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POPELKA Rakovník 2013
XXXII. Celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež

VýsledkoVá lIstIna
lektorský sbor celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež
PoPelka Rakovník 2013 se rozhodl udělit tato čestná uznání:

Jiřímu Cinkeisovi a Vladimíru Šímovi za osobitý přístup k divadlu pro děti;
Jiřímu lisému za výpravu k inscenaci O Červené karkulce;
Janu Řehořkovi za herecký výkon v roli Housera v inscenaci Fimfárum DS Ty-já-tr/Načerno Praha; 
oliveru Coxovi za herecký výkon v roli Kováře v inscenaci Fimfárum DS Ty-já-tr/Načerno Praha; 
lucii a Rozárce Valenovým za kostýmy k inscenaci Fimfárum DS Ty-já-tr/Načerno Praha; 
divadýlku na dlani Mladá Boleslav za dramaturgický záměr přiblížit divadelními prostředky osobnost Karla Hyn-
ka Máchy v inscenaci Tam na své pouti pozdravujte zemi;
divadýlku na dlani Mladá Boleslav za kostýmy v inscenaci Tam na své pouti pozdravujte zemi;
divadlu HoP-HoP ostrov za práci se světlem jako významotvorným prvkem inscenace Tak tohle je naše Leni?!;
Říši loutek kroměříž za inscenaci O Červené karkulce; 
souboru Buddeto! szuŠ Plzeň za inscenaci O Jančuškovi a Marčušce.

lektorský sbor celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež
PoPelka Rakovník 2013 se rozhodl udělit tyto Ceny:

Jiřímu lisému za herecký výkon v inscenaci O Červené karkulce; 
Markétě aranyossyové za herecký výkon v roli Leni v inscenaci Tak tohle je naše Leni?! Divadla HOP-HOP Ostrov;
Ireně konývkové za režii inscenace Tak tohle je naše Leni?! Divadla HOP-HOP Ostrov;
Janě Mifkové za dramaturgii inscenace Havrane z kamene KDS EFFRENATA Žďár nad Sázavou;
Michalu stonovi za režii inscenace O Jančuškovi a Marčušce souboru BUDDETO! SZUŠ Trnka Plzeň;
divadlu HoP-HoP ostrov za inscenaci Tak tohle je naše Leni?!

lektorský sbor celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež
PoPelka Rakovník 2013 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2014 doPoRučIt inscenaci:

o čeRVené kaRkulCe Říše loutek Kroměříž

lektorský sbor celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež
PoPelka Rakovník 2013 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2014 noMInoVat inscenace:

tak toHle Je naŠe lenI?! Divadla HOP-HOP Ostrov
a
o JančuŠkoVI a MaRčuŠCe souboru BUDDETO! SZUŠ Trnka Plzeň



Zažili jsme plzeňské „VYPRÁVĚJ“ i rakovnické „NASLOUCHEJ“
 � soubor Buddeto! při szuŠ z Plzně nám připravil zvláštní 

divadelní zážitek svým vyprávěním jednoho starého (rom-
ského) příběhu.

Koncept a režie Michala Sto-
na jsou založeny na silné po-
třebě vyprávění a vzájemného 
sdílení. Tomu odpovídá i usa-
zení „diváků – aktérů“ tohoto 
společného zážitku. Jsme roz-
děleni do pěti kruhů a posaze-
ni kolem hudebního nástroje. 
Je nám přidělen vypravěč, kte-
rý se dokonale postará o náš 
fyzický i duševní komfort. Se-
díme v kruhu. Mladí, staří, ma-
lí i velcí. Všichni jsme na tom 
stejně, nikdo nic neví. Čekáme, 
co se stane. Nic nás nezneklid-
ňuje. Našim „průvodcům“ dů-
věřujeme. Začíná se vyprávět 
příběh. Individuální zážitek se 
překlápí přes slova, která slyší-
me od dalších průvodců, v pev-
ně strukturovaný a uspořáda-
ný tvar a zážitek. Se zavřenýma 
očima propadáme kouzlu jejich 
vyprávění. Pět malých kruhů se 
proměňuje v jeden velký spo-
lečný kruh – arénu, kde se vy-
pravěči spojí a promění v „he-
recký“ soubor. Příběh „O Jan-
čuškovi a Marčušce“ s nonsen-
sovými prvky, předvádějí s hra-
vostí sobě vlastní a „vyžadují“ 

vaše sdílení. Propadáte kouzlu 
jejich hravosti a „hrajete“ je-
jich hru s nimi. Jste i opakovaně 
vtahováni do příběhu, po jehož 
smyslu se nijak nepídíte, proto-
že to ani není smyslem sdílení. 

Nadsázka a schopnost divadel-
ní zkratky vás neustále odzbro-
juje a postupně jsou všechny 
zábrany ty tam. Nevíte přesně, 
co jste zažili, ale víte jistě, že 
to bylo silné a pozitivní. Niko-
ho kolem sebe neznáte, a přes-
to si důvěřujete. Kruh bezpečí 
funguje, příběh byl dovyprávěn 
a vám je dobře. Nevíte ani proč 

a ani vás to nezajímá. Možná 
z radosti vzájemného vyprávě-
ní a naslouchání. Neanalyzujme 
to. A já říkám, že je to divadlo. 
Proč? Bylo to teď a tady. Bylo 
to společně a bylo to…?! Ne-
analyzujme to, prosím! Pama-
tujme si to.

Jaromír Hruška

Havrane z kamene nikoli z křemene
 � divadelní soubor kds eFFRenata Žďár nad sázavou na 

letošní Popelku přivezl inscenaci textu tomáše Pěkného 
HaVRane z kaMene. text, který v sobě nese silný příběh 
a silná až antická témata.

Témata jako jsou exkomunika-
ce, překračování hranic vlast-
ní komunity, porušení řádu 
a v neposlední řadě sebeobě-
tování. Velice šťastnou volbou 

předlohy před sebe ovšem ten-
to poměrně mladý soubor po-
stavil rozhodně nelehký úkol.
S první částí zadání – odvy-
právěním příběhu adeptky ča-

rodějnického řemesla Mladé 
a přehledném sestavení jed-
notlivých událostí se soubor 
vyrovnal vcelku se ctí a nepo-
piratelnou dávkou scénické ná-
paditosti. Stejně tak potěší be-
zesporu poctivý, nekalkulovaný 
přístup k vlastní inscenaci a he-
recké nasazení.
Čemu zůstává inscenace co-
si dlužna, je pečlivost vybudo-
vání jednotlivých situací. A to 
i vzhledem k tomu, že vlastní 
text je „nabitý“ pasážemi, kte-
ré přivádějí Mladou do situací, 
kdy se ocitá v okamžiku vyža-
dujícím fatální rozhodnutí, vol-
bu, nevratné rozhodnutí. Pře-
devším před trojím čarováním 
ve prospěch lásky Juliány k Jan-
kovi – děvčete, o jejíž přátelství 
se usilovně uchází – klade na 
misky vah svou existenci a vidi-
nu přátelství s člověkem. A prá-
vě možnosti těchto situací zů-
stávají nevyužity. Vnitřní zápas 
Mladé se odehrává převážně 

ve slovech – zvolené režijně-
-herecké prostředky neposilují 
dramatičnost dostatečně. Bo-
hužel ani výklad postavy Juliá-
ny, která žádá opakovaně Mla-
dou o pomoc, budování těchto 
situací nepomáhá. Její jednání 
je motivováno hlavně v rovině 
citového vydírání a vypočíta-
vosti. Divadelně vhodnější va-
riantu může nabídnout bezhla-
vá zamilovanost Juliány, která 
zdůvodní silný tlak, který na 
Mladou vyvíjí – je to pro ni ta-
ké jedinou možností, jak situ-
aci řešit.
Přes tyto nedůslednosti, dí-
ky nimž u diváka nemusí do-
jít k maximálnímu emočnímu 
zážitku, jsme viděli inscenaci, 
která se vědomě – především 
díky pečlivému výběru před-
lohy – zabývá tématy, kterým 
divácká adresa rozumí a je jim 
jistě blízká.

René Vápeník



Tři šuplíky pro Popelku
 � Ó PoPelko, ty Planá RůŽe, slunCe tI zaŠlo za HoRy! 
 � toto básnické zvolání pochází z pera Jana Pilaře, jedno-

ho z mnoha veršotepců, kteří se rozhodli interpretovat po-
hádku o dívce s tvářemi umouněnými od popela… a právě 
průměrné verše tohoto básníka si zcela záměrně vybral re-
žisér a autor Petr Hašek jako jeden z opěrných bodů svých 
popelkovských variací nazvaných Popelka…z krejčovského 
salónu. Prohlášení o plané růži, jejíž slunce zašlo za hory, je 
v mnohém přiléhavé i pro obor činoherního divadla pro děti 
a mládež, bohužel. ne náhodou dala hrdinka této klasické 
pohádky jméno i rakovnické oborové národní přehlídce.

Dalším zdrojem inscenace byl 
pro loutkohru Jihočeského di-
vadla Charles Perrault, který 
Popelku zahrnul do své slavné 
sbírky Pohádky mé matky husy. 
Z Perraulta pak vycházeli další 
spisovatelé, zejména bratři Gri-
mmové v nedalekém Německu. 
Odtud už bylo coby kamenem 
dohodil do Čech, kde se hoze-
né rukavice ujala Božena Něm-
cová a proslavila příběh pod 
názvem O Popelce. Petr Hašek 
se vrhl rovnou k prazdroji, říz-
nul ho Pilařovou veršovánkou 
a především dal vzniknout zce-
la novému osobitému pojedná-
ní Popelčina osudu.
Popelčin příběh přesunul ze 
statku nedaleko královského 
zámku do krejčovského saló-
nu. Vypustil motiv Popelčina 
otce i její macechy. A pohád-
kové prvky poodsunul z reál-
ného světa do říše Popelčiny 
fantazie. 
Popelčina matka zemřela a za-
nechala po sobě vedle sirotka 
Popelky i prosperující krejčov-
ský podnik. Co nezanechala, 
byla závěť. Ví Bůh jak, novou 
majitelkou se v pretextové his-
torii stala někdejší vedoucí sa-
lónu, která je nyní Popelčinou 
zaměstnavatelkou. Popelka se 
stává týranou pomocnou sílou, 
odkázanou na milost a nemi-
lost své šéfové a jejích dvou 
dcer. Přes noc musí Popel-
ka připravovat střihy a šít ša-
ty pro zdánlivě šťastné zamilo-
vané páry. Je nešťastná a utí-
ká se do snů. Do snění o ple-
sech na královském zámku, 
o princi, o kouzlech a čarách… 
O mamince. 
Inscenace kombinuje oba zná-
mé kouzelné principy popelkov-
ského kánonu – zjevení kmot-
řičky (resp. maminky) víly a tři 
kouzelné oříšky. Zjevení víly je 
nahrazeno působivými nočními 
scénami, při kterých se začnou 
v krejčovství zavěšené látky ná-
hle vzdouvat, až obklopí starý 

mechanický šicí stroj, odem-
knou postupně jeho neodem-
knutelné zásuvky a rozhýbají 
jej k šití… Tři oříšky, ukrývající 
kouzelné šaty, suplují tři šuplíky. 

V prvním jsou střihy, ve druhém 
látka, a v tom třetím klobouček. 
Není tajemstvím, že když opro-
stíme Popelčin příběh o kouzel-
né motivy, ocitáme se ve story 
o společenských problémech 
ve vztazích mezi partnery, kte-
ří se nacházejí na opačných 
koncích sociálního žebříčku. 

A nacházíme se v souvislosti 
s dramatickými díly nejrůznější 
úrovně, jako je Pygmalion, My 
Fair Lady, Pretty Woman, Deník 
princezny a mnoho dalších až 
po poněkud zvrhlé kanadsko-
-americké romantické filmo-
vé komedie Moderní Popelka 
a Moderní Popelka 2. Koketuje-
me s červenou knihovnou. 
Proto nás nepřekvapí, když 
v kloboučku z třetího šuplíku 
starého Popelčina šicího stro-
je nalezneme i testament, ve 
kterém Popelčina maminka 
odkazuje celé své jmění nebo-
hé Popelce. 

Petr Hašek ve své inscenaci 
komplikovaně kombinuje sen 
s realitou, jednotlivé popelkov-
ské motivy důmyslně staví ved-
le sebe a konfrontuje je. Téma 
odstrkované hrdinky umocňuje 
pomocí obsazení. Představitel-
ka Popelky není české národ-
nosti a nehovoří dobře česky. 

Jednotlivé postavy pomocí zna-
ků hrají postupně různí herci, 
což násobí obecně antiiluzivní 
princip tohoto pohádkově ne-
pohádkového divadelního vy-
právění. Inscenace vyniká svou 
hudební složkou (písničky bo-
dovaly jak u dětských, tak u do-
spělých diváků). Za inspirativní 
považuji scénografické řešení 
– zejména multifunkční rámy, 
znamenající regály s rolemi lá-
tek, výkladní skříně i plochy pro 
hru loutek. 
Domnívám se, že pro děti od 6 
let je inscenace tematicky pře-
kombinovaná a způsob jevištní-
ho vyprávění příliš náročný. Od-
kazy k červené knihovně a po-
pelkovským americkým snům 
mohou děti mladšího školního 
věku dešifrovat stěží. Takovým 
dětem pak nezbývá, než přečíst 
konec jinak zábavného kabare-
tu tak, že Popelka, za kterou 
veškerou práci vykonala mamin-
ka nebo holoubci reprezento-
vaní publikem, si vezme prince, 
který pro získání Popelky udě-
lal jen to, že doprovázel svou 
snoubenku na zkoušky svateb-
ních šatů. Tím Popelka de facto 
rozvrátí vztah dvou snoubenců. 
To je ovšem zvláštní pohádkový 
příběh. Mohl to být zajímavý di-
vadelní pohled na Popelku oči-
ma dospělého člověka. Takové 
popelkovské variace v kabaret-
ním balení. Kdyby inscenátory 
nesvazovala institucionální po-
vinnost plnit jeviště Malého di-
vadla v Českých Budějovicích 
malými dětmi.

Luděk Horký 

Na půlnočním zasedání došlo k naprosto neče-
kané události. Náš soudruh kamarád, filmový 
vědec a přední herec několika pražských scén 
Jiří Novotný, vnuk šestého Československého 
prezidenta Antonína Novotného získal řád.

náŠ Rudý koutek



� Redakce Zpravodaje � píší Honza Švácha, mladá intelektuálka Ráchel Duchková a kovový 
poeta Jirka Štraub � fotí Ivo Mičkal � ilustruje David Daenemark � ostřížím korektorským 
zrakem nad nimi bdí Lída Strejcová � na papír zkušeně vkládá Pavla Zimmermannová.
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