SOUSTŘEDĚNÍ 14.9. – 16.9.2018
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉ OBORU

V letošním roce, přesněji 28. 10. 2018 bude naše republika slavit 100.
výročí od vzniku samostatného Československého státu. Jak pomalu
kráčíme k tomuto významnému datu, mluvíme o symbolických osmičkách,
které propojují významné milníky naší země. Jsem rád, že i náš obor se může
symbolicky k tomuto datu a k dalším milníkům naší historie připojit. I my
píšeme dějiny osmým soustředěním, které se konalo již po šesté v obci Nekoři, v rekreačním středisku Lorien. Kde
se ale konali první dvě soustředění? Proto si dovolím úvodem zabrousit do historie a vzpomenout na některá
soustředění, které nám zůstali už pouze ve vzpomínkách. První soustředění se tedy konalo ve dnech 29. 9. až 2.
10. 2011 na chatě Bedřichovka v Orlickém Záhoří. Tohoto prvního soustředění se zúčastnilo deset žáků, z toho
jeden chlapec a devět dívek. Z těchto žáků dochází v současnosti už pouze dvě dívky (Judita Hasíková a Žaneta
Kroulíková), které v letošním školním roce 2018 / 2019 absolvují.
Ostatní žáci už zdárně své studium na ZUŠ ukončili. První soustředění
bylo zaměřeno na alternativní loutkoherectví a na jeho principy a
možnosti tvorby. Vznikl tak příběh Wash Story (Příběh praček). Příběh
spočíval v tom, že stará Bobova prádelna ve městě Pračkov měla být
uzavřena kvůli poklesu zákazníků a kvůli nové konkurenci, která se
objevila na konci města.Pračky se ale nechtějí vzdát bez boje a z letáku,
který před nedávnem přišel do Bobovy prádelny, zjistí, že ve druhé
konkurenčí prádelně je nejmodernější pračka na trhu a k tomu ještě
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zjistí, že je to dokonce chlap!(pračák Bosh). Pračky dostanou nápad;
pokud pračáka Boshe přemluví, aby odešel do jejich staré prádelny, nebudou muset Bobovu prádelnu zavřít,
protože kvůli takové skvělé pračce si to nikdo nedovolí. Pračky se po radě prabáby valchy Valerie rozhodnou ihned
jednat, protože nezbývá mnoho času.Vydají se tedy do nové prádelny pro pračáka Boshe. Po cestě je čeká mnoho
nástrah (Zoo, temná ulice… atd.), ale se všemi těmito nástrahami si pračky hravě poradí. Na první pokus se jim
pračáka Boshe nepodaří získat, ale protože se pračák Bosh zamiluje do jedné z praček z Bobovy prádelny, celé
představení končí velikým happyendem.
V dalším školním roce 12 / 13 opět směřovaly naše kroky na chatu Bedřichovku. Cílem tohoto soustředění
bylo seznámit žáky se základy jevištního pohybu, který vychází z přirozeného pohybového jednání žáků. Po celou
dobu jsme pracovali s teorií pohybu (především teorií slovenského teoretika a teatrologa Miloše Mistríka). Celá
práce měla tehdy připravit žáky na workshop jevištního pohybu a pantomimy, který se konal těsně po soustředění
a který vedla Mgr. Eva Polzerová (významná pedagožka působící v té době na Janáčkové konzervatoři v Ostravě).
Další školní rok 13 /14 se už soustředění konalo v Nekoři, kam jezdíme doposud. Na tomto soustředění se
k nám již po druhé připojili žáci LDO z Chocně a celkově se tohoto soustředění zúčastnilo 23 žáků. Každé
soustředění bylo tehdy zaměřeno na nějakou oblast výuky LDO (tato koncepce byla možná vzhledem k menšímu
počtu účastníků). I třetí soustředění se zaměřilo na již pravidelnou tvorbu libovolných výstupů (tehdy se jednalo o
dramatizaci libovolného literárního díla).
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Soustředění v roce 14 / 15 se neslo v duchu motta „Děti, dětem“ a zúčastnilo se ho tehdy 39 žáků, z toho
jich bylo 7 z Chocně. Tři starší žáci (Katka Vostrčilová, Hana Vyčítalová a Ondřej Štantejský) byli předem osloveni,
aby si připravili jednoduchý námět; východisko, impuls, z něhož by posléze vytvořili se skupinami žáků krátký
divadelní (libovolný) tvar (výstup). Hana Vyčítalová si vymyslela pohádku, kterou nazvala Dračí omeleta. „Vítejte
v naší sluji, kde dračí vejce opatrují. Máme tu zlata dost, vy však nedostanete ani kost. Princeznu tu máme a
omeletu si s ní dáme. Vy milí pánové a dámy, když budete hodní, můžete si ji dát s námi.“ Ondřej Štantejský si
připravil pro práci s nejmenšími žáky pohádku (operku) Budulínek od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. „V této
pohádce se nebude jenom zpívat, ale i za bílým plátnem hýbat. Proto dobrý večer dejte a na budulínka hleďte.
Snad se vám to bude líbit a světlo začíná právě svítit.“ Do třetice si Kateřina Vostrčilová připravila bajku Barda
Beedleho (J.K.Rowlingové!) nazvanou Fontána příznivé sudby. „Milí diváci. Jsme leváci a praváci. Dostaneme vás
do zahrady plné kouzel a magie, nebojte se, nikdo nikoho nezabije. Kromě toho začátku, ale teď už tiše, ať vám
můžeme zahrát tu krásnou pohádku.“
Od roku 15 / 16 se doposud soustředění nese v podobném duchu. Nejstarší žáci i absolventi dostávají na
soustředění možnost vyzkoušet si vést své mladší spolužáky k tvůrčí divadelní činnosti. Tím se na chvíli stávají
nejen „divadelními lektory“, ale pro mě také bezpochyby nepostradatelnými pomocníky, bez kterých by se
nemohlo soustředění zúčastnit takový počet žáků, který se v letošním školním roce 2018 / 2019 vyšplhal na
rovných 50. Celkově jsme i s dospělými a absolventy oboru dosáhli počtu 64 účastníků.
I letos nebyli žáci ochuzeni o řadu her, zábavných aktivit a trochu toho divadelního tvoření, které se letos
přesunulo do všech koutů budovy. Na úvod soustředění se žáci rozdělili do sedmi skupin (Zajíčkovi učedníci, Židle,
No name, Veverky, Drsní králíci, Zelení jednorožci a Sněhurka a sedm trpaslíků). V těchto skupinách spolu bojovali
v různých soutěžích a zápoleních po celý víkend. Hned v pátek (z důvodu nepříznivého počasí) se utkali ve stavbě
nejoriginálnější vlaštovky a v závodech
jejich doletu. V této soutěži nejvíce
zabodovala skupina Židle. Odměnou jim
bylo noční kino ve společenské místnosti,
kde žáci zhlédli animovaný film Coco.
V průběhu víkendu se dále skupiny žáků
utkaly v klání her: Časovky slov,
Nepozorované
plížení
do
tábora,
Zapamatování si příběhu, Kámen-nůžky a
v neposlední řadě v naší autorské hře do
přírody Osvobození knihovníka Evžena
Motyčky. V těchto kláních zvítězil po
součtu všech bodů tým Sněhurka a sedm
trpaslíků, na druhém místě Židle a na
třetím místě skončil tým No name.
Herecké skupiny byly letos čtyři. Vedoucími těchto skupin se staly Veronika Malínková a Jůďa Hasíková,
Eliška Jančáková s Adélou Sedlákovou, Hana Vyčítalová a Eva Sýkorová (studentka Vyšší odborné školy herecké
v Praze). Opět se v těchto skupinách žáci věnovali přípravě krátkého výstupu, který si navzájem přehráli v neděli
před odjezdem domů.
Skupina nejmladších žáků pod vedením Elišky a Adélky připravili příběh, vypravující o dětech na nevalném táboře,
kteří s hrůzou zjistili, že tam nemají připojení na wifi. Děti se postupně začaly na táboře ztrácet a všechny si
myslely, že se tam děje něco strašného. Vše ale nakonec dobře dopadlo, protože děti se tajně přemisťovaly do
lepšího tábora, který wifi, na rozdíl od toho jejich, měl.

Druhá skupina žáků pod vedením Hanči si připravila příběh, který nazvala o „Dědečce a Babičkovi“. V tomto
příběhu se hlavních rolí ujal Martin Malínek a Petra Sedláčková. Jednalo se o nevrlé důchodce, kteří všem přáli
jenom to špatné, což jsem jim v závěru příběhu krutě vymstilo.
Třetí skupina, pod vedením Verči a Jůdi, si
připravila detektivní příběh. Detektiv
Očko v něm řešil únos malé holčičky.
Významnou roli v něm hrály postavy
Jiřího Zajíčka a jeho manželky, kteří únos
viděli na vlastní oči ze svého auta. Jejich
výpověď ovšem nebyla správná. Ve
zpětném zrcátku viděli číslo domu
obráceně a místo domu 666 hledal
detektiv Očko unesenou dívku v domě
999. Vše se ale nakonec vyřešilo a
padouši byli dopadeni.
Čtvrtá skupina přehrála ostatním
spolužákům dvě balady (Svatební košili a
Polednici) ze sbírky Kytice od K. J. Erbena,
ve kterých propojila vyprávění s klasickým
činoherním inscenováním.
Soustředění se pro naši divadelní
rodinu stalo za těch osm let nedílnou
součástí našich hereckých životů, na které
se všichni rádi vrací a také vzpomínají.
Doufám, že i na to letošní soustředění
budou všichni rádi vzpomínat. A budu
doufat, že až další žáci odabsolvují LDO,
budou jezdit s námi. Budou pomáhat a
předávat své zkušenosti svým mladším
kamarádům. Na závěr děkuji všem svým
žákům a absolventům, kteří se
každoročně podílejí na přípravě a konání
soustředění. Bez Vás by to zkrátka děcka
nešlo. A za rok opět AHOJ!

