
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milá čtenářko, milý čtenáři. 

Pravděpodobně je pátek nebo sobota 8. nebo 9. dubna, ty sedíš nebo stojíš 

někde v Lidovém domě, držíš v ruce tento zpravodaj a čteš si. Ať už jsi z 

blízka nebo z daleka, ať už jsi divák, divadelník, porotce nebo sponzor, jsi 

tady ze stejného důvodu jako mnoho jiných během „sněhového“ víkendu. 

Stejně jako všichni ostatní jsi tady za divadlem, pro divadlo a kvůli divadlu. 

Již dvanáct let tomu tak je. Přehlídka si již dvanáct let tady v Brněnci bydlí. 

A zabydlela se dobře. O tom svědčí její návštěvnost a vyhledávanost. Jsme 

na ni pyšní a chtěli bychom jí dopřát ještě většího pohodlí a rozletu. Proto 

jsme pro ni letos připravili několik novinek a doufáme, že se jí budou líbit. 

Pečujeme o ni s láskou, staráme se o to, aby jí bylo teplo a cítila se 

příjemně. Záleží nám na ní. 

Ale zpátky k tobě, čtenářko, čtenáři. Přichází tvoje chvíle: TY jsi ta 

přehlídka, o které mluvíme! Ty ji děláš a tvoříš tím, že jsi tady. To pro Tebe 

to všechno. Vítej na Sněhovém Brněnci, jsme moc rádi, že Tě tady máme. 

Bydli zde ty dvě noci tak, jak chceš, umíš nebo potřebuješ. 

 

 

  

Zpravodaj Sněhového Brněnce, krajské 

přehlídky venkovských divadelních 

souborů v Pardubickém kraji. 

Akce se koná pod záštitou Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje. 

 

Ročník: 1. Číslo: 2.  |  10. 4. 2016 

Neplač, neplač, neplač,  

čtenářko, čtenáři! 

Sněhový Brněnec sice končí, ale 

příští rok bude zas! Zbývá jen 

vyhlásit výsledky a prozradit, zda 

porota shledala některé z inscenací za 

hodné účasti na Krakonošově 

divadelním podzimu letos v říjnu. A 

pak už domů... 

Včera jsme prošli maratonem 

dlouhého dne, plného představení, ale 

zároveň plného smíchu, zábavy a 

kávy :-). Všechna čtyři představení 

byla odehrána podle časového 

harmonogramu, což organizátory 

vždycky těší, divácká odezva byla 

dobrá a naše publikum bylo 

obdivováno novými soubory. 

 

 

Máme divácký standard vysoko, a 

tak nás nové soubory vždy vrátí k 

pokornému a našeho diváka 

oslavnému poděkování. Je dobré 

nám připomínat, jak báječné 

publikum máme, protože opakování 

je matka moudrosti. 

 

Děkujeme Ti, diváku, za přízeň, 

navštěvuj dál divadlo nejen u nás, 

ale i jinde, a příští rok se na Tebe 

budeme opět těšit na XIV. ročníku 

Sněhového Brněnce. 

Kristýna Pavlasová 
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První představení 
Druhý den Sněhového Brněnce začal doslova pohádkově. Bezkamen Uherčice nás 

překvapily příjemnou, veselou pohádkou O spanilém princi, která vyprávěla příběh o 

proradném královském rádci, nevyspělém princi a chudém království. Královna, nešťastná 

z princova chování, se rozhodla, že se princ musí oženit, což se rádci, který se snažil 

království získat, nelíbilo, a tak na zásnuby pozval princeznu z Japonska a princeznu z Afriky 

od lidojedů s přesvědčením, že si ani jednu princ nevybere. Zachová se princ rozumně? 

Zachrání princezna Lidunka celé království? Najde nakonec čarodějnice Tupěna svoji 

kočičku?  

 

 

Zpětná vazba, aneb co řekla porota 
 

První rozborové hodnocení druhého dne zahájila hosteska Katka přednesem básně o 

Divadelním souboru Bezkamen z Uherčic, ve které byli mimo jiné zmíněni i pan profesor 

Laurin a pan Felzmann. Báseň vyvolala vlnu smíchu, a pan Felzmann dokonce požádal o 

opakování veršů.  

Tajemnice poroty paní Hana Cihlová uvítala soubor na posezení s porotou. Následovalo 

představení členů poroty. Paní Cihlová také zmínila, že soubor Bezkamen se Sněhového 

Brněnce účastnil poprvé. Již tradičně došlo na zpěv a přípitek.  

Jako první se slova ujal pan profesor Laurin, který vyjádřil radost z toho, že mají možnost 

poznat nový soubor. Zmínil, že úkolem poroty není známkovat a klasifikovat, či říkat, kdo má 

nebo nemá hrát divadlo, ale spíše si o divadle popovídat a položit otázky, na které si soubor 

může odpovědět. Sama porota se na tyto příjemné besídky vždy těší. Prozradil, že fungování 
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poroty stojí na tom, že jeden člen poroty se vždy na konkrétní představení připraví více a je 

mu pak věnován největší prostor hodnocení.  

Specifikem rozborového hodnocení Uherčic byla forma. Došlo spíše na otevřenou besídku, 

která neměla žádný výkop, každý z porotců se zaměřil na jednu oblast, ve které pozdvihl 

jednotlivé aspekty. 

Rudolf Felzmann ocenil, že hrají všichni. Podle něj se jedná o sympatický soubor, nejen 

protože mají spanilého prince. Ze souboru čiší upřímnost. Poukázal na to, že divadlo může 

děti kazit, ale Bezkamen žádné zkažení nezpůsobili. Nebyl to žádný Shakespeare. Představení 

vycházelo z textu, který nemá nějaké široké hodnoty. Pohádka je psána rutinním televizním 

způsobem, je postavená na nahodilých situacích. Zmínil zde postavy čarodějnic, které jsou 

většinou brány jako záporné postavy. V pohádce O spanilém princi ovšem jsou neutrální a 

vnášejí do děje dobrotu. Porotce dodal, že se setkáváme s hezkými motivy, které jsou sice 

dobře vymyšlené (náhrdelník), ale nedostatečně promyšlené. S tím ovšem soubor nic moc 

nenadělá. Je žádoucí, aby pohádka vyústila v nějaké ponaučení a v tomto případě měla nést 

poselství, že když nebudeme lhát a krást a budeme pracovat, budeme žít ve šťastném 

manželství. V několika větách se vyjádřil k charakterové proměně prince. Přál by si, aby v 

závěru více uvědomoval vážnost situace. Za pozitivní označil fakt, že výstupy obou nevěst 

mohou být pojaty jako rovina, ve které se herci snaží děti rozesmát za každou cenu, ale 

divadelní soubor Bezkamen tuto hranici nepřekročil a vše zůstalo ve vyvážené míře komiky a 

scény působiyi decentně. Podotknul, že se mu líbilo jak ohrožení lidožroutskou nevěstou, tak i 

japonská stylizace druhé princezny. Vytknul míchání moderních prvků do klasické pohádky. 

Potěšilo by ho, kdyby byl rádce ještě úlisnější. Bylo by pak mnohem překvapivější, že se pod 

vlivem náhrdelníku otevřeně přizná ke zlodějství. 

Paní Hejralová pochválila soubor za to, že si vybrali pohádku. Zmínila se, že má tento žánr 

ráda, protože je směřován k dětem. Ocenila zejména kultivovanost projevu a prohodila vtip o 

tom, že takový náhrdelník by si měli vzít politici. Podle Svatky Hejralové ze souboru čiší 

radost, což je jedna z nejzákladnějších potřeb v životě. Je znát, že soubor je na jevišti rád a 

herce divadlo baví. Připomněla, že kromě radosti a vášně pro divadlo, má se souborem 

společné to, že jsou na zdejší přehlídce letošními nováčky. Prozradila také, že se měla zhostit 

výkopu a byla lehce nervózní, a tak se porota nakonec rozhodla pro formu otevřené diskuse. 

Pan profesor Laurin vzpomínal na doby, kdy sám v pohádkách hrával. Bezkamen podle něj 

fóry, typické pro tento druh pohádek, udrželi v mezích. Vyzdvihl, že ač je soubor z malého 

městečka, má potenciál na to, aby mohl hrát krásné velké hry. Soubor je plný talentovaných 

lidí a každý z nich diváky upoutá už jen tím, že přijde na jeviště. Cítíme, že existuje, vnímáme 

energii, kterou směrem k publiku vysílají. Pan profesor se následně věnoval jednotlivým 

postavám. Zmínil se o první scéně, kde je divák překvapen, protože ví, že princi je 30, a na 

jevišti se objeví muž, hrající si na indiána. Lépe zpracována by měla být jeho proměna. 

Královna je podle pana profesora zajímavá, protože komunikuje a reaguje, nedochází jen k 

odříkávání vět. Ocenil, že herec, který ztvárňoval rádce, tuto figuru neparoduje a nekarikuje, 

ale naopak je pojat dospěle. Role učitelky plnila to, co měla. Ač je to malá role, divák si ji 

pamatuje. Černoši, kteří zde byli jako ryze fraškovité postavy, byli přesně vystiženi, na jevišti 

působili sytě a půvabně, což bylo velmi účinné. Z princezny čišela jednoduchost, půvab a 
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čistota. Čarodějnice jsou ve hře na hranici grotesknosti. Jsou charakterizované svojí energií, 

mluvou a kostýmy. Stejně jako černoši jsou divadelně syté. Všechny postavy přesně sloužili 

smyslu celého představení. Na závěr poznamenal, že porota je velmi ráda, že se setkali se 

souborem, který je plný zajímavých osobností, které to dokážou dostat na jeviště. Chtěl by je 

vidět v textech pro dospělé, protože na to mají. 

Pan Kolínský soubor označil za příjemně okouzlující. Začal tím, že scénografie je halení 

režisérových myšlenek do pestrobarevného hávu. Soubor Bezkamen myslel na všechno, 

kromě vizuální stránky se zaměřili i na hudbu a tanec. Konkrétně se zmínil o půvabné písni 

rádce, která sloužila jako vtipně zpracovaná mezihra. Pan Kolínský dodal, že ač se pohádky 

často hrají jen s paravánem a pár kulisami, všechno působilo kultivovaně a kulisy ladily ke 

kostýmům, což vytvářeno hezký scénický obraz. Vytknul pouze kostým učitelky, která byla v 

civilu a nepůsobila dostatečně pohádkově. Navázal na své kolegy v porotě a také se zmínil o 

přerodu infantilního pubertálně působícího prince ve vyspělého muže.  Dodal, že proměna 

prince by mohla být propojena s náhrdelníkem. Líbilo by se mu, kdyby se princ na konci 

zbavil montérek a raději měl princovský kostým. Vypadal by tak stejně jako na začátku, ale 

rozdíl by byl, že v závěru by byl vyspělý. Ocenil, že si soubor hraje s textem a přidává si do 

děje své věci. Například „Tak já si jdu pro montérky“ ho naprosto odbouralo. Na závěr se 

zmínil i o děkovačce, která byla doplněna hudbou. 

Reportáž zapsaly Nikola a Milada Pavlasovy. 

 

 

 

Rozhovor se souborem 

Naše redaktorka Domča Dufková vyzpovídala další z řady režisérů na Sněhovém Brněnci – 

Radku Schardovou. 

 

1. Jak moc jste byli nervózní? 

Ze začátku to nevypadalo, ale pak se ta nervozita dostavila. Nevím, kvůli čemu, ale hrajeme tu 

pohádku, myslím, po čtvrté a někteří tady jsou před porotou poprvé, takže nervozita 

zapracovala.  
 

2. Jak se vám líbilo naše publikum? 

Úžasný! Protože děti jsou úžasný! A nejvíc milujeme, když reagují na dotazy, odpovídají, 

napovídají nám, perfektní! Dětští diváci jsou nejlepší. 
 

3. Co se vám na představení nejvíc povedlo? 

Hodit kočku na pódium!  A hlavně se nám dneska povedlo sehnat jiné auto, které by dovezlo 

kulisy. Protože jsme zůstali stát sedm kilometrů za vesnicí s nepojízdným autem, ve kterém 

byli kulisy.    
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4. A co se naopak nepovedlo? 

Každé představení je jiné, takže nemůžu říct, že se něco nepovedlo. Děláme to tak nejlépe, jak 

to umíme. 
 

5. Jak dlouho jste představení jako celek připravovali? 

Myslím, že tak tři měsíce před premiérou, ale mezi zkouškami máme velké prodlevy, jedna 

zkouška na představení. 
 

6. Kolikátá je toto repríza? 

Čtvrtá, nebo pátá. 
 

7. Co se vám na Sněhovém Brněnci zatím líbí nejvíc? 

No sál je úžasný, prostory jsou úžasný a nejvíc se nám líbí 

divadelní šatna!  Takovou my nemáme.  
 

8. Nějaké perličky ze zákulisí?  

No, dneska to auto a královně se rozpadla koruna. 
 

9. Jak se těšíte před porotu? 

Jsme zvědaví. Opravdu jsme zvědaví na pohádku a protože ty porotce už známe a víme, jak 

mluví, tak se hodně těšíme, co bude.   
 

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

Deset. 

 

Nejlepší okamžik hry pro diváky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(selfie se souborem – pozn.red.) 

… Tupěna… 
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Druhé představení 
Po pohádce přišla na scénu další komedie nesoucí název „Darmošlapky aneb repete, hoši!“, 

se kterou přijel ochotnický spolek J. K. Tyla ze Sezemic. Zavála nás do malé vesničky 

v Itálii, kde poklidně živoří majitel statku se svými třemi přáteli. Mladý básník, starší statný 

mládenec a starý farář se pravidelně scházejí nad lahví mešního vína a povídají si. Tuto idylku 

naruší až příjezd dvou starších dam – sestřiček majitele statku, které se rozhodly, že ho ožení 

za jeho neteř, aby majetek zůstal v rodině. Mladá slečna Loreta se ale zamiluje do mladého 

básníka, a tak se situace značně zkomplikuje. Najde si láska cestu do všech srdcí, nebo bude 

potlačena a neopětována? 

 

 

Zpětná vazba, aneb co řekla porota 

Hosteska Marcelka začala čtvrté rozborové hodnocení básničkami, vytvořenými pro pana 

Kolínského a  Kroužek divadelních ochotníků J. K. Tyla ze Sezemic. Tajemnice poroty Hana 

Cihlová všechny uvítala na neformálním posezení s porotou a vyzdvihla, že se besídky 

účastní i členové jiných souborů. Zejména početná byla fialová skupina ochotníků z Uherčic. 

Její řeč byla zakončena tradiční písní a přípitkem. Pan profesor Laurin začal upozorněním, že 

pokud někdo přišel, aby si poslechnul zdrcující rozbor, tak se nedočká. Posezení s porotu jsou 

tu za účelem příjemné rozpravy. Porotci chtějí reflektovat to, co viděli, a chtějí se dobrat k 

radám a inspiracím, které může být pro soubor prospěšné.  

Pomyslného výkopu se tentokrát ujal pan profesor. Nejprve se věnoval panu Zdeňku 

Hovorkovi, což je autor představení Darmošlapky aneb repete, hoši. Hovorkovy hry jsou 

pokusem o návrat hraných prvků komedie dell'arte - komedie masek, která stojí na 

improvizaci, lidovém jazyce a kde jsou přesně dané charakteristiky postav. A právě zde 

začíná divadelní reformace, která ne jeviště přivádí více realistické postavy. Ve hře se to 

projevuje v různé míře. Některé motivace a vztahy jsou nečitelné, a tím autor zadělal na 

problém, který lze inscenaci vyčíst. Příběh je obrazem spokojených a šťastných lidí, jejichž 
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poklid je narušen vpádem žen, které se rozhodnout v italském městečku zavést jiný styl život, 

a soubor ze Sezemic inscenaci podávali tak, jako kdyby šlo o hru ze současného života. 

Nepoložili si otázku, v čem je radostnost komedie.  Součástí komedie je chuť do života, 

vitalita, tempo rytmus a komediální aktivita. Představení působilo spíše dojmem, že příběh 

krčí zvolna a bez jasné motivace. Chuť do života si sedá do plynulé volné roviny , jako 

kdybychom nešli v duchu komedie, ale spíše realistické hry, kde bychom chtěli sledovat 

logiku. V rovnoměrnosti postavení představení se nepřesně orientujeme v tom, kdy začaly 

jednotlivé vztahy. Zmínil se o tom, jak je důležitá plynulost dialogu a temporytmus. Repliky 

by se měly hrát komediálně. Pan profesor si pokládal otázku, jak tyhle věci probíhají ve 

skutečném životě. Člověk vnímá půvabné dámské obsazení, ale postavy ztrácí to, co ke 

komedii patří. Radostnost a chutnost žen se nedaří přenést na jeviště a ony pak působí jako 

sbor hádavých paní, které pouze narušují poklid. To podstatné se zploští a divákovi je upřena  

možnost prožít to, co člověk čte mezi řádky. Pan profesor vypíchnul zobrazení básníka. To, že 

texty nejsou příliš básnické a jedná se spíše o rýmování, což je spíše věcí předlohy než 

souboru. Co ovšem v intencích souboru bylo, bylo trhání textu na cucky, jako by se jednalo o 

prózu. Básník působí dojmem, že do města nezapadá a zdá se, že sem odkudsi zabloudil. Na 

závěr dodává, že je škoda, že to, co by mělo končit voňavě krásnou svatbou, dostává říz spíše 

jako kyselé víno. 

Svatava Hejralová sice nikdy předtím neporotovala, ale amatérskému divadlu se věnuje již 

přes 40 let. Upozornila Sezemické, že její zpětná vazba je spíše osobní reflexí. Italské 

komedie srší vtipem a temperamentem a zdálo se jí, že herci cestou ze šatny na jeviště tyto 

vlastnosti ztratily. Představitelé musí do svých postav vkládat něco svého, tím v nich 

probouzejí živočišnost. Amatérské divadlo je o setkávání. Na závěr poznamenala, že za jejich 

představením musí být řádka hodin práce. 

Pan Felzmann začal své hodnocení slovy ,,Nedělali jste to zbytečně". Kdykoli se udělá 

představení, přináší to radost jak publiku, tak i samotnému souboru. Porota ukazuje cestu, 

jakým směrem se vydat dál a na co si dát pozor při tvorbě nového titulu. Pan Felzmann 

podotknul, že poctivou prací došlo k omylu. Vše řečené musí mít jeden jediný větný obraz. 

Pokud je to jinak, divák se v tom utopí. Herci každé slovo zdůrazňovali, až se dostali do 

zpomaleného rytmu. Hra by se dala hrát nepoměrně rychleji. Celý hra v divákovi vytvářela 

pocit psychologického dramatu, protože všechno znělo důležitě a přitom se nedozvěděl to 

nejdůležitější. Publikum si všechna spojení musela těžce domýšlet. Považoval by za vhodné, 

kdyby soubor potlumil přepečlivost sdělení. Doporučoval by zdůraznit, kdo je proti komu, 

případně s kým a pokus si více se přiblížit lehké komedii. 

Specifikem amatérského divadla je, že každá repríza je vlastně premiérou, protože mezi 

jednotlivými představeními se provádí řada změn. Scénografie má obrovskou moc, pokud 

spolu jednotlivé složky fungují. Pan Kolínský se rád se dívá, když se kulisy staví a bourají. 

Jeviště se proměňuje a  během chvilky má úplně jinou atmosféru. Byl překvapen krásnou 

strukturou a charakterem kulis. Díky tomu, že hra působí realističtěji, než by měla, se hravost 

v detailech rozplývá a vytrácí. V několika momentech hra začala být zábavná a stačily k tomu 

minimální prostředky. Svět jeviště by byl aktivnější, kdyby se lehce omezilo množství kulis. 

Kostýmy jsou stylizované, charakterizují postavy, dá se s nimi krásně hrát a zapadají do 
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atmosféry, kterou vytvářejí kulisy. Básník by měl působit více jako bohém, než jako lázeňský 

švihák. 

Reportáž zapsaly Nikola a Milada Pavlasovy. 

 

Rozhovor se souborem 

 

Jak u každého předchozího představení, i tentokrát si režisérka hry, paní Jana Doskočilová, 

nechala vyzpovídat a odpověděla na deset otázek. 

 

1. Jak moc jste byli nervózní? 

No, tak určitě byli nervózní, protože jsme zvyklí hrát u nás a tam nás lidi znají a ono je to 

něco jiného hrát před cizími, než když to hraje před lidmi, kteří bydlí ve stejném městečku. 

Tak trochu nervózní byli, ale nakonec to z nich tak padávalo, během hraní určitě.    
 

2. Jak se vám líbilo naše publikum? 

No, u nás reagují víc na některé vtipy, ale ono je to asi tím, že jsou to jejich známí, kteří to 

hrají, takže ono to je u ochotníků jasný, že? Když vidím souseda, který tam hraje, tak na to víc 

reagují. Ale jinak je samozřejmě… Klidné, tiché, příjemné. 
 

3. Co se vám na představení nejvíc povedlo? 

Myslím, že se jim povedlo celkově vystihnout tu atmosféru 

Italské vesničky.  

  

4. A co se naopak nepovedlo? 

Dvakrát se tam překecli.  Což bylo asi tou nervozitou, ale naštěstí tu hru mají tak zažitou,že 

se z toho vylhali.   
 

5. Jak dlouho jste představení jako celek připravovali? 

Připravovali jsme ho rok, ale narychlo, protože náš spolek měl výročí a my chtěli, aby se 

k tomu výročí něco uvedlo, takže to bylo rychlé. 

  

6. Kolikátá je toto repríza? 

Tak to teď možná neřeknu úplně přesně, ale tak sedmá…  

   

7. Co se vám na Sněhovém Brněnci zatím líbí nejvíc?  

Nejvíc se nám líbí ta krásná atmosféra toho divadýlka, je tu výborná akustika. U nás máme 

moderní veliký sál v radnici s ohromným jeviště, ale jsme tam bez portů vedle. Tady dokáží 

hrát klidně, aniž by měli ty mikrofony – porty, takže to se nám tady líbí úžasně. Ale taky to 

máte moc hezky zorganizované, jedno za druhým. 

(selfie se so
u
b
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8. Nějaké perličky ze zákulisí?  

No, odrovnali se tam smíchy, protože tam přeřekli jméno. Jinak v zákulisí byli nervózní, takže 

se mi ani nezdálo, že by tam bylo něco extra zvláštního. Akorát si musel kostelník lepit paty, 

protože ho dřely boty.  
 

9. Jak se těšíte před porotu? 

My jsme ještě nikdy před žádnou nebyli, přestože jsme hráli představení „Paní Piperová 

zasahuje“ v Pardubicích na festivalu smíchu, ale tam nás nikdo nehodnotil, tam odměňují jen 

potleskem nebo vyprodaným sálem, ale aby nás někdo přímo hodnotil, to jsme ještě nezažili, 

takže těžko říct, jestli se těšíme, nebo bojíme.  
 

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

Myslím, že se všichni těší desítkou. Měli jsme to zrovna ve zvláštním čase od půl jedné, takže 

nebyl čas se najíst, protože se připravovalo jeviště a teď už je přeci jen později, takže myslím, 

že se opravdu všichni těší na desítku.    
 

Nejlepší okamžik hry pro diváky? 

 

 

 

 

 

Třetí představení 
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S odbitím páté hodiny večerní se na jeviště dostal ochotnický spolek z Kouřimi 

s představením „…Dokud Vás smrt nerozdělí!“ Divadlo barvitě popisovalo, jak manželský 

pár popisuje vtipně jejich vztah od seznámení, až k očekávané smrti obou dvou. 

 

Zpětná vazba, aneb co řekla porota 

Hodnocení inscenace MDK Kouřim … dokud vás smrt nerozdělí! se rozběhlo obvyklým 

sledem básniček, představování a upřesnění, o jaký typ hodnocení že to u naší poroty jde. 

Výkopu se ujal Rudolf Felzmann, v úvodu poznamenal drobnou připomínku k uvádění jména 

autora a úprav textu, ale hned potom analyzoval dvě základní možnosti přístupu k tématu hry. 

Ocenil, že soubor nevyužil jen první, jasně se nabízející možnosti hrát o rozpadu manželství, 

ale přidat nadstavbou téma zajímavější a inscenaci obohacující, totiž narušení vztahu dvou lidí 

vlivem dvou kšeftmanů, kteří i v situaci intimní a pro vztah navýsost důležitou, promění v 

souboj o prestiž a peníze. Pan Felzmann podotkl, že ukázat manipulaci vedoucí až ke smrti je 

na této inscenaci cenné. To vše bylo výsledkem vědomé práce s tématem, herci i jednotlivými 

motivy, představení je přesné, výrazové prostředky dobře promyšlené a funkční. Vyjádřil se 

také k jedné konkrétní situaci, při níž se temporytmus představení lehce zastaví, a divák čeká, 

jak se postavy dostanou tam, odkud vylézali, totiž do rakve. Nabídl k přemýšlení, zda 

nedodělat a nevyužít tohoto bodu k výraznější kulminaci děje. 

Chvály nešetřil při komentářích hereckých výkonů, vedlejší role získaly obdiv za dokonalé 

naplnění  svého úkolu a hlavní role za dodržení vysoké úrovně a přesnosti po celou doby 

představení. Měl dvě drobné výhrady - k jevištní mluvě hlavní mužské postavy a méně 

zřetelnému motivování jednání postavy právničky. Velmi cenné nebylo jen okomentování 

problematických bodů, ale zejména praktické rady, jak to odmluvit, aby to bylo slyšet. 

Velmi kladně se rovněž vyjádřil k práci s detailem, jak v rovině režijní, scénografické, tak i 

herecké. 

Svatka Hejralová, nezapomněla svůj výstup uvést relativizováním své kompetentnosti účasti v 

porotě, na což hned zareagoval František Laurin utvrzením, že její obavy jsou zcela liché. 

Její připravené komentáře k herecké stránce představení vyčerpal její kolega Felzmann, takže 

jen potvrdila vše, co již bylo řečeno, a velmi poděkovala za představení a ocenila přínos práce 

Martina Drahovzala, režiséra představení a zároveň principála tohoto seskupení herců. 

František Laurin souhlasil se vším, co zaznělo, připojil se jen drobnými detaily. Přiznal s k 

příjemnému překvapení způsobenému tímto představením, protože soubory mladých herců 

vedených Martinem Drahovzalem viděl, líbily se mu, ale o to víc s radostí přihlížel inscenaci 

hrané zralými herci zralým hereckým projevem a pevným režijním vedením. Ocenil přínos 

práce již zmíněného Martina Drahovzala, který byl tímto velmi dojat a své dojetí otevřeně a 

mužně sdělil před plénem. 

Pan profesor vyzdvihl vynikající úroveň hereckých výkonů, zejména souhry herců, kteří se 

dostali na vrchol divadelního umění, totiž zahráli konverzační komedii slovním jednáním. 
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Slovním jednáním je to, že herec během toho, co mluví, vnímá partnera, a reakce přeblikává z 

jednoho na druhého rychle a přirozeně, téměř na telepatické úrovni. Což se často nevidí ani u 

profesionálů. 

Petr Kolínský chválil vynikající scénografii, produkt společného úsilí, což vyústilo k 

přirozenému zacházení s rekvizitami a mobiliářem, které díky tomu „šlo samo a herec se 

nemusel vpasovat do myšlení režiséra“. Slova, která použil („scéna se vrší, je náznaková, 

objekty jsou využívány hravě, živě, tvoří prostředí, symbolické asociace“) dávají znát, že 

jsme viděli „úžasný scénografický dílo“. Porotce definoval vrchol scénografické práce = když 

se prostor divadelní (běžný) přehoupne do prostoru inscenačního (tzn. že každý jednotlivý 

prvek scény už je sám o sobě vyjádřením inscenačního principu) (pozn. red.: Kdo chce ještě 

jednodušeji – prostě ta skříň nebo židle nebo rekvizita hraje už sama o sobě.) A to jsme měli 

možnost vidět v tomto představení. 

Ve slově, které vždy zástupci hrajícího souboru mají po skončení slov poroty, Martin 

Drahovzal vlastně potvrdil to, co porota vždy v úvodu sděluje. To, že jejich slova jsou 

erudovaná, užitečná, ale hlavně energii a chuť do další práce dodávající. 

Reportáž sepsaly Kristýna a Milada Pavlasovy.  

 

Rozhovor se souborem 

Tentokrát se s námi o nějaké informace ze zákulisí podělil režisér z Kouřimského souboru – 

Martin Drahovzal. 

1. Jak moc jste byli nervózní? 

Jako psi.   

 

2. Jak se vám líbilo naše publikum? 

Bylo úžasný! Bavilo se už od prvních věty, víceméně od prvních gest, šlo s námi, reagovalo, 

hlavně smíchem a reakcemi nám všem pomáhalo na jevišti hrát tak, abychom my mohli 

adekvátně bavit je.  

 

3. Co se vám na představení nejvíc povedlo? 

Doufám, že to představení.  Nemůžu nic konkrétně vypíchnout, ale oceňuji improvizaci, když 

třeba spadne kulisa a kolegové herci jsou schopní zareagovat ještě tak, že jsou vtipní a divák 

se baví, protože rozumí situaci, která nastala a která byla nějak potřeba řešit. 

 

4. A co se naopak nepovedlo? 

Teď si nevzpomínám, ale určitě by se něco našlo. V tuhle chvíli si nic neuvědomuju. 

 

5. Jak dlouho jste představení jako celek připravovali? 
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To je taková složitější otázka, ale víceméně se na něm pracuje nějak rok, už jsme ho hráli, 

vlastně jsme si ho i přenesli do Kouřimi, předělali už z dřívějška. Hrajeme ho vlastně od 

loňska na stálo a řeknu, že práce na něm, včetně aktivního hraní, je cirka roční. 

 

6. Kolikátá je toto repríza? 

My jsme to vlastně začali hrát a ještě jsme to neměli ani ujasněné, pod jakou hlavičkou to 

vlastně hrajeme, takže řekněme, že jsme to hráli asi čtyřikrát, pětkrát. 

 

7. Co se vám na Sněhovém Brněnci zatím líbí nejvíc? 

Je tady úžasné publikum, úžasní lidé kolem organizace, je tady skvělá atmosféra přehlídky, 

kam člověk takhle poprvé přijede a je rád, že si tu může zahrát. Rádi bychom se sem zase 

vrátili. 

 

8. Nějaké perličky ze zákulisí?  

Já jsem neměl čas sledovat perličky, připravoval jsem 

představení. 

 

9. Jak se těšíte před porotu? 

No tak, jako vždycky – porota najde všechny chyby, vytkne, kde jsou nedostatky, doufám, že 

alespoň v něčem nás porota pochválí. Porotce znám, vím, co od nich můžu čekat, na druhé 

straně, od každého lze čekat ledacos jiného… Vždycky jsou všichni nervózní, když mají jít 

před porotu. I my.   

 

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

Já mám hlad jako herec, takže si to vypočítejte.   

 

Nejlepší okamžik hry pro diváky? 
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Čtvrté představení 
Sobotní zakončení a tedy i poslední divadlo celé přehlídky si připravil ochotnický spolek 

z Králíků. Pobavili nás komedií „Řeči“, kde jsme se dostali přímo do oslav výročí 

manželského páru. A jelikož se žádná správná oslava nekoná ve dvou, pozvou si na návštěvu 

přátelé. Záhadné výstřely, prostřelené ucho, nezvěstná manželka… To se přeci dá zachránit 

jedině výměnou identity. Hlavně, ať se nikdo nedostane „do řeči“. 

 

 

Zpětná vazba, aneb co řekla porota 

Poslední rozborové hodnocení zahájila hosteska Marcela chvilkou poezie.  Následně se jako 

vždy ujala slova tajemnice poroty Hana Cihlová, která všechny přivítala na rozpravě o 

představení a představila členy poroty. 

Pan profesor již tradičně upozornil, že jsou v divadelní společnosti rádi, cítí se v ní dobře a 

nejsou zde jako sbor starších a moudrých. Hraná inscenace je jednou z autorových méně 

neznámých. Žánr není zcela čitelný. Jedná se o frašku, ale nachází se tam i detektivní 

zápletka. Je klíčové, aby si inscenátor uvědomil, jak chce hru vlastně pojmout. Žánry mají své 

zákonitost a volba vyžaduje určité prostředky. Hra je z hlediska režie neobyčejně obtížná. 

Inscenátor se setkává s tím, že na jeviště jsou přiváděny páry, každý z nich něco ví, nechce to 

sdělit ostatním a situace narůstají. Žádoucí by bylo zpřehlednit, kdo co zatajuje a kdo si co 

myslí. Od tohoto se odvíjí růst a gradace situací v komediálním žánru. Nebylo úplně znát, že 

herci přesně věděli, o čem hrají. Příběh je každému jasný, ale stejně tak je důležité vědět, proč 
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se v dané situace postava zachovala zrovna tímto způsobem. Inscenace by vyžadovala režijně 

a herecky přehlednější situace. Pokud je hra pojata jako fraška, měla by mít až zběsilý 

temporytmus a na publikum by měl sálat temperament. Situace by se měly vršit a být 

dováděny až do krajních mezí. Pan profesor vnímal představení, jako příliš uměřené, střízlivé 

a takříkajíc v jedné rovině. Na druhou stranu vyzdvihnul, že nedošlo k žádné trivialitě. 

Upozorňuje, že, divák si mohl připadat, jakby se díval srze sklo, protože vzdálenost herců od 

diváka se zdála větší, než ve skutečnosti byla. Zmínil se o několika scénách, kde postavy 

jakoby tolik nevzrušovalo to, co se vlastně děje. Okamžik, který by měl být třešničkou, pak 

působil jako jeden z mnoha ve hře. Poradil by lépe vyjádřit základní půdorysy vztahů. Za 

závěr ocenil, že mají v souboru zajímavé typy, je znát, že režisér se souborem dlouhodobě 

pracuje a upozornil na to, že si ochotníci z Králíků vybrali nesnadný text.  

Paní Hejralová se zmínila, že studiu textů musela věnovat několik dní, a i tak se nevyznala v 

textu tak, jak by chtěla. Při četbě totiž není jasné, kolik je tam vlastně linií. Je to o vztazích 

nebo je to detektivka? Z jejího hlediska je hra o tom, co by tomu řekli lidi. Nakonec soubor 

povzbuzuje, aby to nevzdávali. 

Pan Felzmann oceňuje, že jsou Králičtí schopni dát dohromady dva soubory. Stejně jako paní 

Hejralová poznamenal, že je nečitelné, o čem chtěl Simon ve hře mluvit. Pan Felzmann se 

domnívá, že se chtěl věnovat i kritice společnosti - lidé navenek předstírají něco jiného. 

Problémem v textu je, že je příliš roztříštěný,hodně se mluví a málo se děje. Podobě je to s 

množstvím postav na jevišti, protože není jednoduché zvolit, jak do prostor správně rozptýlit 

(postava se nemůže otočit zády k publiku, ale zároveň nemůže mluvit ke dveřím). V zadním 

plánu jevišti musí herec přidat na hlase a artikulaci. Vyčítá, že v jedné chvíli se je šepot 

odehrává v zadní části jeviště. Problematickým jevem je též monolog, který je těsně před 

koncem. Důležité je si uvědomit, že divák má za sebou dvě hodiny soustředění a tento 

monolog neobsahuje žádné komické akce, herec je utopen ve vyprávění. Tímto monologem 

by to mělo vyvrcholit. Prvky detektivky způsobily, že divák čeká na vysvětlení toho, co se 

vlastně odehrálo, k čemuž ale nedochází. 

Pan Kolínský na počátku svého hodnocení upozorňuje, že dveřové komedie jsou složité. 

Ideální by bylo, kdyby terén mohl být vyšší, ale i takto se divák na pódiu celkem snadno 

orientuje. Porotce zmínil, že má zkušenosti s technickými a finančními možnostmi 

amatérského divadla, ví, že vyřešit tento problém je tedy velice těžké. Rekvizity jsou v 

inscenaci nutné, nic se nesmí vynechat, protože z realistických rekvizit vycházejí komediální 

situace. Poradil by lépe výtvarně zpracovat dveře, aby nebyly pouze funkční. Kostýmy vkusně 

charakterizují postavy. 

Reportáž sepsaly Nikola a Milada Pavlasovy.  
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Rozhovor se souborem 

Pro Sněženku jako poslední promluvil režisér Divadelního Souboru Tyl z Králíků – Zdeněk 

Němeček. 

1. Jak moc jste byli nervózní? 

Ani moc né. 
 

2. Jak se vám líbilo naše publikum? 

Moc. Jako vždycky. Nejsme tu noví. 

 

3. Co se vám na představení nejvíc povedlo? 

Těžko říct no. Myslím, že jsme odvedli docela dobrý kousek. 
 

4. A co se naopak nepovedlo? 

No tak pár takových výkyvů tam bylo, ale myslím, že se z toho docela dostali no. 
 

5. Jak dlouho jste představení jako celek připravovali? 

Strašně dlouho, protože byly hrozné zdravotní problémy několika herců, takže vlastně 

v podstatě toto divadlo bylo zkoušeno dva roky. To ale bylo kvůli těm zdravotním důvodům. 
 

6. Kolikátá je toto repríza? 

Pátá. 
 

7. Co se vám na Sněhovém Brněnci zatím líbí nejvíc? 

Mně se tady líbilo vždycky a nemůžu říct, co se mi líbilo nejvíc. My sem strašně rádi jezdíme. 
 

8. Nějaké perličky ze zákulisí?  

Zatím jsem nic nepocítil, hovořil jsem tady se spoustou herců z tohohle divadla, vždycky se na 

nás těší, protože kraječáci tady byli vždycky vítaní. 
 

9. Jak se těšíte před porotu? 

Normálně.   
 

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

Zdeněk: Dvě.  ||| Domča: Desítka je nejlepší… ||| Zdeněk: Tak to za mě devět! (smích)  

 
 

Nejlepší okamžik hry pro diváky? 

  

(selfie se souborem – pozn.red.) 

…když se spálil… 
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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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Rozhovory 
Aby těch rozhovorů nebylo málo, do posledního čísla naši redaktoři Domča a Adam 

vyzpovídali rovnou celou porotu i s Haničkou Cihlovou.  

 

Rozhovor s odbornou porotou 

I přes velice naplněný harmonogram si na nás porota našla pár minutek a popovídala si s námi 

o čtyřech zajímavých tématech. Odpovídali František Laurin (F.L.), Petr Kolinský (P.K.), 

Svatava Hejralová (S.H.) a Rudolf Felzmann (R.F.), poslední větu doplnila Hanka Cihlová 

(H.C.). 

 

1. Jak na vás působí atmosféra Sněhového Brněnce? 

P.K.: Jéje! Ono je to čím dál lepší! 

S.H.: Pro mě je to úžasný! Úžasně! Z mého hlediska je to nejkrásnější krajská přehlídka, 

kterou má Krakonošův divadelní podzim. Při vší úctě ke všem organizátorům, všude mají 

trošku jiné podmínky, ale tady se já osobně cítím opravdu jako doma. 

R.F.: Já osobně bych zdůraznil to „Jé, je nejlepší!“(smích poroty) Další otázku… 

P.K.: Ještě František? 

F.L.: Já jsem taky za to „Jéje!“ To bylo kolektivní. (smích) 

 

2. Jak jste se sžili jako kolektiv poroty? 

F.L.: My už se dlouho známe, takže my už jsme v podstatě sžití a nemuseli jsme se sbližovat 

tady. 

R.F.: My jsme se na sebe vzájemně těšili. A vyšlo nám to. 

P.K.: Jo, jo. (úsměv) 

S.H.: Já jsem měla strašnou trému, možná horší než na divadle. Pro mě je to úžasná chvíle, 

úžasné tři dny, protože je to něco jiného sledovat na semináři a něco jiného vidět, z čeho to 

vzniká. 

 

3. Jak se cítíte coby vzory ochotnických herců? 

F.L.: Já určitě dobře, protože jsem mezi svými a oni mě poznali. (smích poroty) 

R.F.: Já se mezi nimi cítím dobře, ale nepovažuji se za vzor. (úsměv) 

P.K.: Já se cítím jako ryba ve vodě, protože já se od nich inspiruji, ne že bych měl být pro ně 

vzorem. Inspiruji se hlavně jejich nasazením. 
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S.H.: Já bych jen dodala, že jsem ochotník jako takový, se vším, co to obnáší. Jak plusy, tak 

mínusy, ale v životě převažují ochotnické plusy. (úsměv) 

 

4. Nějaké perličky ze zákulisí Sněhového Brněnce z pohledu poroty? 

S.H.: My nevynášíme! (smích) 

P.K.: Perličky jsou na dně, schovány. (úsměv) 

H.C.: Oni jsou perly sami, takže oni nemohou žádnou perlu sdělit. (smích poroty) 

 

Rozhovor s Hanou Cihlovou 

 

Tajemnice poroty, která je zde již od samého začátku trvání Sněhového Brněnce. Každoročně 

- letos již po třinácté - za námi dojíždí příjemná a milá Hana Cihlová, aby podpořila Sněhový 

Brněnec. Stačilo patnáct minut přátelské a povznášející konverzace s Haničkou, abychom se 

dozvěděli to nejdůležitější a ještě víc. Jak to probíhalo? 

 

1. V čem spočívá práce tajemnice? 

Hlídám harmonogram, starám se o pohodlí poroty a, dá se říct, jsem jejich mluvčí a pravá 

ruka. 

 

2. Co vás táhne k nám na přehlídku a co se vám zde nejvíce líbí? 

Táhne mě k vám krásné prostředí a líbí se mi přátelská atmosféra, která zde panuje a je 

vlastně kořením života, která se, hlavně v dnešní době, velice cení. 

 

3. Na přehlídku jezdíte po celou dobu trvání, že? Jaké máte pocity co se Sněhového 

Brněnce a divadel týče? 

Ano. Ta přehlídka je pro mě výjimečná a díky ní se divadlu věnuji tak, jak se mu věnuji teď. 

Jako divák jsem se divadlu věnovala i dříve, ale ne tak hojně. 

 

4. Chystáte se přijet na přehlídku i příští rok? 

Jak jsem řekla, panuje tu přátelská atmosféra a všichni jsou zde příjemní. Dá se říct, že je to 

taková moje srdeční záležitost a ráda přijedu. 
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Odhalení dne 
Ředitelka Sněhového Brněnce Kristýna Pavlasová je již několik let závislá na kávě. Byla to 

právě ona, kdo v sobotu pozval "pojízdnou kavárnu" KOFI KOFI do Lidového domu. Co ji k 

tomu vůbec vedlo? Jsou dvě možnosti, jak to zjistit. Můžete věřit našemu fotopříběhu nebo si 

přečtěte krátký rozhovor na toto téma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jak tě to vůbec napadlo pozvat na přehlídku zrovna KOFI KOFI? 

Kristýna: Miluju kávu, chtěla jsem si během přehlídky dát dobrou kávu, protože k divadlu 

káva patří a divadlo ke kávě též :-). Vídám KOFI KOFI v Brně na ulicích, kávu si u nich 

dávám, tak jsem zkusila štěstí... Zeptala jsem se a? A přijeli!! 

 

Pokoušela ses někdy zbavit závislosti na kofeinu? 

Kristýna: Ano, a podařilo se mi to! Stačí mi dnes už 4 kávy denně. 

Turek, turek a zase turek... Takhle to dál nejde! Příjezd KOFI KOFI. 

Zkus mě předběhnout ve frontě a 

už si u divadla neškrtneš! 
 To je euforie... No co, dám si ještě jednu. 


