. Připadaly mi roztomilé. 
Jakkoli jsem byl na básně v nich skrývané 
příliš mlád, nadšeně jsem si prohlížel jejich 
ilustrace v tom umrněném formátu a intu-
itivně jsem cítil, jak moc se k právě těmhle 
básničkám kolibří formát hodí. Inscenace 
Bílobílý svět ve mně vyvolala tuhle vzpo-
mínku. Působila na mě jako takový diva-
delní kolibřík, který dětem zpívá poezii. 
Nicméně už nejsem malý chlapec a rozto-
milost vnímám jako hodnotu přinejmen-
ším rozporuplnou. Bílobílý svět je podle 
mého názoru přeslazený. A to bez ohledu 
na diváckou adresu. Poetika inscenace má 
tendenci k bezmeznému sentimentu, místy 
až na hranici kýče. To vše umocňuje vysoce 
líbivá hudba k písním a nakonec i samotný 
projev herců ve chvílích, kdy jsou tzv. sami 
sebou. Jakýmsi završením celé té medové 
záplavy je pak pusinka, kterou si dají na pra-
hu děkovačky. 

Respektuji, že děti mají rády dobře 
upečenou a pěkně pocukrovanou bábovku 
a rád bych jim jí dopřál. Není ale nutné na ní 
vysypat celou cukřenku. 

Luděk Horký

Já bych to takhle nedělal.
Martin Kuncl

Líbilo se mi to výtvarně, ale potřebovala 
bych to před spaním, jako pohádku.

Lenka Dobrovolná

Hodně milá věc, ale třeba v porovnání 
s Kachničkama, kde figuroval stejný člověk, 
mi to přišlo horší. Ale myslím, že hodně 
hraje to, že jsme to viděli odpoledne a ne 
večer – večerní představení může být taková 
pěkná ukolébavka. Ale odpoledne jsem byl 
rozjetý na něco akčnějšího.

Vít Zborník

Moc se mi líbilo, jakou atmosféru se to 
snažilo vyvolat. Byl tam obrovský potenciál 
ve výtvarném zpracování, v tom přerývání 
efektů barev. Ale přišlo mi, že tu byli loutká-
ři na škodu loutkám.

Vašek Alexa

Pro mě je to možná trošku nevyužitá pří-
ležitost, ale na druhou stranu moc oceňuju 
jemnou poetiku, kterou to má. V době, kdy 
se pro děti dělají čím dál tím hlučnější věci, 
abychom je zaujali, mi tohle přišlo jako 
příjemné zklidnění.

Honza Duchek 

Potěšila mě atmosféra, projev herců, 
ale někdy mi to přišlo příliš monotónně 
plynulé. Když jsem četl Heviera, přišel mi 
rozdováděnější a hravější, než byla energie 
tohohle představení. Ale líbilo se mi to.

Daniel Razím
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Slovomrak (čti wordcloud) je vizualizací blesko-
vých reakcí diváků ihned po představení. Čím 
větším písmem je výraz uveden, tím vícekrát jej 
diváci v souvislosti s představením pronesli.

recenze
Bílou mlhou bílí koně 
v bílých saních vezli bílé víly.
A my jsme nic neviděli,
celý svět byl totiž bílobílý.
Velkou mlhou Hronovských zážitků 

procházím do prázdného sálu. Najednou 
je ticho a málo diváků, prostorný sál Josefa 
Čapka čeká, až drobná bílá scéna ožije. Je 
jako malé tiché ledové království ve žhavém 
divadelním jádru. Šárka a František pro-
mlouvají k divákům a je zřejmé, že básničky 
Daniela Heviéra jsou jejich srdcovou záleži-
tostí a že nám nabízí kousek sebe. Nejde jim 
o to ohromit či provokovat diváka a dovést 

Poetická a snová hra
ho k zásadním otázkám. Jejich otázky 
mířené k divákům jsou jen dvě. Kdo zná 
básničky Daniela Heviéra? A kdo je nezná? 
Na obě odpovědi pak vlídně konstatují: „To 
je dobře…“ a odváží nás spřežením z moř-
ských koníků do světa malého chlapce, 
který pluje mořem své fantazie a v bílobílém 
světě rozeznává neviditelné. 

Je to poetická a snová hra. Hra s texty 
Daniela Heviéra v překladu Jiřího Žáčka, hra 
malého chlapce ale i hra Františka a Šárky, 
tedy souboru Šafrán. Je to hra s nápaditou 
scénou. Je to zároveň velké vzájemné ladě-
ní. Ladění barev i hudby i celého Šafránu. 

I dramatické situace je tu jako šafránu, 
žádné drama však slibováno nebylo. Kdo 
vkročil do bílobílého světa a přijal rytmus 
inscenace, jako pozvání na výlet, mohl 
doplout poetikou představení až k barevným 
ostrůvkům humoru a vtipných nepopisných 
nápadů. Texty Daniela Heviéra jsou předsta-
veny neilustrativně a dávají divákovi velký 
prostor pro vlastní cestu jeho představami.

Po sedmi dnech JH nabitých zážitky, 
se Bílobílý svět stává snem, v němž není jis-
té, zda se ti Pávorožec, Kočkopýr, Zerbroop, 
Hrochodýl jen zdají, nebo zda jsou skuteční, 
ale „To je dobře….“

Jana Machalíková
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Rozhovor s tanečním souborem 
Kohoutek Chrudim

Stavíte se zahrát si v Tritonu?
Martin Samek: Bohužel ne, většina z nás 

odjíždí.

To je škoda – muzicírování kolem stolu 
vám musí být určitě vlastní.

M: Užíváme si to, jak to jde. Když někam 
jedeme, tak to samozřejmě není úplně bez 
písničky. Až je to divný, že se muzikou zabý-
váme celý rok a pak někam jedeme a stejně 
si nedáme pokoj. Bereme i kytary, pár dal-
ších muzikantů má vlastní kapely a hrají tře-
ba svatby, takže musí mít daleko širší záběr 
než lidovku. Nebo náš úžasný harmonikář. 
On nepije, což je jeho výhoda. Je alergický 
na alkohol. Takže vydrží hrát strašně dlou-
ho, i tehdy když už bývá produkce u spole-
čensky unavenějších hudebníků horší. Ale 
musí také jet domů, za rodinou.

Vypadáte jako dost dobrý kolektiv. Co 
se děje v šatnách?

Kateřina Princová: Prakticky nic.
M: Holky se tam svlékají a kluci na ně 

čuměj. Oni se mě vždycky ptají, co mě 
na tom folkloru tak baví. A já jim říkám, 
že právě ten čas v šatně. Kdybych hrál fot-
bal, tak dohraju a jdu tam s těma jedenácti 
klukama – koho by to bavilo. Takhle dohraju 
a je tam dvakrát tolik ženských.

Vyruší nás Štěpán, starší z dvojice „uva-
děčů“: Martine, máme tam tři diváky, kteří 
se přišli přihlásit do souboru. Je jim něco 
mezi šedesáti a sedmdesáti.

Během představení jste několikrát zmí-

Diváci byli hvězdami 
představení

nili, že si jste vědomí, že zdejší publikum je trochu jiné…
M: Měli jsme z toho strašnou hrůzu. Samozřejmě reference 

na Hronovskou přehlídku, dané i tím, jaké soubory sem jezdí a co 
musí absolvovat každý soubor, jsou veliké. Úplně jsme nevěděli, 
jak to uchopit – přeci jen je to divadelní festival, ne folklorní. Náš 
repertoár tvoří z většiny taneční čísla. Kohoutek se liší od devadesáti 
procent folklorních souborů tím, že dělá něco navíc, že to není je-
nom polka v kroužku, ale i využití scénických prostředků. A to jsme 
tu chtěli předvést, že folklor není jen to šroubování žárovek. Chtěli 
jsme lidi i pobavit.

Odkud vychází iniciativa po tom novém přístupu?
M: Od naší skvělé vedoucí, mé ženy, Šárky Kratochvílové, která 

by tu byla bývala byla, ale bohužel je nemocná. Je výborná, má 
skvělé nápady, umí je uchopit.

K: A také ví, koho oslovit pro hudební zpracování. Například náš 
harmonikář, toho sehnala ona.

Harmonikář byl hvězdou představení.
Harmonikář (jde zrovna kolem): Diváci byly hvězdy představení, 

oni zpívali. Kdyby nezpívali…
M: Fakt jsme z toho měli strach, jet mezi ty nejvybranější diva-

delníky z republiky. Ale byli skvělí a pak je to radost. Dvakrát plné 
divadlo, dvakrát nadšení lidé.

Tohle představení tedy vzniklo čistě pro tuhle příležitost?
K: Jsou to tři naše čísla, spojená harmonikářem, který hostoval 

(jsme stále v užším kontaktu, protože folklorní rybníček je malý) 
a vyplňoval nám ty chvilky, kdy se potřebujeme převléct. Někdy si 
zveme i jiné muziky. Tenhle program neměl nějaké jednolité téma – 
v podstatě tři naše čísla, vybraná aby zaujala lidi na tomto festivalu. 
Taková naše vizitka, která ukazuje, co chceme dělat. Vycházíme 
i z novodobých sbírek – třeba ta část o dětství, to je v podstatě no-
vodobý folklor, objevují se tam věci z devadesátých let. Spousta lidí 
na to reagovala, a chápala, že i toto spadá do folkloru. 

Co to znamená „doporučení NIPOS-ARTAMA“?
M: Divadelní soubory jsou sem nominovány na základě přehlí-

dek a folklorní soubory mají svou přehlídku choreografií, kde v po-
rotě seděl Aleš Bergman a chtěl nás na Hronově. Díky komunikaci 
s Artamou jsme se sem pak dostali.

Báli jste se publika a obavy se nenaplnily, je to sukces, v čem 
myslíte, že to je?

M: Mám takovou teorii. V tom publiku jsou z devadesáti devíti 
procent divadelníci a ti se pořád snaží někoho bavit. Pak jsou rádi, 
když baví někdo je. Myslím, že jsme se trefili, že se chtěli zasmát, 
že chtěli něco uvolněnějšího.

Po čem nejraději saháte do tradic a historie?
Baví nás věci, která jsou tak trochu tabu. Smrt je trochu tabu, 

sex je trochu tabu. To je další velké plus naší vedoucí, že má čuch 
na tyhle věci, kterým se nikdo moc nevěnuje, nebo je líný pro ně 
sáhnout.

-jam-
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recenze

Národopisný soubor Kohoutek z Chru-
dimi patří k nejprogresivnějším kolektivům 
svého zaměření u nás. A předvedl to také 
hronovskému publiku. Leckdo se mohl 
obávat, že půjde o sterilní, uhlazené 
a do sebe zahleděné folklorní barvotisko-
vé obrázky, kterými jsme byli krmení při 
nejrůznějších příležitostech předlistopa-
dovým režimem. Ten folklor zneužíval 
a zdeformoval jeho vnímání v očích řady 
lidí až dodnes. Naštestí opak byl pravdou. 
Tři samostatné kompozice spojovala právě 
překvapivost, nápaditost, snaha pracovat 
s tradičními motivy netradičním způsobem. 
A bezprostřednost, neokázalost, vtip. 

První kompozice s názvem Když 

jsme byli malý, tak to bylo hezký (námět 
a scénář Šárka Kratochvílová, hudeb-
ní úpravy Pavel Maťátko, režie Martin 
Pacek) nás nejprve zavedla do časů, které 
bych zjednodušeně nazval „ladovskými“. 
Nejrůznější říkadla, popěvky, tance, dílčí 
situace předváděné s nasazením, přesností, 
schopností výrazové zkratky i střihu, byly 
kombinovány s promítaným materiálem, 
který situace uvozoval (celá část začíná 
obrazem natahování starých pendlovek), 
doplňoval i kontrapunkticky rozšiřoval. 
Až v promítaném obrazu nakonec vířily 
natrhané kousíčky papírů – snad stránek 
z učebnic, sbírek starých říkadel apod. Část 
končila pohádkou o sově a sedlákovi, sova 
oknem odletěla a na projekčním plátně ně-
kdo sfouknul svíčky. A objevily se digitální 
hodiny a pohled na svět dětství a dospívání 
za dob reálného socialismu s jeho vlastní 
lidovou tvorbou (na niž v poslední době za-
čaly upozorňovat některé publikace, např. 
Janem Nejedlým vytvořený soubor novo-
dobé lidové poezie pro děti Mistr sportu 
skáče z dortu). „Ladovská“ první část byla 
najednou konfrontována – a s ní většina di-
váků – s  důvěrně známým materiálem: pi-
onýry, Vinnetouem, teplákovými bundami, 
Rubikovou kostkou, spartakiádou, disko 
tanci atd. A vše se stejnou mírou tvořivosti 
a interpretační přesnosti a nasazení. V pro-
jekcích s řadou dokumentárních materiálů. 
Vše pak skončilo pohádkou hranou jako 
legrační horor u táborového ohně.

Protože se soubor musel připravit 
na druhou kompozici, Milej pane, umřel 

soused, čas vyplnil harmonikář. A stala 
se podivná věc. V sále Jiráskova divadla, 
pod nápisem U nás, hrál kluk lidové písnič-

Milej pane, děte 
se na to podívat!

ky, řekl „Když si zazpíváte, budu rád“, a sál 
začal zpívat. Kdyby mi to někdo vyprávěl, 
nevěřil bych.

„Funusní humorka“ Milej pane, umřel 

soused (námět, texty a choreografie Šárka 
Kratochvílová, hudební úpravy Ondřej 
Veselý) se pro mne stala vrcholem předsta-
vení. Hudba, zpěv, tanec, vše vytvářející 
obraz pohřbu, na kterém se ale všichni, 
nevyjímaje faráře, postupně víc a víc radují 
z toho, že ten chlápek, který tolika lidem 
ublížil, je už konečně „v Pánu“. „Hopsa 
hejsa, tak už jsme ho zakopali!“ Ve finále 
radostně skáčou přes rakev, pak ji postaví 
a fotí se u ní. O mrtvém se nemusí vždy 
mluvit dobře! Celé vyprávěno ve strhujícím 
tempu, přesně vytvořené charaktery postav, 
jasnost a přesvědčivost dílčích situací, 
nasazovaných střihem, nápaditost choreo-
grafií.

V předělu před poslední kompozicí zno-
vu harmonikář a ještě uvolněnější zpívání 
tří lidovek z hlediště.

Poslední část představní tvořila kompo-
zice s využitím „lechtivých“ textů ze sbírek 
Jana Jeníka z Bratřic a sbírky Kryptadia 
Karla Josefa Obrátila Nesahej mi na kolínka 
(námět Šárka Kratochvílová, choreografie 
kolektiv souboru a Miloš Vršecký, hudeb-
ní úpravy Jan Voves). V duchu budování 
vždy nějakého kontrastního, překvapivého 
momentu, začíná celá část projekcí jakoby 
televizního dokumentu o souboru a z jeho 
zkoušek, ozývá se komentář, čteným 
medovým hlasem známého herce, plný 
frází o prospěšnosti práce národopisného 
souboru, jednotliví protagonisté do kame-
ry stále opakují, jak jsou strašně slušně 
vychovanými lidmi a sprosté slovo by z úst 
nevypustili. Projekce skončí a opak se děje. 
Překvapuje sama „lechtivost“ textů, ale 
zároveň jakási samozřejmá uvolněnost 
předvádění a propracovanost celého tvaru 
zabraňuje sklouznutí do nevkusu. Přestože 
choreografie jednotlivých písní v této po-
slední části na mne působily nejtradičněji 
a samy o sobě podle mne nepřinášely celku 
takovou kvalitu, jako v předchozích dvou 
částech, energie představení se z jeviště 
valila až do samého závěru. Nezbývá mi, 
než poděkovat za zážitek.

Aleš Bergman

Srandy pytel. Hustý. Bavilo nás to. Ještě 
hodinu potom jsme si opakovali všechny 
fóry, co tam byly. Nejvíc se mi asi líbil 
pohřeb. Všechno dělali s takovou radostí, 
kterou se jim podařilo přenést na celý sál 
a situace s akordeonem, kdy všichni zpíva-
li… Úžasná atmosféra. 

Vendula Burger
Mě dostala druhá část, kdy se mi na-

jednou vybavilo všechno, co znamenala 
škola, co jsem žila. A říkám si, co je to tady 
za panoptikum? Vždyť my jsme přesně tohle 
žili! Dostalo mě to.

Markéta Šafáriková
Podle mě bylo důležité, že to nebyly 

takové ty „juchandy“. A oni sami nás vlastně 
upozorňovali, že se možná budeme divit, co 
je to vlastně folklór. Měli vychytaný timingy 
a situace. Byla to pomalu taneční grotes-
ka, kdy lidi museli být ve správnou chvíli 
na správném místě, aby jim ty fóry (gagy) 
vyšly. A ten pohřeb byla vlastně taková 
černá groteska.

Tomáš Běhal
Hrozně mě potěšilo, s jakou energií 

do toho šli, jak zvládli choreografie, a že to 
bylo naprosto bezprostřední a svobodné. 
Potřebujeme udělat přestávku? Tak tam 
pošleme harmonikáře, který zahraje a sál si 
zazpívá!

Adam Steinbauer
Moc se mi to líbilo. Měli to hezky zpra-

cované. Nejvíc se mi líbil ten pohřeb. Vtipné 
to bylo, já jsem se bavil, zatleskal jsem si, 
zazpíval. Vzpomněl jsem si na mládí, jak mi 
zpívala babička.

Lucas 
Přišlo mi to dobrý. Líbilo se mi, jak 

zkombinovali hudbu a tanec. A kdyby to 
takhle bylo v každém městě a každé by si 
dělalo ty svoje písničky.

Alžběta Bláhová
Líbila se mi druhá část. Ta první byla ta-

ková naivnější, ale celkově musím vyzdvih-
nout jejich připravenost. Pohybově to bylo 
dokonalé.

Kuba
Nemám ráda folklórní představení a ani 

folklór obecně. Ale když se člověk odprostí 
od téhle negativní emoce, tak dojde k tomu, 
že to bylo velice milé představení, u kterého 
jsem se i pobavila. Na Hronov se to hodí. 
Jinak ale s divadlem to asi nemělo moc 
společného.

Karotka
Pořád v těch hlasovkách povídám o ak-

tivitě pánevního dna. Konečně se zjistilo 
a veřejně se to smí říkat, že to je opravdu 
historická záležitost, je to důležité pro lido-
vou slovesnost, že to zkrátka má hluboké 
kořeny. Je to všechno v pořádku.

Eva Spoustová
Moc se mi to líbilo a tleskal jsem ve stoje.

Pavel Skála 
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Slovomrak (čti wordcloud) je vizualizací blesko-
vých reakcí diváků ihned po představení. Čím 
větším písmem je výraz uveden, tím vícekrát jej 
diváci v souvislosti s představením pronesli.

recenze

Na scénu přišli dva. Starší a mladší 
v lehce folklórním odění. A začali vyprávět 
o tom, že bude pásmo folkóru. Ale takové 
trochu jiné. Rozhodně nebude žádné diva-
dlo. Na tom si trvají a jsou při tom nenuceně 
vtipní. S trochou záměrné nezáměrnosti. 
A pak už začnou tanečky. Ačkoli tanečky…
Zkrátka dohromady tři kousky, které spolu 
vzájemně ladí a souzní. 

Nejprve dvoudílné pásmo složené z lido-
vých písniček, říkadel a básniček. V první 

Milej pane, umřel 
soused, ale lidi žijou!

části těch tradičně tradičních, které známe 
od školky a které jsou v naší kultuře dávno 
zabydlené. Ve druhé pak ironicko-realistické 
pásmo “lidových” říkadel, hlášek a popěvků 
z doby let sedmdesátých a zejména osmde-
sátých (mnohé z nich ale zajisté přetrvávají 
i dále). K tomu na pozadí projekce dobových 
i současných, spolehlivě “retro” fotografií - 
mnohdy s nemálo vytříbeným smyslem pro 
humor. A přirozeně živá hudba.

Prostřední, ba ústřední část (navíc titulní) 
je parodickým, naruby převráceným po-
hřebním obřadem okolo skutečné rakve, kde 
kněz a smuteční hosté nebožtíka rozhodně 
neželí a rozhodně o něm nemluví jen v dob-
rém. Vlastně o něm dobrého slova neztratí, 
dokonce v závěrečném bujarém veselí přes 
jeho rakev přeskakují jako chlapci a dívky 
přes ohýnek kdesi v lukách. Vše v černých, 
vesnicky laděných oděvech s živou hudbou 
a velmi dobře připravenými a propraco-
vanými situacemi, dialogy, písněmi, gagy 
a pointami.

Nakonec pak trocha lechtivého zpěvu 
o sexuálním bujení a neodolatelné lidské 
touze po “šoustání”. Přičemž navzdory 
lechtivosti a snad i zdánlivé vulgaritě, není 
v oněch písních a tancích nic sprostého ani 
neslušného. Jak ostatně zaznívá spořáda-
ným hlasem dnes už legendárního moderá-
tora i z dokumentu o souboru promítaného 

v úvodu poslední části tohoto folklórního tri-
ptychu - v souboru jsou samí slušní (mladí) 
lidé.

Ovšem ještě něco neobyčejného se zde 
(u)dálo. Mezi jednotlivými částmi dva 
výstupy mlčenlivého akordeonisty. Jistě, 
tanečníci/herci se musí převléknout a on 
vyplňuje čas, aby se publikum nenudi-
lo. Nabízelo by se, že hudebník zazpívá 
a publikum se možná k jeho výkonu více či 
méně ochotně přidá. On však pouze hraje. 
Nezpívá. Diváci v publiku ovšem sborem 
pějí jím hrané lidové písně, které mnozí 
z nich zajisté dlouho nezpívali, nicméně je 
stále nezapomněli a ve svých myslích napříč 
generacemi uchovali. Folklór tedy zjevně 
nezemřel. A je dobré pravidelně připomínat, 
že za tímto pro někoho snad až sprostým 
pojmem se nemusí skrývat pouze muzeální 
vykopávka, ale že lidové kulturní aktivity 
jsou stále živé, neboť zpívá-li se v jedné 
písni slavné české kapely, že “sex je náš, 
dělá dobře mně i tobě”, pak můžeme zkusit 
zaměnit třípísmenný výraz v něm za slovo 
“folklór”.

A nakonec bychom se asi neměli divit, 
že ve vystoupení chrudimského Kohoutka 
(nebo Kohoutku?) toho divadla nakonec 
bylo poměrně dost.

Petr Christov
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rozhovor

Rozhovor se souborem NaKop Tyjá-
tr Jihlava

Proč jste si vybrali právě tuto předlohu?
Petr Soumar /režie/: Vybral jsem ji já, 

na doporučení. Původně šlo o knížku, ale 
Pavel Kohout ji zdramatizoval. A protože 
Eva (představitelka hl. úlohy – pozn. red.) je 
výborná v monodramatech a že jí sedí nejvíc 
tragikomická poloha, vybral jsem tenhle 
text. Je to silný příběh pro silnou ženu a pro 
výbornou herečku. Nebyl to snadný úkol, 
protože události v Řecku se vlastně týkají 
i nás. Zaujala mě hlavně podobnost osudů 
poválečného Řecka a poválečného Česka. 
Zároveň je to velice aktuální. 

O čem je pro vás tento příběh?
Eva Čurdová: Teď to vlastně pan režisér 

řekl. Silný příběh, protože i tady byla druhá 
světová válka. Možná se nás nedotkla tak 
silně jako Řeků, ale byla tady. Předloha 
mě zaujala. Tuhle hru jsem měla dva roky 
doma, než jsem byla schopná to zahrát. Vů-
bec se pustit do zkoušek. Muselo to dozrát. 

Pro mě tam byl zároveň velmi silný 
motiv samoty.

Eva: Jistě. Určitě je to v téhle době aktu-
ální téma. 

Petr: Myslím, že to je velice aktuální 
téma, protože všichni žijeme obklopeni vý-
dobytky této doby, ale v podstatě jsme velmi 
sami. Ani mladí lidé spolu nekomunikují 
normálním způsobem, ale spíš virtuálně. 
A ten pravý život protéká mezi prsty. Osamě-
lost člověka je největší problém téhle civi-
lizace. /v té chvíli přibíhá paní v mladších 
středních letech, celá udýchaná, zpocená, 

Muselo to dozrát
na pokraji zhroucení. Zapomněla si v sokolovně, kde se rozhovor 
odehrával, mobil/

Dana Holíková: To je reakce, jako by jí někdo umřel. 
Petr: To je přesně to, o čem mluvíme! /smích/ 

Jak dlouho se věnujete divadlu, paní Evo?  
Eva: Jako úplně malá jsem mluvila kašpárka a pak až v devětatřiceti. 

Proč ta pauza?
Eva: No potom už jsem měla děti větší a měla tedy čas na koníč-

ka. Amatérské divadlo. 

Proč divadlo hrajete?
Eva: Protože mě to baví! 
Petr: Eva má dar získat si diváky. Na jevišti je velmi charismatic-

ká. Ona vlastně tu roli žije. Já si dovolím i říct, že jí to ubírá život. 
V podstatě se dovede převtělit. Zkoušení s ní byla radost. 

Eva: My dva. V kuchyni, viď? 
Petr: Ano. V kuchyni jsme si o tom dlouze povídali. Rozebí-

rali každou větu. Hodně škrtali. A i tak smekám, protože udržet 
pozornost diváka hodinu a deset minut ještě v těchhle podmínkách, 
to není snadné. Normálně hrajeme v komorním prostředí, kde je 
maximálně padesát diváků, z očí do očí. Takže klobouk dolů, že ten 
prostor utáhla. Ale znovu opakuji, že Eva je herečka tragikomických 
poloh, v nich je nejlepší. Proto se jí snažím vybrat takové texty. 

Paní Evo, kde berete energii?
Eva: Baví mě divadlo. Tak je pro mě tahle záležitost nabíjející. 

Energii si beru od diváků. 

Co plánuje váš soubor do budoucna?
Petr: Plánuji tady s Evou a Danou udělat jedno představení, ale 

protože jsem pověrčivý, tak k tomu víc neřeknu. Snad jenom, že to 
tentokrát bude dialog dvou žen, ne monodrama. Ale musím ještě 
říct, že se velice těžce shánějí těžká ženská témata. Evu jsem musel 
přemlouvat strašně dlouho, než tuhle roli vzala. Zaplať pánbů, 
že tak. 

-vím-
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recenze

Jsem vůči divadlu jednoho herce velmi 
ostražitý a nedůvěřivý. Nemohu totiž tak 
snadno odvrhnout stanovisko Otakara 
Zicha, že divadlo je umění kolektivní a jsou 
k němu zapotřebí nejméně dva. Kromě 
toho ve mně hluboko uvízl výrok jednoho 
významného režiséra, že divadlo jednoho 
herce je produktem divadelní krize, neboť 
to znamená, že buď nejsou texty, nebo není 
s kým hrát. Nicméně – vím, že tato vystou-
pení existují, že mají i poměrně širokou 
škálu výrazových prostředků a přiznávám, 
že jsem jich už viděl několik, které potla-
čily Zichovy názory i onen výrok dnes už 

Šťastné potkání 
s textem Pavla Kohouta

zemřelého režiséra. Ve čtvrtek dne 6. srpna 
se mně to v hronovské Sokolovně přihodi-
lo zase. Paní Eva Čurdová se totiž šťastně 
potkala s textem Pavla Kohouta. Mohlo to 
její vystoupení být patetické, melodramatic-
ké a hlavně sentimentální, neboť i tak se ten 
Kohoutův text dal uchopit a provést. Nestalo 
se, Eva Čurdová jej interpretovala jemně, 
skoro něžně – a hlavně s humorem, i když 
samozřejmě bolest a tragičnost vyprávěného 
životního příběhu zůstaly trvale přítomny 
jako součást sdělovaného příběhu. Vskutku 
důstojná reprezentace divadla seniorů.

Jan Císař

Uvědomila jsem si, že chci být takováhle 
bába, až budu bába, jako tahle bába. Taky 
jsem si uvědomila, že jsem si dlouho pořád-
ně nezabrečela, a měla bych. Tam se mi to 
nestalo, ale líbilo se mi to úplně nekriticky.

Anna Raushová

Typ divadla o jednom herci a navíc 
ještě z válečného období není úplně můj 
šálek. Každopádně nikdy nepochopím, jak 
se někdo může nazpaměť naučit hodinu 
a čtvrt dlouhý text. Paní to zahrála skvěle, 
s perfektním výrazem. Jen mi přišlo líto, 
že někdy hovořila moc potichu, ale kvalita to 
rozhodně byla.

John Donutman

Obdivuju, že se paní naučila tak dlouhý 
text. Mrzelo mě, že v sokolovně bylo tak 
strašné ovzduší, protože to spoustu lidí uspá-
valo, přestože představení bylo hodně dobré. 
Spoustu lidí polevilo a ztratilo se v ději, který 
byl silný.

Anička Kocábková

Celé to podle mě byla příprava na posled-
ní scénu.

Miroslav Topenčík

Bylo to zahrané s obrovskou energií, ale 
měl jsem problém, že ta paní neutáhla hlaso-
vě prostor a polovina příběhu se mi ztratila 
v nějakém šumu.

Adam Steinbauer 

Mně se to moc líbilo, uronil jsem i slzu. 
Měl jsem tam asi v polovině krizi, ale pak 
už jsem jí visel na rtech. Uvědomil jsem si, 
že tu je hodně mladých divadel – ta výpověď 
je často 35 let maximálně. A vidět výpověď 
takhle zralého člověka, s jeho životními 
zkušenostmi, mi tu vlastně chybí.

Robert
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Slovomrak (čti wordcloud) je vizualizací blesko-
vých reakcí diváků ihned po představení. Čím 
větším písmem je výraz uveden, tím vícekrát jej 
diváci v souvislosti s představením pronesli.

recenze
S monodramatem Pavla Kohouta Psí 

matka aneb Já namouduši nelžu, páni 
doktoři! přijel na Hronov divadelní soubor 
NaKop Tyjátr Jihlava. Tuto českou úpravu 
řeckého románu převedl na jeviště režisér 
Petr Soumar a nechal ono jeviště téměř holé. 
Postavil na něj jen bílou židli a herečku. 
A taky inspicientku-dozorkyni z psychiat-
rické léčebny, jež občas proložila hereččin-
pacientčin příval slov krátkými hudebními 
vstupy. Snad aby divák na chviličku vydechl.

Otázka, která u inscenování monodramat 
chtě nechtě leží na stole, byla od počátku 
zodpovězena zcela jasně. Tedy – „Komu to 
vlastně postava vypráví a proč?“ A odpověď 
– my diváci jsme se pro Rarau Meskarisovou 

Oslava vyprávění
(Evu Čurdovou) stali komisí v psychiatrické 
léčebně. Komisí, jíž chtěla dokázat, že není 
blázen. Chtěla před námi obhájit svůj život. 
Tato obhajoba práva na vlastní vzpomínky, 
na vlastní osud, ať byl jakýkoli, se strhla 
v čirou radost z vyprávění. 

Jednoduchý inscenační tvar ponechal 
obrovský prostor herectví. Jedním z jeho 
nejmocnějších prostředků byla přímá komu-
nikace s divákem. U monodramatu nic pře-
kvapivého. Ale tady jako by herečka téměř 
neztrácela oční kontakt se svými posluchači. 
Její projev tak neztrácel na naléhavosti, byť 
se – alespoň podle mých měřítek – neuchy-
loval k přehnané expresivitě. Prostředky 
byly poměrně úsporné. Zdálo se mi zkrátka, 

že se slavilo vyprávění samo. Bez nadby-
tečných příkras. Vyprávění o světě dávno 
minulém mě navíc několikrát donutilo 
přemýšlet o dnešku. Mám vždy ráda, když 
právě tohle divadlo umí.

Kateřina Menclerová

P.S.: Mimochodem – taky jste se chtěli 
něco dozvědět o samotné paní herečce? Jaký 
je její osud? O čem by vyprávěla ona? Já tedy 
ano. A to je u monodramatu fajn, ne?
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„Děláme od počátku s několika druhy 
loutek. Někteří frekventanti mají loutky 
poprvé v ruce. Hned na začátku mi říkali, 
že s nimi nikdy nepracovali. Trochu jsem 
cítil ostych a strach, ale pak jsem si uvědo-
mil, že od toho seminář vlastně je. Mohou 
sem přijít lidi, kteří mají obor vystudovaný, 
ale i naprostí začátečníci. Někdo se posune 
dál a jiný si nachází svoji cestu,“ říká lektor 
Tomáš Běhal a dodává, že seminář je o zá-
kladních pravidlech, jak s loutkou pracovat.

Novinový papír místo učebnice
Na první hodině pracovali seminaristé 

s novinovým papírem. Z objektu (papíru) 
tvořili subjekt, u kterého bylo možno cítit 
motivaci a charakter a zkoušet základní 
dovednosti, jako jsou různé typy chůze, 
protipohyby a další věci, které loutce do-
dávají život. „Je to hodně o detailech, a to 
se zpočátku lidem příliš nedařilo. Teď si 
to však začínají uvědomovat a je ohromné 
a ohromující, jak se jim to daří. Najednou 
tomu uvěří a propadnou pocitu, že předmět, 
se kterým hrají, ožil. Obyčejné zadýchaní, 
když loutka šplhá, způsobila, že jedna z lou-
tek ožila a všichni se z toho mohli zbláznit,“ 
vysvětluje Tomáš Běhal.

Seminaristé podle něj měli zpočátku pro-
blém s tím, že hrají za loutky. „Včera se mi 
u jedné slečny stalo, že šla zvesela s mari-
onetou a duplikovala jako herečka pohyb 
loutky, aniž by si to uvědomovala. Pochopi-
telně není možné, abychom podobné věci 
odbourali za týden, u někoho se to třeba 
nepodaří ani za rok. Loutky jsou o praxi 
a o věčném zkoušení. Je to podobné, jako 
když přestaneš troubit na trumpetu. Ztratíš 
nátisk. Přesto je posun velmi vidět. Lidé si 
začínají dávat pozor, aby neměli u loutky 
mnoho rukou, začínají dělat pomalu, proto-
že ztrácejí konečně pocit, že musí zrychlit, 
když se nikdo nesměje,“ upřesňuje lektor.

Na seminaristech 
je znát obrovský posun

Prezentace bude!
Seminaristé se každý den věnují něčemu jinému. Po papíru 

se vrhli na mikroten, přes který pracovali s emocemi a tělem. Vý-
sledkem tohoto experimentu se stal nádherný obraz „Očistec“. Lek-
tor požádal, abych po něm nechtěl popis, protože se stane součástí 
sobotní prezentace kurzu pod názvem „Noc oživlých.“ „Návštěvníci 
našeho představení uvidí šest minipředstavení, která budou šestkrát 
zahrána pro třiceti až čtyřiceti lidí,“ říká lektor a pokračuje v popisu 
semináře. 

„V další fázi jsme se věnovali manekýnům, loutkám, které mají 
velmi blízko k hračce a jsou vedeny zezadu. Další loutka, se kterou 
jsme pracovali, byla královna loutek, marioneta. Najednou bylo cítit, 
že vodění loutek není žádná legrace. Na marionetě je totiž všechno 
vidět. Drátem je automaticky vytvořený určitý distanc a frekventan-
tům semináře pochopitelně vadí, že do pohybu loutky nemohou 
zasáhnout rukou. Loutky se klátí, lámou se jim končetiny, otáčí 
se hlava a nejde chůze, protože se zasekávají nožičky. Seminaristé 
mohou mít pocit, že jsou špatní, ale říkám jim, že si musí uvědo-
mit, že chyby dělá každý. Nakonec se s tím poprali a šlo to dobře,“ 
vysvětluje lektor práci posledních pěti dní.

Superhrdina lesa
Tomáš Běhal ve své loutkové praxi často pracuje s přírodními 

látkami. Vysvětluje to tím, že nerad žádá o granty. Říká, že raději se-
bere molitan u popelnic, nebo jde na skládku nebo do lesa a loutky 
si vyrobí z toho, co najde. „Zestonásobíš hodnotu něčeho, co vlastně 
téměř k ničemu nebylo. To mě baví a osvobozuje.“ Ve čtvrtek byl 
se svými svěřenci v přírodě a snažil se, aby studenti viděli v před-
mětech okolo sebe jejich potenciál. „Šli jsme do lesa a já studentům 
zadal téma – superhrdina lesa. Oni chodili po lese a vymýšleli si, co 
s nasbíraným materiálem vytvoří za příběh. Jaké bude mít superhr-
dina dovednosti a podobně. Pak jsme si sedli do kroužku a formou 
debaty řešili, co je dobře a co ne. Neměl bych to být pouze já, kdo to 
vidí. I frekventanti by se měli naučit rozlišovat, jak stavět příběh, jak 
dělat režii.“

Zakladatel, scénograf, loutkoherec a režisér divadla Toy Machine 
má svoje vlastní loutkové divadlo, o kterém říká, že jej živí ze sedm-
desáti pěti procent. Hodně pracuje s dětmi, má svůj vlastní interak-
tivní program na Vyšehradě. „Jsem šťastný, že se stalo to, že jsem 
nikdy nemusel jít pracovat třeba do baru. Mohu se živit tím, co jsem 
vystudoval a to je obrovský dar, za který děkuji každý večer.“

Honza Švácha
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52. Je pozadí příběhu odhaleno v dlou-
hých mluvních projevech?

„Člověk, který se věnuje filozofii, se musí 
naučit žít s nezodpovězeností. Neustále si 
pokládá otázky, na které neexistuje odpo-
věď. Přesto nesmí nikdy přestat tyto otázky 
klást,“ tak definoval úlohu filozofa můj vel-
ký učitel, profesor Otakar Funda. Nemohla 
jsem si na jeho slova nevzpomenout, po-
hřbena v otázkách, které se vynořily s mou 
návštěvou semináře Praktické dramaturgie. 
O nezodpověditelnosti většiny z nich jsem 
byla zoufale přesvědčená. 

28. Má politika nebo legislativa vliv 
na život postav hry?

Jsme již ve druhé polovině hronovské-
ho pobytu, seminář už je v plném proudu. 
Frekventanti v něm trénují dramaturgické 
dovednosti na textu Henrika Ibsena Peer 
Gynt. „Dneska budeme dělat hlavně ve sku-
pinách,“ varuje mě hned při příchodu lektor-
ka Kateřina Menclerová. „Ve skupinách?“ 
ptá se jeden ze seminaristů a hned se obrací 
ke kolegům: „Je tu někdo, kdo považuje 
Peera za hodného?“ shání spřízněné duše. 
„Děláš si srandu?“ zní v odpověď. Tázající 
se seminarista je rozladěn, vidina skupino-
vé spolupráce mu připadá problematická. 
Nemůže se přece nikdy shodnout s ostatní-
mi na koncepci, když hru úplně jinak čtou. 
„Když děláš divadlo, je to kolektivní práce,“ 
uklidňuje jej lektorka. „Přijdeš se svým ná-
zorem, a když jej máš sám, je ti k ničemu.“

19. Jaký je obecný hospodářský systém 
ve hře?

Situace vypadá jako rozmíška, ale lektor-
ka je spokojená. Tohle je totiž jeden z dů-
vodů, proč pro seminaristy vybrala Ibsenův 
text. „Peer, hlavní postava, je natolik rozpo-
ruplný, že jsem doufala, že jeho rozbor bude 

Dramaturgie: Větší než 
malé množství otázek

vyvolávat emoce, protože to přece nemůže nechat nikoho chlad-
ným. A myslím, že jsem se trefila. První diskuse se zvrhla v hádku, 
jaký Peer je a jestli mu odpustit či ne. Myslím, že je dobré, aby mělo 
čtení emocionální výstup,“ říká. 

168. Vyskytuje se ve hře skeptická postava, která vyslovuje 
rady nebo se pokouší odůvodnit ostatním postavám některá jed-
nání, tzv. raisonneur?

Chápu její záměr, přesto mi Peer Gynt připadá jako hodně veliký 
oříšek pro týdenní seminář. Proč zvolila právě jej? „Doufala jsem, 
že se mi podaří doložit to, jak dramaturg musí vložit svou vlastní 
interpretaci, jak je text sám o sobě nedořečený. Četli jsme první 
dějství a všichni řekli o jednom faktu, že to byla vražda. Najednou 
se ozvalo, ale to přece nebyla vražda. Ta nejednoznačnost situací 
vyžaduje po dramaturgovi, aby zaujal postoj, aby si látku vyložil. 
Chtěla jsem, abychom si ukázali, že si nelze sednou k textu a říct 
ano, takhle to je a tečka. Vidět ty možnosti,“ vysvětluje lektorka 
a pouští se do pokračování výkladu. 

108. Jaké jsou druhotné dramatické činnosti a jednání v tak-
tech, výstupech a scénách?

Než lektorka začne se seminaristy praktickou práci, je třeba shr-
nout trochu teorie. Po několika málo minutách spontánně opouštím 
svou roli, se kterou jsem do semináře přišla, mé novinářské pero, 
kterým si píšu poznámky, se nenápadně promění v pero studentovo. 
Už nesleduji, o čem budu psát článek. Místo toho si divoce zapisuji 
jednotlivé body, podle kterých postupovat při analýze textu a jejím 
následném přetavování do dramaturgické koncepce. „Tohle je su-
per.“ „To se bude hodit.“ „To už jsem asi slyšela, ale i kdybych to sly-
šela po dvacáté, pořád to bude užitečné,“ připomínkuji si v duchu. 

92. Jaký je vrchol citové intenzity (minor climax) v jednotli-
vých scénách?

„A kdy nám dáte otázky?“ ozve se z pléna. „Nechci vás úplně 
zavalit,“ trochu se zdráhá lektorka. Mám štěstí, nakonec se nechá 
umluvit a i proti plánu vydává tajemné otázky. Jsou to dva listy pa-
píru, hustě popsané z obou stran. Vyprosím si pro sebe také jednu 
kopii. Na jejím titulku stojí: „246 navádějících otázek pro analýzu 
dramatického textu (Peter Scherhaufer)“

199. Je interpunkce v dialogu přísně dramatická nebo je také 
využívána pro dramatické účely?

Nepovedlo se. Jsem zavalena.

246. Proč?
Když přijde řeč na dramaturgii, už první otázka ohledně tohoto 

oboru je poměrně komplikovaná – co to slovo vůbec znamená a co 
znamená tato profese? Otázek, kterými se dramaturgie a dramaturg 
zabývá, je ale očividně mnohem víc. Minimálně 246. A dramaturg 
se musí ptát, i když odpověď nebude jednoznačná, i když možná 
ani neexistuje. Myslím na definici filozofa od profesora Fundy. Jak 
je to podobné. S jedním jediným rozdílem: dramaturg se s nezod-
povězeností smířit NESMÍ. Dramaturg je filozof, který na otázky 
odpovídá vlastním rozhodnutím. 

Tedy vzhůru!
-jip-
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Kruciální otázka, která trápí 
řadu amatérských divadelní-

ků, kteří by se rádi stali profesionály. 
Ultimátní odpověď vám nenabídneme, 
několik tipů a zkušeností lidí, kteří už 
se na DAMU dostali, ale pro vás máme. 

„Myslím, že jsem se na DAMU kdysi dostal 
kvůli zdravé drzosti ve druhém kole. V prvním 
kole se mi do testu podařilo napsat, že Zeyer 
napsal Borise a Mahulenu. Komise díky tomu 
mohla usoudit, že jsem neopracovaný balvan, 
se kterým je ještě možné něco provést.“ 

Adam Rut, 
absolvent katedry 

činoherního divadla, režisér 

„Moje cesta na DAMU? Nečekaná. Byla 
jsem ve třeťáku na bohemistice a germanis-
tice FF UK, hry více četla, než na ně chodila 
a svou budoucnost viděla ve společnosti 
českých básníků dvacátého století. Pak jsem 
se na doporučení jistého chlapce, na kterém 
mi tehdy velmi záleželo, vydala na Zábradlí. 
Že prej ty Léblovy věci, co ještě hrajou, stojej 
za vidění. Ten chlapec pak večer nepři-
šel. Zato přišel divadelní zázrak. Strýček 
Váňa byl pro mě zjevením, dotekem, který 
uvolnil proud, který už nešel uzavřít. Na něj 
a na Ivanova jsem pak šla žasnout snad ještě 
dvacetkrát. Zamilovala jsem se do divadelní-
ho světa a zamilovala jsem se do lidí v něm. 
Ta závratná opojnost!!! Divadlo pro mě bylo 
zázrak. A se stejným zázrakem v očích jsem 
pak do roka úspěšně nastoupila na DAMU. To 
opojení mi snad zůstalo dodnes. A zázraky? 
Prostě se dějí!!!““ 

Jana Slouková, 
absolventa katedry činoherního divadla, drama-

turgyně Klicperova divadla v Hradci Králové

„Když jsem se hlásil na DAMU, chtěli 
po mně vážní vousatí pánové v komisi, abych 
řekl vtip. Z toho usuzuji, že jsem byl dosti 
prkenný (nebo kožený nebo umělý - všechny 
materiály sedí). Ale to bylo skoro před dvace-
ti lety. Alespoň u nás na alterně moc vážných 
vousatých pánů teď nemáme a přijímací 
zkoušky mohou být i docela příjemné. Čili 
ideální je, nenutit se do žádné sebestylizace 
a prásknout na sebe pravdu (jaký jsem, co 
mě zajímá a nezajímá, jestli chápu či nechá-
pu, co se po mně chce).“ 

Jiří Adámek, 
absolvent katedry alternativního a loutkového 

divadla, režisér, pedagog KALD

„Jak jsem se dostal na DAMU? Vsadil jsem 
se o basu piv, že když to můžou dělat takový 
nýmandi, jako to dělaj, tak že to dokážu taky. 
Vyhrál jsem basu a stal se jedním z nich.“ 

Jan Frič, 
absolvent katedry 

činoherního divadla, režisér 

Jak se dostat na DAMU?
„Na DAMU jsem se dostala až na druhý 

pokus. Poprvé jsem v testu všeobecných 
znalostí napsala, že Genesis a Exodus jsou 
rockové kapely, nicméně jsem se dostala 
až do třetího kola, kde mi řekli, že jsem mla-
dá a naivní a ať jdu někam nabrat zkušenosti 
a za rok přijdu znovu. Šla jsem tedy pracovat 
do divadla, kde jsem se zamilovala do o 15 let 
staršího herce. A za rok mě vzali.“ 

Tereza Škorpilová, 
absolventka katedry produkce, 

asistentka prezidenta Herecké asociace

„Na DAMU jsem se dostal proto, že jsem si 
v noci před zkouškama klekl na schody před 
vchodem do školy a prosil Pánaboha, ať mi to 
umožní, protože nic jinýho než být hercem 
nepřipadá v úvahu... A vyšlo to.“ 

Jiří Hromada, 
absolvent katedry činoherního divadla, 

prezident Herecké asociace 

„Ke třetímu kolu přijímacích zkoušek jsem 
šla ve chvíli, kdy jsem už byla přijatá na di-
vadelní manažerství na JAMU. Takže jsem 
k pohovoru přišla v klidu, uvolněná a s úsmě-
vem na rtech. Myslím, že to byl hlavní důvod 
mého přijetí.“ 

Tereza Sochová, absolventka katedry produk-
ce, vedoucí produkce Divadla DISK a ředitelka 

Cabaretu Calembour, o.p.s. 

„Podle mě žádnej recept, jak se dostat 
na DAMU neexistuje. Myslím si, že je to 
haluzúlettvrdá dřinaštestímeganářezprostě-
super. Teď zpětně se mi zdá, že je důležité 
nepodcenit přípravu a hlavně nepředstírat, 
že jsem zajímavější, než skutečně jsem, to 
totiž prozradí, že jsem úplně nezajímavej :-), 
a je taky dobrý si uvědomit, že ty v porotě 
nejsou bozi, ale lidi, který budu, když to 
klapne, příštích 40 let potkávat v práci, a tře-
ba právě proto na tu školu chci. Zhluboka 
dejchat, soustředit se a good luck!“ 
Anita Krausová, absolventka katedry alternativ-

ního a loutkového divadla, herečka, Činoherní 
studio Ústí nad Labem a MeetFactory Praha 

„Říká se, že nejtěžší je na DAMU se do-
stat. Dostudovat ji pak už tak složité není. 
Statistiky tomu dávají za pravdu. Ale i ty roky 
strávené studiem jsou nejen pro většinu stu-
dentů vzrušující, zábavné objevné, ale i velmi 
náročné. Proto je podle mě nejdůležitější 
před podáním přihlášky zvážit, co od školy 
očekávám a co bude potom, aby všechna ta 
námaha nebyla pro kočku. Kdo má v tomhle 
jasno a má potřebnou míru talentu, ten ne-
musí mít z přijímaček obavy.“ 

Michal Lázňovský, 
absolvent katedry produkce, 

vedoucí katedry produkce DAMU 

„Já se na DAMU dostala tak, že jsem si 
na přijímačkách sedla se zadáním na zem, 
začala jsem čárat řešení situace na papír 
a u toho vykřikovala: ,,To je geniální!“ Ales-
poň takto to popisuje můj spolužák Pavel On-
druch. Já si vybavuju jen to sezení na zemi. 
A jeho. Doufala jsem, že se nedostane, proto-
že mi byl krajně nesympatický a měl ošklivý 
účes. Zato jsem doufala, že se dostane jiný 
uchazeč - Mikoláš Tyc, a to proto, že se mi 
líbil jeho svetr. Dostali jsme se všichni a byli 
jsme nakonec všichni krásní i sympatičtí. 
Geniální nevím.“ 

Tereza Karpianus, 
absolventka katedry 

činoherního divadla, režisérka 

„Jak se dostat na DAMU? Na to recept nee-
xistuje. Každej rok otevírá ročník někdo jinej 
a má vlastní představy a řídí se při výběru 
vlastní intuicí. Já se třeba hlásil na DAMU po-
prvé. A protože jsem měl poměrně úspěšně 
nakročeno v kariéře v úplně jiný branži, šel 
jsem na přijímačky s pocitem „buď teď nebo 
nikdy!“. Vždycky jsem to chtěl totiž zku-
sit, ale z nějakýho důvodu jsem to předtím 
neudělal. A myslím, že právě to, že jsem 
se věnoval více věcem a herectví jsem nebral 
tak fatálně a vážně, mi pomohlo se na DAMU 
dostat. Sečteno podtrženo, myslím, že je dob-
rý zůstat sám sebou a dát na vlastní intuici!“ 

Jiří Böhm, 
absolvent katedry alternativního a loutkového 

divadla, herec, Městské divadlo Kladno

„U mě se to hlavní seběhlo vlastně hrozně 
rychle. Minulý rok jsem viděl několik krás-
nejch inscenací v Londýně a do toho jsem 
ve Volyni a na Hronově chodil do KoPRu. 
Díky těmhle zážitkům jsem dostal takovou 
chuť do divadla jako snad nikdy, rozhodl 
jsem se, že ‚zkusím svý šance‘ a přihlásil 
jsem se na DAMU. Chtěl jsem to prostě dělat 
co nejvíc. Potom jsem se už jen snažil, co to 
dalo u přijímaček, a vyšlo to.“ 

Michal Šesták, 
student režie-dramaturgie 

na katedře činoherního divadla

„Nejdřív jsem se přihlásila na produkci 
na FAMU, kam jsem se nedostala, ale dopo-
ručili mi, abych šla někam na praxi, klidně 
i do divadla. Příští rok jsme se u ústního 
pohovoru vlastně bavili jen o divadle, které 
mě za rok praxe nadchlo. Tak se mě zeptali, 
jestli nechci jít na DAMU, tak jsem jim řekla, 
že tam mám taky přihlášku. A taky mě tam 
vzali.“ 

Aneta Matejková, absolventka katedry produk-
ce, marketing  Divadla V Dlouhé 
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Vlám Rob van Genechten není 
v Hronově úplným nováčkem. 

První kontakty navázal v 90. letech, kdy 
se setkal s místním souborem a teh-
dejším starostou ing. Houšťkem v Ja-
ponsku, a ten jej pozval na hronovský 
festival. Dvakrát se tedy JH zúčastnil 
jako soukromá osoba. Tentokrát ale 
přijel jako prezident celosvětové organi-
zace amatérského divadla AITA/IATA. 
Povídali jsme se o chystaných změnách 
v této organizaci.

Jak dlouho už pracujete v organizaci 

AITA/IATA?

Začínal jsem jako pokladník v roce 2001, 

byl jsem ve funkci po dvě volební období, 

a skončil jsem v roce 2009. Poté jsem z vedení 

musel odejít, protože pravidla nepovolují 

setrvání ve funkci. Ale v roce 2013 jsem byl 

zvolen prezidentem na další období.

Prý připravujete velké změny?

Je to vyvoláno nutností. Je třeba si uvědomit, 

že organizace stále funguje na modelu z 50. 

let minulého století. Což tehdy velmi dobře 

fungovalo. Ale dnes se svět natolik změnil, že je 

potřeba se tomu vývoji přizpůsobit. Už o tom 

několik let diskutujeme, ale teď se podařilo  

zformulovat pár důležitých bodů, které budeme 

dál projednávat. Ten nejdůležitější je, že by 

se AITA měla víc otevřít. Dosud bylo možné 

stát se členy jen přes národní střediska AITA/

IATA, ale já jsem přesvědčen, že bychom měli 

organizaci otevřít všem lidem, kteří mají zájem 

stát se členy této velké rodiny. Kromě toho, 

že by tam měli získat právo hlasovat na val-

ných hromadách, jde především o možnost 

sdílet informace. V souvislosti s tím vyplynulo, 

že se mnozí stávající členové, tedy národní stře-

diska, domnívají, že by byly kontakty s těmito 

velkými organizacemi přerušeny. Ale není to 

tak. Například spolupráce s NIPOS-ARTAMA 

funguje výborně, tak proč ji rušit? Ale současně 

si myslím, že je důležité, aby do naší organizace 

mohly vstoupit nezávisle i jiné subjekty. V dneš-

ní době, kdy lidé komunikují přes internet a so-

ciální sítě, je nesmysl to ignorovat a držet starou 

strukturu, protože ta v dnešním světě nefunguje. 

Takže je potřeba, aby se organizace přizpůsobila 

změnám ve světě. A nabídla všem přímé spojení 

a  informace. Slibuju si od toho, že by to k nám 

mohlo přivést nové lidi.

Na peníze zapomeňte,
bohatství je v kontaktech

Pro mě AITA/IATA od počátku funguje 

spíše na principu sociálních aktivit, komu-

nitních center, zatímco umělecká stránka je 

až na druhém místě.

Jsem přesvědčen, že současným nejdůležitěj-

ším úkolem AITA/ IATA je networking. Máme 

s tím dobré zkušenosti z našeho Vlámského 

centra amatérských divadelníků, jehož jsem 

předsedou. Lidi se daří lépe propojovat, získávat 

kontakty, a pak se automaticky začíná diskuto-

vat o uměleckých záležitostech. Protože se ty 

věci dají snadněji sdílet a propojovat, například 

na různých typech festivalů. Z toho pohledu 

by tedy AITA měla sloužit jako platforma, 

která pomůže rozjet diskusi. Dlouhou dobu 

byli pracovníci AITA přesvědčeni, že by měli 

organizovat festivaly,  dílny, kongresy a fóra, ale 

já myslím, že to není naše práce. My bychom 

jen měli nabízet podporu ve formě kontaktů, 

jakéhosi usnadnění organizace. Dát ty lidi 

dohromady, propojit je. Ale originální nápady 

by měli přinášet oni. Jako příklad uvedu festival, 

který se v červenci uskutečnil u nás. Jednalo 

se o fringe festival, který má dlouhou tradici. 

My jsme vlastně s nimi jen navázali spolupráci 

a nabídli jsme jim některé zajímavé soubory, 

které máme v databázi. Společně se nám poda-

řilo na ten festival dostat na 60 skupin z celého 

světa. Uskutečnilo se 150 představení během 

5 dnů, a byl to skvělý zážitek pro všechny, kdo 

tu byli. Zároveň jsme ukázali, že festival lze 

organizovat i tam, kde vlastně není divadlo. Zde 

se to odehrávalo v jednom malém divadle v sále 

za hospodou, a jinak to bylo venku, ve stodole 

a v dalších netradičních prostorách. Pro mnohé 

soubory a jednotlivce to bylo velice inspirativní.

Je podle vás členství v AITA pro soubo-
ry něčím výhodné. Poskytnete jim třeba 
finanční podporu?

Výhodné je, ale na peníze zapomeň-
te. To bohatství je právě v kontaktech. 
Protože, budou-li různé soubory našimi 
členy, usnadní jim to přístup k informacím, 
a kontaktům, které by jinak pracně hledaly. 
Každoročně probíhá ve světě amatérského 
divadla množství festivalů  různého zamě-
ření. A právě naším prostřednictvím, tedy 
prostřednictvím kvalitního networkingu, 
se mohou ony festivaly propojit s poten-
ciálními účastníky. Získají kontakty a pak 
mohou jednoduše zvednout telefon a říci 
– my bychom rádi přijeli na váš festival, 
protože děláte něco, co nás zajímá, a k čemu 
bychom mohli přispět. Zrovna ten fringe 
festival, o kterém jsme mluvili, je dobrým 
příkladem tohoto typu spolupráce. Kromě 
toho, vzhledem k tomu, že máme specia-
lizované pracovníky, můžeme nabídnout 
i dobré modely třeba pro organizaci nového 
festivalu. A ještě jedna nezanedbatelná věc. 
Dosud platí národní centra dosti vysoké 
příspěvky do fondu AITA/IATA. Ale kdyby 
se množství členů rozšířilo, mohli bychom 
si dovolit příspěvky menší, možná i symbo-
lické, a za to bychom mohli jednotlivcům 
i skupinám nabídnout zajímavé služby 
a kontakty. Uvidíme, jak to celé dopadne. 
Rozhodně je před námi spousta práce.

Jana Soprová 
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Bertičku přijel na Hronov navštívit 
tatínek. Pořádá letní tábor s názvem Umění 
– hra – divadlo nedaleko odtud (táborová 
základna Bouřlivák) v Havlovicích – vzduš-
nou čarou 10 km. Běžela k němu přes půl 
parku, objímala se s ním asi pět minut. Jen 
tak ho obejme a stojí přitisknutá k němu bez 
hemžení. To mně nedělává. Mají v sobě oba 
podivuhodný klid. Hlavně, když jsou pohro-
madě. Už jí prostě ta otcova náruč chyběla 
a nejvíc asi právě ten pokoj. Učím se mu 
od nich, ale moc mi to nejde. 

Taky mě už chyběl (klid i manžel) a taky 
jsem najednou pocítila, jaké to je přeci jen 
luxusní – moct si dojít na záchod, aniž bych 
tam s sebou musela zavřít 575 dní staré dítě. 
Nebo jen tak si dojít pro Prdlavku a nemu-
set zabalit kočár, kočárek, batoh, batůžek, 
nočník, motorku, deku, dítě... a pak to zase 
někde vybalit osvěžena na pouhých deset 
vteřin pramenem, neb za takovou dobu to 
asi člověk v horku zapomene. Navíc jsem 
byla pozvaná na čokoládu se zmrzlinou 
a ovocem, limetkový cheesecake a oblože-
nou housku Pod křídly anděla, kde mají bo-

Copak jde mít na triku 
Miluju svého tátu?

nusový dětský koutek s obrovskou postelí! 
Nemusela jsem tlačit kočár ani z kopce ani 
do kopce, objednávat si ani platit a tak nějak 
příjemně se rozložila pozornost Bertičky 
mezi dva rodiče. Něco ta rodina do sebe 
má. Navíc motorku a teplé oblečení, které 
bude potřeba asi až na vánoce, odvezl Jakub 
s sebou na tábor. 

Bertě jsem na tu velkou slávu navlékla 
triko s nápisem I love my daddy (nedalo 
se jinak). Dopoledne jsme se stavily jako 
každý den u Hanky Voříškové a ta mě při-
vedla na téma odvahy nošení nápisů přímo 
na těle, na triku. Říkala, že asi nikdy nebude 
mít nápis na tričku, že na to nebude nikdy 
dost punková. Petr Christov zase říkal, 
že měli doma taky takové roztomilé růžové 
malé tričko s nápisem „Miluju tátu“, ale 
až teď doma mi došlo, že to na něm rozhod-
ně nebylo napsáno česky! Na to asi nemáme 
ještě nikdo tady odvahu…

Miluju svého tátu. Miluju svého muže. 
Miluju svou dceru. Miluju svou mámu. 
Zní to nějak jinak, než I love my... No, nic. 

Chtěla jsem trochu navázat na rozhovor 
s Alenou Zemančíkovou a také upozornit 
na blížící se konec JH, a na to, že nás ty 
naše rodiny doma už čekají. Pokud tedy 
nejsou tady s vámi celé, což je docela dobře 
možné. Snad jste poslali domů pohlednici - 
chcete-li postcard - ať už mamince, babičce 
nebo dětem. Hlásím: dnes je poslední šance 
na pořízení známky a tak vůbec. A jestli 
se vám nebudou líbit žádné hronovské 
pohledy (ani ten vánoční nebo festivalový, 
pardon Hronove), tak připomínám, že Han-
ka Voříšková ve svém pokojíčku má pohledy 
se špagetami na poli a zadarmo.

P.S.: Dnešním favoritem se stal samo-
zřejmě můj manžel, protože za námi přijel 
a nešel ani do divadla, ale také František 
Kaska, který odehrál na Hronově celkem 
19 představení - čtrnáctkrát Kachničky 
ošidori a pětkrát Bílobílý svět (navíc zaskočil 
dopoledne za Janu Machalíkovou, která si 
odskočila na malinkatou chvíli na Šmolíčka 
a pěkně nechutné nahaté Jezinky, které mají 
snad zadky vepředu nebo prsa u kolen). 
Františku, gratulujeme, jsi statečný muž!

Jasanka Kajmanová
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HOROROFF MEJDAN JIŽ DNES
Tohle je trochu podivná pozvánka. Už 

během psaní jsem měl husí kůži a klávesni-
ce dělala překlepy častěji, než se mi zdálo 
možné. Navíc se mi o akci, na kterou zvu, 
nechce moc přemýšlet, už proto, že tomu stále 
ještě nevěřím. Zdá se mi nemožné, že místo, 
které bylo pro mnoho návštěvníků Jiráskova 
Hronova diskuzním klubem, nočním jevištěm, 
koncertním sálem nebo třeba místem pro 
relaxaci, přestane existovat.

„Myslím, že teď už to nedopadne. Na dru-
hou stranu se zase budu moci podívat s vámi, 
jak Hronov během festivalu vlastně vypadá. 
Za těch pětadvacet let jsem viděla pouze jedno 
představení v sokolovně,“ říká majitelka pod-
niku Horor Jana Hornychová. Důvody si chce 
nechat pro sebe a já si myslím, že ani není 
nutné je zmiňovat. Na samotné skutečnosti 
totiž nic nemění.

Sudy, prkno a koberec
Horor existuje od devadesátého roku a i sa-

motný vznik tohoto místa provází zajímavý 
příběh. „Byla jsem s dvojčaty na mateřské 
a jela do Náchoda na okresní živnostenský 
úřad pro povolení dělat účetnictví. Když už 
jsem tam s úřednicí seděla, zeptala jsem se jí, 
co by se stalo, kdybych přes Jiráskovy oslavy 
provozovala občerstvení. Důvod pro můj 
dotaz byl ryze praktický. Jsem totiž zvyklá jíst 
a popíjet venku a lidé, kteří chodili okolo naší 
zahrady na představení do sokolovny, na mě 
často křičeli, jestli se nemohou stavit na pivo 
nebo na kafe. Paní úřednice mi řekla, že jestli 
to chci, tak mi to napíše. A stalo se. Před 
následujícím festivalem jsem vyhrnula nějaké 
stoly, lidi si přinesli židle a panáky. První 
rok bylo otevřeno pouze na Jiráskův Hro-
nov. V rohu byly sudy s pivem, na nich bylo 
prkno a na něm koberec, na kterém se sedělo. 
Nebylo tu nic. Přes zimu se udělaly lavice, pult 
a další věci a od té doby jsem měla otevřeno 
celoročně. Točila jsem ještě z pistole zavěšené 
na hrnku. Ale plachta, ta tu tenkrát ještě neby-

Rozloučení s legendou, 
aneb Když umírají staří bohové

la. Ta je tu asi od roku devadesát čtyři.“
Hornychová, Horor, Hronov
A kde se vzal vlastně název Horor? Jana 

Hornychová mě přesvědčuje, že mi to musí 
po těch letech být jasné. „Horor se to jmeno-
valo od začátku a myslím, že název odpovídá. 
Dvakrát tu spadla omítka ze stropu a tak 
podobně. A navíc se mi líbilo spojení Hor-
nychová, Horor, Hronov. Když jsem si něco 
objednávala, všichni si mě pamatovali.“

Po čase nestačilo místo uvnitř a přibyla 
pergola zastřešená oranžovou plachtou. Horor 
se postupem času stal pro svůj genius loci prv-
ního zahradního posezení v Hronově místem 
oblíbeným i mezi domorodci. „Pergolu jsme 
dávali dohromady opět s kamarády. Jeden 
našel dříví, stáhl jej z lesa, chlapi tam jeli a na-
ložili ho, tesař to na zahradě postavil a bylo 
hotovo,“ říká Jana Hornychová, které se časem 
pro kamarádský postoj k ochotníkům začalo 
říkat teta. 

Kosmická čekárna 
na poslední vlak

Horor byl například častým a svého času 
vlastně pravidelným místem večerního 
setkávání legendárního „Semináře S“ Milana 
Schejbala a Denisy Nové. Místo se zamlouvalo 
s předstihem a za uvolnění místa k sezení 
se čas od času platilo panáky. Svého času 
se zde dokonce odehrála performance 
nanebevstoupení Milana Schejbala. Schá-
zeli a vlastně dodnes se zde scházejí místní 
muzikanti a v průběhu přehlídky i hudebníci 
ze všech koutů republiky. Divadlo nemá 
k hudbě daleko, stejně jako hudba k divadlu, 
a toto šťastné spojení dalo vzniknout mno-
ha báječným večerům, kdy slovní spojení 
kosmická energie nebylo prázdným a nadsa-
zeným pojmem.

Horor měl řadu funkcí, které vlastně nemá 
smysl vyjmenovávat. Jedna z nich ovšem byla 
zásadní. Když ještě většina lidí jezdila domů 
vlakem, odjíždělo se rovnou z Hororu. Místo 
se stalo jakousi čekárnou, ze které se nikomu 
nechtělo. Když se blížil odjezd vlaku, začínaly 
téct slzy proudem a všichni, kteří zůstávali 
do neděle, chodili vyprovázet nedobrovolné 
odpadlíky na nádraží. Teta vzpomíná: „Čekalo 
se ráno do čtyř hodin na první rychlík na Pra-
hu. Bylo krásné, jak mlaďáci už neměli peníze 
a pili jenom čaj. Seděli na zahradě a máčeli si 
sáček s čajem i do několika hrnečků a Miluška 
a já jsme jim nosily jen horkou vodu.“ Pama-
tuji si, že v podobné situaci jsem na konci 
jednoho ročníku vypil patnáct kafí s rumem, 

což bylo velmi laciné a funkční. Bušení srdce 
při cestě vlakem pak bylo slyšet až do ubíha-
jící noci a já nemohl ani spát, ani být vzhůru. 
Od té doby vím, jak se cítí zombie.

Následník starého Prajzka
Většina těch, co jednou festival navštíví, 

se zase chtějí vracet. I kvůli Hororu. „Bývalí 
i současní mlaďáci se sem stále vracejí jako 
kamarádi, jako domů, i když jsme všichni 
zestárli. Vždyť je to čtvrt století. Někteří byli 
opravdu hodně mladí. Ani předtím jsem 
nevynechala ani jedny oslavy. Každý rok 
jsem se sem vracela z Prahy a byla na starém 
Prajzku. Ti starší, které jsem znala právě 
odsud, se dnes vrací právě na Horor, i když 
to pomalu upadá. Už nejezdí na celý týden,“ 
vysvětluje teta.

Staré Prajzko bývalo předchůdcem Hororu. 
V části restaurace se bývalo u kulečníkových 
stolů přikrytých dřevotřískovými deskami, se-
dělo se také na pódiu. Tenkrát to byla ta nejvíc 
nejzásadnější restaurace, kde se scházel diva-
delní lid a rokoval a zpíval do ranních hodin. 
Vedle VIP Ponorky se zřejmě jednalo o jediný 
podnik, kde to tenkrát opravdu vřelo. Zhruba 
dva roky po sametové revoluci staré Prajzko 
skončilo a některé stoly a lavice, u kterých teď 
sedí lidé na Hororu, jsou právě z tohoto místa.

S trochou nadsázky lze říci, že duch jedno-
ho z mála svobodomyslných míst v tehdejším 
Československu byl krátce po pádu totality 
přenesen do Hororu, kde se mu doposled da-
řilo. Létal si mezi ochotníky, přinášel inspiraci 
buřičům, dával vzniknout zásadním vztahům 
a modeloval hlavy a duše všech, kteří do Ho-
roru usedli. Až přijedu příští rok na Hronov 
a Horor nebude existovat (stále ale věřím, 
že se ještě něco může stát), rozhodně budu 
chtít vlastnit alespoň třísku z jedné z lavic 
ze starého Prajzka, ze starého Hororu, z doby, 
kdy svoboda ještě měla křídla.

P.S.: Poslední zásadní mejdan na Hororu 
se uskuteční dnes (v pátek 7. 8. 2015) po skon-
čení představení a seminářů, až do ranního 
kuropění.

Honza Švácha
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Hronov zachvátila vlna veder. Pořád lepší vedro… …než Mrázek.

Předpověď počasí pro Jiráskův 
Hronov na pátek 7. 8. 2015

Výstrahy: Aktuálně bude fakt hic. Kupte 
si slunečníky, dokud mají deštníky. Dneska 
si dáme letošní festivalový teplotní rekord. 

Situace:
Bude horko jako ve Francii u moře a ještě 

se o tom bude zpívat. V ruštině. Nu vot, 
počemu nět. Žárko budět, vot tak. Někdo 
si odře lokty a je možné, ba téměř jisté, 
že (opět) padne kosa na Kámen. Lepší než 

na batoh, nebo futrál od kytary. El Hroňo, to 
je voňo. Hic, hic, hic – ten je shic!

Počasí v noci (22-07):
Noční ptáci neloví a subtropičtí živočiši 

uvažují o imigraci do střední Evropy. Během 
noci bude moc teplo i pouze s pyjamas. 
Zamykejte dobře dveře a chraňte se před 
voyery. Nejnižší teploty 25 až 21°C. Hororo-
vý večer. Metuje prosí o vodu!

Tlaková tendence: Zatlačte mi víka!

Počasí přes den (07-24): Z rána bude 
jasno. V dopoledních hodinách jasno. Odpo-
ledne pak jasno. V noci poté jasno až sko-
rojasno s možností přeháněk. Kdo bude 
přehánět, tomu bude víc horko. Maximální 
teplota 33,9 °C. Nejvyšší rychlost a směr vě-
tru předpovídáme na 15. hodinu, vítr z 180° 
o rychlosti 5,3 m/s. Nejnižší teplota 21,2 °C.

Tlaková tendence: Na konci dne 978 hPa
Jasno: Furt.
Pociťovaná teplota: Trouba po kachně…
(Neúp)rosný bod mužů: +15,3°C (čím 

déle, tím víc)
Vlhkost žen: Max v 05:00h – teče kůže.
Viditelnost: Moc – chce to svářečské 

brýle.
Solární radiace: Sluneční, nebo solární 

konstanta 1354 W.m-2, představuje inten-
zitu záření nad hranicí atmosféry, jež je 
průchodem ovzduším snížena pohlcováním, 
absorpcí a rozptylem, difúzí. Z hlediska 
konkrétní plošky na zemském povrchu a její 
energetické bilance pak můžeme hovořit 
o mnoha bilančních složkách.

Výlez mozola: 05:39 (Příliš brzy…)
Zasutí mozola: 20:32

-saj-
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Zítra
Sobota 8. srpna 2015

Toho jsem se vskutku nenadál, že můj 
zatím nejsilnější zážitek na letošním Jirás-
kově Hronově bude večer přednesu. Totiž 
přednesu… Ono se ukázalo, že hranice 
mezi přednesem, vyprávěním, vyprávěným 
divadlem a třeba plnokrevným divadelním 
monologem je tak tenká, že leckdy ani není, 
protože se nedá zvážit, zda prim hrálo slovo, 
herecký výraz, akce či dokonce hudba.

Tři ad hoc sešlí (ale ani v nejmenším 
sešlí) muzikanti doprovázejí neokázalou, ale 
přesně cítěnou hudbou dění, jeden z nich 
je navíc bravurní… a zase váhám: vypravěč? 
přednašeč? herec? Tři zpěvačky jazzového 
střihu, které moc dobře vědí i cítí, o čem 

Toho jsem 
se vskutku nenadál

zpívají a zatraceně dobře to umějí a další 
tři výborní herci? (vypravěči? přednašeči?), 
kteří předvádějí, že přednes už dávno není 
panenka či panáček s připaženýma rukama 
a pohledem v mlhách. 

Herecké jednání, vztahy, bezmála artis-
tická kreace s židlí, obsah, forma, nálada, 
paráda… A všechno to má smysl, řád a sílu, 
vše na úrovni vpravdě profesionální – je-li to 
slušné slovo a znamená-li zvládání „profese“ 
a ne jen nataženou ruku.

Narychlo spíchnuté pásmo? I s tou obdi-
vuhodnou kompozicí? Chtěl bych to takhle 
narychlo umět.

Děkuji.
Luděk Richter

Jiráskův Hronov je jedno z míst, kde 
se může jednoduše vyklubat nové přátelství, 
nebo i nová parta. Tyto navázané kontakty 
pak překračují rámec Hronova. Něco podob-
ného se stalo i kolektivu, který se utvořil 
na semináři 45+.

Všechno začalo před pěti lety, kdy tento 
seminář vznikl. Tehdy ho vedla Hanka 
Franková a byl zaměřen na herectví. Záplet-
ku ale nutno hledat až o rok později, kdy 
se do jeho čela dostal Vladimír Fekar a za-
měřil jej na autorské divadlo. Právě tehdy 
vznikl první scénář. Vladimír Fekar jej pak 
nechal natočit kameramanem Sašou Michaj-
lovičem a mohli jsme ho zde vidět před dvě-

Hronovská 
metamorfóza

ma lety pod názvem Pohnuté podloží 45+. 
Tak se ze skupiny seminaristů stal kolektiv, 
jehož existence přesahuje jeden Hronov. 

Další rok totožná skupina se stejným 
lektorem pracovala na oživování různých 
prostorů Hronova. Při té příležitosti právě 
vznikl film Metamorfóza Hronov 2013. 
Jeho příprava trvala déle, proto se s ním 
setkáváme až letos. Film získal druhé místo 
v národní přehlídce Český videosalon 2015 
v kategorii experimentální tvorby, což svědčí 
o tom, že má své kvality i bez znalosti hro-
novských reálií. Hronovští divadelníci si jej 
ale samozřejmě užijí mnohem víc.

Lenka Janyšová, jedna z tvůrců, o něm 
říká toto: „Když člověk přijde na Hronov, 
vlastně se stává někým jiným. Nasazuje si 
pomyslnou masku a prožívá tu týden, který 
v běžném životě nezažije. Pouštíme všechny 
starosti, které máme doma a užíváme si tu 
toho, co nám nabízí život.“

Zařazení filmu do hronovského pro-
gramu bylo přesně načasováno. Nostalgie 
odjezdu zpět z hronovského prostředí 
na nás dýchla a některým jistě ukápla i slza 
do vína. Fakt, že už zbývají jen tři noci, 
nás včera atakoval snad až příliš agresivně. 
Je to ale lepší, než kdyby byl film zařazen 
na poslední den – stále ještě máme čas 
ledacos dohnat. Tak do toho, přátelé, máme 
poslední desítky hodin.

-jam-

16.30 a 19.30 hodin JD  130´
ŠÁMU Štítina / režie: Ing. Ondřej Benda
Anthony Neilson: LHÁŘI

19.00 hodin  SJČ  25´
Odřený lokty Olomouc / režie: Vít Zborník
Jeanne de Baumont, Vít Zborník: 
A KRÁSKA, ZVÍŘE...

20.45 hodin  SJČ  70´
Teď, nádech a leť
režie: David Zelenka a soubor
David Zelinka a soubor: KÁBUL, BAG-
DÁD, AR RAQQUAH, MAARRAN

14.00 a 19.45 hodin SOK  35´
Vdova po kapitánovi dunajské paroplavební 
společnosti Praha / režie: Šimon Stiburek
René Urbánek: NÁŘEK MRAVENCE

14.00 hodin  PAJ
JIRÁSKŮV HRONOV DĚTEM
– soutěže a dovednosti pro nejmenší
Na závěr pěnové překvapení (náhradní 
oblečení s sebou).

16.00 hodin   PAJ
PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ ORCHESTR,
ŽESŤOVÁ HARMONIE A SPOJENÝ DECHO-
VÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ Hronov 
a Červený Kostelec pod vedením pana 
Miloše Meiera

18.00 hodin   PAJ
ŠEUCOUSKÁ MUZIKA 
– dech. orchestr ze Skutče

22.00 hodin  náměstí Čs.armády
Slavnostní zakončení 85. Jiráskova Hronova

Předváděčky 
seminářů!

Tradiční předváděčky práce vybraných 
seminářů proběhnou v sobotu dopoledne 
postupně na třech místech: 

10:00 Jiráskovo divadlo – T jako Tanec, 
JL jako Metody Jacques Lecoq, P jako Pan-
tomima

11:00 Sál Josefa Čapka – L jako Loutkový 
seminář („Noc oživlých“)

12:00 ZŠ Palackého – S jako Scéna, kos-
týmy a rekvizity

Časy jsou orientační, program na dalším 
místě odstartuje vždy po skončení předvá-
děčky v předchozí lokaci.
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DNES
Pátek 7. srpna 2015

Legenda:
JD = Jiráskovo divadlo
SJČ = Sál Josefa Čapka 
SOK = sál sokolovny 
PAJ = Park Aloise Jiráska
Změna programu vyhrazena!

16.30 a 19.30 hodin JD  95´
Těatr Sekret Togliatti, RUSKO
režie: Taťána Timonina
Taťána Timonina: EDITH PIAF – HISTO-
RIE LÁSKY

15.45 hodin  SJČ  25´
Odřený lokty Olomouc / režie: Vít Zborník
Jeanne de Baumont, Vít Zborník: A KRÁS-
KA, ZVÍŘE...

20.00 a 22.00 hodin SJČ  70´
Teď, nádech a leť 
 režie: David Zelinka a soubor
David Zelinka a soubor: KÁBUL, BAG-
DÁD, AR RAQQUAH, MAARRAN

16.30 a 21.30 hodin SOK  90´
Divadlo Kámen Praha
režie: Petr Odo Macháček
P. O. Macháček: DOPIS POSLANÝ POŠTOU

10.00 a 14.00 hodin SOK  80´
NaKop Tyjátr Jihlava / režie: Petr Soumar
Pavel Kohout: PSÍ MATKA – JÁ NAMOU-
DUŠI NELŽU, PÁNI DOKTOŘI

ROCK FEST 2015
17.00 hodin Snap Call  (rock´n´roll – blues) 
Turnov
18.30 hodin Whatrock (hard rock) Jaroměř
20.00 hodin Big Dog rock (rock - pop) N. 
Město n. M.
22.00 hodin Imodium (rock´n´roll - rock) 
Broumov
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Neprošlo jazykovou úpravou!

Pozor, antiklima!
Meteorologicko-divadelní komise 

Královéhradeckého kraje vyhlašuje stav 
klimaxtického ohrožení. Po dobu jeho trvání 
platí přísný zákaz uvádět tyto divadelní hry: 
Kočka na rozpálené plechové střeše, Někdo 
to rád horké, Afrika. V divadle i mimo ně 
doporučujeme dodržovat pitný režim a uvá-
dět hru Osel a stín. P.S.: Hledá se obchodník 
s deštěm. Zn.: Lijavec s sebou.

Kdopak by se vedra bál
Ani v horkém počasí není třeba ztrácet 

dobrou náladu. Naopak se nabízí šance 
využít klimatické podmínky k vytříbenému 
vtipkování. „Napište do zpravodaje, že or-
ganizační štáb zvažuje přesunutí Jiráskova 
Hronova na prosincový termín, kdy rozhod-
ně nebude takové vedro,“ navrhla včera na-
příklad starostka Hronova Hana Nedvědová.

Pečeného bludišťáka za nejpovedeněj-
ší komentář ke žhavému počasí, které si 
tak pěkně rozumí s vydlážděnou plochou 
náměstí, ovšem získává profesor Jan Císař. 
Před cestou na druhou stranu ohnivé plochy 
prohlásil: „Tak jsem dospěl k myšlence, 
že když teď přejdu náměstí, bude to zároveň 
pohřeb žehem. Pak tam čističi takhle shrnou 
ten popílek a řeknou: tak to byl Císař.“ 

Andělé, netvařte se kysele
Milí andělé, prosím, nebuďte zlí na lidi, 

kteří vám odmítnou pomoct ve vašem 
poslání, nenazývejte je přízemními suchary 
a netvařte se kysele. Jste přece andělé. Nebo 
se pletu? Děkuju. Vladan Milčinský.

Prodlužte si semináře!
I když je už dávno po uzávěrce, oprav-

doví zájemci se ještě mohou vmáčknout 
na dílnu Šrámkova Písku – Setkání mladých 
amatérských divadelníků (S.M.A.D.) v Šum-
perku od 14. do 22. srpna. Letos otevíráme 
dílny A – Herectví autentických situací 
(Lukáš Rieger, Miroslav Ondra), 
D – Borges: Evangelium podle Marka (Jakub 
Nvota) – dramatizace a autorské herectví, 
G – A. P. Čechov: Čajka/Racek (Patrik Lan-
čarič – tato třída je zcela plná) a ST – Step 
crowl step tap step shuffle tap step chuck... 
(Svatava Milková, Tereza Volánková) – třída 
stepu a jeho využití v divadelních situacích. 
Zájemci, kontaktujte pro podrobnosti či 
informace co nejdříve zde na Hronově Karla 
Tomase na 603480111 (v době představení 
vypnuto), nebo osobně.

Nadivadlo na internetu
Stručné leč úderné komentáře k Jirásko-

vu Hronovu najdete také na blogu Nadiva-
dlo, kam je píše lektor PC Jan Šotkovský. 
Web najdete na adrese http://nadivadlo.
blogspot.cz.

Hronov sociální
Čerstvé zprávy, fotografie, videoreportáže 

a komunitu spřízněných duší JH najdete 
na sociálních sítích: facebookové stránce 
facebook.com/jiraskuv.hronov, YouTube 
kanálu Festival Jiráskův Hronov nebo na In-
stagramu (jiraskuvhronov).

Ohňostroj nebude, 
přijďte na videomapping

Omezení vyhlášená Královéhradeckým krajem z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek si vybrala daň na tradičním zakončení Jiráskova Hronova: PLÁNOVANÝ OHŇO-
STROJ SE RUŠÍ. 

V sobotu se s festivalem nicméně můžete rozloučit i bez ohňové šou:
od 21:40 do 22:00 hodin bude hrát kapela NACOPAK BAND, 
která bude hrát také po slavnostním zakončení až do 23:00
od 22:00 hodin proběhne videomapping na budovu Jiráskova divadla. Podobnou projekci 

bylo možné dosud zhlédnout pouze v Praze a Plzni.


