
Žáci Literárně-dramatického oboru v divadle 
v Hradci a Pardubicích 

 
Žáci Literárně-dramatického oboru se v měsíci říjnu vypravili do Hradce Králové a do Pardubic za novými 

divadelními zážitky.  
Skupina sedmnácti žáků se 9.10.2017 vypravila do Hradce Králové na 

představení divadelní hry „Přízraky“ významného Norského autora Henrika Ibsena, 
kterou napsal již v roce 1881. (Osamělý dům rodu Alvingů skrývá nákazu. 
Společnost pokrytectví a maloměšťácké přetvářky dusí každý záchvěv radosti ze 
života. Paní Alvingová marně zápasí s přízraky minulosti, které vyvstávají ze zdí a 
ubíjejí přítomnost. Přichází její syn Osvald odvrátit temnotu, nebo je neodvolatelně 
zasažen hříchy svého otce?) Tvorba tohoto autora je poměrně netradiční, což 
předpokládá, že takové bude i ztvárnění oné inscenace. Představení, které přivezlo 
do Hradce Divadlo X10 z Prahy, nás uchvátilo svojí novodobou originalitou a 
syntézou; hereckých výkonů, propracovanou scénou, která na první pohled 
vypadala velmi jednoduše a svoji funkčností neustále překvapovala, světelným 

designem inscenace, kostýmy…vše dovršovala precizní práce s textem (uchopení obsahu, 
jeho interpretace a komunikační projev směrem k divákům, výrazové hlasové 

prostředky…ad.). Po představení panovala živá debata mezi žáky nad celkovým provedením hry. Všichni byli 
z představení nadšeni a odváželi si z Hradce určitě nevšední kulturní zážitek. 

Dne 23.10.2017 jsme se vypravili s menšími žáky na dopolední školní představení do Východočeského divadla 
Pardubice, abychom tam zhlédli představení divadla Minaret z Prahy, které se jmenovalo „Myšáci jsou rošťáci“. 

Obrázek 1 - Henrik Ibsen 



Jednalo se o situační komedii ze života drobných hlodavců, kterou divadlo Minaret nastudovalo k výročí deseti let 
existence souboru. Tři myšáci si našli ideální hnízdečko na zimu.  Idyla se jim změnila ve chvíli, kdy zjistili, že s nimi 
bydlí kocour Felix. Pohádka o síle malých myšáků a bezmoci nadutých kocourů byla doplněna známými lidovými 
písněmi a říkadly o kočkách a myších, které většina dětí znala. Představení se většině žáků líbilo. Byli ovšem i tací, 
kterým přišlo představení hodně „dětské“. Měli pravdu v tom, že ačkoli bylo představení určené i pro žáky 1. 
stupně ZŠ, po zhlédnutí jsem musel i já konstatovat, že bylo svojí hravostí a jednoduchostí spíše určeno dětem 
předškolního věku. To ale většině neubralo na zážitku a tak jsme spokojeni odcházeli směr McDonald´s, protože už 
měli všichni strašný hlad. 

 Tím naše divadelní putování nekončí. V prosinci náš čeká návštěva toho nejsvětějšího kulturního stánku u 
nás a to Národního divadla, kde spolu s žáky zhlédneme představení „Modrý pták“ Maurice Maeterlincka. 

  


