
 

 

Střípky z přednáškobesedy 

První otázka, která na přednáškobesedě 

v kině Dukla padla, byla: „Proč hrajeme 

divadlo a nejsme radši v hospodě?“ ptala 

se Jitka Šotkovská. Přičemž se ze sálu 

ozvalo: „V hospodě se nevejde ke stolu 

tolik lidí…“ Dalším postřehem, docela 

překvapivým, bylo, že na divadlo chodí 

5 % celé české populace. Kdo by to byl řekl, že to je víc než na fotbal a hokej do-

hromady. Že bychom byli tedy spíše národem prken znamenajících svět než fot-

balovým? Nezní to vůbec špatně. Ne že bychom měli něco proti sportu, ale i tak 

jsme rádi. Od rozdílu mezi autorským a režisérským divadlem, přes radost z hraní 

a možnosti vlastní invence a divadelní kritiku, jsme se dostali až k rozdílu mezi 

hercem amatérem a profesionálem. Rozsekl to Lukáš Rieger svou větou: „Když 

zvládnete dvě hodiny trapna na jevišti, tak jste už profíci.“ 

A. Mikulíková
 

 

 

 

 

 

 

Odcházení od Havla ožívá v DIODu díky Divadlu Jesličky Josefa Tejkla – 
Plátek byl u toho!!! 

Včera se nám podařilo s Plátkem propašovat na 
představení Odcházení, které ztvárnilo Divadlo 
Jesličky Josefa Tejkla. Soubor si tuto hru od Václava 
Havla vybral i přesto, že herci jsou o generaci mlad-
ší než postavy, které ztvárňovali. Proč zrovna Ha-
vel? Možná z úcty k zemřelému velikánovi, možná 
ze zvědavosti, co na ztvárnění řekne ostřílená poro-
ta, nebo možná proto, že se zkrátka něco vybrat 
musí. 
S naším lehce bulvárním plátkem jsme sledovali 
každý pohyb herců na jevišti a povšimli jsme si po-
píjení nápojů, které působily jako alkoholické. Ra-
dovali jsme se z krásného titulku: „Nezletilí nasávají 
na pódiu“, ale bohužel jsme zjistili, že veškeré pití 

bylo nealkoholické. 
Vzhledem k počtu dívek v souboru byly některé postavy přepsány z mužského 
rodu na ženský. Hru jako celek tento fakt příliš nerušil, avšak u postavy služeb-
né/ho porota podotkla, že muž by roli vypíchl lépe. Dále bylo souboru vyčteno, 
že některé kostýmy byly až příliš vyzývavé a odtajňovaly charakter postav příliš 
brzy. Avšak já i mnoho mužů v publiku jsme kostýmy více než ocenili. 
Soubor musíme velmi pochválit za fakt, že si tuto hru obhájil. Konec konců 
téma popření sama sebe a dělání kompromisů je aktuální v každé době. Pozi-
tivně také hodnotíme zachování autorových komentářů, které ledasco vysvět-
lují a občas i hodně pobaví. Opět mi nezbývá než podotknout, že i práce soubo-
ru Divadla Jesličky MĚLA SMYSL!!! 

(engLIŠKA)



 

 

Škeble. Vo tom mi nemluv. 
 
 

Keyes. Flowers for Algernon. 
Laboratoř. Myšky. Barbie. 
Charlie. Krásný blbec. IQ 60 
Hraje to? Je fakt dobrej. 
Mentál. Ilegále! Hajzly. 
Slečna učitelka. Voní jako kytky. 
Vo tom mi nemluv. 
Doktoři. Operace.  Barbie. 
Bludiště. Čtení. Psaní. Jazyky. 
Neurologie. Hindu. IQ 150 
Příslib. Naděje.  Sláva. 
Barbie hloupne.  Umírá. 
Problém. 
Je to nevyhnutelné. 
Zhloupne. Umře. 
Ještě není tma. 
Ale stmívá se. 
Urnička. Whisky. 
Sem svítí slunko i večer. 
Kytky. 
Už je tma. Setmělo se. 
Vo tom mi nemluv. 

 
Sentiment. Hudba. Křesťan. Super. Přesvědčivost. Krásné. Ano, sentiment. Vo tom mi nemluv. 

Honza Čech 
 

Spojovačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa 

Náš plátek si pro Vás připravil seriózní anketu na téma 
nejsympatičtější porotce JID 20 -14. Přikládáme i stručný a 
velice přehledný návod, jak anketu odevzdat k vyhodno-
cení. 

Který z porotců je Vám letos nejsympatičtější? 
 

a) Petr Christov 
b) Jitka Šotkovská 
c) Lukáš Rieger 

Návod pro odevzdání ankety: 
Uchopte propisku či obyčejnou tužku do ruky, kterou jste 
zvyklí psát. Po vážné úvaze zakroužkujte Vašeho favorita. 
Dále uchopte nůžky (opět do ruky, kterou jste zvyklí psát a 
vystřihovat) a pečlivě vystřihněte rámeček tak, aby nedo-
šlo k poškození ankety. Nyní najděte nejbližší odpadkový 
koš na papír, anketu pečlivě zmačkejte a vhoďte do něj. 
Za vyplnění ankety velmi děkujeme – výsledky zveřejníme 
v dalším vydání čtenáři tak oblíbeného Plátku!!!! 

(engLIŠKA)
 


