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Lektorský sbor ve složení Jana Mandlová, Petr Christov a Vladimír Fekar udělil tato ocenění:

ocenění

Patriku kroftovi a Janu Pikousovi ze souboru logicus theatrális za text k inscenaci V zajetí logiky

souboru cin cink cirk za vtvarně-pohybové řešení inscenace Cink?

ds saši liškové, ZUŠ Jihlava za inscenaci Rozpal mě, sakra!

souboru děti veselé za scénickou iterpretaci textu Elfriede Jelinek v inscenaci brigita heinze nenávidí

souboru Roztočená vrtule za scénicko-režijní koncepci inscenace V sobě

Do programu Jiráskova Hronova 2013 lektorský sbor doporučil a nominoval tyto inscenace:

doPoRUčení

brigita heinze nenávidí souboru Děti veselé

něco z adriana souboru Ročníkový soubor divadla Vydýcháno

noMinace

Rozpal mě, sakra! souboru DS Saši Liškové, ZUŠ Jihlava

blok dvou inscenací: Barokní fuga souboru Taneční a pohybové studio Magdaléna a cink? souboru Cink Cink Cirk

24.6.2013

Mladá na Malý



Roztočená vrtule, slaný:
v sobě
do hRy PRoMítáMe své 
životní ZkUŠenosti

Rozhovor se souborem Roztočená Vrtule

čím vás text oslovil, proč jste se ho rozhodli inscenovat?
Zaujala nás forma deníkového záznamu, což je pro nás i 
literárně zajímavý útvar; například věty bez sloves a tak. 

Při diskuzi jste zmínili, že hlavní role se upravovala na 
tělo herečce a třeba „zmrzlinový motiv“ vychází z její 
vlastní zkušenosti. to aby se mohla do role lépe vžít?
Aby to bylo více autentické. Do inscenace se promítají naše 
životní zkušenosti, a to jak herečky, tak režisérky. 

v sobě má komorní obsazení. několik postav tak má 
dvojroli nebo se tam ani fyzicky nevyskytují. vymysleli 
jste to tak záměrně, nebo vás limitoval počet herců?
Nejsme limitovaní počtem herců. Myslíme ale, že málo herců 
zde přispívá ke komornější atmosféře. A tak, jak jsou dvojrole 
vystavené, je to snad přehledné a diváka to nemate, alespoň 
doufáme.

Máte v současnosti jako soubor na repertoáru 
více inscenací? v Bechyni jsem viděl třeba vlak do 
Procoptonu, to stále hrajete?
Vlak do Procoptonu už nehrajeme. Nyní máme v plánu 
rozpracování hned několika představení: chystá se hra pouze 
pro dva herce, která už je ve fázi zkoušení. Hra pro celou 
skupinu členů se zatím připravuje. Jinak ještě stále hrajeme 
hru Jezení, se kterou jsme se zúčastnili Šrámkova Písku a 
na kterou dostáváme stále nabídky. Tuto hru se nám ještě 
nechce opouštět. 

Při jakých příležitostech si přes rok můžete zahrát? Máte 
domovskou scénu, nebo jen využíváte jednorázových 
nabídek a festivalů? Jak často zhruba hrajete?
Teď hrajeme poměrně často. Nejvíce v rámci přehlídek, 
máme ale i nabídky na různé festivaly. Také máme vlastní 
domovskou scénu, kde se například jednou za rok koná 
přehlídka Křižovatky a kde mimo jiné hrajeme i pro 
veřejnost. 

Zkoušíte inscenace i po premiéře? Měníte je?
Inscenace zkoušíme neustále předtím, než někde 
vystoupíme. Také je upravujeme podle reakcí diváků 
a poroty, např. na krajských kolech či na bechyňském 
Nahlížení. Zpětná reakce nám mimo jiné velmi pomáhá k 
tomu, aby poté hra byla pro diváky co nejčitelnější.

-luč-
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PŘíliŠ UkáZněný vetŘelec
Poslední festivalový den důstojně zahájil divadelní soubor 
Roztočená Vrtule ze Slaného. Pod názvem V sobě přivezl 
vlastní dramatizaci knížky Petry Soukupové Marta v roce 
vetřelce. Dramatizaci napsala bezpochyby zručně režisérka 
inscenace Kateřina Oplatková Rezková s použitím životních 
zkušeností a některých zážitků členů souboru. Hlavní 
hrdinkou divadelní adaptace se stává devatenáctiletá Lucka. 
Lucčin život se zdá být pro několik nejbližších let celkem 
jednotvárně nalajnovaný. O prázdninách si vydělává jako 
brigádnice v cukrárně, kde točí pořád dokola dva druhy 
zmrzliny a vysvětluje lidem, že třetí druh nemají. Třikrát 
týdně jde na pivo. A už brzy nastoupí na vysokou školu. 
Pak najednou přijde on. A ona se nechá sbalit. A taky 
zbouchnout. To sice nebylo plánované, ale byla to přece 
láska. Jediná potíž je v tom, že o miminku, které je na cestě, 
se Lucka dozví krátce potom, co odhalí, že byla podváděna. 
Že tatínek jejího dítěte už jednu manželku a jedno děťátko 
má. A že je miluje... 

Příběh je vyprávěn prostřednictvím pěti postav v provedení 
tří herců. Lucka nám sděluje své zážitky, zhmotňuje nám 
své deníkové záznamy dílem formou vyprávění, dílem v 
dialozích s matkou, otcem, sestrou nebo Robertem (to je on). 
Byl by to vcelku banální příběh, kdyby se omezil pouze na 
děj. Těžištěm inscenace je podávání zpráv o tom, co, jak a 
proč hrdinka prožívá. Jde o přelíčení sugestivních prožitků 
mladé ženy, které se ze dne na den natrvalo mění život.  
Inscenace se s tímto úkolem vypořádává velmi poctivě. Nic 
není ponecháno náhodě. Lucku hraje Lucie Falcníková a v 

jejím dramatickém jednání není nic obecného. Přitom stojí 
před nelehkým úkolem vyjadřovat se nejen slovem, nýbrž i 
stylizovaným pohybovým výrazem, když herecky pojednává 
složité vnitřní pocitové procesy... K tomu jí vydatně pomáhá 
ústřední scénický objekt, který umocňuje dojem její tísně 
a se kterým vstupuje ve scénách, vyjadřujících sugestivní 
vnitřní zážitky, do kontaktu.

Scénografie je ostatně promyšlená celkově, důmyslně 
kombinuje pouhé tři barvy, šedou, bílou a růžovou. Totéž 
platí o kostýmech, jejichž obměny během hry přísně 
korespondují s tématem.

I přes všechny klady mám s inscenací jeden problém. Je příliš 
ukázněná. Místy až sterilní. 

Už jsem řekl, že nejde o příběh, ale o to, jak se s tímhle svým 
příběhem vyrovná nebo nevyrovná hlavní hrdinka. To ona 
má v sobě vetřelce. Z jejího jednání dobře čtu, jak se odvíjí 
příběh okolo. To, co se odehrává uvnitř jejího nitra, jako by 
od prvního okamžiku zjištění početí dítěte nemělo další 
vývoj. A to je škoda, protože lineární vyprávění příběhu 
v této inscenaci nestačí. Inscenace pak působí na diváky 
ukázněným sentimentem, který nás nedokáže dostatečně 
silně strhnout ke ztotožnění.

Ovšem uvědomuji, že to nemusí platit o všech 
představeních. Pro vývoj k lepšímu má tahle precizně 
postavená inscenace všechny předpoklady.

Luděk Horký



Představení znamenalo pro většinu diskutujících 
diváků silný zážitek. „Herci byli skvělí, měli dobře 
vymyšlené, jak měnili role, neměl jsem problém se 
v tom vyznat,“ vyslovil svůj názor jeden z diváků. 
Diskuse se dotkla i toho, zda je inscenace založena 
na autentických zkušenostech herců: „Nevím, jestli 
je to podle skutečného zážitku, ale přišlo mi to 
velmi reálné, je možné, že se to děje.“ Diváci ocenili 
i minimalistickou, ale funkční scénu: „Líbila se mi 
práce se stolem – herečka nejdřív žila na něm, pak 
postupně scházela níž, až byla na dně, byl to skvělý 
nápad.“ Citlivé téma, které mohlo skončit patosem, 
bylo zpracované civilně, minimalistickými prostředky, 
propracovaným a prostřednictvím působivého 
znakového systému. S tím souhlasil i Petr Christov: 
„Inscenace má jasné znaky, člověk by musel být blbec, 
aby například nepochopil, co znamenají jednotlivé 
barvy,“ uvedl. Znaky jsou ale podle něj při své 
jednoduchosti velmi silné. Text vychází z deníkových 
zápisků, a je dobře, že není doslovný. Kdybychom 
měli převyprávět příběh, byla by to banalita. Ale 
soubor podle Christova volí takový klíč, že jsme s herci 
schopní příběh sdílet. Přitom nesklouzne do kýče. 
Zároveň je v inscenaci humor, který nabízí možnost 
najít si odstup. Vladimír Fekar ocenil výtvarné řešení 
a schopnost zacházet v herectví s věcností, což v 
divákovi otevírá imaginaci. Znakovost je čistá a soubor 
si s ní vystačí. Pomáhá i to, že je inscenace krátká, jinak 
bychom asi čekali nějaké další ozvláštnění prostředků. 
Jana Mandlová měla největší zážitek z výtvarně-
scénického řešení. V příběhu ji bylo trochu líto, že je 
tak lineární a hlavní postava v podstatě nemá vývoj.

diskUse o inscenaci:

cesta k dosPělosti tRnitá
Inscenace V sobě souboru Vrtule ze Slaného v sobě spojuje 
téma, které je bezpochyby atraktivní pro mladé lidi na 
začátku života, s dobře promyšlenou divadelní formou. 
Je tedy tím, co právě na Mladé scéně nejspíše očekávám. 
Inspirací byla knížka Petry Soukupové Marta v roce vetřelce, 
psaná jako deník. Její zápletka se může zdát z pohledu 
dospělého v podstatě banální. O posledních prázdninách 
před vysokou se Lucka zamiluje. Vztah s ženatým (což jako 
diváci tušíme od počátku, ale Lucka ne) Robertem nezůstane 
bez následků. Příběh je pro scénickou verzi upraven, a jak 
tvůrci přiznávají, obohacen vlastními zážitky a pocity. Tím, 
narozdíl od knihy, která působí poněkud vykalkulovaně, 
dodali textu žádoucí nádech autenticity. Lucie Falcníková 
si se zvláštním jazykem Soukupové poradila bez problémů, 
a dá se říci, že se s hrdinkou dokázala do značné míry 
ztotožnit. 

Divadelní podoba příběhu, který se od tématu – tedy 
výrazné zaměření na sebe samu a přesvědčení o správnosti 
svého pohledu svět- neodchyluje, a nepokouší se do 
něj propašovat nějaké velké myšlenky. Objevují se tu 
tedy motivy pro tento způsob vidění obvyklé – deziluze, 
generační spor s rodiči, konfrontace s otravnou sestrou, 
idol, který se ukáže být zrádcem, škola, která nebaví, a 
velký žal, kterému se mladá žena cele poddává. Proměny 
kostýmu (variace růžové, černé, šedé a bílé – vrstvy, které 
hrdinka s proměnou své situace postupně svléká), stejně 
jako omezená plocha stolu, na němž se pohybuje jako v 
uzavřeném světě, z něhož není úniku, jasně ilustruje její 
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nelehkou cestu k dospělosti. Hrdinka prostřednictvím slov z 
deníku, nejrůznějších praktických i nepraktických činností a 
dialogů s dalšími postavami (další dva herci ztvárňují celkem 
čtyři charaktery), zveřejňuje svůj vnitřní svět, a své (značně 
zkreslené) názory na svět skutečný. 

Tyto scénické znaky, doprovázející příběh, mohou chvílemi 
působit až příliš přímočaře. Osobnost hrdinky se příliš 
nevyvíjí – jinými slovy, reaguje jen na to, co ji bezprostředně 
potkává. Tím se může zdát postavou možná až příliš lineární, 
nepřekvapivou. Možná, že právě prezentace takového 
univerzálního příběhu jako svědectví o tom, jak diametrálně 
se může osud člověka proměnit během jednoho roku, byla 
záměrem. Jako celek působí inscenace kompaktně, logicky a 
má svou nevtíravou autentičnost.

Jana Soprová



Ročníkový soubor divadla 
vydýcháno : 
něco z adriana 
neJvětŠí úsPěch Je, že Je 
na nás vidět Radost
Rozhovor se souborem Divadla Vydý-
cháno z Liberce
kdo přišel s nápadem sehrát právě deník adriana Molea?
Všichni: Míša (Vedoucí souboru pozn. red.)

a nevadilo vám, že se tato literární předloha objeví na 
nějaké přehlídce každou chvíli?
- Pro nás to byla úplná novinka. To, že se tak často hraje, 
jsme se dověděli až po nějaké době. Spíše jsme se potýkali s 
vžitím se do třináctiletého kluka.
- Hodně jsme to přepisovali, seškrtávali a je pravda, že 
některým z nás to moc nesedlo...

Jakou vypovídací hodnotu pro vás tedy má tento text 
sue townsendové?
- Mně přijde, že tím, jak je to psané ve formě deníku, je to 
vtipné... a pro věkovou kategorii 13-14 let je to asi dobré.
Ale osobně - já Adriana rád nemám.
- No on je hlavně strašně blbej... ale hrozně.
- Neskutečně naivní.
- Míša: Ale pravda je, že před dvěma roky jste se na to taky 
dívali jinak.

Začali jste tedy před dvěma lety?
- Jo. Rozdělili jsme se na skupinky a zoušeli různé scénky. 
Vytáhli jsme z nich to nejlepší.
- Začalo to tím, že si každý přečetl knihu... no skoro každý. 
(smích)

Je Mladá scéna první soutěžní přehlídka, které se s 
představením účastníte?
- Nejdřív jsme to zkoušeli na soutěži základních uměleckých 
škol, kde jsme dostali doporučení, které nevyšlo. 
- Potom jsme s tím byli na Přemostění v Mostě, to už bylo v 
rámci Mladé scény a odtamtud jsme se dostali sem.
- Pak jsme také vystoupili jako inspirativní představení ve 
Svitavách (přehlídka dětského divadla - pozn. red.)

Jaké jsou divácké ohlasy?
- Je to dělané hlavně jako humorné představení, nicméně 
dost lidí říká, že je tam je takové množství vtipů, až nestačí 
spoustu z nich sledovat, a valí se pořád další a další.
- Já to nechci nijak soudit, ale nevím jestli by mě to vůbec 
bavilo, kdybych byl v roli diváka. Ale něco jiného je v 

Adrianovi hrát, to mě baví. Vlastně to, že je na nás vidět radost 
ze hry, to považuju za úspěch, to je důležité. Jinak by nemělo 
smysl to vůbec hrát.

nebyl problém s tím, že adriena hraje několik z vás?
- On to byl záměr.
- Mluvilo se taky o odlišení Pandory, napřílkad jinou kravatou, 
která by se předávala.
- Ale v poslední hře jsme měli dvě hlavní postavy a ostatní si 
vůbec nezahráli.
- Byli křoví.

-vsm-
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adRianovU eneRGii Bych chtěl Mít!
Ročníkový soubor libereckého divadla Vydýcháno uvedl 
na Mladé scéně Něco z Adriana. Divadelní adaptace 
známého románu Tajný deník Adriana Molea spisovatelky 
Sue Townsendové vychází evidentně z procesu her a etud 
dramatické výchovy. Na svém kontě ji má celý herecký 
kolektiv s dominantním podílem M. Homolové. 

Na divadelní inscenace, vykazující na národních přehlídkách 
stopové prvky dramatické výchovy, bývám v posledních 
letech opatrný. Příliš často se stává, že v nich je divadlo více 
prostředkem než cílem. O Něčem z Adriana to rozhodně 
neplatí. Jde o vynikající, energií nabité a plnohodnotné 
ansámblové divadlo!

Dobrý je už výběr epizod, které adaptace znázorňuje. 
Jsou to především ty, které mají méně intimní charakter 
a které umožňují aktivní zapojení celého souboru. Herci 
jsou po celou dobu všichni na scéně a všichni se zapojují 
velmi aktivně do dramatických situací. Princip jevištního 
ztvárnění je výsostně antiiluzívní. Herci sami znázorňují 
vše, co je na scéně třeba mít. To dává vzniknout nápaditým 
etudám, když herci znázorňují svými těly např. budík, 
který přestane zvonit až po pořádné (dobře gagované) 
facce, schránku na dopisy nebo mikrofon a celé zařízení 
hlasatelny školního rozhlasu... Tam, kde hrozí klišé, pomůže 
originalita zpracování. Kupříkladu otevírající se vstupní dveře 
do domu jsem viděl podobně pojednané v dramaťáku již 

bezpočtukrát. Tady víme, že nás za nimi má čekat starý muž. 
Dveře se otevřou a my ho vidíme. Ovšem nežli se stihneme 
zklamat nepřekvapivostí, zjistíme, že to je jen starý holub za 
dveřmi uvízlý. Ten odletí a za ním stojí teprve ten, koho jsme 
čekali. Jednoduchý a přitom tolik důležitý fór jako záruka 
divadelně překvapivého řešení. Takových a ještě mnohem 
lepších příkladů by bylo možné uvést nekonečné množství. 
Inscenace byla našlápnutá jak hravostí, tak energií, a řemen jí 
ani na okamžik nespadl. 

V roli Adriana se herci v průběhu představení střídali. 
Znázorňoval ho vždy ten, kdo třímal v ruce deník. 
Jednoduchý a přehledný princip. Jen na začátku hry bylo 
předávání deníku kapku křečovité (ve snaze o tempo) a 
myslím, že nebylo třeba předstírat, že do deníku prstem cosi 
zapisuji (jak výjimečně někteří herci činili). 

Zajímavý byl také způsob, jakým herci zajišťovali scénickou 
hudbu. Pouštěli ji přímo z mobilního telefonu, přiloženého k 
mikrofonu na forbíně. Výběr hudby citoval slavné filmy a měl 
vždy parodický vztah k dění na scéně. 

Inscenace působí jako dobře namazaný strojek a přitom ani 
v nejmenším nevzbuzuje dojem secvičenosti. Patří k tomu 
nejlepšímu, co jsme mohli na letošní Mladé scéně vidět. 
Adrianovu energii bych chtěl mít!

Luděk Horký  



Diváci oceňovali energii, která při představení z jeviště 
šla. „Líbilo se mi, že herci udrželi temporytmus, byli 
po celou dobu našpláplí a maximálně využili scénu,“ 
vyjádřil se jeden z diváků. Další vyzdvihl nápadité 
ztvárnění konkrétních prostředí či rekvizit: „Vždycky 
oceňuju představení, kde nejsou rekvizity, protože 
se pak nemusí nic tahat. Hodně mě pobavil nápad 
s mikrofonem z vlasů.“ Pozitivní bylo také to, že 
soubor výborně fungoval jako skupina: „Líbilo se mi, 
že byli všichni celou dobu na jevišti, ale nebyl v tom 
chaos.“ Vladimíra Fekara nadchla hravost a suverenita 
dětských herců. Nevelký zájem o diskusi nad 
představením si zdůvodnil tak, že diváci asi ani necítí 
potřebu si svůj zážitek pojmenovat víc do hloubky. A 
to podle něj není málo. V představení nejde o důležitá 
témata z knihy, ale o čirou divadelní hravost. Peripetie, 
jako je třeba rozpad rodiny, zde nejsou vnímány jako 
tragické. Výsledný tvar přitom nepůsobí nacvičeně, 
což u podobných inscenací často hrozí. Pro Janu 
Mandlovou šlo o studentské divadlo v nejlepším slova 
smyslu. Díky vyladěnosti byla skupina zahrát jednu 
postavu skupinově s velkou dynamikou. Herci byli 
jedno tělo. Petr Christov ocenil, že je inscenace hravá, 
a že je vidět, že baví i herce. Ani jemu nevadilo, že se v 
ní neřeší hluboká témata. Rozdělení jedné postavy do 
více herců není podle něj revolučně nový přístup, ale 
v této inscenaci funguje. Inscenační nápady přitom 
nejsou laciné a doslovné. Herci sami ze sebe vytvářejí 
prostor pro diváckou imaginaci.

diskUse o inscenaci:

eneRGetická BoMBa Z liBeRce
Divadlo Vydýcháno ze ZUŠ Liberec je se svou inscenací 
Něco z Adriana ukázkou, jak může vypadat výsledek dobré 
dramatické výchovy, jejímž základem je nejen rozvíjet 
fantazii generace hereckých benjamínků, ale taky jí dodat 
chuť do další divadelní práce. Východiskem se stala literární 
předloha Tajný deník Adriana Molea, z něhož si soubor 
vybral jednotlivé epizody, a s velkou energií a vynalézavostí 
je zpracoval formou etud. Dotýkají se důležitých událostí 
v životě Adriana, konfrontují jeho vztah k vrstevníkům, 
rodičům i dalším lidem, ale také zvířatům a předmětům, 
které je obklopují. Název inscenace vychází z toho, že 
v každém z herců je kousek z puberťáka Adriana – a 
tak nepřekvapuje, že si jednotlivci předávají hlavní roli 
jako štafetu. Tento základní princip není nikterak nový, 
ale to vůbec nevadí. Nové, a v detailech překvapující 
vtipem, bohatou představivostí, schopností zkratky a 
doslova ohňostrojem nápadů, je scénické zpracování. 
Děti oblečené ve stylizované školní uniformě (doplněné 
černými podkolenkami a ponožkami, které se ve chvíli 
vzpoury mění v červené) se totiž neproměňují jen v další 
postavy děje, ale také ve veškeré scénické prvky. Přitom 
je jasné, že to vše si děti vymyslely samy, neboť hravost 
a typ humoru odpovídá jejich věku a působí naprosto 
přirozeně. Ve vzpomínkách diváků jistě zůstane kromě 
oblíbených skřípajících dveří ztvárnění budíku, dortu se 
svíčkami či ohňostroje. K dotvoření atmosféry navíc přispívá 
i originální hudební doprovod, kdy jsou náladotvorné 
hity pouštěny do mikrofonu z mobilu. I když život Adriana 
není tak úplně procházkou růžovým sadem, hrdina (v 

několikanásobných variacích) se dokáže se situací vyrovnat 
s vtipným nadhledem dětské naivity, ale zároveň se ponořit 
i do sladkého poblouznění první lásky. Celé představení 
je doslova nabito energií, která (byť diváky neatakují) 
přirozeně proudí do hlediště. Tak, že by si i každý dospělý 
rád vyzkoušel, jestli dokáže taky tak vtipně a výstižně zahrát 
třeba vodovodní kohoutek.

Jana Soprová

RecenZe



obzor českých paní a dívek a 
strana mírného přerodu:
chlapec s buclatýma rukama
tohle Je PŘedstavení 
do hosPody
Rozhovor se souborem s tím dlouhým 
jménem, které vidíte výše ;) 

Máte docela zajímavý název, není-liž pravda.
Mirek: Vzniklo to vlastně loni touhle dobou na tomhle místě.
Ema: Jsou to Haškovy názvy – jeho mystifikace.

takže soubor vznikl speciálně pro toto představení?
Mirek: V podstatě ano. Viděl jsem od Emy představení 
Dekameron a chtěl jsem k ní hrozně nastoupit, ale ona 
měla vždycky jenom dospělé. Tak jsem si říkal, že když jsem 
konečně dospělý, tak to dáme dohromady.
Ema: Chceme hrát Haška dál, ať se děje co se děje, ale další 
představení už v téhle sestavě dělat nebudeme, protože Eliáš 
odjíždí do Skotska. A kluci hlavně dělají s Filipem Humlem, s 
Qéčkem a jsou tím docela vytížení.

Představení má specifickou poetiku. Je hašek z vašeho 
oblíbeného období?
Ema: Mám pocit, že jsme to všichni přijali tak nějak za svého.
Mirek: Byla to obhajoba Haška, že byl spisovatelem. Je to 
z toho důvodu, že existují dvě skupiny lidí, půlka Haška 
uznává jako spisovatele a druhá ho bere jako opilce. Na 
základě toho naše inscenace vznikla.
Eva: Jsou to čtyři Haškovy povídky. Jedna celý tvar spojuje, 
to je Dušička Jaroslava Haška vypravuje, a do ní jsou vloženy 
další tři povídky. Vybírala jsem je já. Měli jsme jich vlastně 
víc, ale u toho ještě nebyli kluci, ti mě oslovili až loni tady. 
Tyto povídky jsou podle mě typicky haškovské a nejsou o 
Švejkovi, protože to jsem dělat nechtěla. Myslím, že vystihují 
různé polohy Haškovy tvorby.

Proč jste si pro hraní vybrali právě prostor na zahradě?
Mirek: Hlavně je třeba říct, že tohle je představení do 
hospody. Tam si člověk dá pivo a další věci potom neřeší.
Ema: Ale tenhle prostor mi přišel dobrý. Ještě včera jsem se 
dívala na předpověd počasí a tam bylo, že bude zataženo, 
ale nebude pršet. Nakonec teda bylo horko.
Mirek: Hlavně je tu spousta přírodních kulis, to je úžasné.
Ema: Jen jsme to museli hodně přispůsobit a neměli jsme 
moc času na zkoušení, protože kluci museli přijet až dneska. 
A tím velkým prostorem se to asi hodně natáhlo.

Jaký to je pocit hrát poslední představení na přehlídce?
Ema: Není to moc příjemné, no. Myslela jsem si, že to bude 
takové pěkné zakončení, ale nějak to nevyšlo. Přišlo mi, že 
diváci představení na sluníčku tak nějak přetrpěli, ale že s 
námi moc nešli. Já sluníčko nesnáším, ale šla jsem si na ně 
stoupnout, abych měla stejný zážitek, a zvládla jsem to.
Mirek: Ale s tím se musí počítat, nedá se na to vymlouvat.

a klasická otázka - skrytým tématem přehlídky je 
„probuzení“, vidíte k němu paralely ve svém představení?
Mirek: No určitě, hned na začátku se Hašek probudil z mrtvých, 
to je podle mě úplně přesné.

Je zajímavé, že všichni, kterých jsem se ptal si tam 
okamžitě nějakou paralelu našli.
Eliáš: Chtěla bych ještě říct, že mi přišlo hezky symbolické, 
jak představení, které se tu loni upeklo, letos Mladou scénu 
zakončovalo. Je tomu přesně rok.

-jxm-



RecenZe
PodManivá c. k. atMosFéRa
Z Hradce Králové dorazil na Mladou scénu Chlapec s 
buclatýma rukama. Inscenaci připravili společným úsilím 
Obzor českých paní a dívek a Strana mírného přerodu jako 
melodramatický opus o Jaroslavu Haškovi. A proč ne, Hašek 
si to zaslouží, a to nejen s ohledem na jeho výročí. 

Z inscenace je dobře patrné, že režisérka Ema Zámečníková 
má k Jaroslavu Haškovi silný citový vztah a že má dar touhle 
láskou nakazit i herce svého souboru. A do určité míry i 
všechny diváky. 

Proč píšu, že jen do určité míry? Protože se domnívám, 
že nevsadila na dobré dramaturgické karty. Inscenace je 
kombinací čtyř Haškových povídek: Dušička Jaroslava Haška 
vypravuje, Hudební skladatel Chlanda, Batistový šáteček a 
Reelní podnik. Sice dokážu velmi dobře pochopit lásku k 
téhle literatuře, nedokážu si však odpovědět na otázku, proč 
právě na tyhle povídky padla volba. A odpověď mi nadala 
ani inscenace sama. 

Na začátku je mi nabídnuto několik životopisných údajů o 
Jaroslavu Haškovi a je skvěle navozena loudavá a podmanivá 
C. K. atmosféra. Mimo jiné díky zajímavě stylizovaným 
kostýmům a hudebnímu doprovodu, kterému dominuje 
svým charakteristickým sytým zvukem akordeon. To všechno 

ve mně probudí tušení, že by mohlo jít o jakýsi „kabaret 
Hašek“, o koláž, která přede mnou a spolu se mnou zhmotní 
osobnost milého slavného a kontroverzního českého 
spisovatele. Když je exponována povídka o Dušičce Jaroslava 
Haška, která vypravuje, jsem ještě šťastnější. Tahle povídka 
by mohla dát takové koláži vynikající rámec. 

Zápletky a témata ostatních povídek už mě zajímají méně. 
Vlastně mě postupně začínají nudit. Jednotlivá čísla se 
zdají být nekonečná. Ačkoliv rozvolněné pohodové tempo 
takovému melodramatu o časech za císaře pána sluší, já s 
ním postupně ztratím kontakt...

Nicméně musím zmínit dobrou vybavenost herců, velmi 
přesnou míru stylizace hereckých výkonů směrem ke 
kabaretní nadsázce a lehkosti, a v neposlední řadě vysokou 
hudební úroveň inscenace. Chvíli jsem přemýšlel, jestli 
hře neublížil prostor. Hrálo se totiž na zahradě Malé scény. 
Prudký travnatý svah divadelní akci slušel. Ale diváci seděli 
celou dobu na prudkém slunci. Nemohu se zbavit dojmu, 
že by inscenaci nejlépe vyhovoval hospodský sál. Myslím, 
že Hašek by souhlasil. Nicméně jsem stále více přesvědčen, 
že hlavní problém inscenace nespočívá v prostoru, nýbrž v 
dramaturgii. 

Luděk Horký   



Jedním z témat diskuse bylo prostředí zahrady, ve 
kterém se představení odehrávalo. Nejenže diváci 
seděli na přímém slunci, což mnoha nepřipadalo 
jako nejlepší řešení, ale některým připadalo, že by se 
inscenace více hodila do odlišeného prostoru: „Přišlo 
mi, že bych si představení víc užil třeba na ulici,“ řekl 
jeden z nich. Někteří ocenili střídmost, se kterou bylo 
téma zpracováno: „Líbilo se mi, že představení nebylo 
přecpané vtipy – bylo jich jen pár, ale dobře vyzněly,“ 
pojmenoval svůj dojem jeden z diváků. Ozvaly se ale i 
negativní reakce: „Mezi mnou a hrou nic nepřeskočilo, 
nevím, jestli to měl být životopisný příběh, nebo jestli 
soubor hledal nějaké téma,“ přiznal jeden z debatérů. 
Další poukázal na velmi pozvolný temporytmus 
představení, který jako by nastoloval atmosféru první 
republiky. K tempu se vrátil i Petr Christov, podle 
kterého má představení jasnou vizualitu, jasnou 
poetiku a prostředky – například právě pomalé tempo 
– a pokud na ně přistoupíme, může k nám inscenace 
promlouvat. Vypráví jakýsi apokryfní příběh o Haškovi. 
Zajímavé je téma, že pro toho, který je nad námi, není 
důležité, že je někdo spisovatel, ale to, že je alkoholik. 
V představení dobře fungovala živá hudba, která 
vychází z tehdejší doby a Haškovy tvorby. Vladimír 
Fekar za nejnosnější považuje povídku Dušička 
Jaroslava Haška vypravuje. Ostatní povídky mu 
hlavní tah trochu rozrušují. Osobně by dramaturgicky 
šel spíš po charakteru Haška než po jednotlivých 
povídkách. Tvar Fekarovi připadal trochu příliš 
uhlazený, pojmenoval si jej „Hašek podle Hašlera“. 
Jana Mandlová představení viděla už na přehlídce ve 
Svitavách, kde podle ní bylo lepší, když na začátku 
harmonikářka hrála už při příchodu diváků. A vyjádřila 
souhlas s tím, že vzít si za svědky o životě Haška jeho 
povídky, není úplně nejlepší.

diskUse o inscenaci:

haŠek s dUŠičkoU do neBe letěli
Obzor českých paní a dívek a Strana mírného přerodu ze 
ZUŠ Střezina Hradec Králové na závěr festivalu uvedli mix 
povídek z pera Jaroslava Haška v úpravě Emy Zámečníkové 
pod názvem Chlapec s buclatýma rukama. Svou inscenaci 
tentokrát rozehráli v zahradě Malé scény, a podařilo se 
jim docela zdárně a malebně ovládnout její prostor. V 
rámci festivalu nepříliš často viděné vypracované kostýmy 
(včetně proměn jednotlivých postav drobnými detaily, ale 
např. i maskou) potěšily, stejně jako hudební doprovod 
harmoniky Ilony Skrbkové. Příběh se odvíjí od odhalení 
sochy kultovního spisovatele, a popisu jeho smrti v Lipnici, 
kdy se jeho dušička vydává do nebe, ale u nebeské brány 
je zastavena nekompromisní česko-ruskou milicí, která ji 
odmítne vpustit. Text si lehce pohrává s některými fakty 
z Haškova života (např. jeho výrazné propojení s Ruskem, 
alkoholismus, vztahy se ženami apod.), ale soustředí se 
především na některé jeho povídky, které se pokouší 
naroubovat do děje - tedy Haškovy obhajoby, která by 
pomohla jeho duši dostat se do nebe. Potíž je v tom, že 
diváku neznalému podrobnějších souvislostí Haškova 
života, mnohé uniká, a některé jistě promyšlené gagy jdou 
tedy do prázdna. A obsah začleněných povídek se zase zdá 
z dnešního hlediska poněkud archaický a jejich zápletky 
nepříliš zábavné. Navíc je třeba připomenout, že plenérové 
hraní má kromě výhody atraktivního prostředí, také své 
pasti. V tomto případě jsou to chvílemi přímo hmatatelné 
poruchy temporytmu, a v důsledku toho nedostatečný 
kontakt s diváky, jakkoli se o něj herci snaží. Na druhé 
straně je ovšem vidět, že všichni přítomní vědí, o čem hrají, 
dokážou potěšit detaily stylizovaných postav i velmi dobře 
znějícím zpěvem. A je tu i pointa, v níž si společně s Haškem 
můžeme uvědomit, že mnohem důležitější než prezentovat 
se svou slávou a zásluhami je jednodušší přiznat své slabosti 
a handicapy, které nás přiblíží lidem i nebi.

Jana Soprová

RecenZe

kdo páchá Mladou na malý?
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