


KULATINA

Thálie oslavila první kulatinu. Je to již víc jak pět let, kdy jsme před létem 2004 počali její ideu 

v kavárně Divadla Na Prádle po derniéře Desdemony. Přípitek – jiskry šampusu plus opojení múzou. 

Pětkrát jsme se poprali, zadýchali, zapotili, zápas zvládli. Ten uspokojující pocit po námaze, co má 

smysl.  Každý  rok  vyšší  dávky  zdravého  divadelního  tréninku,  tháliamasáž.  Aroma  kostýmů  a 

šminek.

Naslouchám harfenistce,  která  doprovází 

ušlechtilé  dívky v shakespearovských 

monolozích,  vidím  divoké obrazce  příběhu  z autorské 

dílny  Na  ½  ucha,  slyším štěkat  jejich  malého  bílého 

psíka. Skotačím muzikálkem Zkušebna,  líbám  školníka 

Karla,  mého  bratra v inspiraci.  Medituji  zvukem 

luxu,  náhlý  záblesk,  tma! Cítím s nimi. A oddychnu si až 

svobodou  improvizace praktikáblu. Hrdinové z filmů 

vystupují na světlo, směji se. Skvěle!  Vše  odsejpá  v rytmu 

svižných songů.

Včera jsem v Mc Donaldu ve Vodičkové potkala Michala Matolu, vedoucího souboru Holé 

neštěstí.  Ten  talentovaný  mladý  muž  a  precizní  režisér  je  tam  managerem!  Slušelo  mu  to 

v bleděmodré košili.  Jak cimrmanovsky univerzální. Dostala jsem od něj občerstvení zdarma jako 

dárek. Dotek Thálie v reálném světě rychlých jídel. Vida, tak už máme své andělské všude.

Vaše múza DboaT



KOUPELNA

Tak  je  to  zase  tady:  divadelní 
festival Pereme se s Thálií započal svůj pátý 
ročník, a to… v koupelně. 

Že  se  Vám  to  zdá  podivné? 
Nebojte.  Koupelna  vyrostla  v prostorách 
kavárny Divadla Na Prádle a uskutečnila 
se zde premiéra stejnojmenné autorské hry 
kolektivu Gymnázia Jaroslava Seiferta. 
Žáci  oktávy  (a  jeden  sextán)  tuto  hru 
nacvičili  sami,  bez  jakéhokoli 
pedagogického dozoru.

Na  jevišti  se  neobjevilo  mnoho 
rekvizit,  ale  ty,  které  tam  byly,  stály 

rozhodně za to – ať už hovoříme o věšáku, 
se kterým tančil Lukáš Brychta, o pračce, 
ve které po tanci našel Lukáš smrt, a nebo 
o  vaně,  kde  se  po  celou  dobu  líně 
povalovala  Kateřina  Šrámková.  Největší 
ohlas  ale  sklidil  vysavač.  Divíte  se  proč? 
Jeho  vinou  museli  herci  půlku  hry 
improvizovat a hrát potmě, jelikož vyhodil 
pojistky. 

Zvládli  to  ale  na  jedničku  a  na 
konci sklidili velký potlesk –  i když stále 
ještě ve tmě.

Jak jste dali dohromady text?
                                                           
                                                    No, chtěli jsme avantgardu, a tak jsme dali 

dohromady A4 slov, která se dala do textu, a pak 
               jsme to jenom nějak zahráli…



A PAK…

...tedy soubor autorů, členů autorského 
semináře  gymnázia  J.  Seiferta,  kteří 
předčítali svoji poezii na závěr prvního 
dne festivalu.
Jednotlivé bloky básní byly prokládány 
hudební tvorbou V. Kalendy, který svůj 
zpěv  doprovázel  hrou  na  kytaru  a 
klavír,  což  divákům  poskytlo  čas  na 
zamyšlení  nad  básněmi  i  příjemný 
odpočinek mezi poslechem veršů.

Kvůli ozvláštnění četl každý z autorů díla 
někoho  jiného.  Přednes  byl  dynamický, 
básně  každému  seděly,  i  když  nebyly 
jeho.  Jediný  problém  představovala 
hlasitost:  diváci  museli  hodně natahovat 
uši,  aby  vše  slyšeli,  a  nemohli  se  plně 
věnovat pouze vnímání poezie.
Jako  celek  však  bylo  vystoupení  velmi 
příjemné, zajímavé a uklidňující.



PRAČKA

Znáte to také? Takové ty dlouhé podzimní večery plné deprese a únavy, kdy 
žádné sprchové gely ani bylinné čaje už nepomáhají? Víme, co vám zaručeně zvedne 
náladu – je to Pračka. Žádná domácí práce, ale šestice skvělých herců z PORGu, kteří 
na letošním festivalu předvedli spoustu opravdu obdivuhodných improvizací všeho 
druhu.

Už od začátku bylo  na  hráčích,  jak 
sami  sebe  herci nazývali,  poznat,  že 
nejsou  na  divadelní scéně  žádnými 
nováčky.  Troufli  si totiž  a  s přehledem 
zvládli  snad  to nejtěžší,  co  si  lze  na 
jevišti představit, a to právě již zmiňovanou 
improvizaci. 

Diváci divadelní  kavárny 
s úžasem  sledovali hráče,  jak  dokonale 
dokázali  předvést mnoho  zábavných 
krátkých improvizačních 
scének  na  téma  od pupíku horolezce až po 
kosti  v antikvariátu. Témata  byla 
samozřejmě  vybírána  z návrhů  vycházejících  z řad  diváků,  kteří  díky  tomu  měli 
pocit, že jsou skutečně také součástí děje a mají možnost jej ovlivnit. 

V následné diskuzi bylo nejvíce oceňováno to, s jakou obrovskou energií se 
herci  svých  často  nelehkých  rolí  zhostili  a  byli  tak  příjemným  kontrastem 
k předchozímu čtení autorské poezie studentů Gymnázia Jaroslava Seiferta.
  Na konci bylo očividné, jak herci všechny přesvědčili o tom, že Pračka nemusí být 
pouze dobrým pomocníkem v domácnosti, ale je i skvělou zábavou.



ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH A PÁNI 
IZRAELITI

Studentky  kvarty  Gymnázia  Ch. 
Dopplera  pod  vedením  paní  profesorky 
Ludmily Ortinské zpracovaly a na letošním 
festivalu  divadelně  ztvárnily  knížku 
Černošský  Pán  Bůh  a  páni  Izraeliti  od 
amerického autora R. Bradforda. 
  Jak  již  z názvu  knížky  i  představení 
vyplývá,  jde  o  poněkud  netradiční  pojetí 

snad nejznámějších příběhů vůbec, a to příběhů Starého zákona. Děje, od stvoření světa 
až  po  vyvedení  Židů  z Egypta,  jsou  z velké  části  založeny  na  faktických  biblických 
informacích,  avšak  jazyk  a  chování  jednotlivých  postav  jsou  přizpůsobeny  dnešní 
moderní době. 
  Při  závěrečném aplausu  by  nikdo  neřekl,  že  to  bylo  úplně  první  představení 
tohoto  výhradně  dívčího  divadelního  souboru.  Děvčata  vystupovala  sebejistě  a  bez 
jediného zaváhání. Přestože celé představení bylo pouze v rukách dívek a dalo by se tak 
předpokládat, že „holky pusu nezavřou“, 
herecké  dialogy  často  vystřídaly  i 
nonverbální scénky, gymnastické prvky či 
tematické  písničky.  Tím  představení 
získalo  ještě  větší  diváckou  pozornost. 
Doufejme tedy, že úspěch u diváků byl pro 
holky  impulzem  k jejich  další  divadelní 
tvorbě  a  že  se  příští  rok  Na  Prádle 
pochlubí zase s něčím novým.



JEN ŽENA JSEM, NIC VÍC

S dalším  výborným  představením  s názvem  Jen  žena  jsem,  nic  víc,  který 
pobouří snad všechny feministky na světě, přišel soubor Femme Fatale.  Že jste o 
takovém souboru nikdy neslyšeli? Ale ano, jsou to studentky sexty Gymnázia Jana 
Nerudy dříve vystupující pod názvem A Sakryš…! a znovu nám přinesly výborně 
zpracovanou  hru  od  W.  Shakespeara.  Vlastně  ne,  přinesly  nám  čtyři výborně 
zpracované  hry  od  W.  Shakespeara,  zaměřené  hlavně  na  ženskou  lásku  tak 
hlubokou, že pro ni nakonec všechny hrdinky zemřou. (Což bylo pro něžné pohlaví 
trochu deprimující…) 
Po minulém ročníku, kdy se na jevišti objevilo až 10 dívek najednou, bylo se čtyřmi 
herečkami  letošní  představení  komornější,  nebylo  však  o  nic  horší.  Ba  naopak. 



Studentky skvěle zvládly do hry zabudovat děje Shakespearových dramat Romeo a 
Julie, Hamlet, Othello a Antonius a Kleopatra.

Ptáte se, jak mohly zvládnout ve čtyřech odehrát tolik postav? Říct, že velice 
jednoduše, by bylo zavádějící, protože se herečky u toho jistě pořádně zapotily, ale 
bystrý divák po několika minutách poznal, že ta dívka, co jednoduše nemá masku a 
černý  hábit,  představuje  jednu  z hlavních  postav  (Julii,  Ofélii,  Desdemonu,  nebo 
Kleopatru).

O skvělou atmosféru se  postaral  opravdu nádherný hudební  doprovod na 
harfu, ale také svíčky rozmístěné po jevišti. 
A  co  říct  na  závěr?  Snad  jen  doufejme,  že  holky  nepřestane  bavit  hrát  a  že 
Shakespeare napsal dost dramat, protože soubor Femme Fatale má velkou spotřebu. 

Herečky o představení Jen žena jsem, nic víc

Jak jste sestavovaly text?
No, prostě jsem pořád dokola pročítala dramata od W. Shakespeara a pak jsem ty 
repliky tak různě dávala do textu, no, a nakonec z toho vzniklo tohle.

Nebály jste se, že vám dlouhé hábity chytnou od svíček postavených na zemi?
Bály a jak! Ale nakonec to dobře dopadlo.

Ve výhledu mi trochu vadil stojan s textem. Ten tam byl schválně?
 Ne ne, ale byly jsme ve stísněné situaci, protože Kleopatra nám chvíli před Thálií 
odpadla a ta nová se to nestihla naučit… V podstatě to nebylo ani v lidských silách, 
se to naučit.
      



ZKUŠEBNA

Letošní  Thálie  by  ovšem  byla  o  mnoho 
chudší, kdyby v programu chyběl muzikál. Naštěstí 
se tak nestalo, za což vděčíme studentům kvinty B 
GJS.  Jejich  představení  vzniklo  ve  spolupráci  s 
profesorem Karlem Loulou.
Snad  všichni  si  umíme  představit,  že  být  členem 
skupiny, ať už hudební nebo jiné, se nikdy neobejde bez problémů. A právě o jedné 
takové hudební skupině pojednává muzikál Zkušebna.

Na začátku se zdá být vše v pořádku, ale jen do chvíle, než dojde k hádce 
mezi jedním z hudebníků a zpěvačkou.  Zprvu nevinná hádka skončí odchodem 
zpěvačky  z kapely.  A  nyní  je  tu  slibovaný  problém.  Kde  má  kapela  sehnat 
zpěvačku,  protože  možnost  na  existenci  bez  ní  je  nulová?  Jediným  řešením  je 
vypsání konkurzu.

V onen den do zkušebny spolu s hudebníky přichází i jejich přítelkyně, které 
se chtějí pokusit o získání místa. Jedna by jistě uspěla, nebýt příchodu jěště další 
zájemkyně. Ta po odzpívání písně všechny ostatní svým talentem zastínila.

Možná se vám to bude zdát jako konec, ale není. Opět dochází 
k problému.  Blíží  se  den,  kdy  by  měla  kapela  mít  koncert, 
jenže když se  zpěvačka a  její  osobní  manažer  dozví  částku, 
kterou by si výstupem vydělala, ohrne nad celou kapelou nos.
A nyní jsme zase na začátku… Členové kapely pochopili, že 
jim  zbývá  jen  zkusit  přesvědčit  k  návratu  svou  bývalou 
zpěvačku. K jejich štěstí jim plán vyšel.



MAGICKÁ NOC V ZAJETÍ FILMU

Začínající  divadelní  soubory  starších  a  mladších  žáků  GJS  nacvičily  pod 
vedením paní profesorky Hany Ulrichové komedie odehrávající se pouze na jedné 
scéně a v jedněch kulisách.

Soubor mladších žáků z tercie se skládá jen ze samých dívek. Jejich hra nás 
zavedla  do  pokoje  dvou  mladých  děvčat,  která  se  rozhodla  vyvolat  z  kouzelné 
Morganiny knihy čajového znalce.  Není  to  však tak jednoduché,  jak  to  zpočátku 
vypadalo. Zjeví se jim totiž nejen Kleopatra a čínská císařovna, mezi nimiž vznikne 
spor, ale také Sisi a později i samotná Morgana. Ta vyvolá Alžbětu Báthoryovou, aby 
dívky zabila. Ale nebojte se, nic nekončí tragicky. Byl to totiž všechno jen jeden velký 
sen a my jsme se nakonec mohli nechat strhnout úžasným tanečním vystoupením, 
které nám herečky předvedly. 

Druhý soubor se  skládá z žáků kvinty až  sexty.  Ti  nás  naopak zavedli  do 
dalekého Hollywoodu, a to prostřednictvím postav psycholožky a blázna. Postupně 
se nám odhalovaly duše obou postav a za doprovodu filmových melodií od Pomády 
až po Jamese Bonda vyvrcholilo vše překvapivým koncem. Nic totiž není takové, jak 
se zdá.

Zajímavé je, že v pouhých dvou rolích se vystřídalo šest žáků. Na výsledku to 
však nic neubralo a my jsme mohli zhlédnout opravdu kvalitní výkony. 

Na závěr si myslím a jistě se mnou budete souhlasit, že díky paní Ulrichové 
naše škola dokázala, že je tím pravým pořadatelem divadelního festivalu pražských 
gymnázií.



PRIMA SEZONA: ZIMNÍ PŘÍBĚH

 Sobotní  večerní  blok  byl  uzavřen 
představením studentů z Gymnázia Nad 
Kavalírkou, kteří během druhého pololetí 
loňského  školního  roku  společně 
nastudovali první z šesti povídek z knihy 
Prima sezona od Josefa Škvoreckého, a to 
povídku Zimní příběh. 

,,Kdo  chce  moc,  nemá  nic“,  tak  by  se  dal  charakterizovat  děj  tohoto 
představení.  Septimán  Danny  se  marně  snaží  získat  dvě  dívky  –  Irenu  a  Marii. 
Jednoho  dne  se  mu  náhodou  podaří  dohodnout  si  schůzku  s oběma  děvčaty. 
Zpočátku  to  vypadá  velice  slibně,  nakonec  se  však  vlivem  nešťastných  náhod 
všechno pokazí a Danny zůstává znovu sám, pouze s příklady z matematiky. 

Zajímá  Vás,  jak  celé  představení  vznikalo?  Studenti  se  rozhodli  pro  svůj 
vlastní  autorský  scénář,  inspirovaný  právě  touto  povídkou.  Veškeré  postavy  a 
většinu dialogů zachovali. Protože se však jazyk Dannyho Smiřického od dnešních 
teenegerovských výrazů přece jenom poněkud odlišuje, bylo nutné i mluvu hrdinů 
přizpůsobit současnému jazyku. To se studentům výborně povedlo, stejně jako celé 
ztvárnění příběhu, k čemuž přispělo i to, že se jednalo o téma jim blízké, neboť láska, 
dobývání i zklamaní patří i k jejich každodennímu životu.

Při  následné diskuzi  byl  také velice  obdivován skvěle  zpracovaný kontrast 
mezi jednotlivými postavami, jako to bylo například u Dannyho a otce Marie. Na 
představení bylo rovněž zajímavé to, že kulisy si studenti sami navrhli a vyrobili při 
hodinách výtvarné výchovy. Z toho, jaký úspěch představení sklidilo, je zřejmé, že 
přestože to byla už třetí repríza, kulisy ještě jen tak v koutě stát nezůstanou. 



KOCOUR V BOTÁCH, ZLATÁ RYBKA, ODPUŠTĚNÍ

 Tři představení nedělního odpoledního bloku k sobě vzájemně pojilo několik 
okolností:  tvůrci  všech  her  či  výstupů  pocházejí  z Gymnázia  Jaroslava  Seiferta  a 
všechna díla spojuje vztah k cizímu jazyku či cizí zemi. Co to znamená? Netradiční 
inscenace tradičních pohádek byly sehrány v němčině a francouzštině, nonverbální 
hra Odpuštění zase vznikla v rámci mezinárodního divadelního sympozia Theatre 
Project v polském Krakově. 

Německé  divadelní  představení  Kocour  v botách,  které  mělo  premiéru  10. 
června  2OO8  ve vysočanském  Gongu,  je  již  pátým  představením,  které  spolu  se 
studenty sestavila, nastudovala a zrežírovala profesorka Marie Prebslová.

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o pohádku, v níž jednou z nejdůležitělších 
rolí  je  kocour  Felix,  který  svou  chytrostí  a  důvtipem  dopomůže  svému  pánovi 
Michalovi ke šťestí a lásce. 

Představení na letošní Thálii bylo oproti premiéře rozšířené jak o počet scén, 
tak o počet herců. Tato inovace byla podle diváků oživením celého představení. 

Atmosféru všech tří her přibližují i následující fotografie.





Ještě než jsme vstoupili do Hospody Na Mýtince a poslechli si Obojhlas, měli jsme možnost pobavit 
se výbornými mimickými schopnostmi J.Cipry z Gymnázia Jana Nerudy, který si pro nás připravil 
krátké herecké scénky á la Mr. Bean… 



OBOJHLAS

Další  výborně  zahrané  představení  nám  přinesl  výhradně  dívčí  soubor 
Gymnázia  Jana  Nerudy  nazvaný  Na  ½  ucha.   Studentky  septimy  nazkoušely 
autorskou hru Obojhlas, která prý vychází z jejich vlastních zkušeností.  A o co se 
vlastně jednalo? Hra nás zavedla do světa radostí,  ale i starostí náctiletých dívek, 
z nichž je jedna velice zamilovaná…do svého psa!

O toho ale bohužel nešťastnou náhodou přijde, když na něj vypadne z okna. 
Výčitky svědomí ji tak trápí, že ani kamarádky nepomohou, a ona poslechne svůj 
vnitřní hlas a zastřelí se. 

Představení souboru Na ½ ucha už tradičně potěšilo náš zrak i sluch, při tanci, 
skvělé dabovací  scéně a hlavně při chytře propracovaných dramatických scénách, 
jako byl pád z okna nebo sebevražda. 

Dívky o představení Obojhlas:

Jak  se  letošní  příprava  představení  
lišila od té minulé?
No,  měli  jsme  na  to  víc  času  než 
loni  a  hlavně  jsme  měli  tentokrát 
scénář.

Jak představení vznikalo?
Vycházelo  hlavně  z našich 
zkušeností.



 HOSPODA NA MÝTINCE

Hospoda  Na  Mýtince  je  další 
cimrmanovskou  hrou  nazkoušenou 
divadelním  souborem  Holé  Neštěstí  –  a 
znovu se bylo na co dívat (a to nejen proto, 
že se  na jevišti  objevovali  pouze chlapci, 
ale  hlavně  díky  jejich  hereckému  umu). 
Bývalí studenti gymnázia Jana Nerudy se, 
jak  už  je  u  nich  zvykem,  zhostili  hry 
s velkým  elánem  a  takovým 
přesvědčením, že jste chvílemi měli pocit, 
jako  byste  si  opravdu  vystáli  dlouhou 
frontu  na  představení  v Divadle  Járy 
Cimrmana, než že jste šli na „obyčejnou“ 
školní přehlídku.

Hra  nás,  jak  už  název  napovídá, 
zavedla  do  malé  hospůdky  na  mýtince, 
kde je už po celá léta pouze jeden host – a 
to (jak se zdá) neživý Ludvík. 

Jednoho  dne  je  ale  v hospůdce 
velice živo. Přichází sem hrabě Ferdinand 
von Zeppelin, jemuž náhodný výstřel zničí 
vzducholoď,  a  také  uprchlý  vězeň 
Kulhánek.  Oba  se  zamilují  do  (fiktivní) 
vnučky  hostinského,  který  si  ji  vymyslí, 
aby si hosty udržel. Děj vrcholí ve chvíli, 
kdy  se  z  Ludvíka  vyklube  policejní 
inspektor  Trachta,  který  zatýká  hraběte 
Zeppelina, na kterého tam celou tu dobu 
čekal, za pašování.

Myslím  si,  že  této  hře  nelze  nic 
vytknout.  Naopak  by  se  měla  ocenit 
choreografie a odvaha zpívat. 



THÁLIE Z POHLEDU MODERÁTORA (A TAKÉ FOTOGRAFŮ)

Letošní  ročník  divadelního festivalu Pereme se s Thálií  přinesl  jistě 
trochu stresu,  ale  ten byl  v daleko větší  míře přebit  zábavou,  skvělými a 
podařenými výkony a také poučením; to bylo ponecháno hlavně nováčkům, 
mezi které jsem patřil i já. 

Herci  odevzdali  mnoho  energie  ve  všech  svých  představeních, 
etudách i improvizacích. Také pořadatelé a technici odvedli výbornou práci, 

bez té by se Thálie rozhodně neobešla. A nemalou roli sehrálo i publikum, a to jak svým potleskem, 
tak i pochopením pro malé chybky moderátorů nebo herců, které díky obecenstvu vyzněly spíše 
vtipně, a člověk by je mnohdy nerozeznal od samotného představení. 

Thálie se prostě povedla a pro všechny to byl úžasný zážitek.

Tomáš Kratěna
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