
Jan Vokrouhlecký a Luisa Marešová prezentovali výsledky našeho 
natáčení a průzkumu o dnešních dětech a dospělých na Sympoziu 
Kdo jsou? Kdo jsme?, které pořádala katedra výchovné dramatiky 
AMU. Odpovědi na jednu z otázek jsme zařadili do Dispressu.
S čím si nejčastěji hrajete nebo trávíte svůj volný čas?
U dětí do deseti let v 90 % vyhrává stavění z lega a hraní si 
s kamarády, zvířátky, potom sport, velmi častá odpověď je kreslit, 
vyrábět:
mám rád kaštany a sbírám oblázky a stavím  
si z nich podmořský svět
vyrábím výtvory
vyrábět sliz
osmiletá Vilma si nejčastěji hraje: s kolínkem
Děti nad deset let psaly navíc: vystřihovánky, mapy, vojáci, 
vyrábění z papíru, cestování
s tužkama, se slovy 
hraní na piano v parku, vymýšlení komiksů 
asi s tabulí, protože ráda plním úkoly, ať už vědomostní nebo 
tělesné

nejraději si hraji s plyšáky a předvádíme příběhy
s deskovýma hrama

teprve u jedné 13 leté holčičky poprvé zaznělo,  
že tráví svůj čas nejčastěji a nejraději s mobilem
Děti nad 14 let psaly:
tanec, sport, čtení, kreslení, flákání

Děti mezi 14 a 15 lety uvádí internet nebo mobil jako svoje 
nejoblíbenější nebo  
i nejčastější trávení času v 10 %. Odpověď na otázku, co si o nich 
podle jejich názoru myslí dospělí, zní v 90% takto:
drzý, zkažený, vulgární
zkažené technikou a návykovými látkami
ztracená a zkažená generace

si myslí, že jsme  
závisláci na sociálních sítích
líné, bezstarostné, neuvědomělé
jí a pijí nezdravé jídlo
závislí, jiní, pokročilejší, mají víc možností

Většina dětí čte, uvedly nejméně jeden titul knihy, jeden film a 20 % 
i návštěvu divadla.

podle 130 dotazníků zpracovala FraJa 
(změna podpisu, dřívější obrácený příliš připomínal něco jiného,  

  to nechceme, pozn. redakce)

1/ Jakou máš ráda barvu, jaký sport, jakou hudbu?
Moc tedy necvičím, nějak nevím kdy. Hudbu mám moc ráda třeba i vážnou, 
nebo operu, ale nejraději mám Jazz. Barvu neumím vybrat žádnou, mám 
moc ráda barvy, můj byt je hodně barevný!

2/ Mluvila jsi někdy v rozhlase? 
Ano, párkrát jsem v rozhlase mluvila, vždy asi o nějakém svém novém před-
stavení. Jsem totiž normálně především divadelní režisérka. (Před pár dny 
jsem naposledy mluvila o svém představení Jasno Lepo Podstin Zhyna, 
které hrajeme v MeetFactory na Smíchově a rozhovor je umístěný na webu 
Českého rozhlasu)

3/ Měla jsi nějakého domácího mazlíčka?
Domácího mazlíčka jsem měla vždycky, morčata, křečky, želvy, andulky 
zebřičky, kočky, holuby, rybičky, šneky, fretku a hlavně pejsky. Do svých 
deseti let jsem si každé Vánoce přála pod stromeček koně. Vůbec mi 
nevadilo, že bydlíme v Praze ve 4. patře na Vinohradech. Nyní mám už 
druhého pejska z útulku v Troji. Prvního jsem měla 17 let, byl to kříženec 
s vlčákem a myslel si, že je člověk. Snažil se mluvit a neměl moc rád psy. 
Jmenoval se Kotě. Teď máme fenku jménem Žába, jmenuje se tak, protože 
jako štěně neuměla sedět a stále se jí rozjížděly zadní tlapky a ona vždy 
končila na zemi celá rozplácnutá – jako ta žába.

4/ Proč jsi tady začala pracovat?
To bylo tak: tenhle váš soubor je samozřejmě v divadelním světě slavný. 
Nejeden herec, nebo jiný zaměstnanec divadla, u filmu, či z televize začínal 
v DRDS a všichni na to rádi vzpomínají. A já jsem měla takový impuls, 
že jsem si říkala, že už jsem u divadla s dospělými přes 30 let a že jsem 
už trochu unavená a potřebovala bych nějak změnit prostředí. A tak jsem 
začala nejdřív jezdit na přehlídky jako lektor a porotce. A moc se mi tam 
líbila některá představení i lidi, kteří na nich pracovali. Také jsem právě 
letos ve Svitavách dvakrát viděla Dudédu a mluvila chvíli potom s Janou 
a s Honzou a to se mi taky zdálo moc fajn. Když jsem se pak dozvěděla, že 
byl vypsán konkurs na nového lektora, přihlásila jsem se do něj a nakonec 
mne komise vybrala. Snad to byl dobrý nápad a bude nás to spolu bavit? 
Také se říká, že když chce člověk v životě něco dokázat, musí to dělat, stále 
se vzdělávat - mít svého Mistra, ale také svoje žáky.

5/ Učila jsi už někdy děti?
Učila jsem před 16 lety v církevní Veselé škole dramatickou výchovu v pěti 
třidách a ještě tam vedla dramaťák. Byla jsem tam skoro 5 let. S některými 
dětmi jsme pak dělali divadlo na velkých scénách, v divadle NOD, nebo 
divadle Komedie, kde jsem byla 8 let zaměstnaná jako herečka a vedla tam 
zároveň dílny pro středoškolské studenty. Jo a také jsem tři roky učila na 
VOŠ v Michli a vedla různé divadelní workshopy i v zahraničí a tak.

6/ Máš děti?
Ano, mám syna, ale je mu už 32 let a má dcerušku a brzy se mu také narodí 
ještě jeden kluk, takže já na jaře už budu dvojnásobná babička – doufám, 
že to nevadí? 

pro Viktorii Čermákovou,  
novou lektorku DRDS
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Divadelní přehlídka DVD – Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá 
dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti 
divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku 
DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky 
DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.  
Na letošním ročníku bude k naší velké radosti i DRDS  
s představením …a bolelo nebe.

„Nebe“ opět v Minoru 

Dovolujeme si Vás pozvat na první představení sezóny 2016-
2017 ...a bolelo nebe. 

24. 10. 2016 v 18:00 na Malé scéně divadla Minor se opět 
otevřou památníčky, dopisy i dětské časopisy dětí internova-
ných v terezínském ghettu za druhé světové války. Srdečně 
zveme!                                                                           JaS

(sympozium 7. skupinky v rámci vlastivědné  
olympiády)

Standa: No, vím o něm, že napsal knihy Bílý tesák, 
Mořský vlk a další už nevím. 
Jenom Bílý tesák a Mořský vlk.

Bára: Já o něm nic nevím.

Valentina: A kdo to je?

Sam: Můžu říct všechny informace co znám?
Jack London mu bylo 40 let jenom. Narodil se  
v roce 1876 a umřel 1916 a napsal knížku třeba  
Bílý tesák. Je to o tom – nejsem si jistý, jestli se pes mění 
do vlka, nebo vlk do psa, a pak má ještě jinou knížku, kde je 
to naopak. A ještě různě cestoval.

Johanka: Já vím, že byl spisovatel 
a napsal Volání divočiny a Zlatou horečku.  

Dál už nevím.

Po první části večerního programu nám utekli asistenti. 
My jsme čekali, až půjdeme na krok do tmy. A pak jsme 
šli do lesa. A potom já jsem šla na krok do tmy. Strašně 
jsem se lekla. Nejvíc jsem se lekla, když se otevřela 
brána. A navíc jsem nepřišla na tajenku.    BaSa

Vyšla jsem asi jako šestá. Šla jsem po  
svíčkách, které mi ukazovaly cestu. Po cestě  
na mě bafli asistenti a říkali mi písmena,  

z kterých jsem pak měla sestavit slova. Tajenka 
měla být TA CESTA JE NÁŠ CÍL! Mně chyběly 
nějaká písmena, asi jsem je neslyšela. Docela mě to 
bavilo až na to, že jsem byla unavená. Potom jsem 
hned usnula.                                                    MeFo
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Na akci Děti – výchova – divadlo s letošním podtitulem Stopy jsme 
viděli mnohá představení. Každého oslovilo něco jiného, ale ve 
mně zanechalo největší „stopu“ představení Hra na Zuzanku, které 
hrál soubor Stinné stránky z Mostu.

Představení je v duchu absurdna a ze začátku bylo těžké se 
v něm zorientovat. Příběh se točí kolem Zuzanky a trvá stejně 
dlouho jako její život – jednu hodinu. Po jedné minutě po naro-
zení už uměla mluvit. Do práce chodila, když jí bylo 24 minut 
(ale tipovali byste jí o pět minut méně). Plat měla deset zajíců 
a s manželem si pořídili kbelík, sirky a spoustu dětí, které umřely 
ve válce, až na jedno, které po narození spáchalo sebevraždu. 
Její život končí v domově důchodců, kde jsou všichni slepí, hrajou 
na babu ve třech (oplatky se nepečou) a povídají si o tom, že 
v Grónsku mrzne (to je obecně oblíbené téma).

Představení se mi líbilo, a jelikož bylo absurdní, nemůžu 
vytknout ani velice zvláštní rekvizity s ještě zvláštnějším účelem.
 KryšRa

Nejprve jsme si přichystali scénu, loutky a různé rekvizity a potom 
jsme jen netrpělivě čekali, až se diváky zcela zaplní sál. 

Prostor za plátnem byl tentokrát docela veliký. Každý měl tolik 
místa, že bychom tam mohli tančit i valčík.

Vzadu za plátnem jsme to zvládali dobře, i když tam nějaká 
ta chyba byla. Například já (Mateo) jsem si spletl kohouty a měl 
jsem tedy na plátně jiného kohouta, což ale zas tak moc nevadilo, 
protože vepředu na scéně hráli skvěle. Měli jsme tedy docela dost 
prostoru na to, abychom si chyby uvědomili a opravili tak, aby to 
bylo co nejmíň poznat. Představení se nám až na pár malinkých 
chyb povedlo.  KliMa

ještě jedno ohlédnutí za Pacovským poledníkem
Dne 2. června jsme vyrazili do Pacova na benefiční vystoupení 
v rámci festivalu Pacovský poledník, na kterém vystupoval například 
dvorní kytarista slavného zpěváka a skladatele Stinga, Dominic 
Miller. Na Pacovský poledník přijel Dominic zahrát už potřetí. Udělalo 
mi radost, že jsem potkal na benefici i herce Vladimíra Javorského, 
který se mnou hraje v Národním divadle. 

My jsme ve svém vystoupení zpívali písně Here comes the 
sun (kterou s námi zazpíval Dan Bárta) a Voda. Zázemí jsme měli 
v cukrárně jménem Láskomina, ve které jsme si mohli dát něco 
dobrého k jídlu. Každý z nás dostal lístek na jeden kopeček zmrzliny 
a každý jsme si mohli vybrat příchuť! Já jsem si dal slaný karamel. Do 
Pacova jsme jeli autobusem a vrátili jsme se tak v deset hodin večer. 
Mně se v Pacově moc líbilo a mohu to doporučit jako skvělý výlet!

Celý výtěžek benefičního koncertu byl použit na nákup hudeb-
ních nástrojů pro děti v Sýrii.  HolAn

Ohlasy na představení DISK – 
DVD přehlídka: 
Krásná práce s hlasem. Výborný 
doprovod! Velký zážitek!
Biloto moc hezký
Moc krásné! Tajil se mi dech!
Dojemné, díky, jste šikovné děti 
a byla to bžunda!
Bylo to krásné, nemám co vám 
vytknout.
Jste Boží! Prdelky jste!

Krásně ste spívali!
Nádherný!
Hezké vystoupení, ale dlouhé!
Supr
Moc semito líbilo
Moc šikovné dětičky, krásný 
zpěv, moc talentované. Musím 
pochválit i vizuální efekty a celé 
provedení
Bouřka je nejlepší!!! J. Hradec

  /Zpracoval ČerVik/ 

Jak jsme hráli na přehlídce Děti – výchova – divadlo aneb

28. listopadu – Divadlo Minor – Pohádka o Raškovi a Kam zmizela 
Rebarbora

30. listopadu – Divadlo Minor – Pepito, neplivej! – premiéra
5.  prosince – Divadlo Minor – Český rok a Vánoční zpěvy
14. prosince – Rudolfinum – Kam zmizel můj strýc, pane prezidente?
15. prosince – Divadlo Minor – Český rok a Vánoční zpěvy
16. prosince – Bříství. kostel Nalezení sv. Kříže – Český rok a Vánoční 

zpěvy
10. ledna – Rudolfinum – Kam zmizel můj strýc, pane prezidente?
15.  ledna – Spořilov – kostel sv. Anežky České – Všehokniha
24.  ledna – Maiselova synagoga – … a bolelo nebe
28.  ledna – ČRo, Studio S1 – Pohádka o Raškovi a Kam zmizela 

Rebarbora
30.  ledna – Divadlo Minor – Brundibár a …a bolelo nebe
6.  února – Divadlo Minor – Pepito, neplivej!


