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Divadélko Safraporte Hotelové 
školy Třebíč patří ke stálicím na tře-
bíčské divadelní scéně. Pod vedením 
principála Miroslava Koupila v něm 
hrají opravdoví nadšenci, které ama-
térské divadlo baví. 

„A hrají s elánem sobě vlastním,“ 
zdůrazňuje Koupil. Říká, že se tak 
potvrzuje známé rčení: Chce-li pro-
fesionální nebo amatérský herec 
dělat divadlo dobře, musí jím být 
přímo posedlý. A to o hereckém sou-
boru Divadélka Safraporte stopro-
centně platí. 

Současný divadelní soubor má 
pět členů. Najdeme v něm budou-
cí kuchaře - číšníky, kadeřnici anebo 
cukráře. Žáci do souboru přicházejí                    
a ze souboru odcházejí, jak začínají 
a končí středoškolská studia. Začát-
kem nového školního roku se zájem-
ci do „ dramaťáku“ - tak se hovorově 
dramatickému kroužku říká - přihlá-
sí více či méně ze zvědavosti. „Vydrží 
opravdu jen ti zodpovědní a disciplino-
vaní,“ netají principál. 

Nastiňuje, že pro čtené zkoušky, 
které začínají koncem měsíce září, 
je přímo ideální prostor kabinetu - 
bývalé školní knihovny v budově B v 
Borovině. 

„Týden  co týden v pondělí odpoled-
ne můžeme slyšet za dveřmi kabinetu 
zvučné dívčí a chlapecké hlasy. Otevře-
me-li dveře, v místnosti vládne báječná 
pohodová atmosféra. Při ní nezáleží 
na tom, sedí-li někdo na židli u konfe-
renčního stolku anebo na zemi na dece 
opřený o radiátor ústředního topení,“ 
naznačuje Koupil. 

A s nadhledem říká, že s textem 
v ruce a vzájemným povzbuzováním, 
někdy až příslovečným studentským 
špičkováním, uteče čtená zkouška 
tak rychle, že se ani nechce nikomu 
domů.  

TAK TO JE celý soubor divadélka Safr aporte, úplně vzadu principál Miroslav 
Koupil přebírá drobný dárek od zástupkyně ředitelky městské knihovny malý 
dárek. Foto: Antonín Zvěřina

Divadélko Safraporte se svou hrou potěšilo

Principál má radost, že všichni se 
navzájem povzbuzují, táhnou - jak 
se říká - za jeden divadelní provaz. 
Ostatně jako spolužáci se členové 
souboru  navzájem znají a nadto je 
spojuje třeba záliba v četbě fantasy 
literatury. I na toto téma přijde při 
čtených zkouškách řeč. Tak se důvěr-
ně prolíná láska k literatuře  s láskou 
k divadlu a zároveň s chutí rozdávat 
radost spolužákům. 

„Pak následují hrané zkoušky. K 
tomu slouží prostorná víceúčelová 
místnost. Tam mladí adepti herecké-
ho umění nacvičují modulaci hlasu a 
pohyb přímo v prostoru. Samozřej-
mostí je divadelní kostým,“ pokračuje 
Koupil.

Přiznává, že to většinou chodí tak, 
že divadelní představení nacvičují 

žáci jedné třídy v rámci výuky. A že 
členové Divadélka Safraporte obě-
tují amatérskému divadlu ještě svůj 
odpolední volný čas. 

Divadélko Safraporte se opírá o dva 
klíčové prvky divadla malých jevišt-
ních forem: jednoduchou náznako-
vou scénu a záměnu mužských i žen-
ských rolí. Chlapecká část souboru 
ztvárňuje mimo své mužské postavy 
i ženské postavy. A to bez jakéhoko-
liv ostychu dospívání,  jak je mnoh-
dy u mladých lidí obvyklé. 

Dívčí část souboru se zase ztotož-
ňuje s  mužskými rolemi. Přednos-
tí jednoduché náznakové scény je, 
že se může využít v libovolném, byť 
i rozměrově omezeném prostoru. 
To umožňuje hrát například na lou-
ce i v  malém bytě. V tomto směru je 

pro Divadélko Safraporte inspirují-
cí české bytové divadlo 70. a 80. let 
20. století. To všechno nám vypráví 
principál.

„K divadelnímu mládí neodmysli-
telně patří recese. Proto si mladí   her-
ci přidali ke svým pravým jménům i 
umělecká jména. A nakonec proč ne? 
Nepostrádá to hravost a diváka poba-
ví,“ těší Koupila.

A co ho těší ještě víc? Že Divadél-
ko Safraporte nikdy nepřerušilo za 
třináct divadelních sezón svoji čin-
nost a vydobylo si své stálé místo na 
regionální divadelní scéně. Každo-
ročně předstupuje před veřejnost s 
novou premiérou, vždy s ryze vlast-
ním autorským scénářem. 

***
A protože jsme byli zvědaví, co si 

pro diváky divadélko Safraporte při-
chystalo letos, vydali jsme se v pátek 
6. června do třebíčské městské 
knihovny, kde měli ochotníci sehrát 
jednoaktovku Lavička. Ačkoliv poča-
sí spíš lákalo k venkovním aktivitám, 
přesto se sál hudebního oddělení víc 
než slušně zaplnil.

Hru samozřejmě napsal principál 
Miroslav Koupil. O co se v ní jedna-
lo? O příběhu jedné lavičky, na kte-
rou usedali různí lidé a tam prožívali 
svoje radosti i strasti. Úsměv vyvo-
lávaly zejména kostýmy ve chvílích, 
kdy chlapci ztvárňovali ženské role. 

Celá hra pak působila velice mile, 
byť samozřejmě herecké výkony 
nebyly špičkové. Ale to vlastně od 
amatérů ani nikdo nechce. Je jen 
dobře, že se na hotelové škole Kou-
pilovi vždy podaří najít několik nad-
šenců, kteří se divadlu chtějí věno-
vat. Výsledek pak stojí za to. Věříme, 
že všechny herce potlesk zahřál u 
srdíčka a tato odměna za tu dřinu 
stála. -zt-

Také v letošním roce hudební fes-
tival Zámostí 2014 zpestřila řada 
doprovodných akcí. Výstava OPEN 
PERFORMANCE 2014 se vrátila 
zpátky do zámeckých koníren tře-
bíčského zámku po náročné rekon-
strukci areálu. V minulosti se tam 
konala třináctkrát.

Na vernisáž míříme zhruba s půl-
hodinovým předstihem. Zámecké 
konírny se již zvolna plní, i když ver-
nisáž má začít až v 18 hodin. Výsta-
va nabízí pestrou směsici děl, která 
zaujímá nejmladší generaci i dospě-
lé a dokonce i ty, kteří k výtvarnému 

umění mají poněkud rezervovaný 
přístup.

Brzy se ukazuje, že se tady sešli 
dobří známí. Diskutuje se ve dvo-
jicích i v hloučcích, po procházce 
celou místností musíme uznat, že 
pořadatelé vykonali pořádný kus 
práce. Zahájení vernisáže se o chvíli 
opozdí, ale to nikomu nevadí. 

Artuš Adámek hovoří velice struč-
ně. Připomíná návrat i to, že v pro-
storách konírny vystavuje dvacet 
výtvarníků, amatérů, poloamatérů i 
profesionálů. Svoje vystoupení kon-
čí po několika minutách, a tak je 

zase prostor na prohlídku děl stejně 
jako diskuzi. 

Venku chvílemi prší, ale pořada-
telé věří, že v pátek 6. a v sobotu 7. 
června jim bude počasí přát. Jako 
by si to počasí uvědomilo, nastavuje 
svoji vlídnější tvář, což vítají zejmé-
na kuřáci, kteří se soustředí k nefor-
málním besedám na nádvoří. Jedná 
se o opravdu vydařenou akci. Jediná 
výtka? Přece jen by se u jednotlivých 
vystavovatelů mohla objevit nějaká 
informace o nich. Což by si jako svo-
ji propagaci mohli dodat sami. Tak 
třeba příště.  -zt-

Výstava se na zámek opět vrátila

VÝSTAVA v zámeckých konírnách při-
lákala i nejmladší generaci.
 Foto: Antonín Zvěřina

Na festivalu Zámostí byly vždycky důležité kape-
ly, které na něm hrály. Každoročně jeho organizá-
toři vymýšleli, koho pozvat a jak sestavit program. 
V letošním 18. ročníku to samozřejmě nebylo 
jinak, přesto se cosi změnilo. Vystupující na hlav-
ním pódiu, kteří mají přitáhnout co nejvíce náv-
štěvníků, jako by nebyli nejdůležitější. Najednou 
se mnohem víc než kdy jindy mluvilo o dopro-
vodném programu, který se z velké části odehrá-
val mimo areál podzámecké nivy, především v 
uličkách samotného Zámostí. Jistě, už před lety 

tu vzniklo „Zámostí v modrém“ s barevně svítící-
mi lampami, svíčkami, umělým dýmem či zpívají-
cími kanály. Nová generace pořadatelů se k němu 
vrátila už loni, letos však přidala ještě „hudbu v 
ulicích“, kdy v barevných či kouřem zahalených 
uličkách zněla tu harfa, tu violoncello a jinde zase 
saxofon. A to ve večerním čase, kdy na hlavním 
podiu hrály největší hvězdy. 

Přesto bylo v uličkách plno. Přijeli i přespol-
ní, ale taky Třebíčáci, kteří studují nebo pracují 
daleko od rodného města a na Zámostí se vracejí 

nejen kvůli programu, ale taky setkání s kamarády. 
Nakonec na Vypsanou fi xu, jakkoli je její front-
man Márdi skvělý, můžete zajít kdekoli, ale uličky 
židovského města, staré i nové známé a taky třeba 
loutkové divadlo pro děti i dospělé na Havlíčko-
vě nábřeží, ohňovou show na Žerotínově náměstí, 
podium pro místní skupiny ve dvoře staré radni-
ce, paddleboarding na Jihlávce nebo koncert sbo-
ru Coruscante v zámecké konírně uvidíte a uslyší-
te jen tady, na našem „tak trochu jiném“ Zámostí.
 Milan Zeibert

Zámostí se stalo trochu jiným festivalem


