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Úvod

V te� to bákálá� r�ske�  prá� či se zábý�vá�m neprofesioná� lní�m Divádelní�m souborem Boz�ený

Ne�mčove� , jehoz�  sí�dlo nálezneme ná Kátedr�e historie Pedágogičke�  fákultý Zá�pádoč�eske�

univerzitý v Plzni, s ní�z�  je soubor velmi u� zče spját, neboť sestá�vá�  z velke�  č�á� sti z její�čh

ábsolventu+ .  Podrobne�  mápuji  jeho  historii  od záloz�ení�  v roče  2005  po souč�ásnost

á čhárákterizuji  vs�ečhný  insčenáče,  ktere�  odehrá� l.  Osm  z ničh  jsem  me� l  moz�nost

zhle�dnout  ze zá� známu,  jedno  pr�edstávení�  jsem  vide� l  náz� ivo.  Pr�edstávuji  zde

shromá�z�de�ne�  rečenze v tisku á ne�kolik  výbráný�čh insčenáčí�  rečenzuji  sá�m.  Dá� le  se

záme�r�uji  ná jednotlive�  osobnosti,  ktere�  tí�mto  souborem  pros� lý,  á sestávuji  jejičh

medáiloný. Táke�  zde zver�ejn� uji rozhovorý se souč�ásný�mi i minulý�mi č�lený. Prá�ve�  týto

rozhovorý  jsou  nejve� ts� í�m  zdrojem  informáčí�  o  historii  souboru  spolu  s webový�mi

strá�nkámi,  kde  souč�ásný�  rez� ise�r  souboru  Vlástimil  Fidler  zver�ejnil  obsá�hlý�  popis

jednotlivý�čh etáp.

Podle zádá�ní� bákálá� r�ske�  prá� če jsem si zvolil očhotničký�  soubor. Klí�č�em pro vý�be�r býlá

letitá�  historie  á bohátý�,  rozmánitý�  repertoá� r.  Sá�m  Fidler  jej  čhárákterizuje

ná strá�nká� čh  www.dsbn.čz ná� sledovne� :  V inscenacích   používáme   zejména   postupy

tradičního   divadla   s důrazem   na herecký   projev   a důkladnou   práci   s dramatickým

textem. Repertoárově čerpáme převážně z děl klasiků,  u nichž objevujeme nečekanou

poetiku,   humor   i nadhled   mistrů   (!),   jejichž   jména   nejsou   jen   pouhými   hesly

v učebnicích.   Zároveň   jsme   se   několikrát   věnovali   i autorům  modernějším,   nicméně

u takových lze očekávat, že se brzy klasiky stanou (pokud jimi už náhodou nejsou).1

1Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  [online], [čit. 2019-06-19]. Dostupne�  z: http://dsbn.čz/index.html
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Teoretická část

Historie souboru

Ják  jiz�  býlo  zmí�ne�no  v u� vodu,  Divádelní�  soubor  Boz�ený  Ne�mčove�  funguje  od roku

2005, á ják uvá�dí� Vlástimil Fidler ná ofičiá� lní�čh strá�nká� čh, pr�esná�  dátáče jeho vzniku

je právde�podobne�  noč ze 2. ná 3. ledná v plzen� ske�m klubu Kápsá. Ú zrodu býli čelkem

3  muz� i,  á to  Mirosláv  Breitfelder,  Vlástimil  Fidler  á Mártin  Úrbá�nek,  pr�ič�emz�

u poslední�ho jmenováne�ho se ná�pád zrodil.2

V ná� sledují�čí�  kápitole  čhronologičký  ser�ádí�m  nejdu+ lez� ite� js� í�  udá� losti  z historie

souboru.  Č�erpá�m  zejme�ná  z vý�s�e  uvedený�čh webový�čh  strá�nek.  Pr�í�me�  čitáče  jsou

význáč�ený kurzí�vou, ve zbýtku textu páráfrá� zuji výjá�dr�ení� áutorá.

Rok 2005

Údá� losti první�ho roku souboru popisuje V. Fidler tákto: Prvním projevem Divadelního

souboru   Boženy   Němcové   bylo   nastudování   Vrchlického   Noci   na Karlštejně   v čistě

činoherní podobě. Premiéra se uskutečnila 8. 6. 2005 v divadle Dialog v Plzni a repríza

proběhla o dva dny později na  festivalu Rock na Santosu v Sušici v rámci Běhu opic.

Soubor   po drobných   personálních   změnách   provedl   dvě   autorská   představení

politického zaměření –  pásma komunistických  budovatelských  básní  a zpěvů   jakožto

satirické varování před sílícími totalitními vlivy ve společnosti. Tomu odpovídaly i názvy

představení: „…bdí Škodovka, bdí Sokolovo, než naplní se slovo Gottwaldovo“ a „…vždyť

u člena Bezpečnosti budu vždy v bezpečí…“.3

První� pá� smo odehrá� l soubor v listopádu 2005, druhe�  pák v u� noru ná� sledují�čí�ho roku.

Jeho novou domovskou sče�nou se stálo diváde� lko JoNá�s�  v Me�s�ťánske�  besede� , kde svá�

pr�edstávení� hráje dodnes.

2FIDLER, Vlástimil; Historie Divádelní�ho souboru Boz�ený Ne�mčove� . Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�

[online], [čit. 2019-06-19]. Dostupne�  z: http://dsbn.čz/historie.html

3FIDLER, Vlástimil; Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  2005 [online], [čit. 2019-06-19]. Dostupne�  z: 

http://dsbn.čz/historie/2005.html
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Rok 2006

Návratem   ke klasickému   zpracování   klasické   komedie   bylo   nastudování   hry   Carla

Goldoniho   pod názvem  Držgroš   benátský,   aneb   Pan   Todero   Bzucconi.   Premiéra   se

uskutečnila 16. 5. v Divadle JoNáš.4

Táto hrá me� lá dve�  verze. Jednu pu+ vodní�, druhou zkrá� čenou. Podle rez� ise�ráse jednálo

o u� spe�s�ný�  poč�in, soude�  dle výprodáne�ho JoNá� s�e á odehrá�ní�  pr�edstávení�  bez ve�ts� í�čh

komplikáčí�.  V srpnu  tohoto  roku  se  soubor  prezentovál  ná plzen� ske�m  festiválu

Ná Úliči,  á krome�  komedie  Pán  Todero  Bzuččoni  (dá� le  jen  Pán  Todero)  výstoupil

i se zčelá nový�m političký�m pá� smem „…z�e prý�  jsem vč�erá záspál prá� či, býlo to jenom

o čhví�li…“.

Obe�  pr�edstávení�  býlá pro č�lený souboru zvlá� s�tní�  tí�m,  z�e  se neodehrá� lá  pr�ed jejičh

trádič�ní�m publikem, ktere�  bý k nim me� lo ne� jáke�  osobní� vázbý. Sá�m rez� ise�r hodnotil

obe�  insčenáče  jáko  zdár�ile� ,  ničme�ne�  pr�iznál,  z�e  urč�ite�  komplikáče  pr�inesl  nezvýk

ná venkovní�  prostorý á s� iroke�  jevis�te� .  Z toho výplýnul interní�  zá�vázek, z�e se soubor

pro pr�í�s�te�  spí�s�e výhne venkovní�m výstoupení�m.

Rok 2007

V roče 2007 se odehrá� lá reprí�zá á ná� sledne�  dernie�rá Páná Toderá ve zkrá� čene�  verzi,

která�  me� lá  bý� t  podle  V. Fidlerá  i kládne�  hodnočená�  v me�dií�čh.  Dá� le  se  V. Fidler

zmin� uje, z�e ná podzim soubor posí�lil o ne�kolik nový�čh č�lenu+ , č�í�mz�  se zá� roven�  zvedlo

i pove�domí� o existenči souboru.

První�m  poč�inem  v nove�  sestáve�  býlo  v por�ádí�  č�tvrte�  budovátelske�  pá� smo  „…kdýz�

zázne� l  vý�str�el  z Aurorý,  áneb  Pák  v komunismu  pročitnes�…“.  Pr�edstávení�  se

uskuteč�nilo  21. 11.  v Diváde� lku  JoNá� s� ,  ktere�  se  ope�t  do poslední�ho  mí�stá  náplnilo.

V. Fidler  se  výjá�dr�il  ná� sledovne� :  „Na představení   vzpomínáme   jako   na  jedno

z nejpodařenějších tohoto druhu. Koncipovali jsme ho poněkud odlišně, kdy jednotlivé

výstupy byly podloženy rámcovou recitací.“5

4FIDLER, Vlástimil; 2006, Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  [online]. [čit. 2019-07-01]. Dostupne�  z: 

http://www.dsbn.čz/historie/2006.html

5Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  2007 [online], [čit. 2019-07-01]. Dostupne�  z: 

http://www.dsbn.čz/historie/2007.html
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Rok 2008

Soubor  prezentovál  sve�  nove�  pá� smo  „…prá�ve�  jsem  se  vrá� til  z hrádu,  áneb  Pák

v komunismu pročitnes�…“ ná soute�z� i divádel poezie v Klátovečh, která�  probe�hlá 29. 3.

Ná kátedr�e historie v te�  dobe�  probí�hálý pedágogičke�  exkurze, proto býl soubor znáč�ne�

osláben  á podle  V. Fidlerá  se  to  podepsálo  i ná jeho  vý�konu.  Ják  ovs�em  sá�m

ná strá�nká� čh uvá�dí�: „Účast přinesla srovnání a s  tím spojenou sebereflexi pro umělecké,

ale i personální směřování souboru. Po této zkušenosti jsme se rozhodli pásmo již více

neobnovovat,  protože  jsme téma vyčerpali  a začalo  pro nás  postrádat  opodstatnění.

Další směřování je tedy výhradně činoherní.6

Podzimní�  sezo� ná  býlá  poznámená�ná  odčhodý  ne�koliká  č�lenu+ ,  do souboru  se  vs�ák

vrá� tilá Jáná Ne�má� , která�  v ne�m pu+ sobilá od první� č�inohrý. Po personá� lní�čh zme�ná� čh se

soubor  pustil  do pr�í�právý  nove�  č�inohrý,  jí�z�  se  stálá  komedie  Revizor  od ruske�ho

drámátiká Nikoláje Vásiljevič�e Gogolá. Tento rok táke�  nálezl soubor sve�  stá� le�  mí�sto

pro ví�čedenní� soustr�ede�ní�. Stálý se jí�m Jindr�ičhoviče u Kolinče.

Rok 2009

Járo tohoto roku se neslo v dučhu pr�í�práv Revizorá, jehoz�  premie�rá probe�hlá 28. 4.

á ná� sledná�  reprí�zá  12. 5.  Obe�  pr�edstávení�  býlá  výprodáná� ,  á  ják  hodnotí�  V.  Fidler,

zánečhálá  dobrý�  dojem.  V te�čhto  č�ásečh  zá� roven�  soubor  pročhá�zí�  prome�nou

ze studentske�ho divádlá ná ábsolventske�  dí�ký u� spe�s�ne�  zákonč�ený�m studií�m ve�ts� iný

č�lenu+ .  Zá� jem z r�ád studentu+  vs�ák stá� le trvá�  á v hojne�m zástoupení�  návs�te�vují�  káz�de�

pr�edstávení�.

Po  prá�zdniná� čh  ná� sledovál  dáls� í�  pobýt  v Jindr�ičhovičí�čh,  kde  probí�hálá  pr�í�prává

ná dáls� í�  reprí�zu  Revizorá,  která�  probe�hlá  24. 10.,  tentokrá� t  v rá�mči  divádelní�

pr�ehlí�dký v Kbelu. Po dlouhe�  dobe�  se soubor Boz�ený Ne�mčove�  pr�edstávil pr�ed jiný�m

nez�  domá�čí�m publikem. Do Diváde� lká JoNá� s�  se nákoneč Revizor jes�te�  jednou vrá� til,

konkre�tne�  to býlo 11. 11. V roče 2009 tedý u souboru pr�eváz�oválý u� spe�čhý. Ke konči

roku náví�č pr�is� lá nová�  posilá, Ondr�ej Pávelek.

6Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  2008 [online], [čit. 2019-07-01]. Dostupne�  z: 

http://www.dsbn.čz/historie/2008.html
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Rok 2010

Soubor  si  ná  záč�á� tku  roku  pr�ipomne� l  pe� tilete�  vý�roč�í�,  zá� roven�  se  vs�ák  doč�ásne�

rozlouč�il  se tr�emi č�lený.  Soubor opustili  Ondr�ej  Burián,  Tomá�s�  Koč�á� rek á  Stánisláv

Filip. Týto odčhodý vý�rázne�  ovlivnilý nove�  čhýstánou hru, ták se soubor vrá� til ke sve�

prvotine� , Noči ná Kárls�tejne� , kterou náčvič�il v nove�m obsázení�. Premie�rý probe�hlý 22.

á 26. 10. jiz�  trádič�ne�  v JoNá� s�ovi. Podzimní�  sezo� ná pr�ineslá dáls� í�  výstoupení�  v Kbelu.

Pr�es tečhničke�  potí�z�e á zdrávotní� proble�mý, ná zá�kláde�  který�čh musel rez� ise�r sá�hnout

k álternáči, dopádlo pr�edstávení� nád oč�eká�vá�ní� dobr�e. Obnovená�  Noč ná Kárls�tejne�  se

nákoneč doč�kálá jes�te�  jedne�  plzen� ske�  reprí�zý 10. 11.

Rok 2011

Rozlouč�ení�  s Nočí�  ná  Kárls�tejne�  probe�hlo  17. 3.  2011 v Neč�tiná� čh,  kám býl  soubor

pozvá�n v rá�mči kongresu SOHI (Str�edisko orá� lní� historie), který�  se konál v prostorá� čh

táme� js� í�ho univerzitní�ho str�ediská.

Dáls� í�  hrou,  kterou  me� l  soubor  v plá�nu  náčvič�it,  se  stálá  kultovní�  klásiká  od  Čárlá

Goldoniho Sluhá dvou pá�nu+ .  Ják ovs�em uvá�dí�  V.  Fidler,  nebýlo to snádne� :  „Původní

představa,   že   to   půjde   raz   dva,   vzala   rychle   za   své.  Naopak,   Goldoni   nám  ukázal

odvrácenou tvář a zdánlivě snadné představení bylo najednou pekelně těžké. Dokonce se

objevil  jev nevídaný.  Při  jinak idylických zkouškách létaly vzduchem kletby i  scénáře.

V dubnu   jsme   trávili   zkoušení   v  Jindřichovicích   a tentokrát   bylo   více   než   pracovní.

Nakonec se stalo neuvěřitelné a dočkali jsme se premiér Sluhy dvou pánů. 18. 5. a 25. 5.

2011 jsme vylezli na jeviště a přijetí bylo vřelé. V představení jsme měli dokonce živou

hudbu. Italské šlágry troubil naprosto senzačně JŘ (iničiá� lý Jáná R� ehor�e),  a stal se tak

plnohodnotným členem souboru.7 Sluhá dvou pá�nu+  me� l nákoneč jes�te�  jednu reprí�zu ná

podzim 2. 11. v Diváde� lku JoNá�s� .

Rok 2012

Jární� sezo� ná se neslá pouze ve známení� zkous�ení� á ná pu+ vodne�  plá�nováná�  výstoupení�

nákoneč nedos�lo. V kve� tnu se vrá� til z čest Tomá� s�  Koč�á� rek, á hned se zápojil do pr�í�práv

nove�  hrý, tentokrá� t se jednálo ofrás�ku Brouk v hláve�  od Georgese Feýdeáuá.

7Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  2011 [online], [čit. 2019-07-01]. Dostupne�  z: 

http://www.dsbn.čz/historie/2011.html
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Premie�rý 13. 6., 19. 6., á 20. 6. býlý zčelá výprodá�ný. Vzhledem k tomuto u� spe�čhu se

soubor rozhodl odehrá� t ná domovske�  sče�ne�  jes�te�  dvákrá� t.

Pote�  ná� sledovál vý� jezd do Kápliče, kde se v mí�stní�m kulturní�m dome�  odehrá� lá divá� čký

neju� spe�s�ne� js� í�  reprí�zá.  Diváde� lko  JoNá�s�  má�  kápáčitu  100  divá�ku+ ,  do  kápličke�ho

hledis�te�  jičh nás� lo čestu 150. Tákove�  č�í�slo nesporne�  ovlivnilý i osobní�  vázbý, neboť

Mártiná Kopu� nová� , hereč�ká souboru, je zdejs� í� rodáč�kou.

Brouk v hláve�  me� l  poslední�  reprí�zu mimo Plzen� ,  pr�esne� ji  14. 12.  v rá�mči  divádelní�

pr�ehlí�dký Kulis�á� rná ve Stode� .

Rok 2013

Devá� tá�  sezo� ná býlá zá dobu existenče souboru jedinou, kdý se neodehrá� lo áni jedine�

pr�edstávení�. Zkous�ký se siče konálý, ále z č�ásový�čh du+ vodu+  se nová�  hrá stá� le nestí�hálá

kompletne�  názkous�et. Soubor dokonče zrus�il i trádič�ní� soustr�ede�ní� v Jindr�ičhovičí�čh.

Premie�rá se muselá ne�kolikrá� t odloz� it.

Rok 2014

V jubilejní�  desá� te�  sezo� ne�  se  jiz�  divá� či  nove�ho  pr�edstávení�  doč�káli  á  26. 2.  me� l

premie�ru  Č� trná� čtý�  hrábe�  Gurneý  od  Peterá  Bárnese.  Ná� sledoválá  dáls� í�  dve�

pr�edstávení� 27. 2. á 12. 3. V. Fidler se o nove�  hr�e výjá�dr�i tákto: „Nejde o hru, na kterou

jsou   naši   diváci   zvyklí,   na   druhou   stranu   to   byla   příležitost   trochu   se   posunout

v divadelním   řemeslu.   Představení   měla   opravdu   nečekaný   úspěch.   Den   po   třetím

představení soubor po delším zvažování opustil spoluzakladatel Martin Urbánek. Přišel

ale Petr „Had“ Jurášek, který náš soubor sledoval již nějakou dobu.8

Ná� sledovál  dáls� í�  jární�  pobýt  v Jindr�ičhovičí�čh,  be�hem  le� tá  pr�í�lez� itostne�  zkous�ký.

Ná podzim  soubor  „oprá� s� il“  hru  Revizor,  kterou  po  pe�ti  letečh  odehrá� l  v nove�m

sloz�ení�. Premie�rá probe�hlá 20. 11. ve Stode� . Od te�  dobý se obnovený�  Revizor hrá� l jes�te�

s�estkrá� t. Dernie�ru me� li divá� či moz�nost zhle�dnout 13. 2. 2015 v Kápliči.

8Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  2014 [online]. [čit. 2019-07-01]. Dostupne�  z: 

http://www.dsbn.čz/historie/2014.html
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Léta 2015, 2016 a 2017

Toto období�  není�  ná ofičiá� lní�m webu zdokumentová�no,  výčhá�zí�m tedý z rozhovoru

s V. Fidlerem  á  ze  seznámu  odehráný�čh  pr�edstávení�.  „Nedělo   se   nic   převratného.

Soubor byl  personálně stabilní  a  každou inscenaci  se  nám podařilo  odehrát  alespoň

sedmkrát. Obnovili jsme Revizora, další v pořadí byla hra Na flámu od Toma Stopparda. 

Ta měla velmi kladné ohlasy.9 (Premie�rá probe�hlá 12.5. 2016 á

krome�  tr�í�  reprí�z  v Diváde� lku  JoNá�s�  30. 11.  2016,  30. 1.  2017  á  1. 2.  2017,  soubor

insčenáči  odehrá� l  i 25. 11.  2016  v Kámenne�m  Ú4 jezde� ,  o den  pozde� ji  v Kápliči  á

náposledý  1. 4.  2017  v Kbelu).  Le� to  á  podzim  se  neslý  ve  známení�  pr�í�práv  hrý

Amádeus od Peterá Sháfferá. V prosinči se konálá první�  dve�  pr�edstávení�,  konkre�tne�

11. 12. á 14. 12.

Rok 2018

Dáls� í�  vý�voj udá� lostí�  popisuje V.  Fidler ná� sledovne� :  „Po dvou představeních Amadea

jsme  hned  v  lednu  připravovali   reprízy. Odvážně   jsme  rezervovali   další   dva   termíny

v Divadle Jonáš, a nakonec obě představení byla plná. Na začátku roku jsme také podali

přihlášku na Wintrův Rakovník,  tedy na přehlídku neprofesionálních souborů,  na níž

jsme  byli   pozváni.  Hru  Amadeus   jsme   také  uvedli   s velkým,   až  mimořádně  velkým,

úspěchem v Kaplici a s malým, až mimořádně malým, úspěchem v Kamenném Újezdu.

Čekala   se   od   nás   komedie,   což   drama   o   střetu   dvou   světů   úplně   není.   Poslední

představení  Amadea jsme sehráli  na Wintrově Rakovníku.  Porota k nám byla značně

přísná,  nicméně narozdíl  od přehlídky v Klatovech nám alespoň nedoporučili  ukončit

činnost souboru. Kateřina Husová navíc získala čestné uznání poroty za roli Konstance.

Plánované představení v Klatovech nakonec bylo zrušeno.

Kritika v Rakovníku znamenala také silný otřes v souboru a vyvolala diskusi o smyslu

existence   a dalším   směřování   personálním   a   dramaturgickém.   Soubor   nakonec

dobrovolně opustil spoluzakládající člen Martin Urbánek.10

Pr�edstávení�  ná  Wintrove�  Rákovní�ku  se  budu  podrobne� ji  ve�novát  v ná� sledují�čí�čh

kápitolá� čh.

9FIDLER, Vlástimil; rozhovor pro bákálá� r�skou prá� či; 30.5. 2018, Plzen�

10Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  2018 [online], [čit. 2019-07-01]. Dostupne�  z: 

http://www.dsbn.čz/historie/2018.html
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Současná situace v souboru

Divádelní�  soubor Boz�ený Ne�mčove�  v letos�ní�m roče uvedl svou nejnove� js� í�  insčenáči,

která�  me� lá premie�ru 28. 5. Je to drámátizáče novelý Postr�iz� iný od Bohumilá Hrábálá.

Hledis�te�  býlo  slus�ne�  záplne�ne� ,  nikoliv  vs�ák  výprodáne� .  Tomuto  pr�edstávení�  se

budeme dá� le ve�novát v kápitole Čhárákteristiká repertoá� ru.

V souč�ásne�  dobe�  má�  Divádelní�  soubor  Boz�ený  Ne�mčove�  12  č�lenu+  vč�etne�  rez� ise�rá

á drámáturgá  Vlástimilá  Fidlerá,  který�  si  sá�m v ne�který�čh  insčenáčí�čh  záhrá� l  mále�

role.  Momentá� lní�  herečká�  sestává  výpádá�  ná� sledovne� :  Mirosláv  Breitfelder,  Ondr�ej

Burián,  Káter�iná  Husová� ,  Káter�iná  Jánovčová� ,  Tomá�s�  Koč�á� rek,  Nikolá  Konrá�dová� ,

Mártiná Kopu� nová� , Evá Kubí�č�ková� , Káter�iná Z� elezná� , Károlí�ná Strnádová� , Dániel Čhrz.

Rádek S�pinká, č�len souboru od járá 2005, se po dernie�r�e Postr�iz� in rozhodl v souboru

nádá� le  áktivne�  nepu+ sobit.  Čelkove�  souborem  pros�lo  od  vzniku  po  souč�ásnost  41

herču+ . Jejičh odčhodý býlý mimo jine�  č�ásto zpu+ sobený rozdí�lný�mi ná�zorý ná fungová�ní�

souboru.  Čelý�  soubor  záč�í�nál  jáko  skupiná  pr�á� tel,  který�m  s� lo  primá� rne�  o zá�bávu.

Pozde� ji, kdýz�  se soubor stá�vál ví�če ámbičio� zní�m á záč�ál brá� t hrání� divádlá ví�če vá�z�ne� ,

mnohý�m to pr�ipádálo jáko porus�ení� ideje, ná ní�z�  býl soubor záloz�en. Sámozr�ejme�  zá

odčhodý stá� lý i jine� , vá� z�ne� js� í� du+ vodý, jáko nápr�í�klád rodič�ovske�  povinnosti, záhránič�ní�

práčovní�  čestý,  odčhodý do jiný�čh me�st,  pr�í�pádne�  prostý�  nedostátek volne�ho č�ásu.

Souborem pros� li: Mártin Úrbá�nek, Jáná Ne�má� -Jurá� s�ková� , Petr Jurá� s�ek, Ondr�ej Pávelek,

Terezá Steinbáčhová� ,  Kristý�ná Bukváldová� ,  Jitká Fáltý�sová� ,  Stánisláv Filip,  Vládimí�r

Gruličh,  Terezá  Gotteltová� ,  Károlí�ná  Ká� láziová� ,  Zuzáná  Kliková� ,  Evá  Kos�ič�á� rová� ,

Mágdále�ná  Lis�ková� ,  Pável  Mártí�nek,  Bárborá  Mástná� ,  Károlí�ná  Mití�sková� ,  Vendulá

Nová�ková� , Jáná Ordá�n� ová� , Háná Pá� sková� , Márke�tá Pokorná� , Jáná Potu+ č�ková� , Stánisláv

Sukdol, Iloná S� imá�nková� , Alz�be� tá S�mí�dová� , Evá Úngrová� , Lubos�  „Dius“ Vá�vrá á Milán

Zelenká.

Medailony významných osobností souboru

Vlastimil Fidler

Web  www.dátábzeknih.čz  uvá�dí�  jeho  krá� tký�  z� ivotopis:  JUDr.  Mgr.   Vlastimil   Fidler

vystudoval Pedagogickou a Právnickou fakultu Západočeské univerzity Plzeň. Od roku

2002   ve   věnuje   veřejným   zakázkám   jako   vedoucí   odboru   nebo   ředitel   Technických

úřadů. V roce 2007 nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na pozici vedoucího
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oddělení   právního   rámce   veřejných   zakázek.   Je   ředitelem   Odboru   práva   veřejných

zakázek MMR (2018).11

Je jední�m ze záklá�dájí�čí�čh č�lenu+  Divádelní�ho souboru Boz�ený Ne�mčove� ,  od záč�á� tku

pu+ sobí�  jáko rez� ise�r,  drámáturg  á  pr�í�lez� itostný�  hereč.  V obnovene�  verzi  Revizorá  si

záhrá� l  roli  doktorá,  v insčenáči Ná flá�mu čizinče z Belgie á  v Postr�iz� iná� čh si  záhrá� l

málou roli zá�kázní�ká u holič�e Bo� di.

Miroslav Breitfelder

PhDr.   Miroslav   Breitfelder,   Ph.D.,   je   historik   a   vysokoškolský   pedagog.   Zabývá   se

dějinami  Československa,   česko-německými   vztahy,   zločiny   socialismu  a   komunismu,

dějinami Třetí říše a národního socialismu a obecnými dějinami po roce 1918.12

 Je  spoluzákládátelem Divádelní�ho  souboru Boz�ený Ne�mčove� .  Jáko  hereč si  záhrá� l

dosud  ve vs�ečh  insčenáčí�čh.  Zde  je  vý�č�et  jeho  rolí�:  Noč  ná  Kárls�tejne�  –  Kárel  IV.;

Drz�gros�  bená� tský�  –  Todero;  budovátelská�  pá� smá –  rečitáče,  č�á� steč�ne�  áutorství�;

Revizor –  hejtmán;  Sluhá  dvou  pá�nu+  –  Dottore;  Brouk  v hláve�  –  Fináčhe;  Č� trná� čtý�

hrábe�  Gurneý – biskup Lámpton; Ná flá�mu – Melčhior; Amádeus – Josef II.

Martin Urbánek

Mártin  Úrbá�nek  je  záklá�dájí�čí�m  č�lenem  Divádelní�ho  souboru  Boz�ený  Ne�mčove�

á bý�válý�  student  Pedágogičke�  fákultý  Zá�pádoč�eske�  univerzitý  v Plzni.  Studium

nedokonč�il, nýní� je prodejčem le�č�iv.

Ze souboru odes�el nejdr�í�ve nákrá� tko v roče 2014, pote�  vs�ák definitivne�  v roče 2018,

krá� tče  po  záč�á� tku  zkous�ení�  ná  pr�edstávení�  Postr�iz� iný  z du+ vodu+  osobní�čh  neshod

s ne�který�mi č�lený á nesouhlásu s dáls� í�m sme�r�ová�ní�m souboru. Do te�  dobý vs�ák jáko

hereč pu+ sobil v káz�de�  insčenáči, tedý áz�  po hru Amádeus. Zde je vý�č�et jeho rolí�: Noč

ná  Kárls�tejne�  –  Pán  Pes�ek;  Drz�gros�  bená� tský�  –  Ničoletto;  budovátelská�  pá� smá –

rečitáče; Revizor – Osip; Sluhá dvou pá�nu+  – Truffáldino; Brouk v hláve�  – Homenides;

Č�trná� čtý�  hrábe�  Gurneý – Dr. Herder; Amádeus – Hrábe�  Orsini-Rosenberg.

11FIDLER, Vlástimil; Dátábá� ze knih [online], [čit. 2019-07-01]. Dostupne�  z: 

https://www.dátábázeknih.čz/zivotopis/vlástimil-fidler-116530

12BREITFELDER, Mirosláv; Bibliográfie de� jin Č�eský�čh zemí�[online], 1966, [čit. 2019-07-01]. Dostupne�

z: https://biblio.hiu.čás.čz/áuthorities/939
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Charakteristika repertoáru

V ná� sledují�čí�  kápitole  se  budu  zábý�vát  vs�emi  insčenáčemi,  který�  Divádelní�  soubor

Boz�ený Ne�mčove�  odehrá� l,  čelkove�  se jedná�  o  13 divádelní�čh her,  z toho 9 č�inoher

á 4 rečitáč�ní� pá� smá poezie.

Drtivá�  ve� ts� iná č�inoher jsou komedie,  pr�í�pádne�  poddruh komedie,  tedý frás�ký,  jáko

nápr�í�klád Brouk v Hláve�  nebo Ná flá�mu. Hrý, ktere�  jsem neme�l  moz�nost zhle�dnout,

zmí�ní�m jen struč�ne� .  Z ve� ts� iný pr�edstávení�  se dočhoválý videozá�známý,  býť nepr�í�lis�

kválitní�.  Vs�ečhný  týto  zá� známý  počhá� zejí�  ze  stejne�  sče�ný,  z plzen� ske�ho  Diváde� lká

JoNá�s� . Vide�ná�  pr�edstávení� sá�m rečenzuji, u dvou z ničh zmin� uji á pr�í�mo čituji rečenzi

v tisku. Zábý�vá�m se áutorý á táke�  ohlásý ná originá� lní� dí�lá v literátur�e. Autor�i, ktere�  V.

Fidler výbí�rá�  pro sve�  insčenáče,  jsou z ru+ zný�čh období�  á  z ru+ zný�čh zemí�.  Nápr�.  18.

století�  (Goldoni),  19.  století�  (Gogol,  Vrčhličký�,  Feýdeáu),  áutorý souč�ásne�  literáturý

(Bárnes, Sčháffer). Jediný�  dodnes z� ijí�čí� áutor, jehoz�  hru soubor uvedl je Tom Stoppárd.

Vzhledem k tomu, z�e k ne�který�m souč�ásný�m áutoru+ m se nedálý dohledát informáče

v sekundá�rní� literátur�e, musel jsem výuz� í�t táke�  internetový�čh zdroju+ .

Noc na Karlštejně

Autorem  noči  ná  Kárls�tejne�  býl  Járosláv  Vrčhličký�  (1853-1912).  Básník,  dramatik,

prozaik, překladatel, literární i divadelní kritik, esejista, vůdčí představitel lumírovské

generace.   Jeho   rozsáhlé   a   všestranné   dílo   je   výrazem   rostoucího   sebevědomí   české

společnosti  a vzestupu její  kultury v poslední  třetině 19.  století.  Tematicky a žánrově

rozrůzněnou dramatickou tvorbu charakterizuje zejména novoromantická lyričnost.13

První� insčenáčí�, kterou Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  uvedl, se stálá Vrčhličke�ho

hrá Noč ná Kárls�tejne� . Veselohrá z roku 1884 je jediný�m pu+ vodne�  č�eský�m drámátem,

ktere�  soubor kdý náčvič�il. Bohuz�el jsem neme� l moz�nost zhle�dnout áni první� verzi hrý

z roku 2005, áni obnovenou z roku 2010. Zá�známý te�čhto pr�edstávení� se nedočhoválý.

V roče 2007 vs�ák výs�lá v Plzen� ske�m dení�ku rečenze od Viktorá Viktorý, která�  záhrnuje

hodnočení�  Noči  ná  Kárls�tejne�  i v por�ádí�  druhe�  č�inohrý Drz�gros�  bená� tský�  od  Čárlá

Goldoniho.

Pr�iklá�dá�m  č�á� st  rečenze  Noči  ná  Kárls�tejne� :  „Divadelní   soubor  Boženy  Němcové   se

představil   příznivcům  neprofesionálního   divadla   poprvé   v   dubnu   před   dvěma   roky.

Debutoval veselohrou Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně.   Již tento debut něčím

13FORST, Vládimí�r, Jir�í� OPELI4K á Lubos�  MERHAÚT, ed. Lexikon č�eske�  literáturý: osobnosti, dí�lá, instituče. Práhá: 

Ačádemiá, 1985,  s.1512,  ISBN 978-80-200-1671-3.
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zaujal.   Oblíbený   text   ochotnických   souborů  byl   zpopularizován  a   zploštěn   filmovou

muzikálovou show Zdeňka  Podskalského.  Ta byla  dokonce  přenesena na sám Karlův

hrad. Málokterá kamenná scéna si teď troufne sáhnout po originálním textu, aby nebyla

označena za staromilskou.

Kdo to debutoval?  Proč byla  za patronku zvolena autorka Babičky?  Sama k divadlu

blízko  neměla.   Otázky   kladlo   i   obsazení.   Byla   to   nová   jména  mezi   ochotníky.   Jako

cyperský král Petr se představila známější osobnost ze souboru Ludvíci Radek Špinka.

Role Karla IV. se ujal Miroslav Breitfelder, hlava souboru, jinak odborný asistent katedry

historie   Pedagogické   fakulty   Západočeské   univerzity   v   Plzni,   arcibiskupa   Arnošta

z Pardubic představovala Jana Němá. A pak vystupovali "studenti, absolventi a příznivci

historie  Pedagogické   fakulty  ZČU".  Znalce  napadne-to   tedy  bude  švanda,   studentská

recese,   travestie   či   opět   pěkné   zesměšnění   klasického   textu.   A ono   nikoli.   Hlediště

plzeňského   Dialogu,   zaplněné   především   studentskými   příznivci   souboru,   téměř

bez dechu a s neprovokativním smíchem sledovalo komedii  a řada z nich si povlovně

uvědomovala  kompoziční  mistrovství   i  nádheru   slova   vznešeného   lumírovce.  Text   se

přitom nijak neupravoval.

Na  mysli  už  mohlo   vytanout,   že  ochotníci   vykročili  na  nějakou  nezvyklou  cestu.  Ta

nezesměšňuje odkaz klasiky, tradice. Je schopna bez staromilství, dobové stylizace, ale

s úctou,   bez   patosu   i s dávkou   nedestruujícího   humoru   zalistovat   v   textech,   jimiž

blazeované  divadlo  opovrhuje  a divadlo   seriózní   se  kvůli   chiméře  modernosti   (spíše

módnosti) po nich neodváží sáhnout“. 14

Já�  mohu snád jen doplnit, proč� si soubor zvolil zá pátronku prá�ve�  Boz�enu Ne�mčovou.

Č�á� steč�ne�  výsve� tlení� mi poskýtl hereč Ondr�ej Burián. Má�  to bý� t prá�ve�  proto, z�e Boz�ená

Ne�mčová�  nikdý  nenápsálá  z�á�dnou  divádelní�  hru.  Nejspí�s�e  se  jedná�  o  interní�  vtip

záloz�ený�  ná párádoxu, který�  zčelá počhopí� jen zu� č�ástne�ní�.

Budovatelská pásma

Krome�  komedií� á frás�ek se Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  zábý�vál táke�  sče�ničkou

interpretáčí� poezie. Sehrá� l čelkem 4 pr�edstávení� ná toto te�má. Jejičh titulý zní�: „…bdí�

S�kodovká,  bdí�  Sokolovo,  nez�  se  náplní�  slovo  Gottwáldovo.“,  …vz�dýť  u  č�lená

Bezpeč�nosti  budu  vz�dýčký  v bezpeč�í�.“,  …z�e  jsem  prý�  záspál  prá� či…“,  …kdýz�  zázne� l

vý�str�el z Aurorý, áneb pák v komunismu pročitnes�…“. Jiz�  ná�zvý nápoví�dájí�, z�e se bude

jednát o pá� smá budovátelske�  komunističke�  poezie 20. století�.

14VIKTORA, Viktor; Mládí� divádelní�či ze souboru Boz�ený Ne�mčove�  slibne�  jiskr�í�, Plzen� ský�  dení�k. 4.9. 
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Jedine�  pá� smo, z ne�hoz�  se dočhovál zá�znám, á ktere�  jsem me� l tedý moz�nost zhle�dnout,

býlo první� z ničh, …bdí� S�kodovká, bdí� Sokolovo, nez�  se náplní� slovo Gottwáldovo.

Dí�ký  ne�mu  jsem  počhopil  poselství�  te�čhto  sátiričký�čh,  áz�  groteskní�čh,  sče�ničký�čh

kolá�z� í�  proletá� r�ske�  poezie. Sámo pr�edstávení� nápodobuje oslávu vý�roč�í�  Velke�  r� í�jnove�

sočiálističke�  revoluče, právde�podobne�  z pádesá� tý�čh let. Ják moč ve�rne�  ji nápodobuje,

nebo zdá se jedná�  č�iste�  o nádsá� zku, nemohu dobr�e posoudit. Týto dobý jsem nezáz� il.

Sá�m jsem si vs�ák kládl otá� zku, do jáke�  mí�rý jde o sátiru á do jáke�  mí�rý odrá� z� í� táková�

velkolepá�  oslává r�í�jnove�ho pr�evrátu tehdejs� í� reálitu. Má�m dojem, z�e páme�tní�či bý se

tolik  nesmá� li,  zátí�mčo  mláds�í�  generáče  se  zá br�ičho popádájí�.  Vzniká�  otá� zká:  Je  to

oprávdu  k smí�čhu,  kdýz�  to  není�  záse  ták  dá�vno?  Podle  me�  je  dobr�e,  z�e  táková�

pr�edstávení�  vznikájí�.  Sámi  áutor�i  se  výjá�dr�ili,  z�e  jejičh  čí�lem  býlo  upozornit

ná rostoučí�  totálitní� vlivý ve společ�nosti. Nemá� -li se táto historie v jáke�koliv podobe�

opákovát,  je  nutne�  ná  to  stá� le  upozorn� ovát.  Dnes  ná�m  pr�ipádá�  ábsurdní�  tehdejs� í�

zápá� lení�  á vá� s�en�  pro  budovátelskou  poezii,  která�  býlá  vs�udýpr�í�tomná� ,  slávností�,

čeremoniá� lní�, tákr�ká povinná� .

Bá� sne� ,  jez�  jsme  mohli  v pr�edstávení�  slýs�et,  počhá�zelý  od  mnohá  áutoru+ .

Z nejzvuč�ne� js� í�čh  jmen  zázní�váli  č�ásto  Ví�te�zsláv  Nezvál  nebo  Stánisláv  Kostká

Neumánn.  Pí�sne�  oslávují�čí�  de� lničkou  tr�í�du,  tová� rný,  komunističke�  stá� tní�ký  v č�ele

se soudruhem Gottwáldem… Jes�te� , z�e je to zá ná�mi. Nebo snád není�?

Držgroš Benátský a Sluha dvou pánů

Čárlo Goldoni je jediný�m áutorem, od ktere�ho soubor uvedl ví�če nez�  jedu hru. Goldoni

(25. 2. 1707 – 6. 2. 1793) býl drámátik, prozáik, rez� ise�r á prá�vní�k. Komedii Sluhá dvou

pá�nu+  nápsál v roče 1747. Pán Todero Brumlá pák vznikl roku 1762. První� Goldoniho

komedií�,  jí�z�  Divádelní�  soubor  Boz�ený  Ne�mčove�  soubor  odehrá� l,  býl  Pán  Todero

Brumlá, uvedený�  pod ná� zvem Drz�gros�  bená� tský�.15

Loni   soubor   nastudoval   komedii   Carla   Goldoniho   Pan   Todero   Brumla   (neuvedený

překladatel ji přezval na Držgroše benátského a pana Brumlu na Bzucconiho). A opět

zněl originální  Goldoni,   jenž by se určitě obešel  bez neorganických narážek na ruské

reálie. Zněl mile, přirozeně.

Vůbec kouzelně na jedné straně působí snaha netravestovat, nezesměšňovat, na druhé

straně takto pojímaný text leckdy zapůsobí kouzlem nechtěného, ale i upřímného. Bude

ještě třeba několika dalších inscenací, aby se mohlo o souboru psát jako o těch, které již

15PELA4 N, Jir� í� á FLEMROVA4 , Aliče; Slovní�k itálský�čh spisovátelu+ . Práhá: Libri, 2004. s.386. ISBN 80-

727-7180-9.

18



své jméno mají. Divadelní soubor zatím na jevišti nepůsobí bezradně, přímo vzorově dbá

na kultivovanost jazyka, a především objevuje detaily, jimiž originál nečekaně dotváří

a tónuje.  16  V pru+ be�hu  pr�edstávení�  se  projevil  humor  týpičký�  pro  soubor  Boz�ený

Ne�mčove� .  Čelá�  hrá  býlá  opr�edená nárá� z�kámi ná  soubor sámotný�,  ná  jeho pu+ vod á

záloz�ení�  á ná pr�á� telske�  vztáhý mezi herči.  Neví�m, zdá se jednálo v plne�m rozsáhu o

pr�iprávene�  vtipý  č�i  o  ábsolutní�  improvizáči.  Fákt,  z�e  se  divá� či  smá� li,  jen  potvrdil

skuteč�nost,  z�e osázenstvo JoNá�s�e  je obezná�meno se situáčí�  v souboru, á z�e se tedý

jedná�  pr�edevs�í�m o pr�á� tele á zná�me�  sámotný�čh herču+ .  Nejsem si vs�ák jistý�,  zdá te�čh

nárá�z�ek nebýlo ve vý�sledku moč. V ostátní�čh insčenáčí�čh se objeví�  zprávidlá 2-3 zá

čele�  pr�edstávení�. Pr�ipádálo mi, z�e ne�ktere�  z ničh se do hrý nehodilý, viz slávná�  frá� ze ze

seriá� lu  Smolí�kovi:  „Z� e  jsem  si  já�  nes�ťástná�  nevzálá  Pis�tu  Hufná�glá.“  Náproti  tomu

slovní�  hr�í�č�ká se jme�nem rez� ise�rá (zá�me�ná „bástá fidli“ zá „Vlástá Fidli“) me�  nemá� lo

rozesmá� lá á odstártoválá dodnes trvájí�čí�  e� ru podobný�čh kuriozit. Týto nárá�z�ký siče

splnilý u� č�el pobávení� publiká, v kontextu vs�ák rus� ilý originá� lní� text. V jiný�čh ohledečh

býli  vs�ák divá� či  sve�dký povedene�  plnohodnotne�  klásičke�  komedie.  Čhárákterý býlý

jásne�  dáne� .

Nezdá� lo se, z�e bý ne�kdo tá�pál č�i z�e bý se v roli hledál. Ani vzrus�ene� js� í� diálogý nebýlý

pr�ehnáne�  ukr�ič�ene� .  Toto  pr�edstávení�  pr�edznámenálo sče�ničke�  zvýklosti  v souboru,

ktere�  se uplátn� oválý v ná� sledují�čí�čh letečh, jáko je nápr�í�klád minimálističká�  sče�ná. Pá� r

kusu+  ná�býtku á relátivne�  dečentní� kostý�mý zčelá postáč�ilý.

Komedie Sluhá dvou pá�nu+ ,  kterou soubor uvedl v roče 2011, pátr�í�  podle rozhovoru+

k divá� čký nejhu+ r�e hodnočený�m insčenáčí�m v historii divádlá. Moz�ná�  i z toho du+ vodu

soubor odehrá� l pouhá�  tr�i pr�edstávení�. Divá� či si ste�z�ováli, z�e hrá býlá v podá�ní� DSBN

zbýteč�ne�  zdlouhává� ,  pr�ič�emz�  jim dál ná� sledne�  zá právdu rez� ise�r, á po zhle�dnutí�  jim

musí�m dá� t zá právdu i já� . Mimo jine�  se domní�vá�m, z�e Sluhá dvou pá�nu+  není� hrá, která�

pátr�í�  ná  komorní�  sče�nu.  Pr�i  jedná�ní�čh,  kdý  je  čele�  osázenstvo  ná  jevis�ti,  se  herči

návzá� jem pr�ekrý�vájí�, á vs�ečhno ták ná� sledne�  pu+ sobí� čháotičký. Koneč mi pr�is�el dost

prvoplá�nový�, moz�ná�  se dokonče jednálo o improvizáči. Ničme�ne� , sámozr�ejme�  se nás� lý

i sve� tle�  momentý. Očenil býčh nápr�í�klád z� ivou hru ná trubku v podá�ní�  Jáná R� ehor�e,

který�  se souborem spolupráčovál i pozde� ji ve frás�če Brouk v hláve� .

16VIKTORA, Viktor; Mládí� divádelní�či ze souboru Boz�ený Ne�mčove�  slibne�  jiskr�í�, Plzen� ský�  dení�k. 4.9. 
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Revizor

Dáls� í�  insčenáčí�  býl  Revizor  od Nikoláje  Vásiljevič�e  Gogolá.  O  áutorovi  jsem č�erpál

informáče  ze Slovní�ku  ruske�  literáturý,  kde  o  ne�m  uvá�de� jí�  ná� sledují�čí�:  Nikolaj

Vasiljevič Gogol (1809-1852) byl vynikající prozaik a dramatik 30. až 40. let 19. století,

jeden z předních představitelů světové prozaické a dramatické tvorby.

Vrchol dramatické tvorby představuje komedie Revizor z roku 1836, využívající známý

komediální   motiv   záměny   osob.   V komedii   o   mladém   hejskovi,   který   je   přijímán

úředníky gubernského městečka jako obávaný revizor, vytvořil Gogol v souladu se svým

výrokem  o  povaze   soudobého  dramatu  nový   typ   dramatického  díla,   založeného  na

charakterech a jejich konfrontacích, nikoli na rozvíjení dějové zápletky. Hlavní motivace

zde  vyrůstá  z vnitřní   logiky   jednání  postav,  z mechanické  následnosti   jejich   jednání,

nabývajícího podob až absurdních. Premiéra v dubnu 1836 Gogola neuspokojila. Byla

inscenována jako fraška a jako fraška většinou publika přijata. 17

Revizor  se  očhotní�ku+ m  z DSBN  podle  me�ho  ná�zoru  velmi  zdár�il.  Ják  se  výmýká�

z klásičke�ho ruske�ho drámátu, jehoz�  átributý Gogol zčelá popr�el, ták vý�borne�  zápádl

do repertoá� ru komediá� lní� č�inoherní� pártý. Z jine�ho ruske�ho klásiká bý tento soubor

snád pr�i sve�m pojetí� áni č�erpát nemohl. Milostne�  troju� helní�ký, sloz� ite�  trágičke�  de� jove�

linký, vráz�dý á sebevráz�dý, to bý zkrá� tká v jejičh podá�ní� nemohlo bý� t ono.

Z rozhovoru  s Ondr�ejem  Buriánem  jsem  se  dove�de� l,  z�e  soubor  pr�ed  letý  zkous�el

Strý�č�ká Vá�n� u od Antoná Pávlovič�e Č�ečhová, ále nákoneč se rozhodl s ní�m ná jevis�te�

nevýjí�t.  Komičká�  extre�mní�  podle�závost  domne� le�mu  revizorovi,  výčhýtrálý�  mládí�k

výuz� í�vájí�čí� vs�e, čo mu+ z�e…Revizor je hrá toho týpu, kde áni pr�í�lis�  nevádí�, kdýz�  se hereč

pokusí�  svou  roli  málič�ko  pr�ehá�ne� t,  protoz�e  prá�ve�  v tom  pr�ehá�ne�ní�  je  skrýtý�  vtip.

Tentokrá� t fungoválo i zápojení� publiká pr�i krá� tkodobe�m pr�esunutí� ákte�ru+  do hledis�te�

pr�i sče�ne�  s opilý�m Čhlestákovem.

Herči  si  dobr�e  porádili  s ohromný�m  mnoz�ství�m  textu.  Nebýl  vide� t  áni  ná� znák

nejistotý. Podle me�ho ná� zoru je to jedná z nejle�pe zvlá�dnutý�čh her v historii DSBN.

Brouk v hlavě

Autorem dáls� í� hrý z repertoá� ru souboru býl fránčouzský�  drámátik Georges Feýdeáu.

Nápsál  ási  40  tr�í�áktový�čh  á  jednoáktový�čh  kusu+ ,  ktere�  výnikájí�  tečhničkou

propráčováností�, z� ivý�mi diálogý á nevá� zánou komikou. Ná�me� tem jsou ru+ zná�  milostná�

dobrodruz�ství�, plná�  komičký�čh ná�hod á odehrá�vájí�čí� se č�ásto v hotelový�čh pokojí�čh.  

17BOTÚRA, Mojmí�r; Slovní�k ruský�čh spisovátelu+  2, Práhá: Lidove�  nákládátelství�, 1977. s. 90.
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Ú ná�s býl jeho humor zprvu má� lo čhá�pá�n, hrý záč�álý bý� t divá� čký u� spe�s�ne�  áz�  od

60. let 20. století�.18Hrá Brouk v hláve� , kterou soubor uvedl, vzniklá v roče 1907.

Teátrologičký�  slovní�k  se  o  Feýdeáuove�  frás�če  zmin� uje  táke� .  Svou  tvorbou  u� dájne�

nává�zál  ná Eugená  Lábičhá:  „Labichovu   metodu   rozvinul   a   k dokonalosti   přivedl

Georges Feydeau, jehož brilantně komponované celovečerní frašky i jednoaktovky tvoří

přechod   k současnému  pojetí   situační   komedie.   Fraška   a   la   Feydeau  má   zpravidla

charakter   kruhu   (po  mnoha   zbytečných   akcích,  motivovaných   obvykle   neúspěšným

pokusem o  manželskou  nevěru,   se  dospívá  k výchozímu  stavu)  a   její  napětí   spočívá

v rozporu mezi tendencí pravdu utajit a tendenci jí odkrýt (aktivita komického hrdiny je

nesena snahou o záchranu dobrého jména,  působení  náhody míří  naopak k odhalení

pravdy). Podaří-li se nakonec obnovit stabilitu onoho krásného měšťáckého světa, stane

se tak pouze v mezích komediální konvence – před divákem se hrdinové svým pachtěním

za zdáním definitivně demaskují“.19

Pr�edstávení� Brouk v hláve�  jsem bohuz�el z tečhničký�čh du+ vodu+  nevide� l čele� , nemohu

ho proto hodnotit. Zhle�dl jsem jen nečelou polovinu á tá me�  velmi záujálá. Úpr�í�mne�

doufá�m, z�e tuto insčenáči soubor jes�te�  v budoučnu obnoví�, podobne�  jáko se po letečh

vrá� tilý s jiný�m obsázení�m hrý Revizor nebo Noč ná Kárls�tejne� .

Čtrnáctý hrabě Gurney

Peter  Bárnes (10.1.1931  -  1.7.2004)  býl  britský�  drámátik  á  sčená� ristá,  nositel

prestiz�ní� Čený Láurenče Olivierá zá hru Č�ervene�  nosý. Jeho hrý jsou historičke� , č�ásto

ále májí� pr�esáh k souč�ásnosti. Debutovál v roče 1968 hrou z období� bároká Vlá�dnoučí�

tr�í�dá (v originá� le Rulingčláss). Jiný�  ná� zev pro tuto hru je Č�trná� čtý�  hrábe�  Gurneý.20

Poprve�  býli divá� či sve�dký ve� ts� í�  odčhýlký z komediá� lní�  končepče souboru. Insčenáče

o sčhizofrenikovi s mesiá� s�ský�m komplexem se zá komedii dá�  pováz�ovát jen s notnou

dá�vkou smýslu pro č�erný�  humor.

Autor čhte� l právde�podobne�  pouká� zát ná nebezpeč�í� á nedokonálost právidel ohledne�

de�de�ní� titulu+  i májetku (nejen) v britske�  áristokrátičke�  společ�nosti. Blá� znive�  vý�stupý

(nejen)  Tomá�s�e  Koč�á� rká  v hlávní�  roli  ná�m  uká� zálý  soubor  z jine�ho  u� hlu  pohledu.
18FRYČ�ER, Járosláv; ed. Slovní�k fránčouzský pí�s� í�čí�čh spisovátelu+ : Fránčie, Belgie, Lučembursko, 

S�vý�čársko, Kánádá, Mághreb á severní� Afriká, "Č�erná�" Afriká, Libánon, Oblást Indičke�ho á Tičhe�ho 

očeá�nu. Práhá: Libri, 2002. s.279, ISBN 80-727-7130-2.

19PAVLOVSKY4, Petr; ed. Zá� kládní� pojmý divádlá: teátrologičký�  slovní�k. Práhá: Libri, 2004. s.100. ISBN 

80-727-7194-9.

20BARNES, Peter (GB); Divádelní�, literá� rní�, áudiovizuá� lní� ágenturá, z.s. [online]. [čit. 2019-07-01]. 

Dostupne�  z: http://www.diliá.čz/index.php/3d/item/200-bárnes-peter
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Č�trná� čtý�  hrábe�  Gurneý musel bý� t pro herče novou vý�zvou. Nouze o komičke�  momentý

rozhodne�  nebýlá,  čelková�  ná� ládá  insčenáče  býlá  vs�ák  potemne� lá�  á  z její�  druhe�

poloviný pr�í�mo sá� lálá s� í�lenost, stráčh á hýsterie. Zá vý�borne�  ztvá� rne�ne�  role pováz�uji

výčhýtrále�ho sluhu Tučkerá v podá�ní� Rádká S�pinký á psýčhiátrá zčelá proste�ho emočí�,

jehoz�  výstupová�ní� do pátr�ič�ne�  dobý drz�el perfektne�  ná uzde�  Mártin Úrbá�nek, nez�  jeho

postává zes� í�lelá táke� .

Čo se  tý�č�e  sče�nográfie  á  vý�právý,  ope�t  jsme vide� li  fungují�čí�  minimálismus v práxi.

Povedená�  býlá  tentokrá� t  i  prá� če  se  sve�tlý,  která�  se  dr�í�ve  neuplátnilá.  Velmi  ná me�

zápu+ sobilo, kdýz�  jsem pouhý�m rozsví�čení�m č�ervene�ho reflektoru okámz� ite�  poznál, z�e

Jáčkovi se vráčí� vrčholná�  formá jeho s�í�lenství�, á z�e se tedý záruč�ene�  stáne ná jevis�ti

ne�čo zle�ho.

Na flámu

Sir Tom Stoppárd (vlástní�m jme�nem Tomá� s�  Stráussler) je britský�  drámátik č�eske�ho

pu+ vodu. Národil se roku 1937 ve Zlí�ne� . Pátr�í� k nejuzná�váne� js� í�m souč�ásný�m britský�m

drámátiku+ m,  jáko  rez� ise�r  á  sčená� ristá  se  zár�ádil  i  mezi  osobnosti  (nejen)  britske�

kinemátográfie.

Pod zá� s�titou Nádáče Čhártá 77 býlá v roče 1983 ve Stočkholmu poprve�  ude� lená Čená

Tomá Stoppárdá urč�ená�  áutoru+ m č�eske�ho pu+ vodu. Tom Stoppárd je nositelem R� á�du

Britske�ho  Impe�riá  á  v  roče  1997  býl  krá� lovnou  Alz�be� tou  pový�s�en  do  rýtí�r�ske�ho

stávu.21Divádelní� soubor Boz�ený Ne�mčove�  svý�m uvedení�m hrý Ná flá�mu uká�zál, z�e si

doká�z�e porádit i s nove� js� í� frás�kou. Herečke�mu projevu nebýlo podle me�ho ná� zoru v

podstáte�  čo výtknout. Zvlá� s� te�  se význámenáli Ondr�ej Pávelek v roli Weinberlá, Rádek

S�pinká v roli Zánglerá á Petr Jurá� s�ek, který�  prečizne�  zvlá�dl dvojroli. Opilý�  čhlí�pný�  koč�í�

býl velmi pu+ sobivý�. Zá zmí�nku táke�  urč�ite�  stojí� čhárismátičký�  sluhá v podá�ní� Miroslává

Breitfelderá,  který�  ták brávurne�  náhrádil  Mártiná  Úrbá�nká,  trádič�ne�  obsázováne�ho

do rolí� sluhu+ .

Sče�nográfie  i  kostý�mý  býlý  tentokrá� t  o  ne�čo  sloz� ite� js� í�  nez�  u  ve�ts� iný  ostátní�čh

insčenáčí�, podobne�  jáko pr�ed dve�má letý u hrý Brouk v hláve� .

Čelkove�  se dá�  r� í�či,  z�e divá� či  me� li  nejví�če du+ vodu+  k smí�čhu zá čelou historii divádlá

prá�ve�  v den premie�rý Ná flá�mu.

21STOPPARD, Tom; Č�esko-Slovenská�  filmová�  dátábá� ze [online]. [čit. 2019-07-01]. Dostupne�  z: https://

www.čsfd.čz/tvurče/7620-tom-stoppárd/
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Amadeus

V roče  2017  uvedl  soubor  svou  nejkontroverzne� js� í�  insčenáči,  která�  se  stálá

pr�edme�tem  mnohá  debát  uvnitr�  souboru  i  mezi  divá�ký.  Stálá  se  jí�  hrá  Amádeus

od Peterá Sčháfferá, čoz�  se zčelá výmýká�  dosávádní�mu te�me�r�  vý� luč�ne�  komediá� lní�mu

záme�r�ení�  souboru. S u� spe�čhem se setkálá trádič�ne�  ná domovske�  sče�ne�  v Diváde� lku

Joná�s� , jinák tomu ovs�em býlo ná vý� jezdečh mimo Plzen� , kde se od souboru komedie

trádič�ne�  oč�eká�vájí�.  Náprosto  klí�č�ový�m  se  vs�ák  stálo  výstoupení�  ná  Wintrove�

Rákovní�ku,  kde  porotá  kritikou  vu+ beč  nes�etr�ilá  á  podle  mý�čh  informáčí�  od  č�lenu+

souboru býlá rečenze ve Zprávodáji,  tiskovine� ,  která�  výčhá�zí�  vz�dý jáko shrnutí�  čele�

ákče,  pouze  slábý�m  odvárem  skuteč�ne�  kritiký,  kterou  divádelní�či  výslečhli  več�er

po pr�edstávení�.

Úká� zká  z rečenze:  Divadelní   soubor   Boženy   Němcové   z Plzně   zahájil   42.   ročník

Wintrova   Rakovníka   svou   inscenací   hry   Petera   Shaffera   Amadeus.   Odvážná

dramaturgická volba titulu je nesporně souboru ke cti. Shafferova hra, kterou napsal

v roce  1980,  hraná od té doby po celém světě,  patří  k těm,  které  se  staly  dědictvím

světové   dramatiky.   Jde   o   bohatě   strukturovanou   textovou   předlohu,   která   je   dílem

vpravdě dramatického básníka. Autor hru pojal jako strhující zpověď – retrospektivní

vyprávění – Salieriho, dvorního komponisty na vídeňském dvoře Josefa II. Salieri diváky

zavede  do  období,   kdy   do  Vídně  přichází  Mozart,   líčí   období   jeho   vzestupu   i pádu,

dramatický   vztah   s  jeho  manželkou,   vztah   k otci   etc.   Především   však   vlastní   vztah

k Mozartovi a jeho božské hudbě, a to jako střet génia s průměrností, zažitých konvencí

se světem fantazie, střet nesmrtelného boha a smrtelníka.

Soubor v režii Vlastimila Fidlera pojal inscenaci v minimalistickém duchu, na jevišti bez

dekorací,   bez   hudby.   Z tohoto   minimalismu   se   vymykají   pouze   náznaky   dobových

kostýmů a vlásenky. Původní textová předloha byla razantně krácena, a to i vypuštěním

celých   scén,   krácením   dlouhých   monologů   Salieriho.   Chybí   např.   atraktivní   scéna

s uvítací  skladbou Salieriho,  kterou složil  na počest  Mozarova příjezdu do Vídně,  ale

také   závěrečná   scéna,   v níž   Salieri   spáchá   sebevraždu.   Některé   postavy   hry   jsou

sdruženy – Větříčky, manželku a žačku Salieriho, jakož i kavalíry hrají dvě herečky, aniž

by byly dostatečně kostýmově či znakem odlišeny. Role Mozarta je obsazena ženou, což

vyvolává řadu inscenačně neopodstatněných otazníků.22

S kritikou  z Rákovní�ká  se  v mnohe�m  neshoduji.  Siče  jsem  nevide� l  konkre�tne�  toto

pr�edstávení�, nepr�edpoklá�dá�m vs�ák, z�e bý mezi pr�edstávení�mi v Plzni á ná rákovničke�

22STROTZER, Milán; Klásičke�  divádlo klásičký�m zpu+ sobem, Zprávodáj: Wintru+ v Rákovní�k 2018, s. 2.

23



pr�ehlí�dče býl  ták márkántní�  rozdí�l.  Moz�ná�  se vs�ák ná herčí�čh podepsálá nervozitá

á velke�  oč�eká�vá�ní�.  Z� e  se v  čele�m pr�edstávení�  neobjevilá  z�á�dná�  hudbá nebýlo podle

me�ho ná�zoru ná s�kodu. Alespon�  se poloz� il du+ ráz ná fákt, o č�em táto hrá ve skuteč�nosti

je.  Tedý,  z�e  není�  primá�rne�  o klásičke�  hudbe�  á  o  Mozártovi  jáko  tákove�m,  ný�brz�  o

u� spe�čhu á pá�du,  zá�visti  á nená�visti,  počitu kr�ivdý á nesprávedlnosti,  nenáplne�ný�čh

ámbičí�čh.  Minimálističke�  pojetí�  sče�ný  se  mi  zdá� lo  v por�á�dku.  Tí�m  se  prezentuje

soubor  od sáme�ho  poč�á� tku,  proto  z�á�dne�  pr�ekvápení�.  Alespon�  dálo  výniknout

diálogu+ m, respektive spí�s�e Sálieriho monologu+ m, ktere�  býlý hlávní�m kor�ení�m čele�  hrý.

Vý�kon Ondr�eje Buriáná v te� to roli býčh rozhodne�  výzdvihl.

Souhlásí�m  pouze  s ná� zorem  ná  postávu  sáme�ho  Mozártá.  „Herecký  projev  zůstává

především v deklamační rovině, patosu, někdy v expresi, křečovitém výrazu, v používání

vnějškových  výrazových prostředků.  Postava  Mozarta  je  vedena  v rovině  křečovitého

šílence. Chybí   budování   situací,   vztahů  mezi   postavami,   kýžená   práce   s   tempem  a

rytmem inscenace. Ze hry se ztrácí v předloze obsažený humor. Vše plyne, vše je stejně

důležité,   a   tak   chtě   nechtě   představení   upadá   do   stereotypu,   který   rozhodně

nenapomáhá  diváckému  zaujetí,   a   tím  ani   kýženému  dopadu  myšlenkového   sdělení

inscenace.   Z výše   uvedených   důvodů   jsme,   bohužel,   nebyli   svědky   plnohodnotného

divadelního zážitku“. 23

Mozárt  býl  skuteč�ne� ,  ják se r�í�ká� ,  pr�ehráný�.  Nevide� l  jsem siče pro srovná�ní�  z�á�dnou

verzi  Amádeá  od  profesioná� lní�ho  divádlá,  nepr�edpoklá�dá�m  vs�ák,  z�e  bý  jinde  jeho

čhárákter učhopili stejne� . Ná druhou stránu, z�e býlá do role Mozártá obsázená z�ená,

me�  niják nerus�ilo á otá� zký to ve mne�  nevzbuzoválo. Moz�ná�  je to zpu+ sobeno i tí�m, z�e ve

ve� ts� ine�  insčenáčí� Divádelní�ho souboru Boz�ený Ne�mčove�  se ná pohláví� pr�í�lis�  nehledí� á

rez� ise�r zkrá� tká práčuje se sestávou, jákou má�  zrovná k dispoziči.

Postřižiny

Poslední�m pr�edstávení�m, ktere�  jsem me� l moz�nost zhle�dnout, á zá� roven�  jediný�m, ktere�

jsem vide� l náz� ivo, býlý prá�ve�  Postr�iz� iný. Rez� ise�r Vlástimil Fidler výbrál klí�č�ove�  diálogý,

monologý á čele�  sče�ný ze stejnojmenne�  novelý od Bohumilá Hrábálá. Insčenáče býlá

v mnohá  sme�rečh  spečifičká� .  Soubor  ope�t  experimentovál,  výboč�il  z komediá� lní�ho

sme�ru,  náví�č  nepráčovál  s hotový�m sče�ná� r�em.  S� lo  č�á� steč�ne�  o áutorske�  pr�edstávení�.

Čí�lem rez� ise�rá býlo pr�iblí�z�ení� stýlu Bohumilá Hrábálá, čoz�  je mu nepočhýbne�  ke čti.

Vý�be�r replik býl skuteč�ne�  prečizní�. Do pr�edstávení� býlo vloz�eno i pr�edč�í�tá�ní�  z knihý.

Jednálo  se  o  pr�í�mou  r�eč�  Márýs�ký,  z č�ehoz�  býlo  ihned  zná� t,  z�e  Káter�iná  Husová�

23STROTZER, Milán; Klásičke�  divádlo klásičký�m zpu+ sobem, Zprávodáj: Wintru+ v Rákovní�k 2018, s. 2.
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s knihou náprávo od jevis�te�  á Evá Kubí�č�ková�  ná jevis�ti hrájí� tute�z�  roli. S� lo nepočhýbne�

o zájí�mávý�  táh, ničme�ne� , nepočhopil jsem, podle me�ho ná�zoru zbýteč�nou, álternáči v

poslední� sče�ne� , kdý se obe�  hereč�ký výme�nilý. Úrč�itý�  du+ vtip bý me� lo, kdýbý k vý�me�ne�

dos�lo tr�ebá v polovine�  pr�edstávení�, ná konči mi vs�ák unikl její� smýsl.

Minimálističke�  pojetí�  rekvizit  á  kulis,  s ní�mz�  soubor  od  záč�á� tku  práčuje,  se  kámsi

výtrátilo.  Krome�  stolu+  á  z� idlí�,  se  který�mi  si  soubor  ve� ts� inou  výstáč�í�,  se  ná  sče�ne�

objevilo prástáre�  jí�zdní�  kolo,  rá�dio,  v zábijáč�kový�čh sče�ná� čh tálí�r�e  plne�  skuteč�ne�ho

sýrove�ho másá á spoustá drobne�ho ná� č�iní�. Rekvizitý me� lý v tomto pr�edstávení� velký�

vý�znám. Býl jsem velmi zve�dáv, ják bude výpádát sče�ná s komí�nem. Tá býlá nákoneč

provedená vtipne�  á originá� lne� .

Ope� t jsme býli sve�dký prvku týpičke�ho pro tento soubor, tedý krá� tkodobe�  pr�esunutí�

ákte�ru+  do hledis�te� ,  kdýz�  sprá�vní�  rádá jednálá o zá� lez� itostečh pivováru. To se ovs�em

tentokrá� t nepovedlo. Rozumí�m zá�me�ru rez� ise�rá, z�e se snáz� il odde� lit dvá párálelní� de� je

á málá�  sče�ná JoNá�s�e mu neumoz�n� oválá rozde� lit jevis�te�  ná dve�  poloviný. Z ne�který�čh

mí�st, vč�etne�  me�ho, vs�ák nebýlo ná de�ní�  vlevo pod jevis�te�m vu+ beč vide� t. Musel jsem

tedý pozorne�  posloučhát á nečhát práčovát pr�edstávivost. Soubor ope� t nezápr�el sá�m

sebe  á  nárá� z�ká  ná  sámotne�  č�lený  ná  sebe  nenečhálá  dlouho  č�ekát.  Sče�ná  se

zkráčová�ní�m  noh  od  stolu  á  doporuč�ení�:  „Podloz� í�me  to  publikáčí�  od Miroslává

Breitfelderá.“ býlo jednodus�e skve� le� ,  stejne�  jáko zá�ve�reč�ná�  repliká: „Tuto pumpič�ku

jsem koupilá u firmý Fidler v uliči Boz�ený Ne�mčove�“.

Čo se tý�č�e herečke�  prá� če, me� l  jsem počhýbnosti jen o roli Fránčiná. Ten je v kniz�ní�

pr�edloze výkreslen jáko odme�r�ený�, bá� zlivý�  muz� í�k. Mirosláv Breitfelder mu dál moz�ná�

o ne�čo ví�če „z� ivotá do toho umí�rá�ní�“ nez�  bý potr�ebovál. Náví�č čhýbe� lá du+ lez� itá�  čhemie

mezi ní�m á Márýs�kou. Evá Kubí�č�ková�  se vs�ák s te�z�kou rolí� výpor�á�dálá velmi obstojne� .

Zá�me�r rez� ise�rá vnuknout jí�  s� í�lenství� á obsesi, zápr�í�t tí�m u� plne�  filmovou Vás�á� rýovou

á nečhát  vzniknout  novou  nebo  spí�s�e  áktuálizovánou  postávu  býl  zčelá  zr�ejmý�.

Minimá� lne�  tou spoustou morbidní�čh vý� jevu+ ,  ktere�  Hrábál pr�i  sve�  zá� libe�  v detáilečh

posunul do tákove�  roviný, z�e me�ne�  otrlý�m vstá�vájí� vlásý hru+ zou. Tomá� s�  Koč�á� rek v roli

strý�če  Pepiná se utrhl  ze r�ete�zu,  v tomto pr�í�páde�  vs�ák  v dobre�m slová smýslu.  I  z

prostr�edká hledis�te�  jsem čhví�lemi zátouz� il  po s�puntečh do us� í�.  Svu+ j  hromový�  hlás

výuz� il ná máximum á ne�kolik migre�n me� l zčelá jiste�  ná sve�domí�. Pr�esne�  ták býčh si

ukr�ič�ene�ho Pepiná v divádelní�m provedení� pr�edstávovál.

Ná zá�ve�r je nutno dodát, z�e s tákový�m experimentem vstupuje soubor jednoznáč�ne�

ná tenký�  led.  Nád  vs�eobečnou  ználostí�  kniz�ní�  pr�edlohý  mnohoná�sobne�  pr�eváz�uje
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ználost  filmove�  ádáptáče.  Divá� či  budou mí�t  vz�dý  tendenči  srovná�vát  táto  dve�  dí�lá

á vz�dý budou márne�  hledát filmove�  postávý v te�čh divádelní�čh. Je to podobne� ,  jáko

kdýz�  se  ná  motivý  kultovní�  knihý  nátoč�í�  me�ne�  u� spe�s�ný�  film.  Vlná  kritiký,  která�

ná� sleduje, bý�vá�  drtivá� . To uz�  je vs�ák zá� lez� itost odváhý sámotne�ho tvu+ rče. Ten musí� bý� t

ná pr�í�pádný�  neu� spe�čh pr�ipráven á sve�  zá�me�rý si musí� tvrde�  obhájovát.
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Praktická část

Rozhovory se členy souboru

Rozhovory s herci

Martin Urbánek

Pove�zte mi,  prosí�m,  ne�čo o sobe� .  Jáke�  je vás�e  povolá�ní�?  Čo vá� s  pr�ivedlo k herečtví�

(pr�í�pádne�  kdo)? Jáke�  má� te zá� jmý krome�  herečtví�?

Jsem medicínský reprezentant. Prodávám inzulíny do zdravotnických zařízení. Obecně

se věnuji sportu, zejména cyklistice a turistice, provozuji i nějaké extrémní sporty. Také

rád cestuji po světě. Celoživotně mě bavilo hrát na besídkách, už od základní školy. Pak

jsem na poslední zvonění napsal desetiminutovou jednoaktovku, kde jsem si taky zahrál.

Na vysoké škole jsem v roce 2005 založil spolu s Vlastou Fidlerem a Mírou Breitfelderem

soubor Boženy Němcové. Ten nápad vznikl jako první u mě. Rozhodlo se, že Vlasta bude

režisér a začal nábor z řad studentů.   

Jáká�  býlá vás�e první� role?

V Noci na Karlštejně jsem hrál Pana Peška.

Která�  (ktere�) z rolí� vá�m hrá� lá nejle�pe?

Rozhodně Trufaldino ve Sluhovi dvou pánů.Před premiérou mi kamarádi říkali: „To hrál

Donutil v Národním divadle. Těším se, jak zahraješ Donutila.“ Tak jsem se tam navzdory

přání režiséra toho Donutila snažil trochu napodobit.   

Nárázil jste ne�kdý ná proble�mý s rolí�?

Hrál jsem hodně sluhy (Todero, Noc na Karlštejně, Sluha dvou pánů). Jednou jsem hrál

doktora (XIV. Hrabě Gurney), ten byl těžší. Vlasta po mě chtěl, abych působil jako „suchej

Němec“. Moc jsem nevěděl, jak tu roli uchopit. Jsem spíš komediální herec. Submisivní

role mi vyhovují nejvíc.
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Komediá� lní� záme�r�ení� souboru Vá�m výhovoválo, nebo jste me� l ne�kdý ámbiče záhrá� t si

ne�čo vá�z�ne� js� í�ho?

Zkoušeli jsme to, ale pak jsme si říkali, že to nemá význam. Aby tam lidi seděli a nesmáli

se, to není ono. Jsme vlastně sousedské divadlo. Chodí na nás lidi, kteří nás znají a kritika

je tím dost poznamenaná. Do očí ti neřeknou, že se jim to nelíbilo, dovídáš se to později.

Pro mě na jevišti je největší ocenění smích těch lidí. To tam potřebuji mít. Zároveň se mi

líbí, když mám možnost trochu improvizovat.

Pr�ipous�tí�te v budoučnu ná�vrát k souboru?

Pokud se v divadle změní poměry a koncepce, rád bych se vrátil

Pr�i nás�em minule�m setká�ní� jsme se bávili o Vás�em odčhodu ze souboru. Neshodováli

jste se pouze v obsázení�  rolí�  nebo s�lo i o ne�čo jine�ho? Zmí�nil jste Postr�iz� iný, kde je

mnohem populá� rne� js� í�  filmová�  ádáptáče  nez�  Hrábálová  pr�edlohá.  Mýslí�te  si,  z�e  bý

očhotničký�  soubor neme�l hrá� t tákove�  insčenáče?

Měla by se tam dodržet nějaká zažitá všeobecná povědomost o tom filmu. Když budeme

hrát Postřižiny, pánové očekávají „krásnou Vašáryovou“. A není to jen o filmech. Někteří

členové negativně ovlivňují atmosféru. Ta legrace a kamarádství se pomalu vytrácí. Ten

soubor už jede jenom setrvačností  a v minulosti  na tom měly také velký podíl citové

vztahy mezi herci a herečkami. Soubor vlastně vytvořil i několik manželství. Někdy to

vytváří i rozkol mezi herci, protože ty vztahy neukočírují a dělá to mezi námi zle.

Postřižiny jsem začal zkoušet,  ale když jsem viděl,  kam to spěje,  pak jsem se, zvláště

po fiasku s Amadeem, obával, že to bude podobné. Na Amadeovi jsem poprvé viděl, že

začali  odcházet   lidi.  Buď odcházeli  o  přestávce,  nebo se dokonce  během představení

sebrali a odešli. Jsem pro to, abychom přiznali, že jsme amatéři, ochotníci. Ne, abychom

hráli   složité   vážné   hry,   a   aby   lidé   zklamaní   odcházeli.   To   byl   vždycky  můj   rozkol

s „rejžou“, protože on chtěl pokaždé něco víc. Jet na soutěž, ukázat se.

Nebyl jsem proti soutěžím, ale spíš jsem to chtěl zkusit než za každou cenu uspět. Chtěl

jsem nazkoušet a jezdit 10–20 štací po okolí. To se nikdy nepovedlo.24

Ondřej Burian

Pove�zte mi, prosí�m, ne�čo o sobe� . Jáke�  je Vás�e povolá�ní�? Č�emu se ve�nujete ve volne�m

č�áse krome�  herečtví�? Čo Vá� s k herečtví� pr�ivedlo?

24ÚRBA4 NEK, Mártin; rozhovor pro bákálá� r�skou prá� či; 25.6. 2018, Plzen�
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Původní profesí jsem učitel, nyní pracuji v  logistice. Ve volném čase se kromě herectví

věnuji rodině, četbě a běhu. K divadlu mě přivedl Vlastimil Fidler v roce 2005, když jsme

spolu byli na exkurzi na jižní Moravě. Řekl mi, že potřebuje podobné „exoty“, jako jsem

já. Dále tu byl osobní zájem, který souvisel s mou potenciální kariérou učitele. Byla tu

motivace vystupovat před lidmi, zbavit se nervozity, a podobně.

Kdý jste se dostál do DSBN?

Již v roce 2005. Nejsem sice zakládajícím členem, jsem však jedním z nejdéle působících

v souboru, alespoň tedy ze současné sestavy. Přidal jsem se někdy na přelomu května

a června.  V té době soubor stagnoval a opět obnovil  činnost  na podzim. Z tehdejších

členů se v drtivé většině jednalo o spolužáky z katedry historie.

Jáká�  býlá vás�e první� role?

Poprvé jsem se na jevišti objevil v pásmu budovatelských básní, což byla scénická koláž

založená na poezii.  Recitoval  jsem dvě básně,   jednou z nich bylo Políčko od Kainara.

Také jsem zpíval Internacionálu v maďarštině.

Která�  z rolí� se Vá�m hrá� lá nejle�pe (pr�í�pádne�  ktere� )?

Vlasta (režisér) má dobré oko na obsazení, tudíž se mi hrály dobře všechny role, které

jsem dostal. Někdy mu ten výběr znesnadníme, o obsazení diskutujeme, i plány B však

vychází. Nejintenzivnější zážitek byla pro mě role Saileriho z Amadea. Dále mě hodně

bavila role Chlestakova v Revizorovi, ale Salieri asi vede.

Vá�s�  repertoá� r  sestá�vá�  pr�evá�z�ne�  z komedií�.  Nečhte� l  jste  si  ne�kdý  záhrá� t  ne�čo

vá� z�ne� js� í�ho?

Komedie mám rád, na druhou stranu mám vnitřní ambice si  něco vážnějšího zahrát.

Jednou jsme zkoušeli Strýčka Váňu, ale nakonec to nedopadlo. Rozhodli jsme se, že to

nikam nevede. Většina souboru byla i nadále pro komedie.

Nárázil  jste  ne�kdý  ná  roli,  se  kterou  to  oprávdu  nebýlo  snádne�?  Má�m  ná  mýsli

vý�rázove�  prostr�edký,  č�innosti  spojene�  s rolí�,  re� toriku  postávý.  Výz�ádoválá  ne�která�

z vás� ičh rolí� nádmí�ru prečizní� pr�í�právu?

Amadeus, to byl pro mě vrchol. Z určitého pohledu byla velká výzva i dvojrole z Brouka

v hlavě. Cíleně jsem se však věnoval až roli Salieriho.25

25BÚRIAN, Ondr�ej; rozhovor pro bákálá� r�skou prá� či; 30.5. 2018, Plzen�
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Miroslav Breitfelder

Kdý jste se dostál do DSBN?

Jsem jedním ze zakládajících členů.  Byl jsem přímo u zrodu. S Vlastou Fidlerem jsme

kamarádi už od jeho absolutoria na fakultě. Byl mým studentem. Následně jsme nabírali

členy převážně z řad studentů.

Jáká�  býlá vás�e první� role?

Karel IV. v Noci na Karlštejně

Která�  z rolí� vá�m hrá� lá nejle�pe (pr�í�pádne�  ktere� )?

Nejspíš to byla role hejtmana v Revizorovi a role doktora v Broukovi v hlavě.

Výhovuje  vá�m  komediá� lní�  záme�r�ení�  divádlá?  Nečhte� l  jste  si  ne�kdý  záhrá� t  ne�čo

vá� z�ne� js� í�ho?

Komické role mě baví víc. Myslím, že většinu z nás.

Nárázil  jste  ne�kdý  ná  roli,  se  kterou  to  oprávdu  nebýlo  snádne�?  Má�m  ná  mýsli

vý�rázove�  prostr�edký,  č�innosti  spojene�  s rolí�,  re� toriku  postávý.  Výz�ádoválá  ne�která�

z vás� ičh rolí� nádmí�ru prečizní� pr�í�právu?

Některé   charaktery   postav   jsou   obtížně   uchopitelné,   například   u   Francina

v Postřižinách. U císaře Rudolfa II. jsem také trochu tápal. Režisér chtěl, aby prostředí

dvora bylo velmi statické. A člověk si někdy chce trochu víc zahrát.

Zmí�nil jste, z�e ve� ts� iná ze č�lenu+  souboru jsou výstudování� pedágogove� .Bez ohledu ná

to, zdá to povolá�ní�  pozde� ji výkoná�váli, č�i nikoliv,mýslí�te si, z�e mu+ z�e divádlo pomoči

v pedágogičke�  profesi?

Myslím   si,   že   ano.   Člověk   se   při   vystupování   snaží  mluvit   nahlas   a   zřetelně.   To   je

u kantora důležité. Kateřina Janovcová doplňuje: Moji žáci to na mě poznají. Říkají, že

se nestydím.26

Martina Kopúnová

Pove�zte mi, prosí�m, ne�čo o sobe� .  Nápr�.  čo vá� s pr�ivedlo k herečtví�  (popr�.  kdo)? Jáke�

zá� jmý krome�  herečtví� má� te? Jáká�  je vás�e profese?

26BREITFELDER, Mirosláv; rozhovor pro bákálá� r�skou prá� či; 6.6. 2018, Plzen�
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K herectví,   resp.   spíše   obecně   ke   kultuře,   tíhnu   asi   od   mala.   Hodně   dlouho   jsem

navštěvovala ZUŠ, kde jsem se učila na klavír, vždy mě bavila hudba, divadlo, malířství

apod.  Na  gymnáziu   jsem se  o  divadlo  začala  zajímat   více,  a  když  přišla   informace

o možnosti  hrát  divadlo  na VŠ,  neváhala  jsem ani  chvilku.  Oproti  mému původnímu

plánu (studium produkce na DAMU) jsem vystudovala pedagogickou fakultu ZČU obor

dějepis – občanská výchova, a to je v současnosti i má profese. Kromě jiného mám ráda

sport, konkrétně běh, kolo, ráda šiju různé praktické i nepraktické věci a miluji četbu.

Kdý jste se dostálá do DSBN?

Ve druhém ročníku studia na pedagogické fakultě v roce 2007.

Jáká�  býlá vás�e první� role?

Když přeskočím recitační pásmo budovatelských básní, tak úplně první role byl číšník

v Gogolově Revizorovi.

Která� z rolí� vá�m hrá� lá nejle�pe (pr�í�pádne�  ktere� )?

Velmi mě bavila Marcela v komediální hře Brouk v hlavě, tam to šlo tak nějak samo.

Výhovuje Vá�m komediá� lní� sme�r�ová�ní�  DSBN nebo býste si i ne�kdý rá�dá záhrá� lá ne�čo

vá� z�ne� js� í�ho?

Komedie   jsou   vždycky   fajn,   mám   je   ráda.   Na   druhou   stranu   už   máme   za   sebou

i nekomediální kousky a ty mě také bavily. Je dobré zabrousit i do opačných rolí. Jsem

ráda, že jsem si vyzkoušela více typově různých rolí, včetně mužských postav.

Nárázil(á) jste ne�kdý ná proble�mý s postávou, kterou jste hrá� l(á)? Výz�ádoválá ne�která�

z postáv spečiá� lní� pr�í�právu?

Určitě pro mě největší  výzvou byl  Amadeus,  tam jsme museli  "lámat,"   jak říká rejža,

dlouho.  Byla   to  úplně   jiná  postava,  než  které   jsem  hrála  před   tím.  Nicméně   i   přes

počáteční potíže mě tato role moc bavila, na jevišti jsem si to užila a o to nám přece

jde.27

Kateřina Husová

Pove�zte mi, prosí�m, ne�čo o sobe� .  Nápr�.  čo vá� s pr�ivedlo k herečtví�  (popr�.  kdo)? Jáke�

zá� jmý krome�  herečtví� má� te? Jáká�  je vás�e profese?

27KOPÚ4 NOVA4 , Mártiná; rozhovor pro bákálá� r�skou prá� či; 6.6. 2018, Plzen�
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Herectví jsem si poprvé zkusila na střední škole ve studentském dramatickém kroužku,

který ale sehrál jen jednu hru a rozpadl se. Divadlo mě ale začalo bavit, tak jsem našla

amatérský divadelní soubor Sebranka vedený Slávkem Princem, profesionálním hercem,

který  mě během  let  naučil   základy   jevištního  pohybu,  mluvy  atd.  Tehdy  mě  divadlo

chytlo a už nepustilo. Bohužel ansámbl Sebranky se časem prakticky od základu změnil,

zkušenější členové odešli a věkový průměr herců byl v době mého odchodu kolem 14–15

let, tak jsem přešla do DSBN, kde jsem začínala jako jedna z nejmladších (což vlastně

platí   dodnes…).   Vystudovala   jsem   historii   na   Pedagogické   a   Filozofické   fakultě,

v současné době pracuji jako učitelka a vychovatelka na ZŠ v Plzni.

Kdý jste se dostálá do DSBN?

V roce 2011, když jsem studovala ve třetím ročníku Bc. Studia.

Jáká�  býlá vás�e první� role?

Služka Yveta v Broukovi v hlavě. Měla jsem štěstí, holky u nás často hrají mužské role.

Která�  z rolí� vá�m hrá� lá nejle�pe (pr�í�pádne�  ktere� )?

Líbila  se  mi  komorná Getrud  ve  hře  Na  flámu.  Byla   to  vedlejší,  ale  krásně napsaná

postava – trochu přidrzlá služebná,  která se s nikým nepáře a  nemá o svém pánovi

dvakrát vysoké mínění.

Výhovuje Vá�m komediá� lní� sme�r�ová�ní�  DSBN nebo býste si i ne�kdý rá�dá záhrá� lá ne�čo

vá� z�ne� js� í�ho?

Pokusy o vážnější hru máme za sebou a nedopadlo to dobře. Nacvičili jsme klasického

Amadea, který patří k náročnějším kusům jak z hlediska herectví, tak výpravy a režie.

Na koncepci hry jsme se neshodli, často jsme se kvůli tomu hádali, shodou okolností do

hry zasáhla i jiná krize mezi dvěma našimi členy, takže nakonec jsme dospěli k závěru,

že vážnější hry pro nás nejsou. Jsem ráda, že jsme si to vyzkoušeli,  oceňuji příležitost

zahrát si tragické drama coby Mozartova manželka Konstance, ale ochotníci by se podle

mě měli věnovat komediím.

Nárázilá jste ne�kdý ná proble�mý s postávou, kterou jste hrá� lá? Výz�ádoválá ne�která�

z postáv spečiá� lní� pr�í�právu?
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Ve hře Čtrnáctý hrabě Gurney jsem měla hned tři role. Samotné nepředstavovaly nějaký

problém,  horší  bylo mezi  nimi  přepnout,  stihnout se  převléknout a připravit.  Výzvou

také   byla   Konstance   Mozartová,   kde   bylo   třeba   zahrát   přechod   z koketní   dívky

k vyčerpané zoufalé ženě. 28

Tomáš Kočárek

Pove�zte mi, prosí�m, ne�čo o sobe� .  Nápr�.  čo vá� s pr�ivedlo k herečtví�  (popr�.  kdo)? Jáke�

zá� jmý krome�  herečtví� má� te? Jáká�  je vás�e profese? 

K   herectví  mě   přivedlo   asi   studium   na   ZČU,   kde   jsem   od   podzimu   2003   studoval

magisterský   obor   “Učitelství   pro   druhý   stupeň   ZŠ   obor   Dějepis/Německý   jazyk.

Při exkurzi  na   Jižní  Moravě  ve druhém ročníku,  na  podzim 2004,  kterou  vedli  Míra

Breitfelder a Vlasta Fidler (rejža),  jsem se poprvé dozvěděl o existenci souboru. Míra

s Vlastou   tehdy  s  námi  vzali   i  další  dva  členy  divadla,  kteří   s  námi  momentálně  už

nevystupují  –  Martina Urbánka a Standu Filipa  alias  Šťouru.  Divadelní   tam tenkrát

propagovali   divadlo   a   dělali   nábor.   Nicméně,   tenkrát  mě   ještě   k   účasti   v souboru

nezlákali. Asi jsem si tenkrát ještě říkal, že by to bylo velké sousto a že bych to třeba

nezvládl. Nicméně jsme se poté setkávali poměrně často v různých hospodách (hlavně

asi v Šenku) a Vlasta několikrát viděl moje opilecké výstupy a říkal, že takovou figurku

by rozhodně do souboru potřeboval.  Poměrně pravidelně jsem chodil  i  na vystoupení

souboru. Tenkrát v souboru působili už i někteří moji kolegové spolužáci z oboru dějepis

(např. Jana Němá – dnes už Jurášková).

Já jsem ale ještě poměrně dlouho odolával a přemluvit  jsem se nechal  až na podzim

2007, kdy jsem pak měl první roli v Pásmu budovatelských písní.  To byla spíš taková

sranda.   Malá   role   zapáleného   recitátora.   Měla   to   být   parodie   komunismu,   toho

zapáleného budovatelství.

Mezi   lety  2010-2012   jsem měl  pauzu,  protože   jsem se  po  dokončení   studia   rozhodl

vycestovat. Byl jsem na Novém Zélandu, v Austrálii a Jihovýchodní Asii. Rozhodně to byla

zajímavá zkušenost. Soubor jsem ale zpovzdálí neustále sledoval, a dá se říct, i na dálku

podporoval. Oni o mě samozřejmě také věděli. Pamatuji si, jak mi volali ze soustředění

v  Jindřichovicích večer po volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010, že prý nemusím

definitivně emigrovat, protože Paroubek vládu nesestaví. No, byl jsem sice potěšen, jen

kdyby ve Wellingtonu, kde jsem tenkrát pobýval nebylo 5 ráno.

Krásný zážitek s divadelníky mám taky hned po mém návratu do Čech. Přilétal jsem 6.5.

2012 a když mi Jana psala, že se nemám starat o dopravu z letiště do Plzně, tak už jsem

28HÚSOVA4 , Káter�iná; rozhovor pro bákálá� r�skou prá� či; 6.6. 2018, Plzen�
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tušil nějakou zradu. Ale přivítání na letišti chlebem a Plzní bylo opravdu krásné a nikdy

na něj nezapomenu. Přímo tam jsem poznal některé nové členy souboru, které jsem tam

viděl  poprvé.  Soubor   tenkrát  objednal  dodávku  i   s   řidičem a  jeli   jsme hromadně do

Plzně, kde jsme to moje přivítání tradičně oslavili v hospodě.

No, a pak jsem hned zase naskočil do “rozjetého vlaku”, protože soubor v té době zkoušel

jednu z našich možná nejpamátnějších komediálních her “Brouka v hlavě”, a já si hned

střihnul  epizodní  roličku Američana Rugbyho.  Dalo  se   to  nazkoušet  poměrně rychle,

protože jsem tam vystupoval jen párkrát a vždy se jen anglicky ptal: “Nobody call?”

A co bych jinak řekl o sobě, myslím, že jsem přátelská osobnost, extrovert – to k tomu

divadelnictví   taky   jde.   Vystudoval   jsem   tedy   učitelství,   ale   věnoval   jsem   se  mu   jen

poměrně krátkou dobu – asi 5 měsíců před mým odjezdem do zahraničí. Když jsem se

pak v květnu 2012 vracel, byla už všechna učitelská místa obsazená. Neměl jsem peníze

a musel jsem někde pracovat. Tak jsem nastoupil do jedné nadnárodní společnosti. Jako

střední  školu mám obchodní  akademii  a měl   jsem znalost  dvou jazyků,  takže to šlo.

V současnosti   dělám   pořád   “kancelářskou   krysu”   v prodeji   v   jedné   nadnárodní

Automotive   společnosti.   Jazyky,   hlavně   němčinu,   využívám  denně   a historie   z  mých

studií snad taky nepřišla úplně vniveč, protože je to moje celoživotní láska.

Z  mých   zájmu bych   zmínil   třeba   ještě   cestování,   to  mám  taky   rád.  A  pokud   je   čas

a peníze,   vždy   se   někam   rád  podívám  a  nezáleží,   jestli   je   to   jen   po  Čechách   nebo

do ciziny.

Kdý jste se dostál do DSBN?

Do  DSBN   jsem   se  dostal,   jak  už   jsem   zmínil,   v  mé  předchozí   odpovědi   díky   studiu

na katedře historie FPE ZČU. Bylo to na podzim (myslím říjen) 2007.

Jáká�  býlá vás�e první� role?

První roli jsem už také zmiňoval. Zapálený recitátor v pásmu Budovatelských písní: “Bdí

Škodovka, bdí Sokolovo”. Byla to jen krátká vystoupení. Jako první roli v pravém slova

smyslu bychom mohli označit roli poštmistra v Gogolově Revizorovi. Tu jsem si docela

užil   a   na  můj   výkon   v   den,   kdy   jsem   obhájil   diplomovou   práci   a   stal   se   oficiálně

Magistrem někteří v souboru hodně vzpomínají.

Která�  z rolí� vá�m hrá� lá nejle�pe (pr�í�pádne�  ktere� )?
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Nejlépe se mi hrají role bláznů nebo nějak vyšinutých jedinců. To mi, myslím, docela jde.

Člověk si v té roli může dost dovolit, není úplně tak “svázán”, leccos mu kvůli tomu, že

hraje zrovna blázna, projde. Ale jsou to role i zároveň hodně těžké, nechci to zlehčovat.

Je potřeba, aby tomu divák uvěřil, aby to působilo autenticky.

Z těchto rolí  se mi asi nejvíce líbila hlavní role Jacka ve Čtrnáctém hraběti Gurneym

(v anglosaských   zemích   je   známá   pod   názvem   Ruling   class   a   je   poměrně   hodně

oblíbená). Trvalo nám strašně dlouho, než jsme tu hru nazkoušeli, i díky mým častým

absencím. Hrálo se tenkrát Play Off hokejové extraligy a Plzeň vyhrála titul. Jako velký

fanoušek hokejové Plzně jsem to prostě musel sledovat.

O té hře v souboru nebyli všichni přesvědčeni. Říkali, že jí publikum nebude rozumět a že

se nebude líbit. Nakonec si myslím, že přesáhla očekávání a Míra (Breitfelder) dokonce

tvrdí, že to byla naše nejlepší hra. Nechci se chválit, ale pamatuji si, že mi po jednom

z představení náš věrný fanoušek pan profesor Kumpera dokonce řekl, že to byla moje

životní role. Nakonec jsme ji hráli bohužel jen třikrát v Plzni. No, uvidíme, třeba se k ní

někdy vrátíme.

Jinak bych asi zmínil ještě aktuální roli Pepina v Hrabalových Postřižinách, tu jsem si

taky dost užil a mohl se v ní pořádně vykřičet a “vybláznit”.

Výhovuje  Vá�m komediá� lní�  sme�r�ová�ní�  DSBN nebo býste si  i  ne�kdý rá�d(á) záhrá� l(á)

ne�čo vá�z�ne� js� í�ho?

Touhle otázkou narážíš asi  na aktuální  pnutí  v  souboru.  Kdy jsme hodně řešili,  kam

směřujeme a  jestli vůbec chceme hrát “vážné” hry. Dokonce nás kvůli tomuto rozporu

i opustili někteří členové. Já nejsem v zásadě proti hraní vážných her. Tak například výše

zmíněný Hrabě Gurney byla taky “vážná” hra, nebo spíše parodie na systém. A nakonec

nám sedla.

Ta současná debata v souboru se spíše  točila okolo toho,   jak často takové hry hrát.

Buďme upřímní.  Diváci,  co chodí na ochotnické divadlo, se chtějí  spíše smát a to jim

poskytuje hlavně komedie, fraška. Hrát více vážných her za sebou může některé diváky

odradit a někdy to odradí i  samotné divadelníky, jak jsme viděli loni na jaře.

Nicméně, jak říkám, hraní vážných a “těžkých” her se nebráním. Jen to vyžaduje často

více času a práce. Na druhou stranu nás to zase hodně posouvá a učí něčemu novému.

Nárázil  jste  ne�kdý  ná  proble�mý  s  postávou,  kterou  jste  hrá� l?  Výz�ádoválá  ne�která�

z postáv spečiá� lní� pr�í�právu?
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Každá postava, kterou člověk musí hrát, vyžaduje nějakou přípravu. Nějaká postava se

Vám hraje hůře, jiná lépe, protože třeba lépe odpovídá vašemu vlastnímu charakteru.

Momentálně si nevybavím, jestli se mi nějaká z rolí hrála vyloženě špatně, myslím, že asi

ne. Ale režiséra se na to raději neptejte. Možná by měl jiný názor.29

Eva Kubíčková

Pove�zte mi, prosí�m, ne�čo o sobe� .  Nápr�.  čo vá� s pr�ivedlo k herečtví�  (popr�.  kdo)? Jáke�

zá� jmý krome�  herečtví� má� te? Jáká�  je vás�e profese?

V Plzni   jsem byla  necelý   rok,  nikoho   jsem tu  pořádně  neznala  a  chyběla  mi  nějaká

pravidelná  kulturní   činnost.  Vždycky   jsem  byla   v nějaké  kapele,   organizovala   různé

akce, a najednou nic. S Tomášem Kočárkem jsme asi půl roku seděli v  jedné kanceláři,

ze souboru jsem trochu znala ještě Ondru Pavelka.

Byla jsem i na jejich představení, a tak jsem si říkala, proč pro začátek nezkusit tohle.

Tak jsem se zeptala. Ještě ten den mi odpoledne volali, že soubor potřebuje nápovědu. Že

má zahájení sezóny v Šenku, že mě „rejža“ chce vidět, ať dorazím. A bylo to. Zanedlouho

poté jsem dostala první malinkou roli, a tím jsem začala i s herectvím. Mé zájmy kromě

herectví jsou vaření, cestování, pak dělám masáže a zpívám. Muzice se věnuji nejvíc a od

mala, vyrůstala jsem v muzikantském prostředí.

Profesí   jsem  momentálně  mzdová   účetní,   ale   poslední   dobou  přemýšlím,   jestli   svou

profesi nezměním a nevykročím třeba „volnou nohou“.

Kdý jste se dostálá do DSBN?

V září 2014.

Jáká�  býlá vás�e první� role?

Začala jsem jako inspicientka. Poprvé jsem na jevišti stanula jako Číšník v Revizorovi.

Minirole drzého číšníka mě bavila a díky ní  jsem se více seznámila s ostatními herci

a s celkovým fungováním souboru.

Která�  z rolí� vá�m hrá� lá nejle�pe (pr�í�pádne�  ktere� )?

Asi  Frau Fischer ve  frašce  „Na flámu“.  Byla  to  první  trochu větší  role  a hrála se  mi

bezvadně díky komediální poloze. Podobně to vidím s rolí v nynější nové hře, jejíž popis

zní: „temperamentní a  lehce potrhlá“. Myslím, že mě s paní Lodgeovou mimo práce čeká

i spousta zábavy.

29KOČ�A4 REK, Tomá� s� ; rozhovor pro bákálá� r�skou prá� či; 28.6. 2018, Plzen�
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Výhovuje Vá�m komediá� lní� sme�r�ová�ní�  DSBN nebo býste si i ne�kdý rá�dá záhrá� lá ne�čo

vá� z�ne� js� í�ho?

Sice   se   od   ochotnického   spolku   čeká   spíše   komedie,   kam   se   lidi   přijdou   pobavit,

oddychnout, a nečekají ponurá vážná témata. Ale DSBN nesměřuje jen komediálně.

Poslední dvě hry, Amadeus a Postřižiny, měly do komedie celkem daleko. Samozřejmě, že

na zkouškách kvůli nenadálým situacím a hláškám umíme vytvořit frašku i z vážných

momentů, bez toho by to asi ani nešlo, ale zrovna Amadeus byl hodně vážný.

Nejdříve jsem byla jedna z těch, kdo byli proti, dnes jsem ráda, že režisér zariskoval a

sáhnul po tak vážné hře. Ukázalo se, že soubor na to má. Herecky se můžeme projevit

v různých rovinách a představení Amadea považuji za hodně zdařilá.  Domluva je,  že

bychom střídali vážnou hru a komedii. Takže za mě osobně spokojenost.

Nárázilá  jste ne�kdý ná proble�mý s postávou,  kterou jste hrá� lá?  Výz�ádoválá ne�která�

z postáv spečiá� lní� pr�í�právu?

Konkrétně   s  paní   správcovou z Postřižin.  Nejdříve   jsem byla  nadšená,  když  mi   ještě

dlouho před začátkem zkoušení byla ta role nabídnuta. Wow – hlavní role!

Režisérova nabídka zněla zajímavě: „Já chci tu ponurou hrabalovskou klasiku, žádnou

romantiku jako ve filmu. Maryška žrala syrové maso,  vyžívala se v zabijačkách,  krvi,

chlastala pivo. Ona byla fakt magor, a já v tom úplně vidím tebe.“ Sice tam jen sedím,

žeru, piju, občas se projedu na kole a z  jeviště odcházím po koupeli, ale pohodička to

tedy není. Po hře s  jednou židlí se najednou řešily miliony rekvizit, které musí být použité

v přesný čas. Trefit moment, větu a tón, kterým „vlítnu“ do monologu Pepinovi, je docela

oříšek. Když vám huláká přímo u hlavy takovou dobu, takovým tempem, a tak hlasitě, po

pár větách prostě vypnete a nevnímáte.

A na závěr, vtělit se do zvrácené požitkářské dámy a dát jí tu „hrabalovskou“ tvář, když

tušíte,   že   diváci   budou   očekávat   romanticky   rozevlátou   něžnou   krasavici,   jak   je

ztvárněná ve filmu…Neumím technicky přehrávat, musím se do ní vžít. A vydolovat tu

zvrácenost ze sebe, aby to bylo uvěřitelné, dává asi nejvíc práce. Doteď režiséra trochu

lituju,   když   si   vzpomenu,   jak   to   ze   mě   páčil.   Úplně   nejtěžší   byla   chvíle   před

představením,  kdy na mě dopadla tíha odpovědnosti.  Ale  těším se na další  podzimní

představení.  Teď po prázdninách a odpočinku si to zase trochu sedne a věřím, že to

půjde ještě lépe.30

30KÚBI4Č�KOVA4 , Evá; rozhovor pro bákálá� r�skou prá� či; 28.6. 2018, Plzen�
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Rozhovor s režisérem

Vlastimil Fidler

Jiz�  ná internetový�čh strá�nká� čh jste zmí�nil, z�e společ�ný�m jmenovátelem pro vás�e hrý je

klásiká.  Pr�esto  me�  zájí�má�  pr�esne� js� í�  postup.  Ják  výbí�rá� te  pr�edstávení�,  která�

odehrájete? Klásiku+  je nepr�eberne�  mnoz�ství�.

Chci,   aby   dramaturgie   byla   pestřejší,   tzn.   od   klasických   frašek   a   komedií   po   díla

složitější. Ideálem je veselá komedie, která má veselý kontext nebo veselý obsah.

Hrajeme i   frašky (Brouk v hlavě,  Na flámu).  Snažíme se,  aby nás hry posouvaly dál.

Chceme víc pracovat s pohybem, časem, zkrátka s atributy standardního herectví.

Nepr�emý�s� leli jste ne�kdý o vlástní� áutorske�  insčenáči?

Autorská byla částečně pásma, částečně autorské byly Postřižiny. Máme z toho trochu

strach.  Přineslo   to   těžkosti,   které   jsme  málokdy  měli.   Je  mi  příjemnější  pracovat  už

s něčím hotovým. Ještě nejsme takoví klasikové, abychom mohli vytvořit klasický text.

Ktere�  pr�edstávení� me� lo podle vá� s nejví�če kládný�čh ohlásu+  u divá�ku+  á rečenzentu+ ?

Kvantitativně měla asi nejvíc ohlasů hra Na flámu, což mohlo být způsobeno i tím, že

jsme   ji   hráli   sedmkrát.   U   kamarádů   s většími   požadavky   na   umění   zvítězil   Hrabě

Gurney.   Poměrně   kladné   ohlasy  máme  nyní   na  Postřižiny.   S Revizorem  nás   pozvali

do Stoda na obnovenou premiéru k desátým narozeninám souboru.  Někteří  diváci  se

vyjádřili, že se jim to líbilo víc než profesionální zpracování.

Ú ktere�ho pr�edstávení� to býlo náopák?

Jednoznačně Sluha dvou pánů. Když jsem se po představení zeptal kamaráda na názor,

pověděl mi: „Některým lidem kolem mě se to líbilo.“ Diváci tvrdili, že jsme tu hru moc

natahovali a já jim musel posléze dát za pravdu, že to byl jeden z našich nejslabších

počinů.

Pak tu byla krize s Amadeem na Wintrově Rakovníku, která vyústila v odchod jednoho

člověka. Přišlo mi, že nás kritici chtěli za každou cenu potopit. Vytýkali nám, že jsme

spoustu věcí vyškrtali, přitom jsme měli dramaturgii použitou z profesionálního divadla.

Dále se jim nelíbilo, že Amadea hrála žena. Uznávám, že jsme to představení neodehráli

optimálně.   Byli   jsme   ve stresu   a   možná   i   přemotivovaní.   Neúspěch   byl   však

katalyzátorem, který vedl k následné krizi. Způsobilo to rozkol v celém souboru.
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Ják reágujete ná kritiku? Berete jí� jáko motiváči ke zleps�ení� nebo spí�s�  jáko nutne�  zlo?

Vždy   mě   přiměje   k zamyšlení.   Někdy   mi   však   přijde   trochu   naschvál.   Třeba

po vystoupení v Klatovech nám řekli, ať toho necháme. Teď se snažím víc vysvětlovat

své   záměry   a   najít   shodu   s herci.  Dost   toho   přijde   s  jejich   výkonem na   zkouškách.

Každopádně nebyl důvod, abychom s divadlem končili a nebyl důvod měnit dramaturgii.

Není�-li to tájne� , čhýstá� te po Postr�iz� iná� čh ne�čo nove�ho?

Chystá se fraška. Ještě to není úplně rozhodnuté. Mám 5 kandidátů, musím si to ještě

promyslet. (pozn. autora: Další v pořadí byla nakonec zvolena fraška od Raye Cooneyho

Dvojitá rezervace).31

31FIDLER, Vlástimil; rozhovor pro bákálá� r�skou prá� či; 30.5. 2018, Plzen�
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Závěr

Bákálá� r�ská�  prá� če  poskýtuje  obečný�  vhled  do  nitrá  divádelní�ho  souboru  Boz�ený

Ne�mčove� .  Zejme�ná  se  zábý�vá�  jeho  drámáturgičký�m  pojetí�m,  ná  ktere�  se  uvnitr�

souboru  ru+ zní�  ná�zorý  á v nedá�vne�  minulosti  býlo  pr�edme�tem  mnohá  debát.  Tý

výu� stilý v rozkol, který�  se souboru má� lem stál osudný�m. Ohlásý divá�ku+  v poslední�čh

letečh ukázují�,  z�e  od očhotničký�čh souboru+  se oč�eká�vájí�  hlávne�  vesele�  jednodučhe�

komedie  á  experimentá� lní�  prvký  nebý�vájí�  dobr�e  pr�ijí�má�ný.  Č�á� steč�ne�  áutorske�

insčenáče se u souboru nikdý nesetkálý s tákový�mi u� spe�čhý jáko osve�dč�ene�  klásičke�

komediá� lní� hrý. Stejne�  dopádlý i pokusý o jine�  z�á� nrý, nez�  je komedie.

Mýslí�m,  z�e  táto  fáktá  poskýtují�  souboru  ná�vod,  jáký�m  sme�rem  se  ubí�rát  dá� le.

Od záč�á� tku soubor interpretuje textý zná�mý�  drámátiku+  á tákove�  textý nejsou urč�ený

k improvizáči  ná jevis�ti  á  áutorske�mu  dotvá� r�ení�.  Nárá�z�ký  mimo  originá� lní�  text  ná

soubor sámotný�  jsou sámozr�ejme�  sýmpátičký�m oz� ivení�m, pokud jsou pouz� itý s mí�rou.

Nárá� z�ký ná souč�ásnou reálitu vloz�ene�  nápr�í�klád do klásičke�ho itálske�ho drámátu uz�

insčenáči lehče degrádují�.

Evidentne�  bý  býlo  leps�í�,  kdýbý  se  soubor  zátí�m  drz�el  trádič�ní�ho  drámátu

á nesklouzá�vál  k áutorský�m pokusu+ m, dokud nenájde vhodnou áutorskou osobnost

sčhopnou  výtvor�it  vhodný�  text.  A  i  kdýbý  tákovou  osobnost  v  budoučnu  nenás�el,

smýslem očhotničke�ho divádlá  bezták není�  vlástní�  repertoá� r,  proto bý to pro jeho

existenči nebýlo klí�č�ove� .

Osobne�  býčh od souboru v budoučnu oč�eká�vál č�áste� js� í� str�í�dá�ní� záhránič�ní�čh á č�eský�čh

áutoru+ .  Dosud jedinou pu+ vodne�  č�eskou hrou býlá Noč ná Kárls�tejne� .  Klásičke�  č�eske�

veselohrý druhe�  poloviný 19. století�  á poč�á� tku 20. století�  bý jiste�  očenilo jes�te�  s� irs� í�

publikum.  Vs�ečhný  hrý,  ktere�  soubor  uvedl,  májí�  v profesioná� lní�čh  divádlečh  svá�

zpráčová�ní� á ver�ejnost je zná� . Čo se tý�č�e záhránič�ní�čh frás�ek, tý býlý v podá�ní� souboru

velmi  u� spe�s�ne�  á  stá� lo  bý  zá  to  v ničh  pokráč�ovát.  Čo  býčh  ná  mí�ste�  drámáturgá

v budoučnu výnečhál, jsou áutorske�  divádelní� ádáptáče ná notoričký zná�má�  prozáičká�

dí�lá.

Velkou pr�edností�  souboru je  prečizní�  jevis�tní�  prá� če  herču+  s r�eč�í�,  hlásem á  dáls� í�mi

vý�rázový�mi  prvký  trádič�ní�ho  divádlá.  Ú  minimálističke�ho  pojetí�  sče�ný  býčh  táke�

zu+ stál.  Zá�kládní�m  áspektem  divádlá,  jáký�m  se  prezentuje  DSBN,  je  hereč  sá�m.

Zmí�ne�ne�  jevis�tní�  dovednosti  nečhá�  skromná�  sče�ná výniknout  á  pohled divá�ká pák

nesklouzá�vá�  k ne�č�emu krá� sne�mu, leč� pro insčenáči nepr�í�lis�  du+ lez� ite�mu.
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Resumé

Te�mátem  bákálá� r�ske�  prá� če  je  neprofesioná� lní�  Divádelní�  soubor  Boz�ený  Ne�mčove�

v Plzni. Pr�edčhozí� strá�nký obsáhují� nejdu+ lez� ite� js� í�  informáče nástr�á�dáne�  zá čelý�čh 15

let jeho existenče.

Teoretičká�  č�á� st prá� če záhrnuje zá� známý nejpodstátne� js� í�čh udá� lostí� v historii souboru,

dá� le  pák  struč�ne�  medáiloný  jeho  záklá�dájí�čí�čh  č�lenu+  á  popis  souč�ásne�  situáče

v souboru.  V dáls� í�  kápitole  jsem  se  zábý�vál  repertoá� rem  souboru.  Čhárákterizovál

jsem z�á�nrý  á  pr�edstávil  áutorý  divádelní�čh her,  ktere�  soubor uvedl.  Zjis�ťovál  jsem

ohlásý  divá�ku+ ,  pr�í�pádne�  i hodnočení�  odborne�  porotý  ná  divádelní�čh  pr�ehlí�dká� čh.

Shromáz�ďovál jsem rečenze v tisku á ke káz�de�  zhle�dnute�  insčenáči jsem pr�idál sve�

áutorske�  hodnočení�.

V práktičke�  č�á� sti  jsem  ude� lál  rozhovorý  se  souč�ásný�mi  i  bý�válý�mi  herči  á  táke�

s rez� ise�rem á drámáturgem souboru.

Summary

The topič of this thesis is the ámáteur theátre ensemble "Divádelní�  soubor Boz�ený

Ne�mčove�" in Plzen� . The thesis čovers the most importánt informátion of the fifteen

ýeárs of the ensemble's existenče. The theoretičál párt of the thesis inčludes á rečord

of  the  most  essentiál  events  in  the  historý  of  the  ensemble,  brief  profiles  of  the

founding members ánd án outline of the čurrent státe of áffáirs.

The  next  čhápter  deáls  with  the  ensemble's  repertoire  bý  defining  genres  ánd

introdučing áuthors of the works presented bý the ensemble. A reseárčh of spečtátors'

feedbáčk  hás  been  máde  ás  well  ás  ássessment  of  professionál  juries  át  várious

ámáteur theátre čontests/festiváls, if áváiláble. Press reviews áre ádded ás well ás mý

own ássessment of pláýs thát I've seen.

 The práčtičál párt of the thesis čonsists of interviews čondučted with the ensemble's

áčtors ás well ás their direčtor ánd drámáturgist.
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Přílohy

Příloha 1

Data premiér

2 Noč ná Kárls�tejne�  8. 6. 2005, divádlo Diálog

3 …bdí� S�kodovká, bdí� Sokolovo, nez�  se náplní� slovo Gottwáldovo. - 30. 11. 2005 divádlo

Joná�s�

4 …vz�dýť u č�lená bezpeč�nosti budu vz�dýčký v bezpeč�í�. – 11. 4. 2006 divádlo Joná�s�

5 Drz�gros�  bená� tský�  – 16 5. 2006 divádlo Joná� s�

6 …z�e prý�  jsem záspál prá� či… – 18. 8. 2006, Plzen� , Proluká, v rá�mči festiválu Ná Úliči

7 Kdýz�  zázní� vý�str�el z Aurorý, áneb Pák v komunismu pročitnes�  – 21 11. 2007, Klátový,

me�stske�  divádlo, festivál

8 Revizor – 28 4. 2009, divádlo Joná� s�

9 Noč ná Kárls�tejne�  II – 22. 6. 2010, divádlo Joná� s�

10 Sluhá dvou pá�nu+  – 18. 5. 2011, divádlo Joná� s�

11 Brouk v hláve�  – 13. 6. 2012, divádlo Joná�s�

12 XIV. hrábe�  Gurneý – 26. 2. 2014, divádlo Joná�s�

13 Revizor II – 20. 11. 2014, Stod

14 Ná flá�mu – 12. 5. 2016, divádlo Joná�s�

15 Amádeus – 11. 12. 2017, divádlo Joná�s�

16 Postr�iz� iný – 28. 5. 2019, divádlo Joná� s�
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