
XXXVII. národní přehlídka amatérského divadla pro děti Rakovník 2018

Zápočet z předmětu Popelka získali všichni
 � O pobytu a činnosti studentů JAMU na rakovnické Popelce jsem 

hovořil s pedagogem JAMU MgA. Jonášem Konývkou.

 � Jak vlastně došlo k tomu, 
že studenti JAMU začali jezdit 
na Popelku?
Dá se říci, že to byla moje 
a Kamilina iniciativa. Na JA-
MU v Ateliéru divadla a vý-
chovy, kde působíme, jsme si 
říkali, že bychom se nějakým 
způsobem měli dostat víc do 
reálné praxe. Společně se Si-
monou Bezouškovou jsme 
došli k závěru, že bude fajn, 
když budeme jezdit právě na 
Popelku, už proto, že se jedná 
o divadlo pro děti. Dramatic-
ká výchova je jedna z našich 
cílových prací, které mohou 
naši absolventi v budoucnu 
dělat. V roce 2013 jsme tedy 
do Rakovníka vyrazili s roční-
kem, který jsem tenkrát vedl. 
S prváky jsme tehdy na pře-
hlídce vlastně jenom tak by-
li. Hned na příští rok jsme si 
se Simonou domluvili, že by-
chom vedli, slovy pana docen-
ta Schejbala, určitou poloile-
gální skupinu. A z poloilegál-
ní skupiny vzešla ta skuteč-

nost, že jsme legální stan-
dardní součástí programu.

 � Ti studenti, kteří do Rakov-
níka přijedou, jsou vždy stu-
denty prvního ročníku?
Původně jsme sem přijeli s pr-
váky, ale pak jsem Popelku 
přehodil na druhý ročník. Teď 
tedy jezdí do Rakovníka vždy 
druháci.

 � V jakých ohledech je pro 
ně jejich pobyt na přehlídce 
přínosný?
Někteří ze studentů se až do 
druháku nemusí potkat s ně-
jakým divadelním festivalem. 
Nebo na nějakém festivale by-
li, ale neví, že existuje Popelka, 
neví, že existuje přehlídka di-
vadel pro děti. Za jeden z nej-
větších přínosů považuji formu 
diskuzí po představeních, for-
mu zdejších reflexí. Málokde 
se stává, aby se hodinu a půl 
mluvilo o jednom představení. 
Skvělý je i komplex lektorský 
sbor, děti, soubor a diváci.

 � Jak probíhá váš běžný den 
na přehlídce?
To se různí. Máme nastavený 
určitý systém. Nemohu vzít 
všech devět studentů – dospě-
lých lidí – k deseti malým dě-
tem. Studenti se tedy postupně 
střídají. Každý nejprve zapisuje 
záznam z činnosti dvojice pří-
tomných lektorů, pak se sta-
ne pomocným lektorem a na-
konec hlavním lektorem, který 
výsledky vzápětí prezentuje na 
rozborovém semináři. Vedle to-
ho všeho ještě dělají další čin-
nost, a tou je psaní glos k před-

stavením, která viděli. Píšou 
také další, větší či naopak do-
plňující malé texty pro přílo-
hu, kterou pak dodáváme do 
redakce Kukátka. Tuto činnost 
dělají ti, kdo právě nemají na 
starost reflexe k představení.

 � Jaký obor vaši studenti 
studují?
Postupně upouštíme od názvu 
Dramatická výchova. Náš obor 
se jmenuje Ateliér divadla a vý-
chovy. Jde o obor, ve kterém se 
učí, jakým způsobem se dá di-
vadlem vzdělávat. Velice zjed-
nodušeně řečeno.

 � Jaké mají vaši absolventi 
uplatnění?
Práci si najdou například v zá-
kladních uměleckých školách. 
V současné době se také hodně 
rozjíždí další uplatnění. Profe-
sionální divadla si k sobě be-
rou odborníka, který je lekto-
rem dílen pro děti. Škola při-
jde do divadla na představení 
a v divadle potřebují člověka, 
který rozumí dětem a pracuje 
s nimi například před předsta-
vením. Často se také stává, že 
si naši absolventi udělají malé 
divadlo, které začne dělat pro-
dukci pro děti a jezdit se svým 
představením. I proto, aby vi-
děli, jak se to dělá a jak to mů-
že fungovat, jezdí na přehlídku.

 � Máte zjištěné, jak jsou vaši 
absolventi úspěšní při hledání 
zaměstnání?
Myslím, že uplatnění mají vyšší 
než herci nebo režiséři. V rám-
ci umělecké školy jsou na tom 
tedy hodně dobře. S bakalář-
ským studiem získají pedago-
gické minimum, jsou tedy záro-
veň učitelé i umělci. Vystudo-

vali na umělecké fakultě a rank 
toho, co mohou po škole dělat, 
je docela široký. Někteří jdou 
na gymnázium, pedagogickou 
nebo základní školu. Uvědomě-
lý ředitel, který ve škole chce 
dělat divadlo, shání odborní-
ka, takže se absolventi uplatní 
i na jiných školách než na ZUŠ. 
Nebo “zběhnou” a začnou dě-
lat profesionální divadlo jako 
například herci. Jejich uplatně-
ní je tedy skutečně různorodé...

 � Mají studenti z účasti na 
Popelce zápočet?
Samozřejmě že ano. Popelka je 
povinný, nikoliv volitelný před-
mět. Ještě se mi ovšem nestalo, 
že bych za Popelku zápočet ne-
dal. Mám pocit, že ve své pří-
tomnosti zde studenti vidí smy-
sl, stejně jako já. Navíc upro-
střed semestru opustí na týden 
školu. Kdo by to nechtěl.

Honza Švácha
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Děti jsou součástí adrenalinu z představení
 � Jak už jeho název Fathers & Daughters Praha napovídá, praž-

ský divadelní soubor funguje především ve složení otců a jejich 
dcer. Rodinné divadlo se rozhodlo zpracovat netradiční verzi zná-
mé pohádky, kterou po jejím situování do trampského prostředí 
pojmenovalo Sněhurka a sedm trempaslíků. Na otázky Kukát-
ka odpovídali herec, textař, scénárista a jeden z režisérů Lukáš 
Rumlena (LR) a dětské herečky Žofie Rumlenová (ŽR) a Viktorie 
Kuličková (VK).

 � Udělali jste z trpaslíků 
trempy. Jaký je váš vztah 
k trampingu?
LR: Dospělí v našem souboru 
mají vztah k trampingu z dět-
ství, kdy jezdili na tábory. V ro-
dině rádi kempujeme. Trávíme 
léto pod stany. Čím jsme blíž 
přírodě, tím máme větší radost.

VK: Já jsem navíc skautka.

LR: Z naší rodiny je zas skaut-
kou Anežka.

 � Na popud toho, že rádi 
kempujete a máte mezi 
sebou skauty, vznikl nápad 
zpracovat inscenaci, která by 
i vzdala hold trampingu?
LR: Možná to vzniklo spíš tak, 
že jsme potřebovali do hry 
dostat nějaké písničky. Máme 
pocit, že představení oživují. 
Hledali jsme nějaký sjednocu-
jící žánr, protože sami nejsme 
tak bystří skladatelé, abychom 
hudbu tvořili sami. V divadle, 
které dělám pro dospělé, jsem 
rád přetextovával slavné šlág-
ry. Tím, že se na melodii nějaké 
slavné písně napíše text, sou-
visející se hrou, vznikne vtip. 

 � Bylo pak jednodušší 
naučit písničky i děti v sou-
boru, které je mohly znát 

z kempování?
ŽR: Většinu písniček jsem zna-
la. Spíš pro mě bylo zajímavé, 
když jsem je někde zpívala po 
tom, co jsem už uměla texty 
pro hru. Původní verze jsem si 
nepamatovala. Bylo těžké se je 
znovu naučit.

VK: Také většinu písniček 
znám. Ve škole jsem pak zpí-
vala verze z naší hry.

 � Jak na texty reagovaly 
učitelé?
VK: Většinou jsem přes ostatní 
nebyla slyšet.

 � Jaké je vést rodinné 
divadlo?
LR: Z hlediska rodinného fun-
gování je to především úleva 
pro matky, kromě Anny Rou-
bínkové, která v inscenaci hra-
je se svojí dcerou. Na začátku 
nás ale projekt napadl s Jaku-
bem Tlapákem. Říkali jsme si, 
že bychom chtěli nějak trávit 
čas s dětmi jen sami jako tá-
tové. Divadlo spolu děláme už 
od gymnázia, od patnácti let. 
Je to naše vášeň. Měli jsme čím 
dál méně času na kloubení ro-
diny a divadla. Soubor tedy 
vznikl i jako řešení našich váš-
ní. Původně jsme chtěli dělat 
divadlo pro děti, ale holky řek-

ly: „Prrr, budete ho dělat pěkně 
s námi.“ Nejdřív jsme si neby-
li úplně jistí, jestli to zvládne-
me, ale nakonec nás to všech-
no baví.

 � Žofie a Viktorie, je Sněhur-
ka a sedm trempaslíků první 
hra, ve které hrajete?
ŽR: V tomhle souboru ano, ale 
jinak jsem hrála už jinde. Cho-
dila jsem na dramaťák a účin-
kovala v jednom divadle s tá-
tou. Teď jsem ještě k tomu 
i v úplně jiném souboru. Stří-
dám je. Měla jsem už zhruba 
pět rolí. 

 � Jak se cítíš jako zlá králov-
na, která otráví Sněhurku?
ŽR: Mám to ráda. Záporné ro-
le mě baví víc, než hrát klad-
né postavy.

VK: Také raději hraji záporá-
ky, ale je mi to vlastně celkem 
jedno.

 � Jak probíhal výběr rolí pro 
jednotlivé děti?
LR: Výběr látky určoval po-
čet dětí, protože role trpaslí-
ků umožňují uplatnění i tako-
vým, které ještě nemluví. Ně-
které se připojovaly i s tím, jak 
dorůstaly. Nejdříve se před-
stavení účastnily jako divá-
ci a skákaly po Sněhurce, aby 
ji zachránily. Pak jsme zvýšili 
počet kostýmů a zapojili je. In-
scenaci hrajeme už asi druhým 
rokem. Někdy máme opravdu 
sedm trempaslíků, někdy je-
nom šest, když někdo nechce 
hrát. Při některých reprízách 
to nevíme do poslední minu-
ty. Například v případě Báry, jíž 
jsou teprve tři. Ještě dvě minu-
ty před představením říkala, že 
hrát nebude. Pak se rozhodla, 
že bude, tak jsme ji rychle ob-
lékli a účinkovala s námi.

 � Nešlo si nevšimnout, že 
Bára je velmi rozverná. Je 
těžké ji uhlídat?
LR: Někdy je to náročnější, ně-
kdy tátu, Jakuba Tlapáka, po-
slouchá, ale nevadí. Odběhne 
a pak zase přiběhne. Nepředví-
datelné chování dětí je součást 
adrenalinu z představení. 

 � Lukáši, ke Sněhurce 
a sedmi trempaslíkům jste 
napsal scénář. Nosíte do 

souboru už hotovou hru nebo 
se na tvorbě textu podílejí 
i ostatní?
LR: Dřív jsem si říkal, že bude-
me tvořit demokraticky a im-
provizačně, že necháme dě-
ti i vybrat děj a za nějakých 
spontánních zkoušek začne 
vznikat tvar. Nakonec se ale ta-
kový způsob ukázal jako velmi 
chaotický. Rok jsme se nikam 
neposouvali. Na základě urči-
tých podnětů jsem si v létě se-
dl a pohádku sepsal. Pak měla 
hra také společný vývoj. 

 � Žofie a Viktorie, co jste 
říkaly na Lukášovu verzi 
Sněhurky, když jste ji poprvé 
četly?
ŽR: Moc se mi to líbilo. Za-
mlouvala se mi i moje role. 
Zlou královnu jsem chtěla hrát 
už tehdy.

VK: Také se mi to líbilo. Smá-
la jsem se vtipům. Vyhovova-
lo mi to. I já jsem tam vcelku 
záporák. 

 � Budete se souborem insce-
novat také další hry?
LR: Máme plán. Rozepsali jsme 
další hru a doufáme, že ji bu-
deme moct na Popelku přivézt 
třeba za dva roky, protože je to 
zpracování Popelky s názvem 
Pop Elka. Reflektujeme v něm 
některé moderní sociokultur-
ní jevy. Princ si bude vybírat 
nevěstu v rámci reality show 
Svět hledá princeznu. Bude 
tam porota, dívky budou zpí-
vat a sestry zazpívají nafrněné 
písně. Elka bude rebel a všech-
ny překvapí.

Jirka Štraub 



Sněhurka a sedm trempaslíků Fathers & Daughters Praha

 � Víte, co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátů elektric-
kého vedení? Popelka. Tak to alespoň praví jeden starý dětský 
vtip, který tím nepřímo dokládá, že tyhle dvě mimořádně popu-
lární pohádkové hrdinky k sobě tak nějak neodmyslitelně patří. 
Dříve nebo později se proto zákonitě musela nějaká Sněhurka 
na Popelku dostat. Kdo by se byl nadál, že to bude ve verzi, kte-
rá známé pohádkové motivy parafrázuje a paroduje, ve které vr-
cholí interakce s dětskými diváky pověřením chlapce z publika 
explicitním políbením představitelky titulní role a jejíž pohádko-
vý příběh uzavírá sexistický popěvek o tom, jak Sněhurka v čele 
pochodující trpasličí družiny kroutí prdelkou? A že to i přes tohle 
všechno bude pozoruhodná ukázka kvalitní rodinné zábavy při 
rázovité hře na divadlo!?

Inscenaci Sněhurka a sedm 
trempaslíků nastudoval diva-
delní soubor Fathers & Daugh-
ters z Prahy na základě prin-
cipů autorského divadla po-
dle scénáře Lukáše Rumleny. 
Známá Aarne-Thompsonova 
klasifikace (nejznámější mezi-
národní katalog pohádkových 
bytostí) uvádí celkem 709 va-
riant sněhurkovského pohád-
kového modelu. Nejslavnější 
je pravděpodobně verze ně-
mecká, publikovaná bratry Gri-
mmy poprvé v roce 1812 v je-
jich proslulé sbírce Kinder und 
Hausmärchen. Není pochyb 
o tom, že Rumlenova parafrá-
ze je dalším novým a vcelku 
originálním přírůstkem do se-
znamu variací na sněhurkov-
ské téma. 
Jedná se o rodinné divadlo, 
které – jak název souboru na-
povídá – nazkoušeli jako spo-
lečnou kratochvíli otcové se 
svými dcerami. Formálně jde 
o pohádku v  kabaretním ba-
lení. Lukáš Rumlena své di-
váky před začátkem předsta-
vení uvítá v hledišti, citlivě je 
připraví na všechno, co je če-
ká, a zároveň je naladí na at-
mosféru hry, která láskyplným 

způsobem třicet minut rabuje 
nejrůznější motivy slavné po-
hádky a staví je do nových 
nebo pokroucených souvis-
lostí. Jeden příklad za všech-
ny: Kouzelné zrcadlo je název 
deníku, který vychází ve třech 
jazykových mutacích, české, 
anglické a německé. Ve chví-

li, kdy šéfredaktoři zdrženlivě 
připustí, že by se mohlo psát 
i o jiné kráse nežli té maceši-
ně, zlá macecha alias MISS Po-
hádka všechny redakce koupí 
a deníky zruší. Děj pohádky je 
zasazen do lesa plného trem-
pů respektive různě velkých 
trempaslíků. Jednotlivé dra-
matické situace jsou v podsta-
tě uzavřenými vypointovanými 
scénkami ze Sněhurčina živo-
ta, přičemž není nouze o hláš-
ky. Prokládány jsou písnička-
mi s originálními (někdy více 
a jindy méně zdařilými) texty 
na známé trempské melodie. 
Asi nejvtipněji je využita dialo-
gická podstata písně Kdyby ta-
dy byla taková panenka…, když 
je jejím prostřednictvím pojed-
nán rozkol uvnitř trempasličí 
komunity, konkrétně spor o to, 
zda Sněhurku přijmou nebo 
nepřijmou do svých řad. 
Inscenace působí nesmír-
ně sympaticky především dí-
ky dobře vyladěné, nenucené 
komunikaci s publikem všech 
věkových kategorií. Přesto, že 
užívá ironii a sarkasmus, doká-
že oslovit i nejmladší ročníky, 
které radost ze hry přirozeně 
sdílejí s  těmi staršími (ostat-
ně tento klíč je určen i mezi-
generačním obsazením rolí). 
Inscenaci je těžké hodnotit 
v kontextu národní přehlídky 
činoherního divadla pro děti. 
Její hlavní kvality jsou v dob-
rém smyslu pro humor a spo-

lečné hře na Sněhurku, která 
by mohla být realizována stej-
ně tak dobře jako v KC i někde 
pod širým nebem u táboráku. 
Parametry činoherního diva-
dla inscenace spíše nesplňu-
je. Dramatické situace jsou 
jen nahrubo nahozeny, fun-
gují jako odrazový můstek pro 
hlášky, ale nejsou herci vědo-
mě rozvíjeny. Herecké výkony 
jsou nevyrovnané (září přede-
vším Lukáš Rumlena), jednot-
livé motivy pohádkového pří-
běhu jsou pojímány spíše jako 
scénky pro pobavení nežli jako 
součást důmyslně vystavěné-
ho dramatického příběhu. 
Přes veškeré výhrady má in-
scenace potenciál osvěžit di-
váky dobře nadávkovanou mí-
rou chytré, i když nejen pohád-
kově nekorektní zábavy. 

Luděk Horký



Neděle 11. listopadu 2018

10.00–11.20
Tylovo divadlo
1. neratovická divadelní 
společnost
režie: Miroslav Král 
Božena Němcová, Václav 
Tomšovský, Miroslav Král

Tři kmotřinky
(od 6 let)

12.45–14.00 
Rozborový seminář s refl exemi 
dětských skupin (Tři kmotřinky)

14.00 
Slavnostní zakončení
Popelky Rakovník, 
vyhlášení výsledů 
a předání ocenění

REDAKCE ZPRAVODA JE
Texty Honza Švácha, Jirka Štraub, šéfredaktor Petra Slížková. Foto Ivo Mičkal.

Ilustrace David Daenemark. Korektury Lída Strejcová. Sazba Pavla Zimmermannová.
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PROGRAM:

Divadelní strachy

Strach z kritiky

Potemněla světla na jevišti, 
hlediště se pomalu stává osi-
řelým a diváci si u šaten sdě-
lují dojmy z představení. Část 
z nich vyráží do šaten herců 
a hereček, aby vyjádřila, čas-
to květinami, příznivé dojmy 
z hereckých výkonů, rodičov-
skou hrdost nebo otázku, zda 
smí počkat v baru a objednat 
něco k pití. Divadlo končí a zdá 
se být pravděpodobným, že 
na strach zde není vůbec žád-
né místo. Z herců spadla tré-
ma, režisér pije na radost nebo 
na žal a vesměs všichni odklá-
dají v zákulisí poslední zbytky 
svých rolí do fundusu a šatny. 
Líčidla jsou smyta a nahrazena 

méně výraznými, pot zůstal ve 
sprchách a kostýmech, kde by 
se tu vzal strach.
A přece. Pomalu a zákeřně se 
z hloubi uměleckých mozků 
začíná klubat nejprve stín po-
chybnosti. Byla jsem dobrá? 
Prožil jsem to? Všimli si mého 
přebreptu ve druhém jednání? 
Mám vycházet ze šatny?
Herečkám i hercům velmi zá-
leží na tom, co si myslí o jejich 
výkonech publikum, co napí-
še o představení čtený kritik, 
zda se v kritice objeví jejich 
jméno v pozitivní či negativní 
souvislosti.
Jsou herci, kteří okamžitě po 
představení odcházejí z diva-
dla, aniž by se s kýmkoliv ba-
vili. Potřebují si své zážitky 
vstřebat a vyhodnotit dříve, 
než se dostanou ke kritikám 

zvenčí. Strach z kritiky okolí, 
kritiky blízkých a kritiky od-
borné je poměrně rozšířeným 
jevem. Pomíjí v okamžiku, kdy 
informace blízkých, rodinných 
ani odborných kritiků nejsou 
příliš kritické. Když převláda-
jí pozitivní reakce ihned po 
představení, strach z kritiky 
se zmenšuje a v průběhu ča-
su zmizí docela. Pokud ovšem 
převládnou reakce negativní, 
získává nakrmený strach chuť 
s každým soustem, s každou 
další negativní kritikou.
Na výkonu vystrašeného herce 
je ihned zapotřebí nalézt něco 
dobrého, pochválit vnitřní pro-
žitek a nepřipomínat pád z for-
bíny mezi diváky.
Proti strachu z kritiky se nejlé-
pe bojuje pochvalou.

Honza Švácha

POPELKA
ONLINE

Vážení a milí diváci 
a divačky, v letošním 

ročníku pro Vás máme 
novinku: všechna soutěžní 

představení najdete na 
webu. Záznamy inscenací 

můžete sledovat na kanále 
www.youtube.com/rakafi 


