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Mezi pokračovatele letité tradice 
amatérského divadla v Třebíči pat-
ří divadelní soubor Ampulka pod 
vedením Michala Lukáče. 

Veřejnost soubor může vidět nejen 
při divadelních představeních, ale 
každoročně zpestřují svým vystoupe-
ním Mikulášskou nadílku na Karlově 
náměstí a také akce v židovské čtvrti či 
při slavnostech Tří kápí.

Začátky divadla
 V čele tohoto souboru stojí Michal 

Lukáč, který v úvodu vzpomíná na 
začátky. „Úplný prvopočátek Ampul-
ky začal na třebíčském gymnáziu pod 
vedením profesora Jindry, kdy studenti 
školy Vilma Frantová a Tomáš Kotrba 
založili divadelní kroužek a začali tvo-
řit divadlo,“ naznačuje první kroky. 

Poukazuje, že Vilma Frantová se 
stala herečkou a moderátorkou, 
Tomáš bohužel tragicky zahynul. 
Právě on oslovil Michala, zda by 
s ním nechtěl spolupracovat. Ten to 
přijal, prý zvlášť kvůli dívčí části začí-
najícího souboru. 

„Asi  dva  roky  jsme  zkoušeli Ha-
driána z Římsů a když jsme představe-
ní dokončili, profesor Jindra prohlásil, 
že už nikdy nechce mít s divadlem nic 
společného,“ usmívá se Lukáč.

Soubor ale pokračoval dál, nacvičil 
Dívčí válku, teprve potom se dozvě-
děl, že tato hra se hrát bez povolení 
nesmí, stejně jako hry Divadla Járy 
Cimrmana. Do té doby už spadá fun-
gování samostatného divadla. 

„Scházeli jsme se na Fóru a jedna-
lo se o partu lidí, která měla společný 
zájem,“ říká Lukáč. Nakonec se tato 
parta po určitých neshodách rozděli-
la a začaly existovat Ampulky dvě. Po 
dvou letech se ale členové sešli a dali 
se opět dohromady. 

V té době, v roce 2005, vzniklo 
občanské sdružení Divadelní Sou-
bor Ampulka. „To jsme učinili z toho 
důvodu, abychom mohli případně čer-
pat peníze z nějakých grantů,“ nasti-
ňuje Lukáč. Následně soubor hle-
dal nějaké prostory a po několika 
neúspěšných pokusech se mu nako-
nec podařilo najít zázemí v objektu 
bývalé továrny Uniplet v Průmyslové 
ulici.

Ampulka pokračuje v divadelní tradici

POHÁDKA  Čertův mlýn patří mezi vlastní dramatizace lidových pohádek s čer-
tovskou tématikou.  Foto: Antonín Zvěřina

BÝT MARNIVÝ, parádnický a ještě k tomu zlý se nevyplácí. To je stará pravda. A 
pokud se do toho přimotá jedno čertovské motovidlo, to se teprve začnou dít věci.
 Foto: Antonín Zvěřina

Oslaví výročí
„Příští rok tedy oslavíme ofi ciální desáté 

výročí vzniku občanského sdružení Diva-
delní Soubor Ampulka. Jen bych chtěl 
říct, že soubor vznikl přesně 1. dubna, 
tedy na apríla, což jsme chtěli a jsme na 
to hrdí,“ vysvětluje Lukáč.

Soubor samozřejmě potřebuje 
vedoucího, který ale sám nic nezmůže. 
Jak tedy lákal do souboru další čle-
ny předseda sdružení Michal Lukáč? 
„Chtěl jsem říct, že na sebe, ale to bych 
byl asi až příliš ješitný,“ směje se. Myslí 
si, že divadlo má atmosféru, která urči-
té lidi dokáže přitáhnout. Pokud tuto 
zálibu někdo začne provozovat, určitě 
se k ní chce vrátit i třeba po delší pře-
stávce. 

„Většinou to jsou, dá se říct, exoti, pro-
tože se jedná o určitou exhibici, která lidi 
přitahuje,“ přemítá Lukáč. Podotýká, 
že takto to fungovalo zejména v prvo-
počátcích souboru. Netají, že Ampul-
ka procházela obměnami zejména u 
členů z řad studentů, kteří po opuštění 
střední školy zamířili na školu vysokou 
a na koníčka neměli patřičný čas. 

„To se stalo několikrát. Teď už máme 
stabilnější partu a někteří bývalí členové 
se k nám i vrací,“ naznačuje Lukáč. Má 
radost, že se do souboru hlásí i lidé se 
zkušenostmi ze souborů z Třebíčska, 
například jeden člen přišel z budišov-
ského ochotnického spolku, protože se 
přestěhoval do Třebíče. „A divadlo chce 
opravdu hrát,“ zdůrazňuje Lukáč.

Hlavní osoba
 Soubor bez dramaturgie být nemůže, 

někdo musí stanovit, co se bude hrát. 
Jak toto řeší soubor Ampulka? „U nás 
chybí celá řada pozic. Chybí nám dra-
maturg, chybí nám režisér, někdo, kdo 
by udával hlavní tón divadla. Takže to 
zbývá na předsedovi sdružení, na nástěn-
káři, řidiči, uklízečce, zásobovači, tedy na 
mně,“ připouští Lukáč.

Vzápětí ale dodává, že ve spoustě věcí 
se může spolehnout na svoje kolegy, 
kteří mu významně pomáhají ve všech 
zmiňovaných oblastech. „A jsou mezi 
nimi opravdu šikovní lidé,“ upozorňuje 
Lukáč. Netají, že soubor i díky účasti 
na různých festivalech si uvědomuje, 
že potřebuje odbornou pomoc. První 
vlaštovka je již na obzoru, se souborem 

začíná spolupracovat režisérka Galina 
Brožková, která s ním nazkoušela celo-
večerní hru (Ne)lež. 

„Otevřela nám zcela nové prostory, 
jakým způsobem se amatérské divadlo 
může a má dělat. To bylo hodně inspira-
tivní,“ říká Lukáč. Bohužel nyní se spo-
lupráce na čas rozpadla, protože reži-
sérka čeká dítě. „Což s divadlem nemá 
nic společného,“ glosuje tento stav jedna 
z členek za smíchu celého souboru.

Hudba nechybí
 Lukáč pokračuje, že důležitou sou-

částí souboru je hudební složka. 
„Nikdy předtím jsme neuvažovali, aby 
nám tady vznikaly jednotlivé sekce. Pro-
tože se ale chceme divadlu věnovat ze 
všech sil, vzniká postupně hudební sekce, 
máme výbornou fl étnistku Věru Fialo-
vou, Tomáš Nováček umí hrát na jaký-
koli klávesový nástroj, několik z nás na 
kytaru, Václav Bohutínský, já,“ nastiňuje 
Lukáč. A soubor by přivítal ještě hous-
le.

Lukáč upozorňuje, že hudební sek-
ce vznikla také kvůli rodině Bauerově, 
což je židovská rodina, kterou soubor 
ztvárňuje při slavnostech v židovské 
čtvrti. „A nejen tam, jezdíme s tím-
to představením po celé republice,“ říká 
Lukáč. 

Do souboru také přišli členové taneč-
ního souboru Yocheved, kteří pomá-
hají s pohybovou stránkou. Velkou 
roli na tomto poli hraje Pavel Kolář. 
„No a poslední sekcí je herecká, kde se o 
to pereme všichni dohromady,“ podotý-
ká Lukáč. 

Kostýmy, návrhy scény a vše s tím 
spojené včetně techniky má na sta-
rosti Kristýna Žaludová. „Je na to pro-
stě šikovná,“ říká předseda souboru za 
souhlasného smíchu souboru. 

Podotýká, že soubor se dlouhá léta 
o žádnou náročnější scénu nesnažil, 
neměl na to ani prostředky. „Vystačili 
jsme si s pomalovanými prostěradly, což 
třeba u pohádek naprosto postačuje,“ 
konstatuje Lukáč.

Náročnější inscenace
  Přiznává, že nyní se soubor snaží 

svoje úsilí směřovat k náročnějšímu 
pojetí divadla a proto hodlá připravo-
vat složitější kulisy, ale vylepšuje i tech-
nické zázemí. „Řešíme světla, řešíme 
efekty, protože přece jen dnes divák, i dět-
ský, vyžaduje jiné divadlo než před lety,“ 

naznačuje Lukáč. 
Herci se také snaží vtáhnout dět-

ského diváka do děje a nebrání se ani 
určité improvizaci. „To je velice důležité, 
protože divadlo hrajeme v různých pro-
středích, i netypických, a pak si musí-
me právě improvizací vypomáhat,“ říká 
Lukáč.  

Soubor se již zúčastnil několika 
soutěžních přehlídek a nejvíc členy 
mrzí, že se často nesetkává u odborní-
ků s konstruktivní kritikou. „My se jí 
nebráníme a nevyhýbáme se jí. Ale musí 
nám něco přinést, a ne se zabývat nepod-
statnými detaily,“ přemítá Lukáč.  

Třebíčští divadelníci si velice oblíbili 
festival ve Slavičíně, kde si našli spous-
tu kamarádů a kde porota dokáže 
poradit, co je potřeba ještě zlepšit. 

Otázka, která nemohla nezaznít? Jak 
předseda udržuje v souboru kázeň? 
Odpověď, dlouhotrvající smích. „Je 
to složité. Člověk musí být hodně velký 
diplomat. Nebudu tajit, že divadlo vždy 
dělají určité osobnosti a každá je jinačí. 
Takže se snažím, aby třecích ploch bylo 
co možná nejméně,“ nastiňuje Lukáč.      

Soubor samozřejmě mrzí, že se v Tře-
bíči nekoná žádná divadelní přehlídka. 
A protože se nebojí konfrontace, uspo-
řádá letos ve spolupráci s městským 
kulturním střediskem a dalšími nad-
šenci FabrFest.

Ten se bude konat v areálu výrobní 
haly bývalé fi rmy UNIPLET v Třebí-
či. Hala je dlouhá léta opuštěná a už si 
stihla vytvořit vlastní patinu a kouzlo, 
které bude v přímém kontrastu s pre-
zentovanou kulturou. 

Pořádají Fabrfest
Pořadatelé řeší dramaturgii, takže 

program má zatím jen hrubé obrysy. 
Festival  bude dvoudenní a bude se 
konat v termínu v pátek 26. a v sobo-
tu 27. září. V pátek se uskuteční verni-
sáž fotografi í Jiřího Fialy, dvě divadel-
ní představení, v mezičase rozborové 
semináře a promítání krátkometráž-
ních fi lmů a první noční koncert.

V sobotu bude program pokra-
čovat dopoledním programem pro 
děti s pohádkou, čtyřmi divadelními 
představeními a opět se budou konat 
rozborové semináře a promítání 
krátkometrážních fi lmů. Závěrečný 
koncert obstará skupina FokusRock 
z Náměště nad Oslavou.

 Antonín ZVĚRINA


