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Zpravodaj Sněhového Brněnce, krajské
přehlídky venkovských divadelních
souborů v Pardubickém kraji.
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Akce se koná pod záštitou Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.
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První představení
Sněhový Brněnec byl zahájen představením „Zvonokosy“, které nám zahrál ochotnický
spolek KDO Dolní Dobrouč. Jednalo se o komedii, která se odehrávala právě v městečku,
podle kterého se představení jmenuje – ve Zvonokosech. Na první pohled městečko jako
každé jiné - má svoje oficiální funkcionáře, jako starostu, učitele nebo politiky a samozřejmě
také ty neoficiální - svoji drbnu, Cassanovu nebo hospodského. Na druhý pohled ale
městečkem vládnou pomluvy a v podstatě i taková Sodoma Gomora. A v rámci zachování
odkazu se městská rada rozhodla postavit v centru veřejný pisoár. A krize mohla začít…

(redaktorka Domča tvořící si Selfie se souborem – pozn.red.)

Zpětná vazba, aneb co řekla porota
Rozborové hodnocení zahájila hosteska Marcelka. Po představení poroty přišel na řadu
přednes básní o letošních nováčcích Svatavě Hejralové a Rudolfu Felzmannovi a také o
divadelním souboru Dolní Dobrouč. Nejmenovaný básník nebyl přítomen, ale dostalo se mu
pochvaly od pana profesora Laurina.
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Jako první se slova ujala tajemnice Hana Cihlová, která představila porotu, přivítala členy
souboru a všechny ostatní, kteří si přišli poslechnout hodnocení představení Zvonokosy.
Následoval již tradiční přípitek, který byl spojen se zpěvem.
Prvního ,,výkopu" se zhostil pan profesor František Laurin, který začal tím, že je radost tu být.
Své hodnocení začal poznámkou, že porota tu není od toho, aby soudila nebo udělovala
známky, ale jejím cílem se spíše upozornit na otázky, které představení vyvolávají a nastavit
zrcadlo tomu, co měli diváci možnost vidět. Zvonokosy od G. Chevaliera původně vyšly v
roce 1934 a překladu se dočkal v mnoha zemích a jazycích. Pan profesor poznamenal, že
tento konkrétní překlad se mu líbí a má ho rád, protože v něm proti sobě stojí radosti života a
malé spory. Lidé žijí v nádherném kraji Burgundska, mají rádi víno, život a pohodu. Pochválil
linii, ve které se na první pohled jednoduchá vize postavení záchodku jako důkazu
pokrokovosti vyvrcholí natolik, že dojde až na příchod armády. Dále poznamenal, že v této
dramatizaci je výpověď postav adekvátní a postavy nejsou zkratkovité. Literární text je těžké
zdramatizovat a vždy se musí něco obětovat. Ocenil schopnost dobroučských dostat na jeviště
tak velké množství lidí. Pan profesor zmínil, že příběh je životadárný, voní člověčenstvím a
dýchá z jeviště. Dvě hlavní situace, tedy politika a rodinný život, jsou podobné situacím
dnešním. Režisérka se nerozhodla úplně přesně, o čem se vlastně hraje. Příběh, na kterém
bylo představení postavo spočívá v rozbušce, kterou ve městě vyvolá rozhodnutí starosty
postavit záchodek. Jedná se o politický konflikt mezi pokrokáři a konzervativci, které nejvíce
reprezentuje baronka a právě tohle není od počátku zřejmé. Postavy jakoby tento spor nebraly
tolik na vědomí. V představení nebyl problém tak silný, aby vedl k nějakému rozhodnějšímu
jednání a vyjádření stanoviska. Kdyby bylo jednání aktivnější, celá situace by byla plastičtější
a pointa by byla více parná. Důležité je si uvědomit, že politická rovina je dominantní.
Profesor Laurin poznamenal, že chování nebylo založeno na postavě, ale spíše na zábavnosti,
a tak se zdálo, že postavy si nejdou za svým cílem. Pokud se herec soustředí pouze na humor,
postavy se vytrácejí a představení nemá žádný vývoj a my sledujeme situace, které negradují.
Přílišné uchýlení se do zábavnosti způsobuje, že se postavy nedrží svého předem dané
chování a jsou, stejně jako situace, ochuzeny o vývoj. Důležitost postav by měla být známá od
začátku. Z představení byl cítit rozpor a divák nevěděl, jak s ním naložit. Konec nepůsobil
jako závěr představení. Otázku, kterou si porota kladla je, zda bylo ve všech situacích jasné, o
čem vlastně hrají. Dále profesor Laurin zmínil, že inspicient (který nám byl představen jako
,,rejža") působil odcizeně. Mnohem lépe by působilo, kdyby byla tato průvodní postava
jedním z občanů. Text inspicienta takto nešel dohromady s typem postavy, která daná slova
pronášela. Za závěr vyjádřil obdiv počtu lidí, ocenil zábavnost představení.
Svatava Hejralová poděkovala za představení a zdůraznila, že soubor má veliké štěstí, že má
tři generace členů. Mluvila hlavně o herectví. Základní myšlenkou jejího rozboru bylo ,,míň je
někdy víc" a to směřovala hlavně na pohyb a řeč postav. Vytýkala hlavně chybějící kontakt
mezi herci. Podle paní Hejralové by dobroučští měli hrát více spolu a být více civilní.
Navázala na pana profesora ve svém hodnocení konce, který podle ní nebyl jasně dán.
Pak Felzmann začal tím, že v blízkém okolí je představení úspěšné a porota jim chce pomoci,
aby bylo ještě úspěšnější. Ideálně, aby se lidé smáli i poselství, které je podle něj
nedomluvené, a nejen pouze humorným scénám. Jeho hlavní výtka se týkala toho, že ve hře
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má jít o postavení pisoáru, nikoli kadibudky, což má být politickým činem. Stejně jako ostatní
upozorňuje na nejasnost konce, nedostatečné vyhrocení sporu, který by paní baronku vedl až
k povolání armády.
Pan Kolínský začal vyjádření obdivu, že Zvonokosy jsou vskutku velkým výtvarným úkolem.
Ocenil velké nasazení všech účastníků přípravy, rychlé výměny scény a barevnou sladěnost
kulis. Dodal, že kdyby se situace více zpřesnily, odrazilo by se to i v zpřesnění kulis.
Rozpovídal se o chybějící hierarchizaci předmětů, které by určovaly význam výstupu. Líbily
se mu kostýmy, konkrétně zmínil vlající oděv Čubíkové. Navázal na slova pana Felzmanna.
Příběh se odehrává ve Francii, ale na scéně se objevuje česká kadibudka a český „rejža“.
Typický francouzský pisoár by měl výhodu, protože bychom viděli nohy. Stejně tak by se
dalo využít bočního východu, který dával lepší základ divadelnímu humoru a pobuřujícímu
tajemství.
Reportáž zapsaly Nikola a Milada Pavlasovy.

Rozhovor se souborem
Naše redaktorka Domča Dufková vyzpovídala režisérku hry - Natašu Lužnou.

1. Jak moc jste byli nervózní?
Hodně! 

2. Jak se vám líbilo naše publikum?
Výborné, bylo vidět, že tam je hodně ochotníků.
(selfie se souborem – pozn.red.)

3. Co se vám na představení nejvíc povedlo?
Všechno!  Chyby nebyly vidět.

4. A co se naopak nepovedlo?
To nebylo vidět, takže to nemůžu říct. 
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5. Jak dlouho jste představení jako celek připravovali?
Začínali jsme v listopadu, v prosinci byla pauza, leden, únor a v březnu byla premiéra.

6. Kolikátá je toto repríza?
Osmá…. Ne, sedmá!

7. Co se vám na Sněhovém Brněnci zatím líbí nejvíc?
Ta příjemná atmosféra. Pokaždé, když sem jedeme, je příjemné tady hrát.

8. Nějaké perličky ze zákulisí? 
Ze zákulisí? Já mám přímo z jeviště! Zaznamenali jsme, že máte novou podlahu, ale máte
spád dozadu. Baronka nám ujížděla dozadu, museli jsme tam dávat ten klacek (baronka byla
postava, která byla téměř neustále na vozíčku, který jí byl vždy na scéně zaklíněn – pozn.red.).

9. Jak se těšíte před porotu?
No, jako vždycky.  Oni už ví, co to znamená.

10. Na škále 1-10, jak moc se těšíte na řízek?
Deset! 

Nejlepší okamžik hry pro diváky?

… ty drbny…
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Druhé představení
Ani jsme nenechali břišní svaly odpočinout od smíchu z prvního představení a hned jsme
vklouzli do představení druhého, které neslo název „Sedm žen na krku“. Ocitli jsme se ve
Francii, kde sledujeme úsek života malíře ve středním věku, Roberta. Robert si pronajmul byt
na dva měsíce od dvou žen, které odjely do Afriky. Co když se ale na bytě, který patří dvěma
ženám, najednou ocitne žen pět a ještě k tomu cizích? Dokáže si Robert se všemi poradit?

Zpětná vazba, aneb co řekla porota
Hodnocení představení Sedm žen na krku zahájila hosteska Katka, která uvítala porotu, členy
souboru a všechny zájemce o rozborové hodnocení. Následně přednesla básně našeho
nejmenovaného autora. Tentokrát se jednalo o verše zaměřené na postavu předsedy poroty
pana profesora Františka Laurina a Divadelní soubor Ledříček z Klášterce nad Orlicí.
Již tradičně se nejprve slova ujala tajemnice Hana Cihlová, která všechny přítomné přivítala u
přátelské diskuse s porotou. Následovalo představení poroty, přípitek a Dušanem vedený
zpěv, který je pro Sněhový Brněnec klasikou.
Výkopu se tentokrát zhostil Rudolf Felzmann, který začal prohlášením, že pouhé
teoretizování nemá smysl a komentáře poroty mají sloužit spíše jako inspirace. Funkcí tohoto
hodnocení je hledat problémy a vypichovat důležité aspekty. Zmínil, že z vlastní zkušenosti
zná, jaké to je, být na druhé straně stolu, poslouchat připomínky k inscenacím a brát si z toho
tipy pro drobné úpravy či přepracování. Představení mělo dobrý ohlas u publika, dočkalo se
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bezprostřední reakce lidí a diváci se cítili dobře. Volba titulu je pochopitelná a patří k tomu
lepšímu v tomto žánru. Hra vychází z tradice francouzské frašky, která má svá pravidla a
právě dodržování těchto pravidel by mohlo u publika vyvolat ještě větší nadšení. Publikum
má jistá očekávání a soubor je naplňuje. Vytýkána byla mluva a plynutí textu. Komedie je
založená na rafinovaných situacích, vrstvení neočekávaného. Doplněno je to dialogy a
sdělováním fakt. Problémem je, že fakta jsou sdělována nejvšednějším způsobem a působí
poněkud plytce. Panu Felzmannovi by se líbilo, kdyby herci zrychlili tempo a uvědomovali si,
že fyzická akce musí být podřízena tomu, co se má sdělit. Pan Felzmann tuto inscenaci
označil jako komedii několika dveří. Důležitou roli hraje, kdo vstoupí, samotný vstup musí
být jasný. Ostatní postavy na něj musí reagovat (buď je příchod překvapí nebo na něj vůbec
nereagují). Odchody musí být jednoznačné. Není kam utéct, skříň je jedinou možností. Hrané
akce by se měly zpřesnit, aby diváci byli více překvapeni. Události, odehrávající se na jevišti,
by měly postupovat ztřeštěněji. Upozornil na začátek, který podle něj nefrčel. To se zlepšilo s
příchodem dalších postav. Stejně tak důležité je pročistit tempo dialogů, nevynechávat fyzické
akce (např. stihnout zajít na balkón). V několika větách se zmínil o neočekávaném pádu
parohů a problémům s puškou. Ocenil, že soubor si s tím dokázal poradit. Doporučil, že
soubor by se měl více držet žánru, poupravit dialogy, aby plynuly rychleji, rychleji střídat
situace a nesnažit se odpovídat realisticky v dialogu, který nemá logiku. Ocenil jednu
konkrétní sekvenci, kde dialogy lítaly, jak měly. Na závěr poznamenal, že soubor vše udržel v
míře vkusu a celkově měl z představení dobrý pocit.
Paní Hejralová započala své hodnocení slovy ,,smích je nejvlastnějším projevem člověka".
Fraška je přesně stanovený žánr. Situace by měly vycházet z reálu, ale vystupovat až do pozic
hraničících s trapností. Ocenila, že klášterečtí nepodlehli podbízivosti. Představení ji
pobavilo. Líbilo se jí, že z míst, kde slábl temporytmus, se dokázali dostat zpět.
Pan profesor Laurin se věnoval tomu, co je to vlastně žánr. Že se jedná o úhel pohledu autora
na to, jakým způsobem píše a jaké jsou požadavky na jeho realizaci. Stejně jako pan
Felzmann reagoval na tempo a rytmus. Zmínil se, že je důležité, jak postavy působí v
situacích, jaká je jejich vnější a vnitřní aktivita (postava působí v klidu, ale srdce jí buší).
Frašky jsou podle něj trochu jako zlý sen, člověk si oddychne, ale v tomtéž okamžiku se
objeví další žena a problém se musí řešit nanovo. Divák nesmí odhadnout, co přijde. Ocenil
by, kdyby bylo představení hybnější, neklidnější a vzrušivější.
Pan Kolínský se již tradičně věnoval scénografii. Uznal, že kompozice byla výtvarně na
vysoké úrovni a celkově vytvářela opravdu hezký obraz. Několik poznámek se týkalo
rozehranosti jednotlivých panelů (skříň byla moc napěchovaná na vchodový portál a působilo
to zašmodrchaně). Výška jeviště je důležitá. Stůl působil jako velká bariéra, ztrácela se na tím
spousta věcí a diváci byli ochuzeni o některé detaily. Líbily se mu kostýmy, závěsy v ložnici a
vkusná stínohra. Není nutné vidět detaily scény, pracuje zde divákova představivost. Problém
viděl v kostýmu otce, který by se podle něj měl převlékat. Několika slovy se zmínil i o
zkušenosti a sehranosti souboru a zákonitostech frašky. Poznamenal, že je třeba zachovat
přesně určené formy odchodů a příchodů.
Reportáž zapsaly Nikola a Milada Pavlasovy.
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Rozhovor se souborem
Znovu se naše redaktorka vydala na výzvědy, tentokrát k režiséru Lubomíru Černochovi.

1. Jak moc jste byli nervózní?
No, dá se říct, že trošku jo, protože původně jsme měli přijet se dvěma alternacemi a nakonec
to dopadlo s původním obsazením, ale zase tak velká nervozita to nebyla.

2. Jak se vám líbilo naše publikum?
Perfektní, perfektní! Jak nám kdysi říkal pan profesor Laurin, je něco jiného hrát před
domácím publikem a před cizím, ale tady lidi zabírali. Je teda fakt, že se někdy smáli tam, kde
jsme to nečekali, ale to bylo fajn, výborný publikum!

3. Co se vám na představení nejvíc povedlo?
Jako celek.

(selfie se souborem – pozn.red.)

4. A co se naopak nepovedlo?

Nepovedly se parohy, které spadly, ty normálně nepadají.  Ale jinak si myslím, že nám nic
neuniklo.

5. Jak dlouho jste představení jako celek připravovali?
Vždycky začínáme zkoušet v září a premiéru máme v lednu. Takže ty čtyři, pět měsíců.

6. Kolikátá je toto repríza?
Šestá, sedmá? No asi sedmá repríza…

7. Co se vám na Sněhovém Brněnci zatím líbí nejvíc?
Je tady perfektní parta, perfektní její kolektiv souboru Eduarda Vojana. My jsme tu už popáté,
nebo pošesté a fakt je tady výborná nálada, perfektně se nám tady hraje.
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8. Nějaké perličky ze zákulisí? 
Akorát ta Jeny, jak měla ty krátký sukýnky, tak řekla „Hergot, tady je moc vysoký jeviště, to
mi bude vidět až do krku!“ 

9. Jak se těšíte před porotu?
No, tak jako my jsme si přišli zahrát před cizí publikum. Jako, já vím, že pan profesor Laurin
je znalec, že zná přesně, ví, o čem má mluvit, ale zas tak zlej není, my už jsme ho poznali,
takže my se těšíme na to, že nám řekne, co jsme udělali špatně a že nám řekne, čím bychom
měli příště pokračovat.

10. Na škále 1-10, jak moc se těšíte na řízek?
Tím, že jsme odjížděli od nás a vykládali jsme už ve čtyři a mezitím se tak nějak nic moc
nejedlo, tak už nám docela dost kručí v žaludku. 

Nejlepší okamžik hry pro diváky?

… ledříček…
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Generální partner Krajské přehlídky venkovských divadelních souborů
Sněhový Brněnec 2016

Textilní průmysl má v Brněnci hluboké kořeny.
Kupříkladu začátek výroby v současném textilním
závodě SILK AND PROGRESS se datuje od roku
1853. V průběhu 19. a 20. století se měnili majitelé i
struktura výroby.
Současná podoba společnosti se začala budovat v roce 1993. Dnešní široká škála nabídky
umožňuje zákazníkům získat inovativní řešení, které potřebují. Nejsme velká společnost, a
proto se můžeme věnovat konkrétním potřebám našich partnerů a soustředit se na detaily.
Naše firma je soukromou společností, která se zabývá malosériovou výrobou vysoce
náročných plošných textilií technologiemi tkaní a osnovního pletení. V průběhu posledních 20
let proběhla významná rekonstrukce výrobních prostor a téměř 100% byly obměněny i
výrobní technologie.
Tkalcovna a pletárna je vybavena nejmodernějšími stroji. Naše výrobky jsou vyráběny 24
hodin denně, 5 dní v týdnu na moderních výrobních zařízeních.
Běžný obyvatel brněneckého regionu si ve spojitosti s naší firmou vybaví nejspíše dekorační
závěsy nebo tkané záclony, tzv. voály, které zdobí nejednu (možná i tu vaši) domácnost. Na
webových stránkách firmy SILK AND PROGRESS se ale můžete přesvědčit o tom, že jde jen
o malou část nabízeného sortimentu.

www.silkandprogress.cz

Proč jste se rozhodli stát generálním partnerem přehlídky?
Naše společnost SILK & PROGRESS a její předchůdci působí v lokalitě Moravské Chrastové
již od roku 1853, jsme nejdéle působícím zaměstnavatelem v naší obci a cítíme se jako
nedílná součást Brněnce. Rádi podporujeme akce, které se tady u nás konají, a bylo nám ctí se
stát generálním partnerem přehlídky Sněhový Brněnec.

Co mají společného divadlo a Vaše firma?
Jedním slovem KULTURU. Přehlídka Sněhový Brněnec je kulturní akcí na poli divadelním,
SILK & PROGRESS je moderní výrobní společností s kulturním chováním, jak ke svým
kolegům a spolupracovníkům, tak ke všem svým obchodním partnerům.

Ing. Jana Moravcová, vedoucí marketingu
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Sponzoři Sněhového Brněnce 2016


















Obec Brněnec
Město Březová nad Svitavou
Barvy a laky Teluria, s. r. o.
Skrchov
Pivovar Černá Hora
EUROTEX – J. Pavelka Březová
nad Svitavou
Ubytování u Kostíků Moravská
Chrastová
Květiny J. Moravcová Březová nad
Svitavou
Vinné sklepy Zapletal Bílovice
QANTO Svitavy

Penam, a.s. Brněnec
ZOD Březová nad Svitavou
Obec Bělá nad Svitavou
Obec Rozhraní
Obec Chrastavec
Obec Lavičné
Drogerie MAMBO Moravská
Chrastová
 Restaurace Lidový dům Moravská
Chrastová
 QUO, reklamní agentura Brno
 JSDHO Brněnec

Mediální partneři Sněhového Brněnce 2016
 Svitavský deník
 Regionální noviny ESO
 5 + 2 dny Svitavy
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Postřehy odjinud
Skautky z Brněnce si prakticky každý rok najdou čas a navštíví minimálně jedno soutěžní
představení. Včera do Lidového domu dorazila skupinka starších skautek, říkají si Levandule.
Jaký mají názor na divadelní přehlídku Sněhový Brněnec a co si myslí o inscenaci
dobroučských ochotníků? To se dozvíte v tomto krátkém rozhovoru:

1. Co tady děláte? Jestli se nepletu, tak dnes máte mít družinovou schůzku.
Jsme kulturně založené, proto se jdeme podívat na divadlo.

2. Jak se vám líbilo provedení divadelní hry Zvonokosy?
Scéna: Závidíme hlavně ten záchod, ani na táborech nemíváme lepší. Líbil se nám také super
kočár paní hraběnky.
Herecké výkony: Nejvíce nás zaujala role starosty a „Rejži“.
Jiné postřehy: Hezké dobové kostýmy.

3. Co si vybavíte, když se řekne Sněhový Brněnec?
Sníh. Ale slyšely jsme, že je to podle zákusků (indiánci). A taky divadlo. Ale pokaždé jinak
originální.

4. Je něco, co vám na Sněhovém Brněnci chybí?
Uvítaly bychom větší přítomnost sněhových indiánků, když se "Sněháč" jmenuje podle nich.
Ale jinak nám nechybí nic. Možná nám trochu chybí vystoupení domácího souboru.

Vzkaz od skautek z Brněnce:
Jsme rády, že Sněháč je tak blízko a můžeme se inspirovat hereckými výkony. Občas se samy
pokoušíme vytvářet drobné tematické scénky na táborech nebo při jiných skautských
příležitostech. Inspirace totiž není nikdy dost.
Závěrem chceme všem hercům i organizátorům popřát "Zlomte vaz!"
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Statistika nuda je…?
Vážení čtenáři,
pokud jste na přehlídce poněkolikáté, jistě víte, že některé soubory tu nejsou ani zdaleka
nováčky. Redakce zapátrala v kronice a vytáhla šampiony celé přehlídky.

Celková statistika
Již proběhlo 12 ročníků Sněhového Brněnce. Během této doby se na jevišti Lidového domu v
Moravské Chrastové vystřídaly dvě desítky divadelních souborů nejen z Pardubického kraje.
A jak se těmto souborům dařilo?

Účasti souborů
Jak již bylo několikrát psáno, mnohé soubory na Sněhovém Brněnci nejsou nováčky.
Skutečnými „mazáky“ se ale staly soubory Eduarda Vojana Brněnec s šesti účastmi, o
jednu účast víc, tedy celkem sedmkrát nás navštívilo Městečko Trnávka a naprostým
„šampionem“ mezi soubory účinkujícími na Sněhovém Brněnci je „Jen Tak“ Chvaletice
s celkovým počtem deseti her.

Počty souborů
Rekordy v počtu účinkujících souborů drží hned tři po sobě jdoucí roky 2013, 2014 a 2015,
kdy se každý rok zúčastnilo 8 souborů (v roce 2015 dvě mimosoutěžní, v ostatních letech po
jednom mimosoutěžním).

Nominace na KDP
Nominace na Krakonošův divadelní podzim se každý rok dočká alespoň jeden divadelní
soubor. Rekordmany v těchto nominacích jsou soubory „Jen Tak“ Chvaletice a Eduarda
Vojana Brněnec, které byly nominovány každý třikrát, ihned za nimi se drží Městečko
Trnávka se dvěma nominacemi.

~ 14 ~

Fotodetaily Lidového domu
Přátelé, přinášíme Vám malý fotokvíz! Pro začátek volíme něco jednoduššího, ať vás hned od
hádání neodradíme. Poznáte, co je na těchto fotografiích? Správné odpovědi najdete na konci
strany.

Křížovka
(odpovědi najdete uvnitř časopisu  )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Příjmení porotkyně, která hodnotila vloni a letos tu není.
Který soubor byl na Sněhovém Brněnci celkem desetkrát a drží tak zatím rekord?
Křestní jméno režisérky DS Ledříček, Lužné.
Regionální noviny, které jsou mediálním partnerem Sněhového Brněnce.
Která postava měla údajně problém s mírným "spádem" jeviště?
Jiné jméno pro "Rejžu"?
Kdy mívá premiéru DS Ledříček? V _______.
Jméno generálního partnera? Silk and _______.

Výsledek tajenky: Víte, kdo z pořadatelů se stará o to, aby soubory a porota nehladověli? 

Odpovědi na fotosoutěž: Lustr a květinová výzdoba sálu.
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Tisk: chmeliksy@seznam.cz
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